






Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 'huisklooster&quot; in de volle betekenis van dieterm; de heren en hun verwanten steldenbijvoorbeeld geen prijs op een graf in dekloosterkerk. Maar dat die oude band met defamilie wel degelijk door Floris beseft is, blijktnaar ik hoop juist uit deze beglazingsaffaire.Aan welwillendheid van graaf Floris kan hetook te danken zijn geweest dat de priormeester-metselaar Cornelis van Woerden totleider van de kerkbouw kon aanstellen (B 21).Deze werkte namelijk ook voor graaf Floris13), die hem dan ook wel eens glaspaneeltjesgaf bij wijze van hofleveranciersschild 14). Enmocht een werkinspecteur uit Brussel lelijkgekeken hebben als hij merkte dat MarcelisKeldermans af en toe de Vreeburg in de steekliet om die monniken waardevolle adviezen tegeven voor hun bouwonderneming (B 1,26) ofhun als steenhouwer blokken natuursteen televeren (B 17-20), dan kon de kapitein-generaal vast wel maken dat het ongenoegenvergeten werd.

In februari 1539 waren de metselaars op hetkloosterterrein aan de slag gegaan 15). Hetwerd dus zaak om voorbereidingen te treffenvoor nieuwe gebrandschilderde glazen. Allezen we er niet van, het moet toch wel tijdensdit bezoek in maart 1539 geweest zijn dat graafFloris beloofd heeft met zijn zoon twee glazente zullen bekostigen. Bovendien gaf de oudeheer zijn bezoekers een brief mee voor zijnaangetrouwde neef Georg Schenck vanToutenburg 16), de stadhouder van Frieslanden de andere nieuwe noordelijke gewesten,met het verzoek om het klooster boeken tebezorgen (B 3). Bij de brand was namelijk ookeen groot deel van de boeken verloren gegaan.Vermoedelijk moest de stadhouder dit verzoekdoorspelen naar de abt van Aduard 17).Het moet ook wel Floris van Egmondgeweest zijn die de bisschop van Luik om eenglas gevraagd heeft, want voor de monnikenwas dat een dermate ongewone schenker datbij het noteren van diens gift Utrecht isopgeschreven; later is de

plaatsnaamgecorrigeerd (B 9). Hoe graaf Floris aan datadres gekomen is? Het was een broer van zijnvrouw, Margaretha van Bergen uit het huisGlymes, ook een van de 'upper seven' families.Cornelis van Bergen, heer van Zevenbergen,was al jaren coadjutor van bisschop Everardvan der Marck - befaamd schenker van Afh. I Floris van Ei>mond( 1469-1539}geschilderd door Jan GossaerI ica. I47S-I532I. Mauritshuis. bruikleen van hel Rijksmuseum IFolo Rijksmuseum Amsterdam). glasramen - eer hij hem in 1538 op de Luiksezetel was opgevolgd; met blakende tegenzinweliswaar, zodat hij elect bleef en in 1544 weerafstand deed van de waardigheid. De regeringin Brussel had echter zijn aanstelling gewensten om hem evenals het kathedrale kapittel tottoegeven te bewegen, geen betereambassadeur kunnen bedenken dan zijnzwager Floris 18). Het zal deze dus wel mindermoeite gekost hebben heer Cornelis over tehalen tot het betalen van een glas. In de bisschop van Utrecht ontmoeten wenog een

verwant van graaf Floris. Het wasimmers Joris van Egmond; hun vaders warenbroers 19). Is het nodig op die familierelatie denadruk te leggen, sprak het niet vanzelf dat debisschop glasramen schonk aan de kerken vanzijn diocees? Als ik de elf andereglasschenkingen overzie die ik van hem ken, 140





























Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Bijlage Posten uit de rekening betreffende de herbouwvan de Kloosterkerk te IJsselstein, 1537-1541.1)(Streekarchivariaat Zuidwest-Utrecht,Oudarchief IJsselstein, nr. 599) fol. 10 Barnardi abhatis [20 aug]. 9.  Den knechts van den glaesmaker tot eenpropijn 4) van twee glaesen te setten, teweten de bisscops van Luijck 5) glas endeonsen heer Maximilianus glas, gegeven villst fol. 11 [na de eerste mis; 1540] 10.  Den glaesmakers knecht van dat hy tweeglasen in ons kercke sette, te weten het glasvan den Dom ende van Oudemunster, tedrincgelt gegeven                       VIII sti duet 11.   TUtrecht geweest ende Sint Jan cappitteldoen leggen angaende het glas dat ons beloeftwas ende vier dagen daer geweest endeverdroncken vier cannen wyns, de canne lllst, facit                                                   Xll st fol. llv 12.  Anno xvcXi.i Petri ad Cathedram [22 febr.1541 ] gereyst tAmstelredam ende die stedegebeden om een glas in om kerck; verteertibidem ende van vracht gins

ende wederbetaelt                                       il 6) R Vs st 13.  Item Henrick Bouwensz hetaelt voor tien vimlanck riet verbesicht aen die glaes vensteren inons kerck; voor die vim betaelt X st, v R gul fol. 12 14.  Item noch den selfden van die glasen testoppen betaelt                                II R gul fol. 12v 15.  Item t Utrecht geweest in profeste LaurentiiannoXLl [9 aug. 1541 ] tot die heren van SintePeter overmits het glas dat sy ons beloofthadden in ons kerck te betalen als daer enestorfin haer kerck; int gins varen verreyst enehalve stuver ende int weder om comen enewagen ghehuert voor UI st, facit             il Is st fol. 13 16.  Item noch gesonden broeder Jan in Vrieslantaen mijn heer van Groot Oudert om dieboeken ende ornamenten ende voort naet 7)glas te vragen ende tot teer geit gegeven XXX vist fol. 18 17.  Item meyster Mercelis noch betaelt Lvoetende lllquartierAvenner steen, die voet voorses stuvers, dese verbesicht aen dieglaesvensteren tot harns 8) in die kerck. fol.5 1.  Ons kelder 2) tUtrecht gereyst mit meysterMarcelis ende

meyster Cornelis van Woerdenmit Jan Willemsz ons timmerman om dieproporcie et hoochte des choers te Brigitten;verteert                                                '''/'?&quot; 2.  Mit Gysbert van Baecx gereyst te Gr ave aenden grave van Bueren, heer Floris, mitvastenanno\\\yiiii [16 maart 1539), e«^eonderwegen ende voirt te Grave ende intwederomcomen mitten selven Gysbert vanBaecx                                         \l R xilll st 3.  Den supprior gesonden in Vrieslant tot heerGeorgien Scenck mit brieven van den oudenheere van Bueren om sekere boecken teverwerven; verreyst                              mis R foi.6 4.  Jan den glaesmaker bynnen Yselsteyn van datborchdichen voerden wecker te schilderenbetaelt                                                 Xlisi fol. 7v 5.  Mit broeder Jan tot Utrecht geweest doen wytcapittel vanden Dom om een glas baden endedaer vernachten; verteert                          X si fol. 8vPetri anno XL [22 febr. 1540] 6.  TUtrecht om meny om die glaesposten daermede te bereyden; betaelt                         is st 1. TUtrecht geweest cum cellerario

etfratreJohanne confratribus nostris, mit denglaesmaker om den bisscop die patronen vantglas te thoonen ende des middaigs tottenVrouwenbroers 3) gegeten ende betaelt IIcannen wyns, de canne ilis st, facit            vii st fol. 9Paessche anno xvcxl [28 maart 1540]8. Jan ende Willem des glaesmaeckers knechtsvan mijn aude heer van Buerens glas te settentot drincgelt gegeven                               vist Jan des glaesmakers knecht van die bisscopsvan Utrecht glas te setten gegeven            uu st 154






