
VOORSTELLINGEN' VAN JAN ZWART, DIE 
MEN TERUGVINDT IN DE GLASSCHILDE
RINGEN VAN DIRCK EN WOUTER CRABETH 

In de beide eerste bundels, die door "Die Goude" werden uit
gegeven, zoekt men vergeefs naar een bijdrage over de glasschilde~ 
ringen van de St. Janskerk. Dat is begrijpelijk door de omstandig
heid dat de geschiedenis daarvan boven het plaatselijk karakter 
uitrijst, zooals de St. Jan boven de Goudsche huizen en gebouwen. 
Enkele namen van schenkers der Glazen zijn al voldoende om dat te· 
doen zien. Koning Filips II. de landvoog-des Margaretha van Parma, 
de stadhouder Prins Willem van Oranje, bisschop George van 
Egmond, zijn andere machten, dan die, welke binnen de stads
wallen besloten blijven. Zij vertegenwoordigen vaderlan-dsche en 
Europeesche geschiedenis. 

Toch liggen de Goudsche Glazen ook binnen de belangstellings
sfeer van "Die Goude". 

Om te beginnen staan er ook namen van Goudsche ingezetenen 
als -stichters van glasschilderingen temidden van "de grooten der 
aarde"; burgemeester Hensbeek van Oudewater gaf Glas 9, met de 
verschijning van den eng,el Gabriël aan den priester Zacharias. en 
burgemeester Gerrit Heye, Glas 18, dat de discipelen van Johannes 
den Dooper. tot Christus gezonden, voorstelt. 

Maar het was vooral ook de schoonheid van de glasschilderkunst 
van de St. Janskerk. waarom Walvis het reeds in het jaar 1714 ge
rechtvaardigd achtte zijn "Beschrijving der stad Gouda" uit te 
geven. In zijn "Voorreden" schrijft hij: 

.,AI was 't ons St. Janskerk, het voorgemelde ter zyde ge
steld, maar alleen ( een werk, 't geen een Dianaas Tempel niet 
wijken moet) een werk dat ruym zoo veele en verre U yt
landers naer ons der Goude getrokken heeft, als wel eer eene 
Schildery, Konings Agathocles , Ruyterveld-slag verbeeldende, 
d'ouden naer Syrakusen lokte; men had reede genoeg om zÓo 
eene door haare Kerke, doorluchtige Stad. met een breed ver
haal, wereldkundig te maaken." 

Daar komt bij dat, al waren de schenkers meerendeels vreemde 
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vorsten en steden, de glazeniers die de eigenlijke dragers zijn van 
Gouda' s roem, de beide broeders Dirck en Wouter Crabeth, 
Goudsche burgers waren. 

Het spreekt vanzelf dat zij met hun kunst niet afzonderlijk 
stonden, al zeggen de oude verhalen daaromtrent heel weinig. In 
de laatste jaren werd er menig verband aangegeven met hen vooraf
gaande kunstenaars en tijdgenooten. Ook binnen Gouda's muren 
werd een schilderkunst gevonden, waarbij de Crabeths konden 
aansluiten. 

Gouda was reeds een eeuw voor de tegenwoordige glasschilde
ringen van de St. Janskerk werden gemaakt, een middelpunt van 
schilderkunst. De impuls daartoe ontving het door de aanwezigheid 
van het hof van den uit Henegouwen afkomstigen graaf Jan van 
Bloys. .,Van Gouda wordt het nieuwe artistieke beginsel om
streeks 1450 naar Haarlem overgeplant; vervolgens of bijna gelijk
tijdig, naar Delft en Leiden. ,...., Als in den groeten ·brand van 1438 
niet alle kunstwerken te Gouda verloren waren gegaan, zouden 
wij wellicht in staat zijn ons van den kunstbloei ter plaatse door 
eenig schilderstuk een voorstelling te maken. Het heel weinige, dat 
wij over hebben, dagteekent eerst van ~mstreeks 1440-60, en zoo 
kunnen wij slechts gissen, hoe Adbert van Oudewater, in deze 
omgeving geschoold, te Haarlem als een phoenix begroet moet 
zijn" 1). 
Het ligt intusschen voor de hand, dat bij uitplanting van de kunst 
naar elders, toch ook binnen Gouda het St. Lucasgilde bleef bloeien . 

