
Goudse $Childerkunst in de tweede helft van de zestiende 
en de eerste helft van de zeventiende eeuw 

Tot in de 14de eeuw kan men in de Noordelijke Nederlanden moeilijk 
spreken van een belangrijke stede1ijke cultuur. Gedurende lange tijd waren 
de kloosters de centra van kunst en wetenschap, terwijl een min of meer 
hoofse samenleving was te vinden in de kastelen van de voornaamste adellijke 
geslachten. 

De poorters van de kleine Noordnederlandse steden bleven in ,handel en 
wandel lang de landbouwers, vissers, ambachtslieden en neringdoenden, die 
zij eens waren. 

Het is niet mogelijk vast te stellen of de Noordnederlandse kunst, en met 
name ·de schilderkunst, in de 14de eeuw reeds een eigen vorm en karakter 
had gevonden. Uit deze tijd zijn de resten op het gebied van de schilderkunst 
zo •Schamel, dat een conclusie niet gewettigd lijkt. De beeldhouwkunst en de 
toegepaste kunsten spreken een duidelijker taal. Op dit gebied zijn ook reeds 
vroeg invloeden uit het oosten en het zuiden aanwijsbaar. 

Op het einde van de 14de eeuw werd het contact met het Franse hof 
sterker, waardoor .ook een uitwisseling van kunstenaars werd bevorderd. 
Zo vonden verschillende Noordnederlandse kunstenaars de weg naar het 
zuiden om daar te gaan werken aan de Franse hoven, waar zij in een ver
fijnder milieu en door het contact met kunstenaars uit andere landen hun 
eigen kunnen tot groter hoogte opvoerden en ook zo meewerkten aan de 
ontwikkeling van een grote nieuwe stijl, die daarna op haar beurt de Noor
delijke Nederlanden . kon beïnvloeden. Zolang het tegendeel niet positief 
bewezen kan worden, moet men wel aannemen, dat ook Gouda in de 14de 
eeuw slechts een beperkt plaatseJijk cultureel leven bezat met een provinciaal 
karakter. 

De eerste heren van Gouda 
De eerste betrouwbare gegevens over de Goudse heren verschijnen pas in 

de tijd van de Hollandse graven Floris IV, Willem II en Floris V. Zo wordt 
in het jaar 1248 een zekere Dirk van der Goude vermeld, die met vele andere 
edelen tegenwoordig was bij de plechtige schenking van een handvest aan 
de stad Utrecht door de Roomskoning Willem Il. In 1292 wordt eveneens 
een Dirk van der Goude genoemd onder de talrijke hovelingen die getuige 
waren van de vergiffenis, die door Willem, bisschop van Kamerijk, aan een 
aantal weerspannigen werd verleend. 

Het is niet bekend waar deze heren van der Goude hun hof of •hofstede 
hadden. Dirk van der Goude werd bij zijn dood opgevolgd door zijn dochter 
Sophia van der Goude, die in 1303 kinderloos stierf. Daar de heerlijkheid 
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alleen in rechte lijn erfelijk was, verviel deze bij de dood van Sophia aan de 
grafelijkheid. 

Graaf Willem 111, bijgenaamd de Goede (1304-1337), schonk overeen
komstig de laatste wil van zijn vader Jan II, de eerste graaf uit het Hene
gouwse huis, de heerlijkheden Gouda en Schoonhoven aan zijn broer Jan 
van A vesnes, heer van Beaumont, kortweg genoemd Jan van Beaumont. 

Jan van Beaumont bestuurde Gouda van 1308 tot zijn dood in 1356. Met 
goedvinden van de graaf werd hij als heer van Gouda opgevolgd door zijn 
kleinzoon Jan van Blois, die over de stad regeerde van 1356 tot 1381. 

Na de dood van Jan van Blois kwam Gouda in handen van zijn broer 
Guy van Blois, de laatste heer van der Goude, want Guy van Blois overleed 
in 1397 zonder wettige opvolger en daarom verviel de heerlijkheid Gouda 
aan de grafelijkheid, toenmaals graaf Aelbrecht van Beieren. 

De heren van Blois 
De heren van Beaumont en Blois behoorden door hun afkomst tot de aan

zienlijkste en door hun talrijke bezittingen tot de rijkste geslachten van 
hun tijd. 

Meestal verbleven zij in het buitenland, doch voor korte tijd ook wel op hun 
goederen in Holland en Zeeland. De heren uit het geslacht Blois zijn ,hun 
Franse afkomst trouw gebleven, een feit dat zonder twijfel zijn stempel drukte 
op hun residenties in Holland en Zeeland. 

Men mag niet zonder meer concluderen dat met name Gouda door deze 
Frans getinte beïnvloeding één van de eerste belangrijke -kunstcentra werd in 
de_ Noordelijke Nederlanden, omdat de heren van Blois met Gouda, Schoon
hoven en Oudewater waren beleend. Het moet misschien gezien worden als 
een te begrijpen chauvinisme, dat Carel van Mander Haarlem zag al-s de 
bakermat van de Noordnederlandse schilderkunst1. Hij kon immers in de 
Noordelijke Nederlanden vóór Albert van Ouwater geen kunstenaar vinden, 
die te vergelijken was met de grote Vlaamse Primitieven, zoals Jan van Eyck 
of Rogier van der Weyden. Albert van Ouwater (werkzaam te Haarlem ca. 
1450, gestorven na 1467) heeft ongetwijfeld de Haarlemse kunst op het
zelfde peil gebracht als de Zuidnederlandse kunst. 

K. G. Boon meent echter dat Haarlem in de eerste helft van de 15de eeuw 
voor de schilderkunst van minder belang was dan Utrecht of Gouda2 • Dit is 
voor Utrecht waarschijnlijk beter te bewijzen dan voor Gouda. 

G. J. Hoogewerff doet in zijn "De Noord-Nederlandsche schilderkunst" 
tal van pogingen Gouda tot één van de eerste belangrijke kunstcentra van 
Noord-Nederland te verklaren3• Hierbij wijst de auteur vooral op de invloed 
die van de heren van Blois moet zijn uitgegaan, maar misschien was hier 
toch wel de wens de vader van de gedachte. Door een gelukkig toeval zijn 
de zogenaamde "Bloise rekeningen", die zich thans in het Rijksarchief te 
's-Gravenhage bevinden, bewaard gebleven; daardoor zijn wij over Jan van 
Blois en over tal van bijzonderheden uit het dagelijkse leven van zijn tijd 
bijzonder goed geïnformeerd. Uit deze rekeningen, die een soort dagboek 
vormen, blijkt onder meer, dat Jan van Blois, hoewel hij vaak op het slot 
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te Gouda verbleef, daar toch niet langer vertoefde dan strikt noodzakelijk 
was om zijn zaken in deze stad te regelen. Het slot te Gouda was eenvoudig 
en klein. Dit zal ook .wel de reden geweest zijn waarom Jan van Blois vaak 
bij welvarende Goudse burgers logeerde, in plaats ·van zijn intrek te nemen 
in zijn eigen slot. Zijn eigenlijke hofhouding bevond zich in Schoonhoven, 
maar ook hiervan moet men zich niet te veel voorstellen. 

In 1361 verleende Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, aan Jan van Blois 
toestemming om in het slot te Schoonhoven een huiskapel in te richten. 
Janne die Schrienmaker uit Schoonhoven maakte voor de kapel een altaar
tafel, die door Janne van St. Omaers, een kunstenaar uit Artois, werd be
schilderd. Dezelfde Janne van St. Omaers beschilderde ook de kapel, een 
werk waaraan hij gedurende een half jaar nu eens met twee, dan weer met 
drie assistenten bezig was. 

De rekeningen zeggen ook nog iets over de verdere inrichting van het slot. 
Zo werden er in 1363 wandtapijten gekocht in Vàlenciennes en in 1366, 
1368 en 1386 in Utrecht. De naam van de tapijtwerker in Utrecht was Jan 
Mouwer of Mouwerijn. In 1368 leverde hij een stel kleden af, bestaande 
uit zes stukken, en in 1386 een stel van drie stukken, "ghewrocht mit side 
ende goude". Als ver•sieringmotieven waren o.m. meerminnen, •kapellen en 
salamanders te zien. Jan Mouwer moest in 1366 dag en nacht werken om zijn 
kleden op tijd kla.ar te krijgen, daar volgens de rentmeester "mijn heer 
gheene lichte camer en hadde", maar wel erg naar zo'n kamer verlangde4 • 

De Bloise rekeningen tonen duidelijk aan, dat er, met uitzondering van 
de aankleding van enige vertrekken in het slot en de decoratie van de huis
kapel, aan kunst .niet zo heel veel geld en aandacht werd besteed, maar dat 
dit des te meer gebeurde aan kleding, drank en overvloedige maaltijden. 

Ondanks het feit dat Gouda en Schoonhoven vesten waren van de ·heren 
van Blois, blijkt uit niets dat Gouda onder invloed van deze Henegouwse 
heren tot een vroeg en belangrijk centrum van kunstvoortbrenging werd 
vóór Haarlem of Delft. De rekeningen van Blois schijnen eerder te wijzen 
op het tegendeel. 

Daar . vroege authentieke werken en documenten op kunstzinnig gebied 
volkomen ontbreken, kan men niet verder dan tot gissingen komen. Het 
museum Boymans-Van Beuningen te Rotterdam bezit twee panelen ·met voor
stellingen uit ·het leven van Johannes de Doper, die met een derde paneel 
uit de verzameling Johnson te Philadelphia deel hebben uitgemaakt van een 
groot altaarstuk, dat in het laatste kwart van de l 5de of in het begin van de 
16de eeuw in Gouda zou zijn geschilderd en mogelijk het hoofdaltaar in de 
St.-Janskerk te Gouda zou zijn geweest. 

De panelen stellen voor: de geboorte van Johannes de Doper, de vlucht 
van Elisabeth en de ontmoeting van Johannes de Doper met Christus. Door 
D. Hannema werd de anonieme schilder van deze panelen "De Meester van 
de Johannes-taferelen" genoemd. 

M. J. Friedländer bracht de panelen in verband met de houtsneden in "Le 
Chevalier délibéré", dat omstreeks 1486-1488 in Gouda zou zijn gedrukt. 

J. Q. van Regteren Altena ziet in de Johannes-taferelen stijlverwantschap 
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met het vroegere werk van Lucas van Leyden en ·herkent in de Meester van 
de Johannes-taferelen de vader van Lucas van Leyden, Hugo Jacobsz. Uit 
het feit dat Hugo Jacobsz. volgens een mededeling van Opmerus in Gouda 
zou hebben gewerkt, concludeert Van Regteren Altena dat de drie genoemde 
panelen deel uitmaakten van een Gouds altaar3• 

Deze conclusie, die slechts op gissingen berust, is moeilijk te verdedigen. 
In de eerste plaats is het niet zeker dat "Le Chevalier délibéré" in Gouda 
werd uitgegeven. Bovendien was de houtsnijder niet altijd de ontwerper van 
de ·boekillustraties. Deze kun-nen als tekeningen van elders zijn gekomen. 

Vervolgens moet Petrus Opmerus zich hebben vergist, toen hij "Hugo 
Leijdensis" naar Gouda liet gaan. Waarschijnlijk moet men "Gandensis" 
lezen in plaats van "Goudensis"0• Wel leefde in Gouda een schilder Jacob 
Huygensz., die in 1515 als deken van het St.-Lucasgilde en van het gilde
altaar in een notariële acte wordt genoemd7• Maar uit niets blijkt dat deze 
Jacob Huygensz. - dus niet Hugo Jacobsz. - uit Leiden afkomstig was. 

Een waarschijnlijk Noordnederlands paneel "Doop van Christus", eigen
dom van het Rijksmuseum Twenthe te Enschede, dat door G. J. Hoogewerff 
werd ontdekt, werd door hem eveneens in de Goudse sfeer betrokken. Hoogc
werff zag er een jeugdwerk in van Albert van Ouwater en wel uit zijn 
vroege Goudse tijd8 • 

Er zijn echter geen aanwijzingen, die het aannemelijk maken dat Albert van 
Ouwater als kunstenaar in Gouda werd gevormd. Bovendien is de stijl
overeenkomst van dit paneel met de "Opwekking van Lazarus", het enige 
bekende authentieke werk van Albert van Ouwater, dat zich nu in het Kaiser 
Friedrichmuseum te Berlijn bevindt, zo twijfelachtig, dat het juister lijkt deze 
"Doop van Christus" noch op naam van Ouwater, noch. in Gouda of in de 
Goudse .sfeer te plaatsen. 

Het is niet mogelijk met redelijke zekerheid een Gouds schilderij uit de 
14de en 15de eeuw aan te wijzen. Gunstiger ligt dit op het gebied van de 
boekillustraties uit het laatste kwart van .de 15de eeuw. 

Gerard Leeu 

De Goudse drukker Gerard Leeu - Leew, Lyon of Leonis - moet om
streeks 1445-1450 te Gouda zijn geboren; hij overleed in 1493 te Antwerpen. 
Volgens Ign. Walvis, de eerste geschiedschrijver van Gouda, stamde Gerard 
Leeu· uit een aanzienlijk Gouds geslacht9 • Dit laatste wordt echter door De 
Lange van Wijngaerden betwijfeld10• 

Maar belangrijker is dat Gerard Leeu, die op de Markt zijn drukkerij 
had, in 1477 op de avond vóór Pinksteren "Alle die epistelen ende ewan
gelien van den gheheelen iaere" uitgaf, dat naar alle waarschijnlijkheid het 
eerste boek was, dat in Gouda werd gedrukt. Niet het eerste in Noord
Nederland, want in andere steden zoals Utrecht, Haarlem, Delft en Deventer 
werd reeds vóór 1477 gedrukt. 

De activiteit van Leeu in Gouda duurde ongeveer zeven jaar; in deze 
tijd heeft -hij ca. 58 uitgaven verzorgd. Daaronder zijn zoveel prachtige 
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boeken, dat Leeu tot de allerbelangrijkste vroege Nederlandse drukkers mag 
worden gerekend. 

Voor deze studie zijn vooral belangrijk de houtsneden, waarmede de uit
gaven werden gei1lustreerd. Aangenomen wordt dat diverse blokken werderi 
gesneden door een onbekend Gouds kunstenaar, zoals die voor de hout
sneden van de verschillende · "Dialogus creaturarum"-uitgaven. Conway 
schrijft deze illustraties toe aan de "eerste" Goudse hout-snijder en noemt 
negen uitgaven, waarin ze zijn gebruikt11 • 

Eén keer heeft Leeu klaarblijkelijk zijn blokken uitgeleend of verhuurd 
aan Snellaert te Delft voor diens Nederlandse uitgave van 2 november 1488. 
De houtsneden in de "Dialogus creaturarum" bezitten in hun eenvoudige 
opzet, omtrektekeningen met spaarzame arcering, een heel bijzondere be
koring. Als tweede voorbeeld kunnen de krachtige ·houtsneden uit "Van den 
Seven Sacramenten" (1484) worden genoemd, waarschijnlijk eveneens Gouds 
werk. 

