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Het Erasmusglas en de schervenramen
museum gouda volgt een oude traditie

Henny van Dolder – de Wit

Kopergravure van het interieur van de Sint-Janskerk van voor 1732. Geheel links de plaats waar het Erasmusraam staat, toen nog gevuld met blank glas. (sgsj)
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van gebrandschilderd glas ’t Prinsenhof, dat van 1891 tot 
1951 was gevestigd in Delft. In 1925 was de restauratie 
zo ver gevorderd dat er nog dertien grote glazen voor 
restauratie in aanmerking kwamen, geschatte kosten:  
ƒ 85.000,-. Om het werk te kunnen voltooien werd in 
1926 het Fonds tot Herstel van de Goudse Glazen (fhgg) 
opgericht1. Allereerst stuurde men een brochure rond 
om geld bijeen te brengen, wat tot 1927 een bedrag van 
ƒ 53.235,- aan giften opleverde. De donaties stagneer-
den als gevolg van de recessie in 1929. Het uitgeven van 
twee postzegels in de serie ‘Goudse Glazen’ leek een op-
lossing, maar dat leverde slechts ƒ 10.500,- op in plaats 
van de verwachte ƒ 40.000,-.

Een droom valt aan scherven

Welke tegenslagen hij op zijn weg ontmoette, Schou-
ten ging onverstoorbaar zijn gang met wat hij zag als 
zijn levenswerk. Zelfs door het voorschieten van flinke 
bedragen uit eigen middelen, met alle risico’s van dien. 
Op 14 december 1932 vierde hij zijn 80ste verjaardag, 
maar ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog vol plannen. 
Daartoe behoorde zijn project ‘mozaïekglazen’: het vul-
len van vier ramen die nog van blank glas waren voorzien 
met scherven die overgebleven waren van diverse res-
tauraties door de eeuwen heen en die in de kerk waren 
bewaard.2 Wat hem daarbij voor ogen stond verwoordde 
hij aldus: ‘Dit viertal glazen zal opnemen de waardevolle 
fragmenten, afkomstig uit de herhaaldelijke restauraties 
die de glazen hebben ondergaan in de loop der eeuwen 
en die tenslotte met elkaar zodanig storend hebben ge-
werkt, dat deze er uit verwijderd moesten worden en, in 
dit viertal vensters aangebracht, een hunner waardiger 
plaats zullen verkrijgen en zodoende door de traditie, 
die zij allen in zich hebben, meer harmonisch samenwer-
ken met de overige glazen in de St.Janskerk.’

Schouten zette alles op alles om de nodige financi-
ele steun te krijgen. Zo had hij in mei 1934 in Dordrecht 
een onderhoud met afgevaardigden van verschillende 
provincies, onder wie de commissaris van de Koningin, 
jonkheer Van Karnebeek. Bij die gelegenheid stelde hij 
zijn plannen voor de schervenglazen weer aan de orde, 

Op 2 september vindt in de Sint-Janskerk de 
overdracht plaats van een nieuw glasraam 
ter gelegenheid van het Erasmusjaar 2016. 
Het is een geschenk van Museum Gouda 
aan de kerk, vervaardigd door de ontwerper 
en glazenier Marc Mulder. Erasmus zelf is 
er niet in afgebeeld, maar wel zijn gedach-
tegoed, vertaald in kleurige cirkels die de 
kosmos uitbeelden en symbool staan voor 
hoop, vrijheid van overtuiging en (christe-
lijke) verdraagzaamheid. 

Een oude traditie

Deze bijzondere gebeurtenis kan worden beschouwd als 
de voortzetting van een eeuwenoud gebruik. Ver voor de 
grote brand van 1552 zag men in de kerk al gebrandschil-
derde glazen, onder meer geschonken door het Hoog-
heemraadschap van Rijnland en de keizers Maximiliaan 
I en Karel V. Nadat de kerk was herbouwd maakte een 
reeks van edelen, hoge geestelijken, Hollandse steden 
en particulieren het financieel mogelijk om het gebouw 
tussen 1555 en 1947 te verfraaien met kleurige ramen. 
Het nieuwe glas staat op de plaats van glas 1c, één van de 
vijf in de kerk aanwezige ‘mozaïekglazen’ die dateren uit 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. 