.. Gouda" - aldus Dr. Hoogewerff 2 ) - .,was gedurende heel de . 
zestiende eeuw de stad der glazeniers bij uitnemendheid." In ver
verband hiermee is het niet te verwonderen wat Carel van Mand:er, 
in zijn "Schilder-Boeck" van ·het jaar 1604, vermeldt omtrent "een 
van de hoogtepunten onzer kunst, de zeer roemwaardige. Jan Swart, 
dien men veelal Swart Jan noemde. Hij is - zoo gaat van Mander 
voort 3) -- geboren te Groningen in Oost-Friesland, en heeft enkele 
jaren in Gouda gewoond, n.l. ten tijde dat Schoorel uit Italië kwam, 
hetgeen omstreeks 1522 of '23 plaatsvond." 

Voor een geoefend carton-teekenaar als Jan Swart, was er· te 
Gouda werk in overvloed aan meer dan één winkel. 

Van elders wordt bevestigd, dat Jan Swart te Gouda heeft ge
woond. Er bestaat een teekening, die Koningin Circe voorstelt met 
4 van haar in beesten veranderde minnaars aan tafel gezeten. Deze 
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is uit de jaren 1535-1540 en wordt bewaard in het Goethe -
Haus te Weimar. Daaronder staat "Jan Swart van der Gouwe 
fecit," 4). 

Het kan wel niet anders of de gebroeders Crabeth hebben te 
Gouda aanraking gehad met Jan Swart. Dirck was toen reeds een 
bekend glazenier; hij voerde in het jaar 1540 in de Catharinakerk 
te Utrecht oeen Raam uit voor <len graaf van Buren en in 1547 in de 
St. Jacobskerk te 's-Gravenhage voor Keizer Karel V 5). 

Care! van Mander 6) vermeldt ook: 

,,Genoemde Swart Jan had een leerling, die Adriaen Pie
tersz. Crabeth heette. Diens vader heette Krepel Pieter. Hij 
leerde zoo vlug, dat hij op nog zeer jeugdigen leeftijd zijn 
me!ester overtrof. Hij bereisde Frankrijk. en toen hij daar 
eenigen tijd had vertoefd, stierf hij in de stad Autum; wat 
jammer was voor zijn kunst." 

Men heeft er al vaak zijn verwondering over uitgesproken dat 
van Mander niet rept over de broers van Adriaen Crabeth, de 
groote glasschilders Dirck en Wouter. 

Wat daarvan de oorzaak zij, blijkbaar bestaan er reeds goede 
gronden . voor om aan te nemen dat ook Dirck Crabeth den invloed 
van Jan Swart heeft ondergaan. In ,een brief van 14 Februari 1941 
schreef Dr. Hoogewerff mij: 

,,Ik hel over tot de overtuiging dat zoowel Adriaen als Dirck 
Crabeth vóór 1540 leerÏingen van Jan Swart te Gouda zijn ge
weest. Mijn vermoeden op dit punt formuleer ik op blz. 211 van 
mijn vierde deel ( waarvan ik de drukproeven voor mij heb) ". ,_ 
( Intusschen nog niet verschenen, R.). 

Het zou deze overtuiging sterken, indien ,er in de Glazen voor 
stellingen zouden worden teruggevonden uit het werk van Jan Swart. 
Metterdaad zijn er bij Dirck een 3-tal en hij Wouter wellicht één 
aan te wijzen. 

Dit artikel wil dienen om hieraan bekendheid te geven. 

De fragmenten, die deze ontleeningen inhouden, worden hierbij 
weergegeven na de afbeelding van de teekening, schilderij of hout
snede van Jan Swart. Daarbij moet men intusschen wel in het oog 
houden, dat de overeenstemming in de compositie weinig af doet aan 
de oorspronkelijkheid der glasschildering. Dat geldt vooral ten aan
zien van de ontleeningen van Dirck Crabeth. Men overtuige zich 
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daarvan zelf door de ilustraties en vooral door vergelijking ( voor
loopig in gedachte!) met ,de kleurenvoHe monumentale glasschilde
ringen. 