A. M. Hind vermeldt de mening van M. J. Schretlen, dat de houtsneden 
uit de "Devote Ghetiden" en die uit de Goudse "Dialogus creaturarum" van 
één en dez~lfde meester zouden zijn, maar merkt wel op dat de techniek van 
het snijden in beide werken opmerkelijk verschilt12• 

Conway's onderscheidingen zoals: eerste, tweede Goudse houtsnijder etc. 
vinden bij Hind, die het beter vindt van de tekenaars uit te gaan, geen er
kenning13. 

In 1484 vertrekt Leeu naar Antwerpen, waar hij in 1493 tijdens een twist 
met zijn lettersteker Henric van Symmen dodelijk wordt verwond. Niemand 
minder dan Desiderius Erasmus heeft over Gerard Lee·u geschreven, namelijk 
in een brief aan de Frie1e Humanist Jacobus Canter uit 1489. Hierin schrijft 
Erasmus dat Leeu met hem over Canter heeft gesproken en noemt hij Leeu 
"impressoriae artis opifex, vir sane lepidus", "een beoefenaar van de boek
drukkunst, een waarlijk geestig man"14• 

Het St.-Lucasgilde te Gouda 
Het St.-Lucasgilde te Gouda kreeg op 31 januari 1487 van het ,stads

bestuur een eigen keur. In het gilde werden opgenomen: "Scilders, beelde
sniders, glaesmaeckers, prenters, burduerwerckers en andere cunsteners". 
Het gilde kreeg op 14 september 1487 van Adam van Crainleyden, pastoor 
van de St.-Janskerk, toestemming om in de St. Jan een eigen altaar op te 
richten en een kerkelijke broederschap te vormen: "om Goods dienst ende 
eer bynnen mynre kerken voorz. te vermeerderen". Het gilde kreeg boven
dien het recht om wekelijks op het eigen altaar een H. Mis te laten opdragen: 
"mit sanghe ende orghelen, also dat believen sel''.. Op 28 mei 1488 werd de 
door pastoor Adam van Crainleyden verleende vergunning bekrachtigd door 
David van Boergondië, bisschop van Utrecht. 

In de geestelijke broederschap van St. Lucas te Gouda waren niet alleen 
mannen maar ook vrouwen opgenomen. Dit blijkt uit de •bepaling: "dat sij 
haren doden broderen ende susteren sullen moghen belichten, ende uitvaert 
moghen laeten doen op dat hoeoh coer nae co,stumelicke ·manieren". 
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Het eigen gildealtaar was behalve aan St. Lucas ook aan andere heiligen, 
o.a. St. Job, toegewijd. Het opdragen van H. Missen en het houden van de 
onderrichtingen was nauwkeurig geregeld door de pastoor, evenals de voor
geschreven ceremoniën bij de begrafenis van een gildebroeder of -zuster. 

De pastoor eiste voor zich en zijn onderpastoor en kapelaans eveneens 
het lidmaatschap van de broederschap op; ook voor hun opvolgers zou dat 
van kracht zijn. Er werd verder bepaald dat de pastoor een derde van de 
inkomsten van ,het gildealtaar zou ontvangen en op oudejaarsavond: "een 
kapoen en een mengelen wijn"15• 

In het stedelijk archief te Gouda zijn geen archivalia aanwezig, waaruit 
de inrichting van het Goudse St.-Lucasgilde en de namen van de eerste leden 
blijken. Slechts in een enkele aantekening wordt er melding gemaakt van 
het gilde. Zo werd er opgetekend dat de dekens van het St.-Lucasgilde in 
1527 Jan de Leyenaer bij de schepenbank aanklaagden, omdat hij in ge
breke bleef het verschuldigde gildegeld te betalen16• In Gouda kregen de 
glazeniers in het St.-Lucasgilde spoedig de overhand. 

Toen in 1515 de drie dekens van het gilde werden opgeroepen voor het 
passeren van een notariële acte, waarin ook de namen van de vier oudste 
gildebroeders werden opgetekend, bleken twee van de drie dekens glazenier 
te zijn, de derde een schilder, terwijl van de vier genoemde gildebroeders 
er twee eveneens glazenier waren, de derde beeldhouwer en de vierde waar
schijnlijk een kunstschilder. In deze acte werd verklaard dat het Jezus-altaar 
niet alleen aan St. Lucas en andere heilige patronen, maar ook aan St. Job 
was toegewijd17• 

Het is waarschijnlijk dat reeds in het begin van de 16de eeuw meer dan 
de helft van de beeldende kunstenaars te Gouda glazeniers waren. 

Na de alteratie wordt het oude St.-Lucasgilde niet meer vermeld. Er is 
echter wel een gildebrief bekend, gedateerd 22 mei 1609, waaruit blijkt dat 
de vroedschap toestemming had gegeven tot het oprichten van een gilde van 
glazeniers ui. 

Deze brief wordt zowel door N. Scheltema18 als door G. J. Hoogewerff19 

vermeld. Doch beide auteurs maken geen melding van een passage in ·het 
Goudse Vroedschapboek, 15 mei 1609: "Versoek van de schilders, glaes
schrijvers, glaesmaeckers om een gilde te hebben. Toegestaan alleen 't Tafel
werc ... "20• 

Hieruit blijkt dat ook de schilder-s in een nieuw te vormen gilde wilden 
worden opgenomen en dat dit verzoek werd geweigerd. Het nieuwe gilde zou 
uitsluitend een gilde van glazeniers (tafelwerckers) worden. En dan volgt 
reeds op 22 mei van hetzelfde jaar de uitgewerkte ordonnantie voor de gla
zeniers. Dit is tevens een bewijs te meer, dat in het eind van de 16de en het 
begin van de 17de eeuw de glazeniers te Gouda als beeldende kunstenaars 
volkomen de overhand hadden. 

De glasschilderkunst moet te Gouda reeds vroeg veel meer dan een strikt 
plaatselijke nijverheid zijn geweest. Zo waren er in 1621 reeds achttien 
ateliers en dit aantal blijft groeien tot in het midden van de 18de eeuw21 • 

Deze hegemonie van de glasschilderkunst zal ongetwijfeld al vroeg de 

388 



Wouter Pie1ersz. Crabeth ll, 1594-1644, "De bruilofr te K,ma", 1640. 
Gouda, Stedcliik Museum "Hel C111hari11a·G11s1/wis" . 



artistiek begaafden te Gouda hebben gemobiliseerd, waardoor het paneel
schilderen in het gedrang kwam. Misschien is dit ook de oorzaak ervan, dat 
op dit gebied voor bel~mgrijke opdrachten kunstschilders van .elders werden 
aangetrokken, zoals Dirck Barendsz., Pieter Pietersz., Blocklant van Mont
foort en Pieter Pourbus. 

G. J. Hoogewerff neemt als vanzelfsprekend aan, dat de glasschilderkunst 
te Gouda door -de heren van Blois sterk werd gestimuleerd22, doch zoals 
reeds eerder werd aangetoond, blijkt van dit kunstzinnig maecenaat niet 
veel; het is in ieder geval niet te bewijzen. Bovendien blonken de heren van 
Blois temidden van hun Franse adellijke tijdgenoten niet bepaald uit door 
verfijning en beschaving. 

Zou het niet eerder zo zijn dat Gouda door bepaalde gunstige omstan
digheden een bijzonder geschikt milieu was voor het ontstaan van een 
belangrijke glas-in-lood-kunst? Het gebrandschilderd glas behoort illllners 
tot de kunsten van het vuur en het vuur heeft in Gouda altijd een grote rol 
gespeeld. Men had in Gouda een grote ovenervaring in verband met de vele 
bierbrouwerijen en pottenbakkerijen. De aanwezigheid van goede oven
bouwers en de voor het stoken zeer gemakkelijk te verkri_jgen · brandstof, 
bout en turf, waren gunstige factoren om een belangrijk gebrandschilderd glas
centrum te doen ontstaan. 

Naar analogie van het traditionele ovenbedrijf werd het glasbranden in 
Gouda van oudsher "glasbacken" genoemd. 

Vroege glasschilderkunst in Gouda 

Hoewel de behandeling van de glazenierskunst te Gouda in concreto buiten 
het kader van deze verhandeling valt, lijkt het toch nuttig in het kort na te 
gaan welke invloeden op de ontwikkeling van deze kunst en met name op 
het oeuvre van de gebroeders Crabeth hebben gewerkt. 

De Lange van Wijngaerden neemt aan, dat het reeds in 1378, toen in 
. Gouda drie glazen voor het slot te Schoonhoven werden besteld, gaat om 

gebrandschilderde glazen23 • Dit is echter een suppositie, die helaas niet te 
bewijzen is. Deze. auteur vermeldt verder dat er in de stadsrekeningen van 
1499 sprake is van een betaling aan Jacob Jansz. Coddesteyn in verband met 
''tglas te maken t antwèrpen ... ". 

Dezelfde passage wordt door A. van der Boom aangehaald in zijn "Mo
numentale glasschilderkunst in Nederland"~4• 

Beide auteurs citeren deze rekening om een vroege activiteit op het ge
bied van · de glasschilderkunst te Gouda, lang vóór de gebroeders Crabeth, 
aan te tonen. 

Verschillende bronnen, -zoals thesauriersrekeningen, kerkrekeningen enz. 
vermelden vele malen de namen van glàesscrivers en glaesmaeckers, doch 
het is nooit helemaal duidelijk of men nu te doen heeft met scheppend
beeldende kunstenaars of met louter vaklieden, terwijl het even goed over 
gebrandschilderd als over blank glas-in-lood kan gaan. De benamingen 
"glaesscriver en glaesmaecker" zijn niet helder omlijnd. Men krijgt echter bij 
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het doorlezen van de aantekeningen wel -sterk de indruk, dat de vermelde 
werkzaamheden in het algemeen van zeer eenvoudige aard waren. 

De al eerder genoemde Coddesteyn komt reeds voor in een thesauriers
rekening van 1486. Het laatst zien wij hem verschijnen met andere "goede 
mannen van gelove en d~ burgers der stede van der Goude" bij het passeren 
van -de hierboven aangehaalde notariële acte van 9 juli 1515. Pieter Dircx 
(Crabeth) compareert dan als deken van het altaar. 

In 1462 wordt nog een zekere Reynier die glaesmaecker genoemd2• . 

Op de Kleiweg woont in 1464 Andries die glaes-maecker20 • 

In 1515 komt in de thesauriersrekeningen een betaling voor, gedaan aan 
Jan Ponsen voor tien glazen27 • 

De Antwerpse Liggeren noemen in 1531 een Cornelis van der Gouwe, 
glaesmakere28• 

In de loop van de 16de eeuw wordt in de Goudse stadsrekeningen bij 
herhaling Cornelis die glaesmaecker genoemd20• 

Zo dateren de archivalische gegevens over de vroegere glasschilderkunst 
te Gouda vanaf ongeveer 1480, doch het zijn niet meer dan aanduidingen. 

De grote bloeiperiode zet in met het werk van _Dirck Crabeth, toen hij na 
de brand van 1552 opdracht kreeg de glazen voor het koor van de St. Jan 
te maken. 

Ook vóór de grote kerkbrand van 1552 was de St.-Janskerk beglaasd. 
Jgn. Walvis beschrijft de brand en deelt onder meer mede, dat "alle die 
costelijcke en heerlijcke glazen verbrandt, en aen twee geborsten en geslagen 
(waren) ... "30• 

In verband met de vraag hoe ·de Crabeth's in het kunstleven van Gouda 
,, passen, is er telkens weer ijverig gezocht naar hun afstamming. 

Het wordt als een vaststaand feit aangenomen dat Dirck (?-1574) en 
Wouter (?-1589) Crabeth de zonen zijn van de glazenier Pieter Dirxsz., die 
in 1515 als deken van ".Tesus outaer in de groote Kercke" compareert. Men 
heeft steeds het vermoeden gehad dat Pieter Dirxsz. van elders kwam, en 
·hem geïdentificeerd met Pierre Crabais, fils de Thierry, maistre verrier31 • 

In 1511 en 1514 wordt Pieter Dirxsz. de glaesmaecker vermeld als koper 
van huizen in de Zeugstraat. 

Carel van Mander noemt een Crepel Pieter als vader van Adriaen Pietersz. 
Crabeth, leerling van Jan Swart van Groningen32• Over de glazeniers Dirck 
en Wouter Crabeth spreekt Van Mander niet. 

In een thesauriersrekening van 1531 wordt de betaling vermeld aan 
Crepel Pieter "van die glaesen te repareren ... ", terwijl een post uit 1552 
Dirck Crabeth met name noemt als de zoon van Pieter CrepeJ:l3• 

Een recente en belangrijke archiefvondst geeft een sterke aanwijzing, dat 
het geslacht Crabeth afkomstig is uit Cuyk. In een rekening, berustend in 
het archief van de rekenkamer van de hertog van Brabant (Algemeen Rijks
archief, Brussel) wordt vermeld dat: "meester Peter Crabout van Cuijck 
glaesmaecker woenende totter Goude in Hollant" in de periode van 1 novem
ber 1520-31 oktober 1525 acht "schoen nye geschylderde glaessen" ver
vaardigde voor de kapel op de burcht van Grave34 • Het is bij gebrek aan 
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betrouwbare gegevens niet mogelijk, na te gaan in hoeverre de grote prestaties 
van de Crabeth's samenhangen met het eigen Goudse artistieke klimaat, 
maar het is een vaststaand feit dat in de 16de eeuw in Gouda de glazeniers
kunst talrijke beoefenaars vond. Het is daarom niet vreemd dat een be
kwame cartontekenaar zoals Jan Swart van Groningen enige jaren in Gouda 
verbleef, waar hij in meer dan één atelier werk vond35• In het Goethe Raus 
te Weimar bevindt zich een tekening, die koningin Circe voorstelt met vier 
van haar in dieren veranderde minnaars aan tafel gezeten. Deze tekening 
uit de jaren 1535-1540 draagt de signatuur: "Jan Swart ván der Gouwe fecit". 