Restauratie en geldzorgen

Van 1898 tot 1936 vond een ingrijpende restauratie 
plaats van de kerk en de glazen. Het laatste stond onder 
opzicht van ir. J.L. Schouten, directeur van het atelier 

1 Het bestuur werd gevormd door mr. G. Vissering (voorzitter), 
jonkheer dr. W.A. Beelaerts van Blokland (secretaris), Chr. Beels 
(penningmeester), later opgevolgd door A.H. Sillem en verder nog 
dertien vooraanstaande leden, onder erevoorzitterschap van prins 
Hendrik.
2 Ook wel scherven- of fragmentenglazen genoemd.
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 hoewel A.H. Sillem, penningmeester van het fhgg hem 
had aangezegd ‘dat men zijn taak als afgedaan be-
schouwde.’

De kerkvoogden zeggen nee

Dat Schouten zo ijverde om de blanke glazen met kleurig 
glas te vullen, had nog een andere en dringender reden: 
in deze tijd van grote werkloosheid en economische ma-
laise ontving zijn atelier geen nieuwe opdrachten meer. 
Dat betekende op korte termijn: sluiting van het bedrijf 
en ontslag voor zijn personeel. Kreeg hij echter groen 
licht om de mozaïekramen te maken, dan was de werk-
gelegenheid weer voor langere tijd gegarandeerd. Daar-
om drong hij er bij het kerkbestuur nogmaals sterk op 
aan om de ramen 28a, 1a, 1b en 1c te mogen vullen met 
scherven.3 Hij schatte er ƒ 16.000 gulden voor nodig te 
hebben en dacht daarbij ook nog aan een nieuw Gedenk-
raam. Maar de kerkvoogden, die zelf de bodem van de 
geldkist zagen, vonden het welletjes. Zijn voorstel vond 
geen gehoor.

De Vereniging ‘Rembrandt’ biedt uitkomst

Om Schouten in staat te stellen zijn plannen toch te 
verwezenlijken, stelde de Vereniging ‘Rembrandt’ 4 een 
renteloos voorschot van ƒ 16.000,- beschikbaar. Schou-
ten zelf benaderde opnieuw Willem van der Vorm.5 Een 
verraste Beelaerts schreef op 4 juli 1934 aan  Sillem: 
 ‘Mijnerzijds achtte ik het uitgesloten dat de door Schou-
ten gewenste sommen bijeen zouden zijn te brengen. 
Onze vriend dacht daarover echter anders, hij ging zijn 
eigen gang en had de brutaliteit nog weer te gaan aan-
kloppen bij de bekende ‘heer X te Rotterdam’… Deze 
belde mij op en na een kort onderhoud besloot hij 
Schouten nogmaals te helpen en bij zijn vrienden aan te 
kloppen.’ Sillem antwoordde gelaten: ‘…we kunnen nu 
verwachten dat hij zijn plannen verder zal willen door-
voeren, dat zal hij wel tot het eind van zijn leven doen.’ 

Het ‘schervenraam’1 c, dat moest wijken voor het nieuwe glas, krijgt een 
nieuwe bestemming binnen de Sint-Janskerk. (Foto: sgsj)
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In november 1934 bleek dat Schouten zijn plan voor 
het stichten van een Gedenkraam niet had opgegeven, 
geraamde kosten ƒ 10.000,-. ‘Waar is het einde?’, ver-
zuchtte Beelaerts in een van zijn brieven aan Sillem. 
Ook het kerkbestuur raakte langzamerhand geïrriteerd, 
hoewel men de oude man bewonderde om zijn doorzet-
tingsvermogen.

Het Gedenkraam 28b

De plaats die Schouten had uitgekozen voor een Ge-
denkraam was glas 28b. Dit bevatte toen nog ‘modern 
proefwerk’, dat vóór 1920 diende bij de totstandkoming 
van glas 28c, een herinnering aan de restauratie van het 
kerkgebouw 7.

Schouten verklaarde dat de fragmenten in glas 28b: 
‘in geen enkel opzicht verband houden met de overige 
grote kunstwerken, het is aan die plaats zelfs hinderlijk. 
Het kerkbestuur heeft dan ook besloten dit proefwerk zo 
spoedig mogelijk daaruit te doen verwijderen.’ Om het 
benodigde geld voor het Gedenkraam bijeen te brengen 
kwam Schouten alweer met een plan: een loterij, waarbij 
de proefstukken uit dit glas als prijs zouden dienen.