De afbeeldingen volgen hier naar de tijdsorde van het werk der 
Crabeths. Daarbij wordt slechts een enkel toelichtend woord ge
schreven; eigen waarneming spreekt het duidelijkst. 

I 

Afb. 1. St. Maarten en de bedelaar. - JAN SW ART. 
Deze teekening behoort tot de verzameling van het Pren
tenkabinet der Rijks-Universiteit te Leiden. Dr. J. J. de 
Gelder vermeldt daarvan in zijn "Honderd teekeningen 
van oud.e meesters" Rotterdam 1920, blz. 16 het volgende: 

"Pen, bruin gewasschen. Links onderaan de naam 
van den teekenaar in later schrift. 21 X 19 cm". 

Afb. 2. St. Maarten en de bedelaar. - DIRCK CRABETH. -
Fragment uit Glas 15 - 1555. 
Terwijl St. Maarten gewoonlijk met zijn paard wordt 
afgebeeld. als hij zijn mantel doorsnijdt om de helft daar
van weg te geven, ziet men hier op beide teekeningen den 
bisschop staande, met zijn staf, terwijl hij een muntstuk 
geeft. De positie van den bedelaar tegenover den bisschop 
is in beide voorstellingen vrijwel eender; Crabeth heeft. 
terwille van het raam-harnas, de f~guren wat samenge
drongen. Overeenstemmend zijn o.a. nog: de wijze waarop 
de arm van St. Maarten uit den mantel steekt, de nap, 
het stuk kruk. 

II 

Afb. 3. De Koningin van Scheba voor Salomo. - Schilderij van 
JAN SWART. 
Dit schilderij bevindt zich in het Rijksmuseum te Amster

. dam en is 98.5X 196.5 cm. ,,Het is" - zoo deelt Dr. 
Hoogewerff in zijn aangehaald boek, op blz. 457, mee -
afkomstig uit het Gouvernements-gebouw te Groningen." 

Afb. 4. De Koningin van Scheba voor Salomo. - WOUTER 
CRABETH. - Afbeelding naar het carton - 1561. 
De geheele opstelling herinnert aanstonds aan Jan SwarL 
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. Bij nauwkeurige beschouwing treft ook de overeenstem-
ming in onderdeelen. • 
Bij deze vergelijking wordt nog toegevoegd: 

Afb. 5. De Koningin van Scheba voor Salomo .. - Kopergravure 
van DIRCK VOLKERTSZ. COORNHERT naar· Frans 
Floris ( Antwerpen) - 1557. 
Een afbeelding van deze kopergravure vindt men bij 
A. J. L Delen ( conservator van het museum Plantijn te 
Antwerpewerpen) His'toir~ de la G ravure dans les anciens 
Pays Bas etc. - Paris 1935. D~el II pl. XXIX. 

· Men ziet dat afb. 5 het spiegelbeeld is van 3 en 4. Overi
gens echter houdt de voorstelling van het Glas zich nauw
keuriger aan Coornhert dan aan Jan Swart. Coornhert 
vond aldus. toen hij van 1588 tot 1590 zijn laatste levens
jaren te Gouda doorbracht, in de St. Janskerk de sporen 
van zijn arbeid. 
Dr. van der Boom 7) beschrijft de overeenstemming tus
schen het Glas en Coornherts gravure als volgt. - M en 
ziet bij deze viergelijking · ook de verschillen met Jan 
Swart. -

· ,.Het valt op, dat de voorstelling op het raam juist 
het spiegelbeeld van de gravure is. De kans bestaat 
·dus, da t vVouter Crabeth de oorspronkelijke teeke
ning, die Coo;nhert tot voorbeeld moet hebben ge
diend, onder oogen heeft gehad. De oveJJeenkomsten 
tusschen gravure en raam zijn opvallend; de figuur 
van Salomo, zijn wijze van zitten, het sterk voor
uitgeplaatste linkerbeen, zijn kle~ding van Romeinsch 
veldheer; de stand van de koningin, haar gevolg, 
haar verkeerde plaatsing niet vóór maar bijkans 
naast den troon; de zittende raadsheer naast den 
troon; de krijgsman met den sabel aan de andere 
zijde van den troon, de leeuwen naast den troon, 
de troonhemel, , ~nz. Wouter Crabeth heeft de figu
rengroep met eenige vereenvoudigingen, gewoon 
gecopieerd." 