Het is meer dan waarschijnlijk dat de gebroeders Crabeth in Gouda con
tact hadden met Jan Swart. Dirck was toen reeds een bekend glazenier. In 
1540 maakt hij voor de graaf van Buren een raam in de St.-Catharinakerk 
te Utrecht en voor keizer Karel Veen gla-s in de St.-Jacobskerk te 's-Graven
hage, dat in 1547 werd voltooid36• Lucas van Leyden maakte, evenals Jan 
Swart van Groningen, ontwerpen voor Gouda. Omstreeks 1530 moet hij de 
cartons hebben ontworpen voor een aantal glazen in de St.-J anskerk. Tien 
van deze - deels zeer beschadigde - tekeningen bevinden zich thans in het 
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. De cartons zijn niet gesigneerd en even
min bestaat er een archivalische documentatie over, maar zij worden ·volgens 
een zeer oude traditie beschouwd als eigenhandig werk van Lucas. Van 
deze werktekeningen, die het toedienen van de H. Sacramenten tot onder
werp hebben, zijn alleen het Doopsel, het Vormsel, het Priesterschap en de 
Eucharistie bewaard gebleven. 

A. van der Boom toont aan dat er tus-sen 1550 en 1570 vooral van Ant
werpen grote invloed uitging op het Goudse glas en wel een directe en een 
indirecte invloed: een directe invloed door .Lambert van Noort, leerling van 
Floris, die in de tweede helft van de l 6de eeuw in Gouda werkte, een in
directe invloed door de prentkunst van de leerlingen uit het atelier van 
Floris37 • 

Er heeft in Gouda ongetwijfeld ook een relatie bestaan tussen tapisserie 
· en glasschilderkunst. 

In Gouda vond men al vroeg tapisseriewerkers, in het St.-Lucasgilde 
"borduerwerckers" genoemd, wier aantal na de alteratie met tal van tapijt
wer.kers uit het zuiden werd ·ver-sterkt. Deze laatsten werden aangetrokken 
door het liberale Goudse klimaat en vonden in de leeggekomen kloosters 
ideale ruime werkplaatsen voor hun grote getouwen. 

Omdat ook de Crabeth's onder meer ontwerpen maakten voor tapisserieën 
en een enkele keer een kaart tekenden, was volgens Van der Boom -het Goudse 
stadsbestuur zich er niet van bewust welk een grote kunstenaars binnen 
de Goudse muren leefden38 • 

Deze kritiek is echter ongemotiveerd. In de eerste plaats kende men nog 
niet de status. van het kunstenaarschap, dat nog altijd -sterk met het ambach
telijke was verbonden. In de tweede plaats waren de Crabeth's vóór alles 
ontwerpers en tekenaars, die als zodanig zonder bezwaar zowel het ontwerp 
voor een glas-in-loodraam als dat voor een gobelin konden maken39• 

De Lange van Wijngaerden wijdt in zijn "De Goudsche Glaz.en" ook 
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enige bladzijden aan de Goudse kunstschilders. Hij schrijft: "Behalve de 
voorgemelde glas-schilders zijn er ter Goude ook goede olijverf-schilders 
geweest, die met de glas-schilders mede aldaar een school hebben gemaakt"40. 
De Lange van Wijngaerden zegt verder, dat hij bij zijn onderzoek in de 
archieven vóór Jan Swart van Groningen wel de namen van enige schilders 
heeft aangetroffen, maar dat het voor hem onmogeli.ik was vast te 5tellen wie 
deze schilders waren en wat zij tot stand hadden gebracht. De oudste stads
rekening, die onze auteur vond in verband met een schilder - een post uit 
het jaar 1437 - handelt over Willem die Visscher, "die boven de schoorsteen 
in de raadkamer van het oude stadhuis de boodschap aan de maagd Maria 
schilderde". 

Ign. Walvis, die nog uit eigen aanschouwing werk van 17de-eeuwse Goudse 
schilders zal hebben gekend, steunt bij zijn opsomming van 16de-eeuwse 
kunstenaars in hoofdzaak op het Schilder-Boeck van Care! van Mander. 

Kunstschilders te Gouda uit de tweede helf{der zestiende eeuw 
Buiten dit bestek vallen de kunstenaarn, die op jeugdige leeftijd voor 

goed uit Gouda vertrokken, zoals Pieter Pourbus en Cornelis Ketel, en die 
daarom niet tot de Goudse kunstenaars kunnen worden gerekend. De archi
valische gegevens over de 16de-eeuwse schilders zijn in het algemeen zeer 
summier en ·hebben meestal -slechts betrekking op het kopen en verkopen 
van huizen, het afleggen van een getuigenis etc. Carel van Mander bespreekt 
in zijn Schilder-Boeck in het kort enige van hen en noemt dan onder meer 
een Cornelis van Gouda. Volgens Van Mander was deze Cornelis een goed 
"portretschilder naar het leven" en een leerling. van Van Heemskerck. 
Volgens dezelfde bron leidde Cornelis van Gouda een losbandig leven, waar
door hij tot verval kwam41 • Wurzbach meent dat de mededeling, dat deze 
Cornelis van 1510 tot 1550 leefde, geheel willekeurig is. 

In een collectie te Wenen bevindt zich een door Corneli-s van Gouda ge
schilderd portret. Het is het portret van een man met puntbaard, in ·het zwart 
gekleed, gedateerd: 1537 en gesigneerd: C. G. F.42• 

In 1552 wordt in het Verleyboek Andries .den Scilder genoemd in verband 
met de koop van een huis43• 

Van 1552 tot en met 1577 is in verschillende stukken sprake van Jan 
Jansz, schilder, doch uit deze stukken blijkt niet - zoals zo vaak het geval 
is - of men te doen heeft met een huisschilder, dan wel met een kunst
schilder44. 

Op 18 april 1573 wordt in de Lange Groenendaal een huis verkocht, 
gelegen naast het huis van wijlen Jan Cinq, de schilder; nadere aanduidingen 
ontbreken45 • 

In het Tuygboek van 1554 wordt de getuigenis van enige Goudse burgers 
opgenomen, die verklaren dat Gerrit Aertsz. zijn zoon in de leer gedaan 
heeft bij de schilder Andries Lambrechts46• 

In 1560 en 1575 worden, eveneens zonder verdere aanduiding, respectie
velijk een Claes Gerrits~., schilder en Claes Claesz., schilder genoemd47• 

Inheems kunstenaar was te Gouda ook Simon Jacobsz., leerling van Care) 
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van Yper. Volgens Carel van Mander was hij een knap portretschilder. Te 
Haarlem bevond zich van hem een portret van de glazenier Willem Thybaut. 
In 1573 trok Simon Jacobs.z. met een compagnie van de Goudse burgerij 
uit, met ·het doel Haarlem te ontzetten; hij sneuvelde echter tijdens de ge
vecbten48. 

Van Mander vermeldt verder nog een zekere Damiaan van der Goude. 
Deze Damiaan zou een bekend leerling van Frans Floris zijn geweest. Zijn 
tijdgenoot Cornelis de Visscher, geboren te Gouda omstreeks 1520 en · ge
storven in 1586, was volgem; Van Mander eveneens een bekwamn portret
schilder, "die soms niet wel bij het hoofd was, maar die toch goede portretten 
maakte en van wie men veel zou kunnen vertellen. Hij is van Hamburg 
komende op zee gestorven"49• 

In het Kunsthistorisches Museum te Wenen bevindt zich het portret van 
een gebaard musicus, gesigneerd: C.V. en gedateerd: 1574, dat aan Cornelis 
de Visscher wordt toegeschreven•0 • In de verzameling van W. A. A. J. baron 
Schimmelpenninck van der Oye werd het portret van een juwelier van de 
hand van De Visscher opgenon1en. 

Jacob Willemsz. Delff, omstreeks 1550 te Gouda geboren, was een be
langrijk portretschilder en moet vooral worden genoemd als voorbereider 
van de 17de-eeuwse Nederlandse portretkunst. Hoewel in Gouda geboren, 
werd Delff reeds in 1582 poorter van Delft en als zodanig vallen zijn belang
rijkste werken buiten de Goudse sfeer. De Goudse Eygenboeken noemen 
hem in 1578 als koper en in 1579 als verkoper van een huis op de Gouwe 
in Gouda. Het is niet duidelijk of hij in 1579 Gouda verlaat. Het verkopen 
van zijn huis zou hier wel op wijzen, maar . dan is het niet duidelijk waar hij 
van 1579 tot 1582 verblijf hield. 

Het vroegste portret, dat van Jacob Delff bekend is, en dat misschien nog 
in Gouda werd geschilderd, is dat van een tweejarig jongetje uit het jaar 
1581. In 1900 werd dit portret door het Rijksmuseum aangekocht op de 
veiling van de inventaris van het kasteel Heeswijk bij 's-.Hertogenbosch. 

Volgens W. Stechow verbleef Cornelis Ketel in 1593 tijdelijk in zijn ge
boortestad Gouda, waar hij, volgens dezelfde auteur, sedert 14 december 
1590 vrijstelling van belasting genooP1• Deze mededelingen steunen onge
twijfeld op een publikatie van N. Scheltema in Obreen's Archief' uit 1880-
1881. In zijn "Aanteekeningen betrekkelijk Goudsche kunstenaars . · .. " deelt 
Scheltema, mede, dat Cornelis Ketel in 1590 in het gasthuis "geadmitteerd" 
werd en dat hem in 1593 door het gemeentebestuur van Gouda 54 gulden 
werd uitbetaald•2 • Stechow heeft de genoemde archivalia blijkbaar zonder 
meer in verband gebracht met de sedert 1581 in Amsterdam wonende Cor
nelis Ketel. Het zelfde deed ook reeds A. von Wurzbach, door mede te delen 
dat Ketel in 1590 te Gouda verbleef53• Noch Von Worzbach, noch Stechow 
hebben zich echter gerealiseerd dat in de Goudse archiefstukken de "Am
sterdamse" Ketel steeds Cornelis Ketel de Jonge wordt genoemd, ter onder
scheiding van zijn neef en tijdgenoot, de kunstschilder Cornelis Ketel, die 
onafgebroken in Gouda woonde en daar werkzaam was:ä. Deze laatste Ketel 
wordt zonder meer Cornelis Ketel genoemd en het is duidelijk dat de door 
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Scheltema geciteerde stukken betrekking hebben op deze Goudse Ketel. 
Bovendien zou Carel van Mander, die zeer vriendschappelijk met Cornelis 
Ketel te Amsterdam omging en die in zijn Schilder-Boeck een voor zijn doen 
bijzonder lang artikel aan Ketel wijdde, zeker melding hebben gemaakt van 
het feit dat Ketel in 1590 als huisgenoot in het gasthuis (Catharina-Gasthuis) 
te Gouda met vrijste!Jing van schuttersdienst werd opgenomen5s. Van Mander 
vermeldt deze episode echter in het geheel niet. 

Daar uit talrijke Goudse archivalia blijkt dat de naam- en tijdgenoot van 
Cornelis Ketel gedurende vele jaren als kunstschilder te Gouda werkzaam 
was, kan naar alle waarschijnlijkheid hierdoor het feit worden verklaard, 
dat het oeuvre dat op naam van Cornelis Ketel staat zo ongelijk van stijl is. 
Met andere woorden: het ·is tot nu toe aan de aandacht ontgaan, dat, toen 
Cornelis Ketel in Engeland en daarna in Amsterdam werkzaam was, diens 
neef onder dezelfde naam in Gouda schilderde. 

In 1544 verkoopt Govert van SUngerlant een huis en erf, gelegen op de 
hoek van de Stoofsteeg te Gouda, aan Cornelis Jacobsz. Ketel, schilder56• 

In dit pand vestigde Cornelis Ketel zijn atelier, waar ·hij onder meer les gaf 
aan zijn neef Cornelis de Jonge en ongetwijfeld ook aan zijn zoon Cornelis. 

Dirck Crabeth, de beroemde glasschilder, die op de Zeugstraat woonde, 
in de onmiddellijke nabijheid van het atelier . van Cornelis J acobsz. met wie 
hij volgens Van Mander bevriend was, steunde Cornelis de Jonge krachtig 
in diens verlangen on1 -kunstschilder te worden57 • 

In 1562 koopt dezelfde Cornelis Jacobsz. een huis in de Robaarsteeg58• 

En dan wordt er in 1568 gesproken over de weeskinderen van wijlen Cor
neHs Jacobsz. Ketel. Vader en Moeder Ketel schijnen kort na elkaar ge
storven te zijn. Deze schaarse gegevens zeggen weinig over de schilder Cor
nelis J acobsz. Ketel en nog minder over zijn werk. Het enige positieve dat 
wij over hem horen, is een nogal negatieve uiting van Care! van Mander, die 
hem een "taemlijck", dus een middelmatig schilder noemt, een beter leraar 
dan -kunstenaar5~. 

In het Weesboek van 1568 werd opgetekend, dat Jacob en Cornelis Ketel 
door het overlijden van hun ouders onder meer het hui-s aan de Stoofsteeg 
erfden. Daarop volgt een passage waaruit blijkt, dat Jacob en Cornelis 
bovendien een collectie "patronen, cunst ende prenten" in eigendom kregen, 
een collectie waarvan de inventarislijst bij de voogden berustte en waarvan 
de acte zegt: "die welcke nu gebruyckt de Jonge Cornelis Ketel zijn neef 
volgens de uyterste wille van Cornelis voorn."60• 

In J 568, het sterfjaar van Co-melis J acobsz., kwam Cornelis de Jonge 
uit Fontainebleau terug in Gouda en daar de verhouding tussen oom en neef 
zeer goed schijnt te zijn geweest, heeft Cornelis de Jonge toen waarschijnlijk 
de verzameling ontwerpen en prenten als studiemateriaal in bruikleen ge
kregen61. 

De Goudse schilder Cornelis Ketel, de zoon dus van Cornelis J acobsz. 
Ketel, wordt in de Stadsrekeningen en Eygenboeken herhaaldelijk genoemd, 
maar op enige uitzonderingen na hebben deze berichten steeds betrekking 
op ·de koop en verkoop van huizen etc. Belangrijker is de reeds hierboven 
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vermelde en in het Kamerboek van 14 december 1590 opgenomen notitie 
dat Cornelis Ketel, schilder, toestemming krijgt om in het gasthuis te wonen. 
Hij wordt dan met zekere onderscheiding behandeld en vrijgesteld "van alle 
lasten van waken, daermede de Schutterij ofte Burgerije wordt gechargeert". 
Het motief waarom de burgemeesters deze toestem.ming geven, werd niet ge
noteerd of, juister gezegd, werd verzwegen: "omme redenen hunl. daer toe 
moverende"62• 

Over zijn werk als schilder valt niet veel met zekerheid te zeggen. Even 
horen wij iets over zijn activiteit als tekenaar, want in de Goudse Thesauriers
rekeningen van 1593 is een post opgetekend, waaruit bliJkt dat aan Cornelis 
Ketel 54 gulden wordt uitbetaald voor het tekenen van de "Conterfeijtselen 
van de Noordelicke belegeringe der stad Geertruidenbergh ... ", getekend 
ten behoeve van "Jacques de Geijn, plaetsnijder tot Amsterdam"63. 

