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Het enige klooster dat Usselstein voor de Reformatie rijk was, de Cisterciën-
sergemeenschap Onze Lieve Vrouwenberg, is geen onbekend onderwerp bin
nen het Jaarboek. In 1938 publiceerde Stooker zijn opgravingsverslag van het 
oudste complex erin, in 1968 pater Heesters een beknopte geschiedenis van 
dit voormalige klooster van zijn orde. 
Het relatief ruim bewaard gebleven boekenbestand heeft al bij herhaling on
derzoekers aangetrokken. Toen er een historische vereniging in Usselstein 
werd opgericht is er in het tijdschrift natuurlijk ook al spoedig aandacht aan 
besteed, met name aan de herbouw van de kerk omstreeks 1540 1). Terwijl 
deze na de hervestiging van het klooster binnen de stad nog niet eens haar de
finitieve vorm had gekregen, was ze namelijk met een deel van de kloosterge-
bouwen op 18 mei 1537 door brand verwoest. 
De herbouw kunnen we vrij goed volgen dankzij de gelukkige omstandigheid 
dat ook van het archief betrekkelijk veel bewaard is gebleven, onder andere 
een rekeningboek waarin op last van de prior veel inkomsten en uitgaven 
voor de nieuwbouw zijn genoteerd 2). Wel veel gelden, maar vast niet alle die 
in de jaren 1538 tot en met 1541 door de handen van de prior zijn gegaan, zo
als af en toe zal blijken. Daarmee beticht ik geen van de kloosterlingen van 
oplichting, want ook andere administraties plachten niet waterdicht gehou
den te worden. 

In het kader van de herbouw hebben de conventualen zich ook beijverd voor 
nieuwe gebrandschilderde glazen. Elf waren er nodig: twee keer vijf in de lan
ge zijden, één in afwijkende vorm in de westgevel (B 19, 23, 27, 28) 3). Hoe 
kon zo'n wens vervuld worden? 

1 ) Terloops in mijn artikel 'Middeleeuws Usselstein', Uitgave Stichting Historische Kring Ussel
stein, nr. 4 (sept. 1977); dan M. H. H. Doesburg, H. Jonkers en R. Pasman, 'De herbouw van de 
Kloosterkerk binnen Usselstein na de brand van 18 mei 1537', ibidem, nr. 6 (maart 1978); op mijn 
verzoek de glazen hierin slechts beknopt genoemd. 
2) Streekarchivariaat Zuidwest-Utrecht, Oudarchief Usselstein, nr. 599; enkele toelichtingen in 
n. 1 van de bijlage achter dit artikel. Nr. 600, 2 exemplaren van het bestek van de kap (in Utrecht 
ontworpen: nr. 599, fol. 12v), zijn in nr. 21 (maart 1982) van het kringtijdschrift helaas gecompri
meerd afgedrukt, met het begin van de beknopte versie en het eind van de volledige, gedateerde. 
3) De cijfers voorafgegaan door een B verwijzen naar nummers in de bijlage achter dit artikel. 
Van drs. Meta Prins-Schimmel leerde ik ook de kleinste loonposten af te horen op informatie. 
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Gouda als spiegel 

De IJsselsteinse kloosterkerk is er niet meer, haar beglazing kunnen we zoals 
in zoveel gevallen alleen maar op papier bekijken. Terwille van een duidelij
ker voorstelling van zaken betrek ik daarom de Grote Kerk van Gouda in 
mijn verhaal, de beste vergelijkingsmogelijkheid die we in Nederland nog 
hebben 4). De glazen van deze kerk zijn niet alleen begunstigd door een uit
zonderlijk conserveringsbeleid van stadsoverheid en kerkvoogdij maar ook 
door een ruime hoeveelheid archiefstukken. Die geschreven en materiele 
bronnen laten zien hoe daar stadsbestuur en kerkmeesters te werk zijn gegaan 
toen hun kerk begin 1552 afgebrand was. De hoogste autoriteiten in de Ne
derlanden zijn ze om een gebrandschilderd glas gaan vragen: de koning en de 
landvoogdes, de stadhouder van hun gewest, hun bisschop en twee kapittel-
proosten in de bisschopsstad, abten en andere kloosteroversten; enkele gla
zen zijn door families en gilden in Gouda zelf geschonken. 
Zulk vragen was niets bijzonders. Ook in andere Hollandse kerken die nog 
enkele glazen uit de 16de eeuw hebben, of waarvan de voorstudies voor gla
zen bewaard zijn gebleven, zien we de vorst, de bisschop, kanunniken en bur
gerfamilies afgebeeld in de voet, ten teken dat zij het betreffende glas hebben 
geschonken. De royaliteit van het Habsburgse huis op dit gebied was zó be
kend dat daaraan zelfs voor dorpskerken als Haastrecht en Harmeien om gla
zen gevraagd is 5). Ik weet niet of elke aanvraag gehonoreerd werd. De rege
ring in Brussel kon ook op een goedkope manier reageren door een bedragje 
te geven waarvan alleen maar een wapenglas bekostigd kon worden. Als som
mige verzoeken niet ingewilligd zijn zou het des te interessanter zijn om te 
proberen te achterhalen welke motieven in Brussel een rol gespeeld kunnen 
hebben om de glasgeschenken zó te plaatsen als landsheer en gouvernante ge
daan hebben; een onderzoek dat voorzover ik weet nog niet gedaan is. 
Was zulk vragen dan niets bijzonders, het kaliber van de gevraagden lag niet 
bij elke kerk zo hoog. Het aanschouwelijkst is dat weer in Gouda te vinden. 
De St. Jan huisvest namelijk niet alleen haar eigen glazen, maar ook - dankzij 
die eigenaardige conserveringspolitiek van het 16de eeuwse stadsbestuur - de 
glazen die tussen 1556 en 1559 geschonken zijn aan het (Augustijner) Regulie-
renklooster Emmaus, dat ook wel Stein genoemd wordt. Dit was kennelijk het 
enige stel glazen dat door het stadsbestuur de moeite van het bewaren waard 
werd geacht toen het de kloosters ophief. Was het de herinnering aan de 
voormalige kloosterling Erasmus die de heren tot dit besluit bracht? In diens 
tijd had het klooster buiten Gouda in het Land van Stein gelegen; in 1549 was 

