
EEN: voorstel inhoud publicatie 

 

 

INLEIDING: de ramen van de St. Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch 

 

 Voorwoord  vanuit St Janskathedraal 

 

Algemeen inleidend  relevantie: de hoeveelheid, over welke tijdsspanne, .

     de aanpak:  cultureel informatief 

wetenschappelijk 

      = te maken keuze 

     eventueel vroege geschiedenis van glas-in-lood 

      (= van vóór de ramen in Den Bosch) 

 

DEEL 1: Glas-in-lood, een gebonden kunst en betekenis 

   van de ramen in de St Janskathedraal 

 

• Inleidend: ‘kunst’ die vele heren moet dienen (elke ‘heer’ een onderdeel boek) 

  

• Architectuur 

Functie in en afstemming op de architectuur van de kathedraal 

met aandacht gerichtheid gebouw met betekenis voor lichtinval 

 met betekenis van decoratie en verfraaiing in het algemeen 

 

• Godsdienst  

Functie van de ramen binnen het ‘gebruik’ voor de godsdienst  

 met o.a. de veel geopperde maar discutabele ‘bijbel voor armen’ 

Betekenis van de ramen binnen de evoluerende godsdienst 

 met   heropleving van glas-in-lood in 19de eeuw 

  vernieuwing in de religieuze kunst 

  met onderscheid godsdienst – religie – spiritualiteit 

 

• Ambacht 

Ambacht en esthetiek 

Het maken van glas-in-loodramen:  

- een complex proces  van samenwerking 

met diverse materialen  

- stapsgewijs van ontwerp ( maquette – karton) tot productie 

met afzonderlijke inbrengen (betekenis glazeniersatelier) 

- (explosieve) ontwikkeling van de mogelijkheden  

o glas 

o glasbewerking 

o gelijksoortige materialen 

o ‘verdwijnen’ van het lood  



 

Kunst  

 Het (recente begrip) kunstenaarsramen  

- zonder duidelijk is wat vandaag de dag ‘kunst’ eigenlijk is) 

- kunst geëmancipeerd van de godsdienst 

- kunst geëmancipeerd van ambacht 

+    vormen van samenwerking tussen kunstenaar en glazenier 

 

 Toerisme 

  Ramen in monumentale kerken bezocht door toeristen  

   als nieuwe context voor de ramen 

  Hierbij (tenzij in afzonderlijk onderdeel)  

   betekenis en invloed van monumentenzorg 

    met geoorloofd hedendaagse toevoeging aan 

monument  

▪ criteria 

▪ spanning tussen insteek kunst en monumentenzorg 

 

 

DEEL 2: de ramen 

 

Descriptie  

Te maken keuze:  alle ramen c.aq. hoeveel ramen, en dewelke 

   uitgebreidheid van de afzonderlijke presentaties 

    met of zonder ontwerp (maquette en/of karton) 

 

 

TWEE: voorstel werkwijze 

 

• De diverse onderwerpen / hoofdstukken verdelen onder de redactieleden van 

het boek op basis van de aanwezige deskundigheid 

Bij onvoldoende aanwezigheid binnen de redactie ‘gastauteur’ voor bepaald 

thema vragen 

• De ‘eerste versie’ van de tekst wordt binnen de redactie inhoudelijk besproken 

(ook deze van de gastauteurs) waarna deze zijn / haar tekst bijstelt tot 

eindversie 

• Een nog strikt redactionele ronde voor iedere tekst (van de eindredacteur of 

van deskundige inzake redigeren). 