Een zeer oude traditie noemt Co1nelis Ketel de schilder van de portretten 
van Dirck en Wouter Crabeth, die thans in de St.-Janskerk te Gouda worden 
bewaard. Het zijn de bekende portretten van de Crabeth's, die ook door de 
Goudse graveurs Persijn en Bary op plaat werden gebracht64• Deze portretten 
zijn van middelmatige kwaliteit en wijken geheel af van het werk dat met 
zekerheid op naam van de Amsterdamse Ketel (de Jonge) staat. Mocht 
de traditie die deze portretten met de naam Cornelis .Ketel verbindt juist 
zijn - en er is geen reden om aan de juistheid te twijfelen, gezien ook het 
feit dat_ deze werken tot in het midden van de 18de eeuw nog in het bezit 
waren van de familie Crabeth te Gouda - dan hebben wij hier mi-sschien te 
doen met portretten van de hand van de Goudse Cornelis Ketel. Daar zij 
omstreeks 1550-1555 zijn geschilderd, zouden zij vroeg jeugdwerk van Cor
nelis Ketel kunnen zijn. De mogelijkheid is echter niet . uitgesloten dat zij 
door diens vader, Cornelis Jacobsz. Ketel, de vriend van de Crabeth's, werden 
vervaardigd. 

In de collectie van het Stedelijk Museun1 "Het Catharina-Gast-huis" te 
Gouda bevindt zich het Korporaalschap van Jan van Reynegom, gedateerd 
1599, dat eveneens volgens een zeer oude traditie op naam staat van Cornelis 
Ketel. Stechow heeft dit schuttersstuk niet opgenomen in de reeks van Ketel's 
authentieke werken. Hij vermeldt ,het slechts bij de aan Ketel toegeschreven 
werken65 • Volgens De Vries bestaat er geen reden om aan de echtheid te 
twijfelen, o.m. in verband met het monogram van Cornelis Ketel, dat volgens 
De Vries zo duidelijk naast de datum is geschilderd66• Er is echter in het 
geheel geen monogram aanwezig. \Vaarschijnlijk heeft De Vries het teken 
AN° aangezien voor het bekende monogram van Cornelis Ketel. 

Terwijl de meeste auteurs dit schuttersstuk zonder meer als een authentiek 
werk van Cornelis Ketel beschouwen, gaat Wurzbach zelfs nog verder door 
de opmerking te maken, dat dit Korporaalschap• al geheel met de voeten 
schijnt te zijn geschilderd67• Nu is dit laatste beslist uitgesloten. Naast brede 
en zelfs op impressionistische wijze geschilderde partijen is er zoveel in het 
s_chuttersstuk van Jan van Reynegom met het tekenpenseel gewerkt, dat aan 
"voetenwerk" niet gedacht kan worden. Indien het juist is, dat Cornelis Ketel 
omstreeks 1599 in plaats van met penselen met de duimen en later met de 
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voeten ging schilderen, waarschijnlijk omdat hij, gekweld door jicht, niet 
meer in staat was het penseel te hanteren, kan reeds daarom het Korporaal
schap van Jan van Reynegom, dat gedateerd is AN° 1599, niet van zijn 
hand zijn. 

Het verschil in stijl van dit stuk met onder meer het Korporaalschap van 
Kapitein Rosecrans uit 1588 door de Amsterdamse Cornelis Ketel (de Jonge) 
is zó groot, dat het geen verwondering kan wekken dat Stechow het Goudse 
schuttersstuk niet opnam in het oeuvre van Cornelis Ketel. 

De kunstenaar heeft een groep van tien officieren en een bediende in 
een voor zijn tijd toch wel opmerkelijke compositie samengevoegd. De -schut
ters drommen in een cirkelende beweging om de kolonel Jan van Reynegom 
met zijn ,hoog geheven partisaan als middelpunt samen. Het coloriet van 
het Goudse -stuk varieert tussen een gelig-wit en een rose en olijfgroen. 
Gelet op de hardnekkige en oude Goudse overlevering, dat het Korporaal
schap van Jan van Reynegom verbindt met de naam Cornelis Ketel, is er 
alle reden om aan te nemen dat dit werk, dat zeker niet van Cornelis Ketel 
de Jonge kan zijn, werd geschilderd door zijn neef, de Gouwenaar Cornelis 
Ketel. 

De Lange van Wijngaerden noemt, in navolging van de Goudse geschied
schrijver lgn. Walvis, Wouter Pietersz. Crabeth: "een goed schilder in olie
verf en leerling van Cornelis Ketel"69• Wouter Pietersz. Crabeth Il, kleinzoon 
van de glasschilder Wouter I werd omstreeks 1594 te Gouda geboren. Hoe
wel dit steeds wordt gedaan, is er geen enkele reden om aan te nemen dat 
Cornelis Ketel te Amsterdam de leermeester van Wouter Crabeth zou zijn 
geweest. Dit is onder meer moeilijk in overeenstemming te brengen met het 
geboortejaar van Crabeth, want hij zou dan wel op bijzonder jeugdige leeftijd 
naar Amsterdam moeten zijn gegaan. Mocht dus de mededeling van Walvis 

. c.s. juist zijn, dan is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het genoemde 
leraarschap op naam moet worden gesteld van de Goudse Cornelis Ketel 
en niet op die van Cornelis Ketel de Jonge te Amsterdam. 

Hoewel de Goudse archiefstukken gedurende vele jaren expliciet over 
de kunstschilder Corneli-s Ketel spreken en hem uitdrukkelijk de neef noe
men van Cornelis Ketel de Jonge, is het niet mogelijk met absolute zekerheid 
authentiek werk van de Goudse Ketel aan te tonen, doch men kan met 
stelligheid aannemen dat diverse activiteiten, die tot nu toe op naam stonden 
van Cornelis Ketel de Jonge te Amsterdam in werkelijkheid gesteld moeten 
worden op het conto van zijn neef en tijdgenoot Ketel te Gouda. 

Enige anonieme Goudse schilderijen uit de tweede helft van de 
zestiende eeuw 

Hoewel Gouda in de 16de eeuw een zeer belangrijke rol in de Noord
nederlandse glasschilderkunst heeft gespeeld, in hoofdzaak tengevolge van 
het grote persoonlijke talent van de gebroeders Crabeth, blijkt uit niets, dat 
Gouda op het overige gebied van de beeldende kunst excelleerde. Een gebied, 
dat in Gouda zeker niet door kunstenaars van groot formaat werd beheerst. 
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Ook de weinige portretten van anonieme schilders uit de tweede helft van 
de J 6de eeuw die in Gouda bewaard bleven en waarvan men mag aan
nemen, dat zij door plaatselijke kunstenaars werden vervaardigd, zijn van 
bescheiden kwaliteit. 

Daar de alteratie in Gouda een zeer gematigd verloop had, zodat de stad 
bespaard bleef voor een beeldenstorm, konden de parochiegeestelijken, ver
bonden aan de St. Jan, tal van liturgische voorwerpen, zoals koorkappen, 
misgewaden enz. in veiligheid brengen. 

Hieronder bevonden zich ook enige portretten van Goudse pastoors, die. 
thans nog in bezit zijn van de parochie van de H. Johannes de Doper van 
de Oud-Katholieke Kerk te Gouda. Het oudste daar aanwezige portret is 
dat van Johannes Sanctius, die van 1541 tot 1554 als pastoor aan de St. Jan 
was verbonden en als zodanig de kerkbrand van 1552 meemaakte. 

Het portret, dat op paneel is geschilderd, toont de priester frontaal gezien, 
gekleed in superplie en koorkap. Ernstig kijkend houdt Johannes Sanctius de 
te kleine -handen, de vingertoppen tegen elkaar gebogen, in gebedshouding 
voor zich. Het portret is ten dele nog decoratief opgevat, -het gelaat het meest 
realistisch beleefd. Door 1het archaïserend decoratief karakter van het schilderij 
is het in het geheel niet storend, dat het fraaie familiewapen als een grote 
exotische bloem boven de rechter schouder van de pastoor werd geplaatst. 

Het portret, dat in eenvoudige heldere en open kleuren werd geschilderd, 
vertoont geen signatuur en draagt als datering: "Anno Dmi 155. en "aetatis 
suae 36". 

Aan Cornelis van der Goude, de door Carel van Mander genoem-de leer
ling van l-leemskerck, die ''bij den Groten verkerende in Hoven", worden 
door De Vries twee altaarvleugels met portretten van de schenkers uit het 
jaar 1552 toegeschreven (Verzameling W. A. A. J. baron Schirnmelpenninck 
van der Oye). De ongesigneerde portretten, voorstellend Jan Jacobsz. van 
Roosendaal, burgemeester van Gouda, en zijn vrouw Lydia van Rijswijk, 
in iets meer dan halve figuur geplaatst in een Scorelachtig landschap en 
geschilderd in de trant van Heemskerck, doen zowel aan Van der Goude 
als aan Heemskerck denken. 

Een tweede anoniem portret in de oud-katholieke pastorie beeldt Geno 
Simonsz. uit, die van 1560 tot 1565 pastoor aan de St. Jan was en 13 augustus 
1565 op 30-jarige leeftijd overleed-aan de pest. 

Dit portret is waarschijnlijk een zwakke kopie naar een verloren gegaan 
origineel en dient slechts volledigheidshalve te worden vermeld. 

Als derde in de serie portretten uit de collectie van de Oud-Katholieke 
Kerk te Gouda moet het portret van Joannes Piek, Cornelii Filius, Pastor 
Goudanus, worden genoemd. Pastoor Joannes Piek was een -neef van Nico
laas Piek, een der martelaren van Gorcum. 

Joannes zit naar links gekeerd aan een tafel, het gelaat in drie-kwart
wending. In de handen houdt hij een rozenkrans van uitzonderlijk model. 
Dit portret is realistischer dan dat van Sanctius. Op "moderne" wijze is het 
frontalisme -doorbroken, doch het is overigens een weinig interessant schil
derij en zwak geschilderd; het is gedateerd: "Anno 1570". 

400 





Een merkwaardig en waarschijnlijk Gouds schilderij bevindt zich in het 
voormalig Wees- en · Aelemoeseniershuis te Gouda. Het anonieme paneel 
stelt een weesmoeder met twee weeskinderen voor. 

Op de lijst: Aetatis Sva 57 Anno 1568. Onderaan: Nicolaus 12 - Een
dracht Maeckt Macht - Adriaen 12 (dit in spiegelschrift). 

Ofschoon het buiten het kader van de Goudse schilderkunst valt, wil ik 
hier toch wijzen op een belangrijk paneel, dat in 1958 door aankoop voor 
de collectie van het museum "Het Catharina-Gasthuis" te Gouda werd ver
worven. Het is het middenluik van een door Pieter Pourbus geschilderd 
altaarstuk, dat zich eens in de St.-Janskerk bevond. 

Dit Goudse -schilderij geldt volgens oude getuigen als het opus magnum 
van de in Gouda geboren kunstenaar Pieter Pourbus. Dit is niet gemakkelijk 
te bewijzen; wat wij echter wel kunnen duidelijk maken, is het belangrijke 
feit dat het aan beide zijden -beschilderde paneel twee belangrijke aspecten 
van onze kunstenaar acc~ntueert. De ene kant, die een doopplechtigheid 
voorstelt, getuigt met nadi:uk van het vasthouden aan een stilistisch en 
iconografisch verleden; de andere kant, twee heiligen bij een hoogst profane 
bezigheid - het bewerken van huiden - voor-stellend, wijst op een toe
komstige ontwikkeling in de Nederlandse kunst, waarin het gadeslaan van 
de mens bij zijn arbeid geleidelijk wordt bevrijd van de noodzaak om dit 
onder het cachet van een ·hagiografische situatie te presenteren. Niettegen
staande deze uit elkaar lopende tendensen staat het vast, dat beide voor
stellingen door dezelfde hand zijn geschilderd. 

Het is waar-schijnlijk dat wij rekening moeten houden met het verlies 
van enkele centimeters aan de onderkant van het paneel. Signatuur en da
tering ontbreken. De ene zijde van het paneel - van een voor- of achterzijde 
kan, zoals ik zal aantonen, geen sprake zijn - toont een bisschop in vol 
ornaat, die het doopsel toedient aan twee volwassen personen, man en vrouw. 
Ofschoon ·van achteren en in verloren profiel afgebeeld, zijn deze twee 
knielende figuren, die hun handen in gebedshouding opheffen naar de bis
schop, de hoofdfiguren. Zij zijn half ontkleed en de zolen van hun naakte 
voeten zijn zichtbaar (een teken van nederigheid, . dat wel meer in de beel
dende kunst wordt toegepast). Ongetwijfeld zijn zij edele personen, die zich 
hier op het ogenblik dat zij tot het christendom worden bekeerd, vrijwillig 
vernederen. Twee andere figuurtjes knielen, klaarblijkelijk op hun beurt 
wachtend. Twee acolyten, de een met een boek, de ander met een grote 
kaars, behoren eveneens tot de dramatis personae. De overige figuren fun
geren als rustige getuigen, twee staan, achter de doopvont, terwijl op de 
voorgrond - links en rechts - twee groepen van drie mannen als repoussoir
figuren zijn gegroepeerd. 

De plechtigheid speelt zich af voor het oxaal van een in renaissance-stijl 
gehouden kerkinterieur met een tongewelf boven het koor. 

Wie hier gedoopt worden, kunnen wij slechts veronderstellen. De scène, 
die nogal theatraal aandoet, beweegt zich echter duidelijk in de sfeer van 
de traditie. 

Wij zijn, als wij de andere zijde van het paneel analyseren, onvoorbereid 
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op dat wat deze kant ons heeft te bieden. Twee goed gespierde mannen, in 
de kledij van het Jeerbewerkersambacht, zijn aan de arbeid. Zij bewerken 
huiden, die op twee van boomstammen vervaardigde blokken - links en 
rechts schuin onder in de omlijsting verlopend - met behulp van schraap
messen, zoals nu nog in gebruik, worden ontvleesd. Achter hen hangen 
op een eenvoudig getimmerde stellage drie produkten van hun werkzaamheid. 
ln Carei van Mander's levensbeschrijving van Pieter en Frans Pourbus 
komt een passage voor, waarin het betreffende altaar-stuk wordt vermeld69 • 

De genoemde passage luidt als volgt: 
"T beste werck van hem (Pieter Pourbus) was ter Goude / in de Groote 

Kerck / en was d'Historie van S. Hubrecht: ·de binnen Tafel was een 
Doopsel / daer twee Persoonen van eenen Bisschop werden ghedoopt / met 
twee die Toortsen houden / in eenen schoonen Tempel / op de perspectijf 
seer wel ghedaen: ... ". 