Een merkwaardig schrijven

In maart 1935 deelde Herman Veldhuis, die zich de artis-
tiek leider van atelier Het Prinsenhof noemde, per brief 
mee dat hij ontslag had genomen ‘om een zeer ernstige 
reden’ die hij niet wilde noemen. Hij schreef ‘dat de al-
gehele restauratie van de glazen volgens zijn inzicht en 
wat betreft de belangrijkste onderdelen door hem zijn 
geschied.’ Verder maakte hij ernstig bezwaar tegen de 
plaatsing van het Gedenkraam. Het glas, dat reeds door 
hem was ontworpen, zou dan buiten hem om worden 
uitgevoerd en dat wilde hij niet ‘…aangezien niemand 
anders dan hijzelf zijn werk kan en mag [onder]tekenen 
of uitvoeren. Dit in het belang van de Goudse Glazen, 
zodat het mag zijn één werk, één hand’, zo eindigde het 
schrijven. 8

Scherven brachten geluk

Schouten moet opgetogen zijn geweest over de finan ciële 
steun van de Vereniging Rembrandt. Vele honderden 
scherven, gedurende eeuwen in de kerk bewaard, wer-
den in lood gevat en samengevoegd tot één geheel, pas-
send in ramen van circa 7.60 x 4.35 m. Vervolgens werd 
ieder voltooid mozaïekglas in kleur afgebeeld op papier, 
waarbij elk stukje, hoe klein ook, herkenbaar was. Op een 
tweede tekening kregen al die fragmenten een nummer, 
corresponderend met lijsten, waarop nauwkeurig stond 
beschreven uit welk glas ze afkomstig waren. Wie ver-
wachtte hier veel stukjes glas uit de tijd van de Crabeths 
bij aan te treffen werd teleurgesteld. Het zijn voor het 
overgrote deel scherven uit de 18e eeuw. Er vond toen 
een ingrijpende dertig jaar durende restauratie plaats 
door Maximilaan de Angelis uit Brussel 6. De waarde van 
de schervenramen is niet te vergelijken met de overige 
glazen, met hun Bijbelse en allegorische afbeeldingen, 
vergezeld van imponerende portretten van de sponsors. 

3 Dit deed hij al eerder in de glazen 20 en 21 in het koor, nadat de 
zeven glazen die nu in de Van der Vormkapel staan er in 1929 uit 
waren verwijderd.
4 De Vereniging Rembrandt tot Behoud en Vermeerdering van 
Kunstschatten in Nederland werd goedgekeurd bij koninklijk be-
sluit van 24 september 1883 en 14 mei 1912, met als beschermvrou-
wen koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. 
5 Deze Rotterdamse kunstliefhebber betaalde al eerder de restaura-
tie van de zeven ‘kloosterglazen’ en de kapel waarin ze staan. Om-
dat hij niet wilde dat zijn naam voortijds bekend werd, staat hij 
in de notulen en correspondentie steeds vermeld als ‘de heer X te 
Rotterdam’.
6 Henny van Dolder-de Wit, Een unieke restauratie van de Goudse 
Glazen in een tijd van verval (1736-1766). Delft 1992.
7 Glas 28c uit 1926 draagt de toepasselijke naam: ‘De Herbouw van 
de Tempel’. Men vond het oorspronkelijk glas uit 1920 al gauw veel 
te ‘modern’, daarom moest Schouten het in 1926 onder dwang van 
de Restauratiecommissie tegen zijn zin vervangen door een exem-
plaar, dat meer in stijl was met de ‘oude’ glazen.
8  In het glas staat als ontwerper de naam van Dirk Boode vermeld, 
die met Veldhuis jarenlang als vaste werknemer aan het atelier was 
verbonden.
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Het einde van een restauratieperiode             