Het is duidelijk, dat de kopergravure en het Glas verwantschap 
hebpen niet de schilderij van Jan Swàrt. De mogelijkheid bestaat, 
dat ze alle teruggrijpen op eeR andere compositie. 
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Afb. 5. De: Koningin v<1n Scheba voor Salomo - Kopergravure van Oirck Volkertsz. Coornhert (1557). 



Afb. 6. Jona en de w;ilvisch - Jan Swart - Houtsnede in Vors1er111a.11s BlJbd van 1528. 
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III 

Afd. 6. Jona en de Walvisch. -- JAN SWART. -- Houtsnede in 
Vorsterman's Bijbel van 1528. 

Afb. 7. Jona en de Walvisch. -- DIRCK CRABETH. -- Frag
ment uit Glas 30 vóór 1565. 
Het plaatje van Jan Swart is ongeveer 8X6 cm. 
Het glasfragment zal naar schatting een· lengte en een 
breedte van een . 50 cm . hebben, terwijl het heel hoog in 
de Noorder dwarsbeuk van de kerk is geplaatst. Op beide 
voorstellingen gaat het even gemoedelijk toe. Dirck 
Crabeth heeft aan de drie s~hepelingen e~n half gezicht 
toegevoegd, maar den middenman zijn hoogen hoed afge
zet. De walvisch draagt bij Crabeth ook niet meer het 
stempel van voorwereldlijk ,monster; de visch komt echter 
precies eender met kop en staart boven het water uit. Op 
·beide voorstellingen slaat de humoristische -opmerking van 
Sherrill 8), dat de walvisch zic-h bij wijze van losschip, 
gereed houdt om Jonas in ontvangst te nemen. In het 
Glas is de walvisch nog iets gedienstiger en reikt hij zijn 
kop nog wat hooger bij. 

IV 

Afb. 8. Judith en Holofer:nes. - JAN SWART. -- Houtsnede 
in Vorsterman's Bijbel van 1528. 

Afb. 9. Judith en Holofer:nes. -- DIRCK CRABETH. -
Glas 6 -- 1571. 
Bij het in het jaar 1937 ingestelde, eerste, onderzoek ter 
voorbereiding van de "Tentoonstelling Goudsche Glazen 
1938" merkte Mevrouw E. 0 . Buwalda--Prey deze over
eenstemming het eerst op, hij raadpleging van de repro
ductie. van de houtsneden in .Vorsterman's Bijbel van 
-1528, uitgegeven door Mr. N. Beets -- Oudheidk. Ge
nootschap, Amsterdam 1915. 
Intusschen was deze ontdekking. nog niet gepubliceerd. 
Later bleek dat Dr. A. van der Boom dezelfde ontdek
king had gedaan; deze publiceerde het eerst zijn vondst 
in zijn in Juni 1940 als dissertatie verschenen "Hoofd
stukken uit de geschiedenis ·der monumentale Glasschilder
kunst in Nederland". 
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Deze schreef op blz. 204: 

,,Het Judith-motief heeft Crabeth zonder twijfel ont
leend aan een ander werk, en wel zoo goed als zeker 
aan de houtsnede van Jan Swart in de Vorsterman
-bijbel van 1528". 

Intusschen gaat de ontleening niet verder dan de opzet 
van de voorstelling. Dat spreekt te duidelijker als men 
bedenkt, dat de bijbelillustratie een plaatje in enkele 
lijnen is van ongeveer 9X 12 cm, terwijl de voorstelling 
in het Glas ongeveer 4¼ bij 8 m is! In het Glas is ook 
elk detail doorwerkt, terwijl het straalt in een donkere 
kleurenpracht. 
Op de overeenstemming van dit Glas met de houtsnede 
van Jan Swart maakte ik reeds opmerkzaam in een artikel 
in Historia van Maart 1941. Aan ·bladzijde 74 is, met een 
kleine wijziging, de volgende vergelijking ontleend: 