De vleugels van het altaar zijn helaas verloren gegaan. 
In de 18de eeuw excerpeert Walvis het ber.icht van Van Mander over dit 

altaarstuk, waarbij hij zich, hoewel niet expressis verbis, duidelijk bewust 
was van de vermelding van Van Mander: ''Dit deftig stuk raakte na der 
veranderinge der Religie te Delft, daar het in het jaar 1604 noch was"70• 

Ook in de 19de eeuw was ons schilderij niet onbekend. J. N. Soheltema, 
remonstrants predikant te Gouda, vermeldt het altaarstuk in zijn bewerking 
en vermeerdering van De Lange van Wijngaerden's "Geschiedenis van 
Gouda". Scheltema baseert zijn observaties op Walvis en -daarmee op Van 
Mander: "Ook het triptychon van Pieter Pourbus, verbeeldende St. Hubertus 
in zijn leven en bedrijf, met. taferelen uit het leven van Maria buiten op 
dè vleugeldeuren, waarvan Walvis melding maakt, moet tot een der beste 
voortbrengselen van dien Goudschen schilder behooren. Dit stuk is thans 
in het bezit van den Heer Bosboom te 's-Gravenhage. Misschien keert het 
nog eenmaal door de vrijgevigheid van dien niet minder vermaarden eigenaar, 
hetzij dan bij zijn leven, hetzij na zijnen dood naar Gouda terug, om eene 
eerste en voornaamste plaats in haar Museum in te nemen"71 • 

Het fragment van het Pourbus-altaarstuk te Gouda biedt, zowel uit een 
hagiografisch als uit een iconografisch oogpunt gezien, interessante pro
blemen. Men zou uit de aanwezigheid van twee lederbewerkende figuren 
de conclusie kunnen trekken, dat men hier te maken heeft met een altaar, 
dat in zijn geheel door het gilde van de Goudse leerlooiers en schoenmakers 
was gesticht. Een dergelijk vermoeden is evenwel niet in overeenstemming 
te brengen met de tekst van Care! van Mander, die in de doopscène een 
tafereel ziet uit het leven van St. Hubertus. St. Hubertus is echter geenszins 
in verband te brengen met het bewerken van leer. De patronen van de 
schoenmakers, zadelmakers en leerlooiers zijn de HH. Crispinus en Crispinia
nus en deze zijn ongetwijfeld op een van de zijden van ons altaarstuk voor
gesteld. 

De toeschrijving van de andere kant van het paneel aan het patronaat van 
St. Hubertu-s moet hypothetisch blijven. Als wij in de op het stuk voor
komende bisschop deze heilige zouden willen zien, dan wordt deze opvatting 
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geblokkeerd door het feit, dat St. Hubertus volgens de traditie een gesloten 
boek dient te dragen, waarop volgens de bekende jachtlegende een klein 
hert zichbaar is met het kruis tussen de geweistangen72• 

De St. Jan te Gouda heeft inderdaad een Hubertus-altaar gehad, dat in 
één van de grafboeken van deze kerk wordt vermeld: "In de nieuwe Zuyt
kerck ... , 14e laag, l0e ,graf. Hierop staet Sinte Hubertusaltair"73• Uit deze 
bron blijkt eohter niet, dat dit altaar verbonden was met een van de leer
bewerker,s. 

Wij kunnen uit deze gegevens slechts besluiten dat Van Mander zich heeft 
vergist. Er bestaat namelijk sedert de 15de eeuw een verwarring tussen de 
twee patronen van de jacht, St. Hubertus en St. Eustachius. In de legende 
van St. Hubertus komt geen doopscène voor, wel in die van de H. Eustachius. 
Het door Care] van Mander beschreven en door Pieter Pourbus geschilderd 
drieluik, waarvan de eerste slechts één zijde beschrijft, namelijk die met de 
doopscène, is een goed voorbeeld van een altaar, dat aan verschillende 
partoonheiligen tegelijk was toegewijd. Dit altaar is ongetwijfeld een vrij
staand altaar geweest, zoals er verschillende in de St. Jan te Gouda stonden. 
Zo kan men in de vloer van deze kerk nog een mensa-steen zien, die dienst 
heeft gedaan als mensa van een vrijstaand altaar, geplaatst vanuit een kolom. 
Dit blijkt uit het feit, dat de profilering van deze steen niet alleen aan de 
voor- en zijkanten, maar ook aan de achterzijde werd aangebracht. 

Na de brand van 1552 zal de in Gouda geboren Pieter Pourbus van twee 
Goudse gilden de opdracht hebben gekregen, hun altaren te schilderen op 
drie tweezijdig te beschilderen panelen. 

Het Crispinus en Crispinianus-altaar is bijzonder fraai en boeiend ge
schilderd met opvallend realistische trekken. Belangrijk is. vooral dat de als 
ambachtslieden fungerende patronen hier in zo'n groot formaat en zo 
realistisch uitgebeeld werden, dat het moeilijk valt een tweede voorbeeld 
hiervan in de kunst van de Nederlanden uit omstreeks 1565 aan te wijzen. 

De doopscène wordt gekenmerkt door een vasthouden aan de conven
tionele groepering van de hoofdfiguren als op een toneel. 

Het realisme van het Crispinus en Crispinianus-altaar, dat voor de tweede 
helft van de l 6de eeuw modern aandoet, is een nog wat gestyleerd en monu
mentaal realisme, maar toch al zo spontaan en levensecht, dat men dit op 
een vrij groot altaarstuk van omstreeks 1565 niet zou verwachten. Men · 
zou dit eerder verbinden aan een kleine predella, waarin de kunstenaar 
argelozer en meer ongedwongen kon zijn, zoals blijkt uit een klein altaar
retabel, dat zich eveneens in het museum "Het Catharina-Gasthuis" te 
Gouda bevindt. Dit retabel, dat bij een St.-Josefaltaar moet hebben be
hoord - op één van de vier taferelen is het H. Huisgezin in de werkplaats 
van de H. Josef opgenomen - en eveneens uit de tweede helft van de 16de 
eeuw stamt, werd waarschijnlijk geschilderd door een Goudse kunstenaar. 
Ongetwijfeld heeft de schilder de invloed ondergaan van het Pourbus-altaar 
in de St. Jan. 
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Adriaen va11 der Spelt, ca. 1630-1673, "Pronkstilleve11", 1661. 
Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis" . 



Kunstschilders tè Gouda uit de eerste hèlft van de 
zeventiende eeuw 

Wij zagen reeds, dat in de tweede helft van de 16de eeuw de kunst
schilders, naast de belangrijke en talrijke glazeniers in Gouda, slechts een 
bescheiden aandeel hadden in het artistieke leven van deze stad. 

Als het stil geworden is rond de gebroeders Crabeth - Wouter sterft kort 
voor 1590 - wordt hun werk voortgezet door een lange reeks van glazeniers, 
zij ·het in minder grootse vorm. De lijsten van de gildebroeders van het 
glazeniersgilde ·zijn bewaard gebleven. Het zi_in lange lijsten, die doorlopen 
tot in het midden van de 18de eeuw. De kunstschilders werden niet in dit 
gilde opgenomen, althans niet als zodanig, maar onder de vele glazeniers 
zijn zeker ook verschillende "patroonmaeckers", ontwerpers, geweest, die 
behalve het zwarte krijt en de glasverf ook wel de olieverf hanteerden. 
Deze activiteiten vloeiden ineen, vooral ook omdat de kunstenaars uit de 
16de en het begin van de 17 de eeuw nog zo dicht bij het ambachtelijke 
stonden. Hoewel er in de eerste helft van de l 7de eeuw te Gouda kunst
schilders waren - de archivalia en de nog aanwezige werken spreken dien
aangaande een duidelijke taal - kan men toch niet van een specifiek "Goudse 
school" spreken. 

Men is in vergelijking met de 16de eeuw gedifferentieerder geworden in de 
keuze van de onderwerpen. Nieuwe invloeden worden ondergaan en verwerkt, 
maar er ontbreekt een krachtige dominant met een groot persoonlijk talent, 
waaromheen zich een aantal. schilders kon vormen tot een homogene groe
pering met een eigen specifiek karakter. Doch ook Gouda heeft in de eerste 
helft van de 17de eeuw ongetwijfeld een aandeel geleverd tot het vormen 
van een specifiek Noordnederlandse schilderkunst in de 17de eeuw. Maar 
samenvattend moe~ men wel concluderen dat dit aandeel bescheiden is 
geweest. 

Wouter Pietersz. Crabeth II (1594-1644) 
De Lange van Wijngaerden noemt in navolging van lgn. Walvis de Goudse 

kunstschilder Wouter Pietersz. Crabeth "een goed schilder in olieverf" en 
leerling van Cornelis Ketel. 

Wouter Pietersz. Crabeth II werd omstreeks 1594 te Gouda geboren. Zijn 
vader Pieter Wouters Crabeth bekleedde daar verschillende ambten, zoals 
lid van de vroedschap, schepen en burgemeester. De glazenier Wouter Pie
tersz. Crabeth I was zijn grootvader. 

Volgens een oude traditie kreeg Wouter Crabeth II les van Cornelis 
Ketel. Indien dit juist is, en er is geen reden om eraan te twijfelen, dan is de 
mogelijkheid niet uitgesloten dat dit de Goudse Cornelis Ketel is geweest en 
zoals ik reeds eerder betoogde, niet Cornelis Ketel de Jonge te Amsterdam. 

Als zovele andere schilders uit zijn tijd trekt ook Wouter Crabeth naar 
Rome, waar hij in 1621 op de Via dei Pontifici samenwoont met Leonard 
Bramer. In 1623 wordt hij lid van de schildersbent, een vereniging van 
Nederlandse kunstenaars in Rome. Zijn bentnaam werd "Almanack";4 _ 
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In het Prentenkabinet van Museum Boymans-Van Beuningen te Rotter
dam bevindt zich een tekening, waarop verschillende Bentveughels staan 
afgebeeld. Hieronder komt ook het portret van Wouter voor met het onder
schrift: "Wauter van der Goude alias Almanack". 

Volgens een niet te controleren bericht bleef Wouter Crabeth dertien jaar 
in Rome, waarna hij volgens een foutieve datering in 1628 in Gouda terug
keerde. Dit kan niet juist zijn, daar hij reeds op de 27ste juli l 626 in zijn 
geboortestad de eed als schutter aflegde. 

Het Goudse Huwelijks Proclamatieboek vermeldt het huwelijk van Wouter 
met Adriana Gerritsdr Vroesen op 3 september 162875 • Uit de "Lijsten van 
de Heeren van de Regeeringe der stad Gouda" blijkt dat hij in •hetzelfde 
jaar van zijn huwelijk, dus in 1628, kapitein van de schutterij was geworden. 
Zijn vader Pieter Wouters Crabeth is dan burgemeester. Met onderbrekingen 
blijft hij officier tot aan zijn dood in 1644, hij is dan eerste kapitein. Als 
schutter heeft hij ook actief dienst gedaan, want in 1629 maakte hij als 
kapitein van de schutterij het beleg van 's-Hertogenbosch mee. Hij sterft op 
50-jarige leeftijd: "Wouter Pieterzn Crabeth op de Markt op den hoek van 
de Kercksteech, sterft den l 8 juni ( 1644) out 50 jaar"76• Als bentvogel is 
ook Wouter Crabeth met caravaggeske idealen uit Rome naar Gouda . terug
gekeerd. 

De in 1573 bij Milaan geboren Caravaggio - hij stierf in 1610 te Port' 
Ercole bij Napels - werd een belangrijke vernieuwer van de schilderkunst 
van zijn tijd. Hij brak met de maniëristische en sterk academische tradities 
van de l6de eeuw. Hij zocht naar onopgesmukte versohijningsvormen en 
naar een grote rijkdom van licht- en schaduwwerking. Zijn invloed wa-s bij
zonder groot, ook bij de roomse bentvogels, waartoe ook Wouter Crabeth 
behoorde. 

Misschien was Wouter Crabeth ook nog een leerling van Abraham Bloe
maert te Utrecht. Bloemaert onderging de invloed van Caravaggio door Van 
Honthorst, die in 1622 · uit Italië was teruggekeerd. 

Wouter Crabeth maakte school in Gouda. Tot zijn leerlingen worden ge
rekend: Adriaen van der Spelt, Jan Duyff, Jan Goverts Verbijl, Aert van 
Waes, Jan Fransz. Verzijl, Gijsbert (Gerrit) van der Kuyl en Dirck de Vrije. 

Wouter Crabeth II is ongetwijfeld één van de begaafdste Goudse schilders 
uit de eerste helft van de 17 de eeuw geweest, doch zijn werk is, voor zover 
dit aan de hand van de weinige authentieke schilderijen die op zijn naam 
staan, valt te beoordelen, nogal ongelijk van kwaliteit en ongelijk van op
vatting. 

In de "Ongelovige Thomas", een schilderij dat deel uitmaakt van de 
collecties in het Rijksmuseum te Amsterdam (cat. 733), is de invloed van 
Caravaggio bijzonder duidelijk. Dit werk werd vermoedelijk door Crabeth 
kort na zijn terugkeer in Gouda voor een kapel in de Driehoek te Utrecht 
geschilderd. 

Het werd in 1902 door het kerkbestuur van de Oud-Katholieke Kerk te 
Utrecht geschonken aan het Rijksmuseum. In dit werk, dat het dramatische 
licht-donker van Caravaggio vertoont, is het streven van Wouter Crabeth 
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merkbaar om te komen tot een vastgebouwde en evenwichtige symmetrische 
compositie met als centraal punt de in een sterk licht geplaatste Christus. 

C. van Dalen maakte naar dit schilderij een gravure, gemerkt: "Gualterus 
Crabeth Invent., G. v. Dalen Sculp"'. 

In bezit van de Oud-Katholieke Kerk te Gouda bevindt zich een groot 
doek, de "Ten-Hemelopneming van Maria". Het is een werk dat Wouter 
Crabeth in 1628 schilderde voor pastoor Purmerent en waarvoor hij 360 
gulden ontving. Wouter signeerde dit grote doek met "Gualterus Craberhs 
f A O 1628". "Gualterus", zozeer leefde hij nog in de Romeinse sfeer. 

Deze Ten-Hemelopneming heeft weinig te maken met de artistieke op
vattingen van Caravaggio en doet veel meer denken aan Rafaël. 

Kleine engelen omstuwen de omhoogstijgende Madonna, <lie in antieke 
gebedshouding de armen wijd gespreid opheft. Om een geopende en sterk 
verkort geziene -sarcofaag staan en knielen in een symmetrisch omgaande 
beweging de apostelen, terwijl zij wijzend en gebarend het wonder intens 
beleven. 