Het Gedenkraam 28b kwam er toch. Het bevat (familie)
wapens van verschillende sponsoren na 1920. Eindelijk 
naderde de dag dat de laatste gerestaureerde glazen 9 
werden overgedragen aan de kerkvoogdij: 17 oktober 
1936. Koningin Wilhelmina en prinses Juliana, die hiervoor 
waren uitgenodigd, konden er vanwege voorbereidingen 
in verband met het aanstaande huwelijk van Juliana niet 
bij zijn. Zij lieten zich vertegenwoordigen door de opper-
kamerheer van de Koningin, mr. W.J. baron Van Lynden.  
De nu bijna 84-jarige Schouten zag met voldoening 
hoe de Goudse Glazen weer prijkten in hun volle glo-
rie. Hij overleed nog geen jaar later op 4 augustus 1937.  
Archiefonderzoek tijdens deze langdurige restauratie 
van de glazen bracht talrijke nieuwe feiten aan het licht. 
Dat was de reden om van 24 juni tot eind september 
1938 in het koor van de kerk een grote tentoonstelling te 
houden, die maar liefst 15.000 bezoekers trok. Niemand 
kon toen vermoeden dat een jaar later nagenoeg al die 
pas gerestaureerde glazen uit de kerk werden verwijderd 
om in veiligheid te worden gebracht vanwege het nade-
rend oorlogsgevaar.10

Het Bevrijdingsglas

Al gauw na de Bevrijding maakte men een begin met het 
herplaatsen van de glazen. Een ‘Comité Gedenkraam 
St.-Janskerk’ maakte plannen voor de stichting van een 
nieuw gedenkraam. Nu met als thema de herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog, de vernietiging en onderdruk-
king, maar bovenal de bevrijding. Het werd ontworpen 
door Charles Eijk (1897-1983) en uitgevoerd door atelier 
Flos te Tegelen.11

Om plaats te maken voor het nieuwe glas werd het 
schervenglas 28a uitgenomen. Een deel van de fragmen-
ten kwam door bemiddeling van burgemeester K.F.O. 
James terecht in het stadhuis aan de Markt12. Wat betreft 
het Bevrijdingsglas schrijft Rijksen13: ‘Bij het opkomen 
van de gedachte om een nieuw Raam aan te brengen, 
rees vanzelf ook de vraag of de glazenier van deze tijd 
wel mocht worden geconfronteerd met kunstenaars als 

9 De nummers 2, 3, 4, 13 tot en met 19, 1a, 1b, 1c, 28a en 28b.  
10 Henny van Dolder-de Wit, De Goudse Glazen in de Tweede Wereld-
oorlog, Gouda 1997.
11 G.J. Vaandrager, Het Bevrijdingsglas 1947-1997, Gouda 1997.
12 Dolder-de Wit, Henny van, ‘De glazen in de Burgerhal van het 
stadhuis. Of: hoe een burgemeester de Goudse Glazen kraakte’, 
in: ‘Als een schip op een zee’. De restauratie van 1995-1996 en we-
tenswaardigheden uit de geschiedenis van het stadhuis te Gouda’, 
 Themanummer Tidinge 15 (1997) p. 76-79.
13 A.A. J. Rijksen, Gespiegeld in kerkeglas. Lochem 1947,  p.321-322.

Dirck en Wouter Crabeth. In dit opzicht is de gekozen 
plaats gunstig. Het gedenkraam komt aan de westzijde 
van de kerk, dicht bij de toren, terwijl de glazen van de 
gebroeders Crabeth in het koor en aan de oostzijde van 
het schip staan…Natuurlijk zal het gedenkraam met de 
oude Glazen-cyclus in dezelfde kerk moeten harmoni-
eren. Men zal echter niet proberen dit door nabootsing 
van de oude kunst te bereiken. De glazenier zal het aan-
durven met eigen tijd, eigen geest en eigen kunst. Dat 
blijkt reeds uit de afbeelding van het voorontwerp. Maar 
wel zal hij bij kleur en sterkte van lichtafdekking geheel 
met het bestaande rekenen.’

De onthulling van het glas vond plaats op 8 november 
1947. Als gedenkraam heeft het Erasmusglas (*1c, 2016) 
een inhoudelijke relatie met de glazen ‘Vrijheid van Con-
sciëntie’ (glas 1, 1595-1600) en het ‘Ontzet van Leiden’ 
(glas 25, 1603) en het Bevrijdingsglas. Zij verbeelden alle 
vier de taal van vrijheid en tolerantie.
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