,.De uitbeeldingen kiezen beide het zelfde moment: 
Judith doet de Holoferneskop in de zak, die het 
dienstmeisje haar voorhoudt. De opengeschoven 
tent staat op beide afbeeldingen links; beide h_ebben 
het zelfde historisch onjuiste element, dat de Assy
riërs bij de belegering kanonnen gebruiken; rechts 
achter ziet men de poort en de muren van Bethulië, 
in beide is op de ommuring reeds het hoofd van 
Holofernes op een staak uitgestoken. Te veel over
eenkomst dan dat deze toevallig zou kunnen zijn! 
Maar Dirck Crabeth heeft van de grootere raam
afmeting gebruik gemaakt om de voorstelling "uit 
een te halen" ( Judith en dienstmaagd meer naar 
rechts, Bethulië den vollen achtergrond beslaande) 
en vooral ook om het schilderachtige détail aan te 
brengen: de weelderige schildering van de tent en 
de feesttafel, de doorwerkte schildering' van elk 
onderdeel, bijv. de Judith en het kampleven der be
legeraars achter de verschasing." 

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt, dat er een 
teekening is van Lucas van Leyden, uit het jaar 1525, die 
dezelfde compositie heeft. Mogelijk grijpt de houtsnede 
van Jan Swart daarop weer terug. 
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Ook Lucas van Ley~n had relaties met Gouda. Hij had o.a. 
werkteekeningen gemaakt voor de St. Janskerk, die in 1552 verbrand 
was. Drie van deze teekeningen, voorstellende den Doop, het 
Vormsel en de Priesterwijding, zijn door heeren Kerkvoogden ge
trouw bewaard, en in de laatste jaren door hen toevertrouwd aan 
de hoede van· het Rijksprentenkabinet te Amsterdam. 

Wat leert dit viertal ontleeningen? 
Op zijn minst, dat Dirck Crabeth het werk van Jan Swart heeft 

gekend en dat dit ook met Wouter Crabeth het geval was, tenzij 
deze de compositie van Glas 5 enkel aan de kopergravure van Coorn
hert zou hebben ontleend. Nu het aantal ontleeningen vrij groot is, 
is daarin tevens een aanwijzing gelegen, van een nauwere relatie 
tusschen de gebroeders Crabeth en Jan Swart. De vermelding, dat 
hun broer Adriaen 1een leerling was ..;an Jan Swart, maakte dit al 
voor de hand liggend. 

Met de argumenten, die men nog van Dr. Hoogewerff mag ver
wachten, kan het bestaan van deze relatie tusschen Dirck Crabeth 
en Jan Swart bijdragen tot de overtuiging, dat deze tot zijn leer
meesters behoorde. 

De Goudsche Glazen spreken dien bezoeker aanstonds van groote 
machthebbers, als Filips Il, Margaretha van Parma en Prins Willem 
van Oranje, en van aesthetische beïnvloeding uit verder afgelegen 
steden en landen, als Antwerpen en Italië. De kans om deze in de 
Glazen te ontmoeten, zou rechter gering zijn geweest, indien niet 
het Gouda van de 16e eeuw door · de bekwaamheid van de leden 
van zijn St. Lucas-gilde, teekenaars en glazeniers, de kweekplaats 
was geweest voor het g]asschildersgenie der Crabeths, en daardoor 
gereed deze machten en invloeden aanstonds te ontvangen. 

De aang·ewezen ontleeningen maken aannemelijk dat ook Jan 
Swart heeft behoord tot de schilders te Gouda die in dit opzicht 
bevruchtend hebben gewerkt. 

Mr. A. A. J. RIJKSEN 
September 1941. 

1) Dr. G. J. Hoogewerlf: de Noord-Nederlandsche Schilderkunst. 3e deel (1929), 
blz. 3, 4. Voor dit artikel wordt van dit werk meermalen gebruik gemaakt. 

2) t.a.p. blz. 421. 
3) uitgave van de Wereldbibliotheek, blz. 220. 
4) zie Dr:. Hoogewerff, t.a.p. blz. 121. 
5) zie Historia van Maart 1911. blz. 76. 
6) t.a.p. blz. 222. 
7) Geschiedenis der Monumentale Glasschilderkunst in Nederland (1910) blz. 192. 
8) in zijn: Stained Glass Tours in Spain and Flanders. London 1921. 
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