Boven de sarcofaag en ook gedeeltelijk daarin bevindt zich een witte doek 
waarop rozen liggen, "quasi flos rosarum in diebus vernis" (Eccl. 50.8). Bij de 
Kroning van Maria door Rafaël in de Vaticaanse Pinacotheek zijn dit lelies. 

Op de voorgrond liggen voor de sarcofaag een geopend boek, waarschijn
lijk de H. Schrift, en de hemelsleutel van St. Petrus. 

Het stedelijk museum "Het Catharina-Gasthuis" te Gouda bezit sinds 
1954 door aankoop "De Bruiloft te Kana", gesigneerd en gedateerd: "W. 
Crabeth f. 164.". 

Aan een lange tafel, waarop zich huwelijkssymbolen bevinden, onder 
meer appels en de traditionele bruiloftstaart, zit het •bruidspaar temidden van 
Christus, die het water in wijn verandert, zijn leerlingen en andere gasten. 

Ook hier beschrijft de compositie, zoals bij de beide voorgaande werken, 
een regelmatig cirkelende beweging. Het bruidspaar zelf en enige gasten 
maken -sterk de indruk portretten te zijn, terwijl de ·christus, de dienaar en 
enige leerlingen meer figureren. 

Waarschijnlijk heeft Wouter Crabeth hier het realistisch portret gegeven 
van een Gouds bruiloftsmaal, verbonden aan het bekende bijbelverhaal. 

Bij een · recente restauratie bleek dat links boven twee koppen waren 
weggeschilderd. De datering, die ten dele onleesbaar is geworden, moet 
waarschijnlijk op 1640 worden gesteld77 • 

In particulier Belgisch bezit bevindt zich een tot nu toe vrijwel onbekend 
schilderij van Wouter Crabeth, voorstellend een stervend krijgsman, die uit 
de handen van een priester de laatste sacramenten ontvangt. Zowel schilder
kundig als stilistisch sluit dit werk geheel aan bij de hierboven besproken 
Bruiloft te Kana, waarvan ik de datering op 1640 stel. Het Belgische doek is 
links gesigneerd en gedateerd: W. Crabeth f. 1641. 

Men kan veilig aannemen, dat het kort na de Bruiloft werd geschilderd. Het 
langwerpige schilderij valt uiteen in twee stukken: rechts een groep met geeste
lijken, links een groep bestaande uit soldaten. 

De centrale figuur op de rechterzijde is een priester, die met de rechterhand 
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Jan Ariaens Duif, 1617-1649, "Gregorius Simpernel" . 
Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis". 



de zegen geeft en in de linkerhand een hostie op een pateen houdt. De priester 
is bekleed met kazuifel, manipel, stola en albe. Deze priestergewaden zijn met 
pijnlijke nauwkeurigheid geschilderd naar bestaande gewaden, hetgeen on
weerlegbaar bewezen kan worden, aangezien zij nog ,steeds· bestaan. 

Genoemde liturgische gewaden werden een aantal jaren geleden in lang
durig bruikleen gegeven aan het stedelijk museum "Het Catharina-Gasthuis" 
te Gouda door het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk aldaar. Een opmerke
lijke bijzonderheid is, dat de kazuifel aan de voorzijde is gedateerd: 1640. 

Rechts van de priester staat een bisschop omhangen met een koorkap, de 
zogenaamde cappa magna, terwijl zich Hnks een assistent in superplie met 
stola bevindt, die in de linkerhand een bisschopstaf houdt. Achter de geeste
lijken staan vier vrouwen, die waarschijnlijk slechts als figuranten dienst doen. 
Enige van deze vrouwen vertonen een grote gelijkenis met een paar vrouwen
figuren op de Bruiloft. Het zijn waarschijnlijk Goudse dames, die voor Crabeth 
hebben geposeerd. 

Ach~r de groep zien wij als afsluiting een fantasie-architectuur, waarin 
onder meer het stadhuis te Gouda is verwerkt, met links daarvan een tot 
katholieke kerk omgebouwde Romeinse rondtempel met een dominicaner
monnik in de ingang ervan. 

De linkerzijde van het doek wordt geheel ingenomen door de op de grond 
liggende en stervende krijgsman, die door twee soldaten wordt ondersteund; 
daarachter een krijgsoverste op een strijdwagen, omstuwd door gehelmde 
krijgslieden. 

Juist als op de Bruiloft is er ook bij dit werk nauwelijks sprake van enige 
caravaggeske invloed. Alleen de omgebouwde tempel en het daarbij beho
rende landschap doen nog enigszins italianiserend aan. 

Het vermoeden bestond reeds langer dat Wouter Crabeth lid was van de 
rooms-katholieke Kerk. Zijn relaties met de katholieke geestelijken te Gouda 
wijzen onder meer in deze richting. Dit vermoeden wordt nog eens sterk 
bevestigd door de wijze waarop hij het zo juist behandelde schilderij maakte 
en zijn onderwerp had gezien. Het zeer nauwkeurig weergegeven manuaal 
van de dienstdoende priester wijst erop, dat hij met deze materie volk01nen 
vertrouwd was en ermee opgegroeid moet zijn. 

Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen bezit van 
Wouter Crabeth een schilderij, dat "Herderskout" of "Pastorale" wordt ge
noemd78. Het is een doek waaruit duidelijk blijkt dat de kunstenaar zich nog 
als herkenbaar navolger van Caravaggio aansluit bij Honthorst en Bijlers79• 

Dit schilderij verdient ook vergeleken te worden met de "Straatzangeres en 
fluitspeler" uit de Oeffentliche Kunstsammlung te Basel, een werk dat wordt 
toegeschreven aan D. Dzn. Santpoort. · 

Zoals onder meer in Amsterdam, Haarlem en Delft vindt men ook in Gouda 
enige belangrijke schuttersstukken80• 

Wouter Crabeth schilderde in 1642 de officieren van de Goudse Schutterij 
onder aanvoering van de kolonel Harmanus Herberts. Het grote stuk telt 
veertien figuren, ten voeten uit geschilderd. Op een later aangebracht onder
schrift met foutieve datering leest men de waarderende woorden: 
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"Krabeth syn laetste Kunst hier toont, 
Wiens naem de Faem met eer bekroont. 
Morir pour vivre A O 1644". 

Op de 2de april 1642 werd door de krijgsraad besloten tot het doen ver
vaardigen van een schuttersstuk door de kapitein Wouter Pietersz. Crabeth 
voor 400 gulden zonder het doek of de lijst, binnen zes maanden81 • Er waren 
toen voor de Goudse Doelen reeds vier schuttersstukken geschilderd, één door 
Cornelis Ketel en drie door Jan Daems de Veth. In 1652 schilderde Ferdinand 
Bol het laatste stuk, namelijk dat van kolonel Govert Suys en zijn officieren. 

Het grote schuttersstuk door Wouter Crabeth is een nuchter en cerebraal 
werk, geschilderd in een helder en koel gamma. De weloverwogen symme
trische compositie van het werk is opvallend. 

Kolonel Harmanus Herberts vormt het centrale middelpunt, links en rechts 
geflankeerd door twee kapiteins. Deze laatsten hebben op hun beurt, weer 
twee aan twee, de vier luitenants aan hun zijde. 

Links en rechts wordt het grote doek afgesloten door de vier vaandrigs met 
de vaandels schuin naar boven ger icht. Links in de bovenhoek troont de secre
taris van de Goudse krijgsraad, Pieter van Teylingen, tegen een decorachtig 
bouwwerk. 

Het lijkt wel of Wouter Crabeth zich tegenover het portret, en wel speciaal 
tegenover het groepsportret, wat geremd opstelde en zich minder vrij voelde. 
Het stuk is zorgvuldig geschilderd met fraaie details, maar cerebraal en voor
zichtig. Het is duiclelijk dat Wouter aan ieder van zijn mede-officieren het 
volle pond wilde geven, maar het is ook duidelijk dat dit ging ten koste van 
een artistieke vrijmoedigheid. Van de invloed van Caravaggio, waardoor 
Wouter Crabeth in zijn jonge jaren tot belangrijk werk kwam, is geen spoor 
meer te bekennen. Het dramatisch licht-donkerspel werd gaandeweg een 
vlakke monotone belichting. 

In het schuttersstuk door Cornelis Ketel, dat van kolonel Jan van Reyne
gom, dat ongetwijfeld boerser en stugger is geschilderd, zit toch heel wat meer 
zwier en vaart. 

Jan Daemsz. de Veth (ca. 1595-1625) 
Jan Daemsz. de Veth, de schilder van drie Goudse corporatiestukken, werd 

volgens Walvis omstreeks 1595 te Leiden geboren. Hij stierf in Gouda in 
l 62582• 

Er is maar heel weinig over de kunstenaar Jan Daemsz. de Veth bekend 
geworden. In 1620 krijgen hij en Adriana Philips Faverisdr., inwoners van 

. Gouda, toestemming om elders te trouwen. In 1622 woont onze schilder in 
de Molenwerf te Gouda83• Tenslotte blijkt uit de archiefstukken dat de weduwe 
van Jan Daemsz. de Veth op 7 november 1632 hertrouwde met Claes Buys84 • 

Volgens Arn. Houbraken was De Veth een leerling van de gebroeders Cra
beth. Dit is, gezien de geboortedatum van De Veth, onmogelijk85• 

Hoewel de belangrijkste scheppingen op het gebied van het schuttersstuk 
in Haarlem en Amsterdam tot stand kwamen, mogen toch de stukken van Jan 
Daem,sz. de Veth met ere worden genoemd. 
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Zijn composities zijn behoudend en zeer eenvoudig en doen denken aan 
die van Aert Pietersz. Toch is De Veth gematigder in ,het demonstratieve gebaar 
van de handen. Het accent ligt geheel op de goed geobserveerde en in hun 
individualiteit scherp geziene koppen. 

Maar De Veth slaagde er niet in, zocht er waarschijnlijk ook niet naar, om 
de groep tot één groot organisch geheel te maken. De officieren van de vendels 
bevinden zich in twee rijen boven elkaar, man naast man, in volle egaliteit. 
De door de vaandrigs meegevoerde vlaggen en de spontons en partisanen van 
de schutters doorbreken even de eentonigheid van de compositie. 

De eis van de realistische duidelijkheid, die aan de corporatiestukken werd 
gesteld, bracht vanzelf mee, dat een helder en egaal licht werd toegepast met 
uitsluiting van een sterk en contrasterend clair-obscur. 

W. Martin wijst erop hoe door en door Hollands men in deze werken is en 
hoe weinig er van vreemde beïnvloeding is te bespeuren86• 

Het eerste Goudse schuttersstuk van de hand van Jan Daemsz. de Veth is 
dat van kolonel Gysbert Hendrickze t'Hert. Het schilderij is gedateerd 1616. 
De Veth was, indien de geboortedatum 1595 juist is, 21 jaar toen hij dit 
schuttersstuk schilderde. Het is een kniestuk met veertien figuren, voortreffe
lijk van individuele typering. 

In 1615 schilderde De Veth een schuttersstuk, voorstellend dezelfde 
kolonel Gysbert t'Hert met zijn officieren en de wachtmeester van de provoost. 
Het werd een langgerekt kniestuk met twintig figuren. Aan De Veth werd voor 
het schilderen van dit schuttersstuk eµ voor het vergulden van de lijst de som 
van "126 gulden tot XL gr. 't stuck" ineens uitbetaald87 • 

In 1622 volgt het derde stuk, nu dat van kolonel Andries Lourisze van 
Swaenswijck, een kniestuk met veertien figuren. De officier geheel links onder 
op het doek is de bevelvoerende kolonel Lourisze van Swaenswijck, kenbaar 
aan de opengewerkte spónton die hij in de hand houdt als hoogste onder
scheidingsteken. 

W. Martin heeft er reeds op gewezen, dat de plaatsing van een kolonel of 
een kapitein op een schuttersstuk vaak afhankelijk was van de lichtval in de 
doelenzaal en dat deze figuren dus niet per se de centrale plaats op het doek 
behoeven in te nemen88• 

Volgens Wal vis bereisde Jan Daemsz. de Veth Frankrijk en Italië89• Volgens 
dezelfde auteur was hij van plan zich op de graveerkunst te gaan toeleggen, 
maar voordat hij zijn voornemen tot uitvoer kon brengen, stierf hij op dertig
jarige leeftijd aan een besmettelijke ziekte. 

Willem (Guilhelmus) Hondius (ca. 1598-ca. 1658) vervaardigde een gravure 
naar het door Jan Daemsz. de Veth geschilderde portret van Petrus Heinius 
met het volgende onderschrift: "Petro I-Ieinio Petridae Societatis Indiae occi
dent ... Wilhelm Hondius fecit Joh. Dame pinx.". 

Adriaen van der Spelt (ca. 1630-1673) 
Omstreeks 1630 werd Adriaen van der Spelt in Leiden geboren. Van der 

Spelt wordt een leerling van Wouter Crabeth II genoemd. Daar Wouter Crabeth 
reeds in 1644 stierf, is het moeilijk aan te nemen, dat Van der Spelt een leer-
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ling was van Wouter, omdat Adriaen van der Spelt, als de geboortedatum 1630 
juist is, toen nog maar veertien jaar oud was. 

lgnatius Walvis deelt over Van der Spelt het volgende mede: "Adriaan 
van der Spelt, was mede sijne geboorte aan Leiden, doch afkomst aan der 
Goude, schuldig. Hy was uitneemend in 't schilderen van bloemen. Verbleef 
eenigen tijd aan 't Hof van den Brandenburgschen Keurvorst. Keerde na der 
Goude, woonde in de Peperstraat het derde huis noordwaars de Komijnsteeg, 
troude voor sijne derde vrouwe een Groeningsch quaadaardig wijf, die sijn 
leevenslamp, eer by noch den middeltrap des ouderdoms bereikte, in 't jaar 
1673 uitbloes"9o. 

Het is niet duidelijk hoe dit "uitblazen" moet worden opgevat, maar er 
zijn geen bewijzen gevonden voor het vermoeden dat Van der Spelt door zijn 
vrouw werd vermoord91 • 

De vader van Adriaen van der Spelt, Job: Adriaensz. van der Spelt, was 
glazenmaker in Gouda. Hij vestigde zich in Leiden, waar hij op 9 juni 1630 
in het huwelijk trad. Adriaen zelf wordt op 15 mei 1658 opgenomen in het 
St.-Lukasgilde te Leiden92 • Korte tijd daarna vertrekt hij naar Berlijn, waar 
hij enige tijd aan het hof van de keurvorst verblijft en er het portret van 
kroonprins Karl Emil von Brandenburg schildert, dat zich thans in het jachtslot 
Grünewald te Berlijn bevindt. · 

In 1661 trouwt Adriaen van der Spelt te Gouda met Geertruyt Visschers. 
Hij woont dan in het huis "de drie Eyerkoecken" in de Peperstraat, waarin 
hij tot aan zijn dood in 1673 gevestigd blijft. In 1671 trouwt hij voor de derde 
maal, nu met Cornelia Frolix uit Groningen, het "quaadaardig wijf'. 

Van der Spelt wordt door Walvis genoemd: "ui_tneemend in 't schilderen 
van bloemen". Hoewel er slechts zeer weinig werken bekend zijn, die op naam 
van Van der Spelt staan - het zijn er maar twaalf - is het toch wel duidelijk 
dat zijn belangstelling naar het bloemenschilderen uitging. 

Zo is ook het hierboven genoemde portret van Karl Emil in een grote bloe
menkrans geplaatst, geheel in de trant van de Vlaming Daniel Seghers. 

Zijn stillevens met de zorgvuldig geschilderde bloemen en vruchten wijzen 
in de richting van Jan Davidsz. de Heem (1606-1683), een leerling van Seghers, 
die al op jonge leeftijd in Leiden grote naam had gemaakt als stillevenschilder. 

Een portret van Adriaen van der Spelt, een zwartekunstprent, werd door 
B. Vaillant vervaardigd met als onderschrift: "Hadrianus van der Spelt, celebris 
apud Goudanos Florum Pictor". 

Een kopergravure, geheel gelijk aan de prent van Vaillant, draagt het adres: 
"Georg. And: Wolfgang f.". 

Jan Ariaens Duif (1617-1649) · 

Jan Ariaens Duif (Duyve, Duiven of Duyff), portretschilder te Gouda, werd 
in 1626 als negenjarige jongen opgenomen in het Goudse Weeshuis. Hij werd 
dus in 1617 geboren en stierf reeds in 1649. 

Op 10 november 1647 trouwt Jan Duyff met Marytie Pietersz; de 7de april 
1648 worden Jan Duyff en zijn vrouw als getuigen genoemd03• 
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Jan Duyff was eveneens leerling van Wouter Crabeth en genoot bekendheid 
als portretschilder. 

In 1636 schilderde hij de regenten van het "Wees- en Aelemoeseniershuis". 
Jan Duyff was 19 jaar toen hij dit regentenstuk schilderde, waarop hij zich 
zelf weergaf als weesjongen, staande naast de weesvader. 

Op traditionele wijze portretteert hij de zeven regenten, die met de hoed 
op aan tafel zitten, terwijl terwille van het onderscheid, de binnenvader en de 
weesjongen blootshoofds achter de heren staan. 

De functie van de afgebeelden blijkt, zover dit mogelijk is, uit de aanwezige 
requisieten, zoals een notulen- en rekeningenboek, het uitgetelde geld enz. 

Alles is hier portret geworden tot de inktkoker en het geldbakje toe. Aan 
de fantasie van de schilder werd weinig overgelaten, want ook dit regentenstuk 
was vóór a.IIes een representatief groepsportret, waarop de afgebeelden in een 
gelijkmatige belichting, zonder sterke schaduwwerking, stuk voor stuk zo 
objectief mogelijk moesten worden uitgebeeld. Duyff week evenmin af van de 
traditie, die door het gebaren van de handen zowel actie als onderling contact 
van de figuren wilde aangeven. 

In de karakterisering van de koppen is hij het verst gekomen, de lichamen 
bezitten weinig volume, terwijl de behandeling van de handen en het bijwerk 
zwak is. 

Het stuk is gesigneerd en draagt de datering: 1636. Het maakt thans deel 
uit van de collectie in het stedelijk museuin "Het Catharina-Gasthuis" te 
Gouda. 

Een-tweede schilderij van Jan Duyff, dat in het bezit is van "Het Catharina
Gasthuis", is het portret van de franciscaan Gregorius Simpernel. Dit portret 
zal omstreeks 1635 zijn geschilderd, volgens Walvis pas na de dood van de 
kloosterling: "Jan Duyve was vaardig in 't schilderen, meest in het conter
feiten. Hy schilderden den Minrebroeder Gregorius Simpernel na sijn dood, 
wierd rijkelijk door de menigte copyen, die hy te maken kreeg beloond; zeg
gende, dat die doode veele levende verwekken zoude, gelijk ook geschiede"94 • 

Of het portret, dat zich thans in het museum bevindt, het origineel is, of 
één van de eigenhandig geschilderde reprises, valt niet uit te maken. Het is 
overigens in dit verband van weinig belang. 

Het portret laat een monnik zien, driekwart frontaal, naar links gewend 
met de handen in gebedshouding en gekleed in bruine pij met kap. Het is een 
vrij zwak portret, maar vooral typerend voor de gematigde houding, die in de 
zeventiende eeuw in Gouda heerste met betrekking tot geloofszaken. 

Er zijn slechts drie werken van Jan Duyff bekend, die behalve leerling van 
Wouter Crabeth ook diens neef was. 

Het derde schilderij is het portret van Cornelis Bijleveld, eerste predikant 
van de Lutherse gemeente te Gouda (emeritus 1655, gestorven 1657). Op het 
grote doek, dat nog steeds in bezit is van de Lutherse gemeente, ziet men de 
predikant afgebeeld als de "Pastor bonus", de Goede Herder, met een herders
staf in de hand en omringd door schapen, staande in een wijd landschap met 
op de achtergrond een schaapskooi waarin schapen worden gedreven. 

Links en rechts van de "Goede Herder" bevinden zich twee kleine figuren 
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in het landschap, waarin men de opvolgers van ds. Bijleveld wil zien, namelijk 
zijn neef en achterneef. Maar het is meer waarschijnlijk dat het de kinderen 
van de predikant zijn. Rechts onder bevindt zich het familiewapen van de 
geportretteerde Clemens Otto van Bijleveld. 

De predikant, gestoken in eigentijdse kleding en met de H. Schrift in de 
hand, is hier gegeven als een personificatie van de Pastor Bonus. Dit betekent 
een vrijmoedigheid van opvatting, die niet strookte met het overige protestantse 
denken. 

De schildering is stroef en weinig geïnspireerd. Ook hier is de portretkop 
het best uit de verf gekomen, terwijl de gehele compositie houterig en tegelijk 
naief is. 

Het doek is gesigneerd en gedateerd: "J. Duyf 1642". 

Jan Govertsz. Verbijt (1634-na 1690) 
Volgens pastoor Walvis ging Jan Govertsz. Verbijt naar Italië, "van waar 

by, eens ·wedergekeerd by sijne vrinden, en derwaarts verreist, sijne dagen 
eindigde"95 • 

Walvis deelt verder mede dat Jan Verbijt een medeleerling was van Jan 
Duyff en dus leerling van Wouter Crabeth96• Volgens Nagler zou bij in Venetië 
in de St. Maria delta Pace een wonder van Christus hebben geschilderd. Jan 
Govertsz. Verbijt werd op 15 januari 1634 te Gouda geboren (volgens Wurz
bach omstreeks 1650) als zoon van Govert Paulus Verbijt en van Catharina 
Burier. 

Op de 14de februari 1661 was Verbijt in Italië, waar hij op 13 mei 1690 
nog verbleef97 • 

Een groot altaarstuk in de oud-katholieke kerk te Gouda, een Aanbidding 
der Koningen, werd steeds aan Verbijt toegeschreven, totdat een restauratie 
van dit werk de signatuur J. F. Verzijl aan het licht bracht. 

De bijzonder schaarse gegevens over de Goudse schilder Jan Govertsz. 
Verbijl zijn niet in staat ons enig inzicht in het werk van deze kunstenaar te 
verschaffen. 

Jan Fransz. Verzijl ( 1603-1647) 
In zijn "Beschrijving der stad Gouda", dé bron over de oude Goudse schil

derkunst, deelt Ign. Walvis over Jan Fransz. Verzijl het volgende mede: "Jan 
Fransz. Verzijl, tijd- en leer-genoot der voorgaande (Jan Duyff), sleet, na dat 
hy Italien en Romen bezocht hadde, Ter Goude sijn leeven. In 't Aalmoess~ 
niershuis (Weeshuis) hangd van hem een groot stuk, vertoonende de Regenten 
aan eene tafel, beziende het model van de nieuwe timmeraadje van 't doen 
gemaakte huis"98• 

Jan Verzijl werd in 1603 te Gouda geboren en aldaar op 24 september 1647 
begraven. 

De oud-katholieke kerk te Gouda bezit van hem twee pendanten: de H. 
Willibrordus en de H. Bonifacius. Beide doeken zijn geheel geschilderd naar 
de trant van Abraham Bloemaert. 

De H. Willibrodus staat in een nis met een rijke koorkap om en inet staf 
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en mijter. Aan zijn voeten staan de Dom van Utrecht en twee kruiken, terwijl 
een bron ontspringt op de plaats waar de staf de grond raakt. Verzijl heeft 
zich gehouden aan de traditionele iconografische traditie. Willibrordus wordt 
immers als bisschop voorgesteld, meestal met een model van de Utrechtse Dom 
en een vaatje of een paar kruiken bij zich als attributen. 

De H. Bonifacius bevindt zich eveneens in een nis, ook hij is met een 
koorkap omhangen, draagt een mijte-r en houdt een staf in de hand. Aan zijn 
voeten ligt een met een zwaard doorstoken boek. Bonifacius houdt behalve de 
staf ook een gesel in de hand. Hij zou het evangelieboek hebben gebruikt als 
schild in afweer tegen het zwaard,_ waarmee hij bij Dokkum werd vermoord. 

Een van de meest bekende afbeeldingen van Bonifacius is een prent van 
Bloemaert, die onze Verzijl ongetwijfeld ook heeft gekend. Beide doeken dra
gen de signatuur: "J.F. VZ AN° 1639". 

Verder bezit de oud-katholieke parochiekerk te Gouda als altaarstuk "De 
aanbidding van de Drie Koningen", eveneens van de hand van Jan Fransz. 
Verzijl. 

Dit stuk bevindt zich nog steeds op de oorspronkelijke plaats in de kerk als 
onderdeel van het barokke hoofdaltaar, gevat tussen zware getorste zuilen. 

Verzijl heeft ongetwijfeld bij het schilderen van zijn aanbidding gebruik 
gemaakt van een Italiaans of Vlaams voorbeeld. De compositie is zeer tradi
tioneel. Opvallend is de enorme tulband van een van de koningen, liggend op 
de trede naar het platform, waarop zich de scène afspeelt. Het doek is ge
signeerden gedateerd: "J.F. VZ AN° 1646". 

De wijze waarop _de katholieken te Gouda hun nieuwe parochiekerk aan 
de Gouwe, de latere oud-katholieke kerk, niet lang na de alteratie, dus na 
het verlaten van de St.-Janskerk lang voor het ontstaan van de Oudbisschoppe
lijke Cleresie en de oud-katholieke kerk, inrichtten, is. er een bewijs te meer 
van, dat er nog een krachtig katholiek geloofsleven in Gouda aanwezig was. 
Het bewijst tevens, dat ook ·hier de Contra-reformatie haar neerslag kreeg in 
de weelderige barokke aankleding van het kerkinterieur. 

Ten slotte wordt in ·het Weeshuis te Gouda het reeds door Walvis vermelde 
regentenstuk van het Aalmoezeniershuis bewaard. Het beeldt de regenten uit, 
zittend in de regentenkan1er met de plannen van het nieuw gebouwde huis 
voor zich op tafel. Ook dit doek draagt de signatuur van Verzijl en de datum 
1644. 

De opbouw van dit sobere schilderij is sterk symmetrisch. Zes in het zwart 
geklede heren zitten aan een lange tafel met links en rechts als afsluiting twee 
staande figuren. Op tafel bevinden zich, behalve de reeds genoemde tekeningen, 
de gebruikelijke voorwerpen zoals inktkokers etc. Het gebarend handenspel is 
rustig, het geheel strak en ingetogen. De ruimte waarin de vergadering plaats 
vindt, is eveneens geheel symmetrisch gehouden. Juist als bij het schuttersstuk 
door Wouter Crabeth uit 1642, wordt men ook hier getroffen door de voor
zichtige reserve ten opzichte van de geportretteerden, die ook nu zonder enige 
overlapping of schaduwwerking dë .káiïs kregen geheel "portret" te zijn. 

Als kunstwerk is dit regentenstuk niet aantrekkelijk. Het heeft vooral waarde 
als document. 
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Aert van Waes (ca. 1620-1649) 

Aert van Waes, schilder en graveur, werd omstreeks 1620 te Gouda ge
boren als de zooh van Pieter Aerts van Waes en Lijsbeth Dirkx. Pieter Aerts 
van Waes, de vader van de kunstenaar, was meer dan eens deken van het 
bakkersgilde, burgerkapitein bij de schutterij in 1639 en 1640, terwijl hij in de 
jaren 164 1-1648 leproosmeester was. 

Op 1 mei 1639 trouwt Aert van Waes met Margrietgen Gerits Cool. Er zijn 
maar weinig feiten uit het leven van Van Waes bekend gebleven, slechts enige 
spaarzame gegevens, zoals een verzoek van de schilder aan mr. Pieter van 
Asperen om voor hem te getuigen99• 

Reeds in oktober 1649 overleed hij te Gouda, waar op 14 november ten 
bate van zijn zoon boelhuis werd gehouden. Zijn vrouw was reeds in 1641 
gestorven. 

Tijdens de boedelverkoping kocht Lijsbeth Dirkx, de moeder van Aert van 
Waes, onder meer een schilderij, een zwaan voorstellende, voor f.27-10. De 
ijverig noterende Ign. Walvis deelt het volgende mede: "Aert van Waes, 
Vrankrijk en Italien bezocht hebbende, stierf Ter Goude in 't bloeyen van sijn 
leven in het jaar 1649 weinig maanden na sijnen medediscipel, Jan Duyve. 
Hy ordonneerde en schilderde aartige boerteryen ... Men ziet noch verscheide 
teekeningen, die hy met potloot op parkement maakte"100• 

Op 8 oktober 1648 legt mr. Pieter van Asperen een getuigenis af op verzoek 
van Aert van Waes, verder zwijgt het Goudse archief over deze kunstenaar. 

Het is moeilijk zich een beeld te vormen van het werk van Aert van Waes, 
daar dit naar alle waarschijnlijkheid schuil gaat onder de naam van David 
Teniers II, terwijl in dit verband ook de namen worden genoemd van Aart 
van Maas en De Wael101• 

Aert van Waes leerde het vak in het atelier van Wouter Crabeth II en was 
een medeleerling van Jan Duyff en Jan Govertsz. Verbijl. Bij Reynier Persijn 
leerde Van Waes de kunst van het graveren. 

Het prentenkabinet van het stedelijk museum "Het Catharina-Gasthuis" te 
Gouda bezit van Aert van Waes een tekening op perkament. Het is de "Oester
eter", gesigneerd: A. v. Waes. Het is een puntige tekening, poëtischer maar 
minder krachtig dan de tekeningen van Adriaen Brouwer. In het Albertina te 
Wenen bevinden zich twee tekeningen van de hand van Aert van Waes. Het 
zijn zigeunerscènes. 

Gijsbert van der Kuyl (gestorven 1673) 

Tot de leerlingen van Wouter Crabeth II wordt ook Gijsbert van der Kuyl 
gerekend. Met Aart Verharst (Verhaast), eveneens een leerling van Wouter, 
trok Van der ·Kuyl naar Frankrijk en Italië. 

Verharst moest na een verblijf van elf jaar in het buitenland in verband met 
een erfenis naar Gouda terugkeren. Gijsbert van der Kuyl kwam na een afwe
zigheid van twintig jaar terug in zijn vaderstad, waar hij in 1673 stierf. Verharst 
overleed in 1666102• · 

Van het leven van Gijsbert van der Kuyl is nauwelijks iets bekend en zijn 
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werk is zeldzaam, maar zeker is dat Van der Kuyl barok-1<:lassicistisch was· in 
zijn artistieke opvattingen en dat hij hierin beslist rechtlijniger was dan Wouter 
Pietersz. Crabeth. 

De opvattingen van Van der Kuyl blijken onder meer uit het "Musicerend 
Gezelschap", dat zich in ''Het Catharina-Gasthuis" te Gouda bevindt. Het 
doek is gemonogrammeerd en gedateerd 1662 (bruikleen Dienst voor 's Rijks 
verspreide kunstvoorwerpen). . . 

B. J. A. Renckens merkt in zijn artikel over onze schilder· op, dat de vorm 
bij hem weker is gemodelleerd dan bij Van Honthorst, zachter en minder koel 
en zonder abrupte contrasten van licht en donker103• 

Toch moet worden opgemerkt dat Van der Kuyl, vooral in het "Musicerend 
Gezelschap" in Gouda, in de schaduwpartijen vrij hard en ondoorzichtig is. 

In de groep van kunstenaars, waartoe ook Gijsbert van der Kuyl behoorde, 
werd het oude thema van de Vijf Zintuigen veel minder allegorisch behandeld. 
Het werd nu een gezelschap aan tafel, waarbij onder meer een musicerend 
gezelschap het Gehoor verzinnebeeldt. 

De overige van Gijsberts bekende werken worden door H. Schneider in 
Thieme-Becker vermeld. Het zijn enige bijbelse en allegorische voorstellingen, 
een portret en een portretgroep. Schneider veronderstelt in deze werken ook 
invloed vanuit de school van Rembrandt. 

Het is merkwaardig dat Van der Kuyl, hoewel hij zo vele jaren in Italië 
werkte, toch meer de invloed onderging van Gerard van Honthorst en Jan 
van Bijlert dan van Caravaggio zelf en diens directe navolgers. A. von Schnei
der wees reeds op de verwantschap tussen Jan van Bijlert en Van der Kuyl, 
speciaal in verband met de vrouwenfiguren zoals deze door beide schilders 
worden uitgebeeld. . 

Door vergelijking met de bekende musicerende gezelschappen door Gijsbert 
van der Kuyl meent B. J. A. Renckens een drietal anonieme werken aan het 
oeuvre van deze kunstenaar toe te kunnen voegen: 

1. een onbekende voorstelling (Rinaldo en Armida?), in 1942 geveild in het 
Venduhuis der Notarissen te 's-Gravenhage; 

2. een Musicerend Gezelschap uit de verzameling van Sir George Leon te 
Londen; 

3. een Vioolspelende Jongen, in het Prado-museum te Madrid. Dit schilderij 
wordt in de catalogus van 1910 als onbekend aangemerkt. 

Gijsbert van der Kuyl is als een v~n de navolgers van de school van Cara
vaggio een merkwaardig kunstenaar met een eigen persoonlijkheid, maar men 
kan helaas nauwelijks van enige binding met Gouda spreken. 

Dirk de Vrfje (gestorven 1681) 
Als leerling van Wouter Crabeth wordt ook Dirck de Vrije genoemd. Hij 

was eèn neef van de glazenier Adriaen Gerritsz. de Vrije, die de schoonzoon 
was van Wouter Pietersz. Crabeth I. 

Behalve bij Crabeth zou Dirck de Vrije ook nog in de leer zijn geweest bij 
een Utrechts meester. Hij "reisde meermaals na· Vrankrijk, en verwisselde na 
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de konstoeffeninge het pinceel voor het Vroedschap-ampt, en Burgemèester
schap104". 

Dirck de Vrije was vanaf 1673 tot en met 1681 verscheidene malen burge
meester van Gouda; 1681 werd tevens zijn sterfjaar. 

Er zijn geen werken van hem bekend. 

Adriaen Cornelisz. Vereyck 
De Lange van Wijngaerden deelt mede dat hij in archiefstukken heeft ge

vonden dat burgemeester Adriaan Cornelisz. Vereyck naast zijn magistratuur 
ook de schilderkunst beoefende. Hij vermeldt echter niet waar bij dit heeft 
gevonden. 

In de eigenboeken van 1612 wordt een Cornelis Adriaensz. Vereyck, schil
der te Gouda, genoemd. Deze Cornelis is waarsl-.:Jijnlijk de vader van de 
schilderende burgemeester. Op de 15de juli 1616 worà~ hij nog eens vermeld. 
Dan betaalt de schepen Pieter Woutersz. Crabeth één gulden en zestien stuivers 
aan de schilder Corn. Adryaensz. Vereyck voor het ontwerpen van drie stads
zegels en een zegel voor het weeihuis. In opdracht van de burgemeesters 
copieert Adriaan Cornelisz. Vereyck, "Raet ende Vroetschap", een landkaart 
en ontvangt daarvoor op 3 juni 164 7 twee gulden en tien stuivers. 

In 1650 wordt Adriaan Corn. Vereyck burgemeester van Gouda. 

Jan en Pieter Donker 
lgn. Walvis spreekt in zijn "Beschrijving der stad Gouda" over Jan en Pieter 

Donker, neven, die reeds door hun jeugdwerk ervan blijk gaven dat zij Gouda 
door hun kunst bekendheid zouden hebben gegeven, indien zij niet op jeugdige 
leeftijd waren gestorven105. 

Jan Donker zou een corporatiestuk van de regenten van het Tuchthuis 
geschilderd hebben, "noch daar te zien". Descamp zegt in 1754 dat dit regenten
stuk niet het werk van een jonge man is maar dat van een ervaren meester. 
Genoemd stuk is niet meer bekend. 

De activiteit van Pieter Donker valt niet meer in de eerste helft van de 
17de eeuw. Hij sterft te Gouda in 1668 op 33-jarige leeftijd. 

Reynier van Persfjn (ca.1615-1668) 
Reynier van Persijn, graveur en tekenaar, kan, hoewel hij in het jaar 1615 

in Alkmaar werd geboren en elders werd gevormd, door zijn langdurig verblijf 
in Gouda tot de ·kunstenaars van deze stad worden gerekend. 

Het Puiboek van Amsterdam, XVII, bewaart de notitie dat op 18 september 
1642 Reinier van Persijn, 27 jaar, afkomstig van Alkmaar, in ondertrouw 
gaat met Elisabeth Dirks van Raemburgh uit Gouda, oud 23 jaar. Zij trouwen 
in Gouda op 12 oktober 1642100. 

Het is niet zeker dat Persijn reeds voor zijn huwelijk in G·ouda als graveur 
werkzaam was, doch dit is .wel waarschijnlijk. 

Uit de Goudse kamerboeken blijkt dat Persijn in 1645 in Gouda was ge
vestigd, want op 22 december van dat jaar werd hij aangeslagen voor twee 
stuivers per week ten behoeve van de schutterij. 
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Verder vermeldt het kamerboek van 1655 dat Persijn op 26 oktober 1655 
als schutter werd beëdigd. Waarschijnlijk was hij eerst als Mennoniet vrijge
steld van de dienst bij de schutterij en later, remonstrant geworden, weer tot 
die dienst verplicht. 

In de aantekening, gemaakt bij zijn tweede huwelijk met Maria Crabeth, 
dochter van Wouter Pietersz. Crabeth II, dat op 25 april 1656 te Wensveen 
(Waddinxveen) werd voltrokken, wordt ook gezegd dat hij in Gouda woont. 

Tot zijn dood toe schijnt Reynier Persijn in het ouderlijk huis van zijn 
vrouw te hebben gewoond (gelegen aan de Markt op de noordhoek van de 
Kerkstraat). 

Dit laatste huwelijk bleef kinderloos en was van korte duur: op 10 maart 
1662 wordt Persijn opnieuw als weduwnaar vermeld. Zelf overleed hij vóór 
23 november 1668, zodat hij de leeftijd van slechts 53 jaar bereikte. 

Waarschijnlijk was Persijn in Rome leerling en helper van Cornelis Bloe
maert en Theodorus Matham, die daar naar oude voorbeelden aan de Galeria 
Giustiniani werkten. Ook graveerde hij te Rome onder leiding van Joachim 
Sandrart onder n1eer naar Italiaanse tijdgenoten. 

Reeds op achttienjarige leeftijd was Persijn lid van de Bentveughels. Wegens 
zijn jeugdige leeftijd kreeg hij in 1633 de bentnaam "Narcissis". Na zijn 
vestiging in Gouda ·zou Reynier Persijn -volgens Ign. Walvis het plaatsnijden 
hebben geleerd aan de Goudse schilder en tekenaar Aert van Waes101 . 

Als schilder is Persijn niet bekend. Alleen de oude catal'Ogus van de Ko
ninklijke Galerij te Wenen uit 1786 vermeldt van hem een levensgroot knie
stuk, dat thans is verdwenen. 

Het prentenkabinet in het Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis" te 
Gouda bezit van Reynier Persijn een uitgebreide collectie gravures, waaronder 
zich zeldzame exemplaren bevinden. 

Persijn moet een produktief meester zijn geweest, doch zoals zovele graveurs 
van zijn tijd, was ook hij meer reproduktief dan inventief. Zijn portretten zijn 
afbeeldingen van dezelfde ernstige, wat stroeve mannen, dezelfde sobere en 
sombere verschijningen met de wat trage bewegingen, die op zo vele schutters
en regentenstukken voorkomen. 

Een enkele keer graveert hij naar eigen portrettekening en dan zijn er, 
Romanist als :hij eens was, ook nog enige herinneringen aan zijn "roomse" tijd. 

Persijn was een kundig graveur, in wie men vooral de vakman 1noet zien. Een 
overmaat van fantasie bezat hij zeker niet. Zijn manier van werken is degelijk, 
maar enigszins droog. Toch heeft hij recht op meer belangstelling dan tot nu 
toe het geval was•08• 

De voorliefde van Persijn 0111 Latijnse verzen onder zijn gravures te plaatsen, 
doet vermoeden dat hij een man van ontwikkeling was. 

Jacob Rengersz. Blok 
Volledigheidshalve wordt hier Jacob Rengersz. Blok genoemd, schilder en 

architect te Gouda. 
Volgens pastoor Wal vis verklaarde Rubens, toen deze onder meer het atelier 

van Blok bezocht: "dat onder alle de treffelijke Meesters die hy hier te lande 
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had gevonden; in de teeken en schilderkonste deze Jacob d'alleruitsteekenste 
was·; hy schilderde alles in 't perspectief"109• 

Jacob Blok werd te Gouda geboren in de Lange Groenendaal in het huis 
"daar de helbaarden wel eer uithongen". 

In de jaren 1639-1643 komt Blok (Block) in Goudse archiefstukken voor 
in verband met het tekenen van kaarten ten behoeve van een nieuw jaagpad 
naar Arnsterdam110 • 

. Blok bezocht in zijn jeugd Italië. Als vestingbouwkundige trad hij in dienst 
van de koning van Polen; daarna diende hij aartshertog Leopold Wilhelm. 
In de omgeving van Winoxbergen verongelukte hij door een val van zijn paard. 
Er zijn geen werken van Blok bekend. 

Zonder twijfel heeft men in de eerste helft van de l 7de eeuw te Gouda 
behalve aan het portret ook aandacht besteed aan de "historieën", het land
schap. en het stilleven, zoals blijkt uit enige, weliswaar zeer summiere, inven
tarislijsten. De katholieke geestelijken en de Lutherse Gemeente gaven nog 
opdrachten voor het religieuze schilderij. 

Dezelfde inventarislijsten leren ook dat de Goudse burgers zich niet alleen 
bepaalden tot het kopen van Goudse werken. Zo worden naast portretten door 
Rembrandt ook Vlaamse en Italiaanse meesters genoemd. .. 

Het élan van de Utrechtse School, dat van de Utrechtse Caravaggisten, heeft 
Gouda niet gekend. Toch hebben ook Rome en Utrecht, vooral door Wouter 
Crabeth Il, grote invloed uitgeoefend op het Goudse schilderen uit de eerste 
helft van de 17de eeuw, wat onder meer tot een verrijking van de onderwerpen 
leidde. 

Het is zeker dat Wouter Pietersz. Crabeth, een bereisd en.in Rome geschoold 
-~ kunstenaar, bovendien als zoon van een burgemeester en kleinzoon van een 

beroemd glazenier een man van gezag, in de Goudse schilderswereld een een
. trale plaats innam. Dit blijkt ook wel uit het feit, dat hij het was bij wie de 
jonge Goudse schilders in de leer gingen, zoals een Jan Duyff, Verbijl, Verzijl 
en anderen. 

Het grote groepsportret, de schutters- en regentenstukken, bleven het best 
bewaard, omdat d~ze buiten de sfeer van het particuliere bezit vielen. 

Het Goudse portret, zoals dit vooral op de schutters- en regentenstukken 
van de eerste heift van de i7de eeuw tot ons kwam, js in het algemeen een 
typisch Hollands portret, trouwhartig en wat stroef. 

Behalve de vele glasschilders waren er in Gouda in de eerste helft van de 
17de eeuw talrijke kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en tapijtwevers 
werkzaam en zo heeft ook deze stad, die lange tijd de zesde stad was in de 
rij van de Hollandse steden, haar aandeel geleverd in het tot ontwikkeling 
brengen van de l 7de eeuwse kunst in Nederland, zij het dan ook dat dit naar 
omstandigheden en in vergèlijking met enige andere steden een tamelijk be
scheiden aandeel-was, speciaal waar het de schilderkunst betreft. 
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