4) Nog steeds is standaardwerk A. van der Boom, Monumentale glasschilderkunst in Nederland 
(Den Haag, 1940), samengevat en met nieuwe gegevens aangevuld in zijn hoofdstukken in de 
Kunstgeschiedenis der Nederlanden, I (3e druk, Utrecht enz., 1954) en zijn De kunst der glazeniers in 
Europa 1100-1600 (Amsterdam/Antwerpen, 1960). Speciaal voor Gouda: A. A. J. Rijksen, Ge
spiegeld in kerkeglas (Lochern, 1945); kleine aanvullingen in C. J. Matthijs, Genealogische bijzon
derheden over de schenkers van enkele Goudse glazen (Gouda/Alphen a. d. Rijn, 1979). 
5) J. L. van der Gouw, ed.. Stukken afkomstig van ambtenaren van hel centraal bestuur tijdens de 
regering van Karel V, gedeponeerd ter charterkamer van Holland ('s Gravenhage, 1952) nr. 756, 758 
(Harmeien, Haastrecht). J. Helbig, 'Verrières héraldiques de la famille de Charles Quint', Bel
gisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, XI (1941) 245-262; nog wat meer bij A. 
Henne, Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique, V (Brüssel/Leipzig, 1859) 74-79. 
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het afgebrand, waarna de conventualen binnen Gouda onderdak hadden ge
kregen in het Brigittenklooster, waarvan de bewoners naar Soest waren over
gebracht 6). Een paar jaar later hadden de Regulieren de kerk laten verbou
wen en beglazen. Zeven glazen zijn in 1581 gemonteerd in twee vensters van 
de St. Jan die nog geen gebrandschilderde vulling hadden gekregen. Bij de 
restauratie voor 1940 is voor hen een aparte 'kapel' aan de kerk gebouwd om 
ze beter tot hun recht te laten komen. 
Op deze Regulierenglazen komt als hoogste kerkelijke dignitaris de wijbis
schop van het bisdom voor, die tegelijk deken was van St. Marie in Utrecht. 
Verder een kanunnik van Oudmunster, tevens thesaurier van dat kapittel, en 
drie reguliere kanunniken, rectoren van nonnenkloosters van deze Augustij
ner orde, twee Goudse en een Leids. Als leken-schenkers hebben een rent
meester van de koninklijke domeinen onder Gouda en een Goudse burge
meester zich laten vereeuwigen 7). 
In dit geval zijn geen bronnen van het klooster beschikbaar die ons direct ont
hullen waarom juist dit zevental bereid is gevonden tot een milde gift. Als we 
dan toch de achtergrond van zo'n besluit willen begrijpen, dan zouden we bij 
de leken bijvoorbeeld moeten proberen uit te vinden of hun familie al langer 
betrekkingen met dit klooster onderhield. Dat kan blijken uit andere schen
kingen, uit verzoeken om zielmissen, door intreden van enkele verwanten, 
door het vervullen van voogdijschap om wereldlijke zaken voor het klooster 
te behartigen. Soms komen ongezochte mededelingen te hulp: dat wijbis
schop Nicolaas van Nieuwland en Oudmunsterkanunnik Nicolaas Ruysch sa
men de hervestiging van dit klooster in Gouda geregeld hebben 8), lijkt een 
redelijk aanknopingspunt te bieden voor het vragen om ofwel eigener bewe
ging geven van een glas; een aanknopingspunt voor beide geestelijken, terwijl 
de heerlijke en aartsdiakonale banden die Oudmunster had met het Land van 
Stein en Gouda alléén wat achtergrond zouden kunnen bieden aan kanunnik 
Ruysch. 

De IJsselsteinse glazen van 1540-1541 

Keren we nu terug naar de Cisterciënsers in IJsselstein dan blijkt uit de archi
valia dat zij veel aanzienlijker begunstigers gevonden hebben dan de Regulie
ren van het Goudse klooster Stein. In 1540 werden er, telkens twee aan twee, 
zes glazen in de nieuwe kerk aangebracht; daarna nog een of twee. De eerste 
kwamen van de op 25 oktober 1539 overleden heer van IJsselstein en de bis
schop van Utrecht (B 6, 8, 22). Vijf maanden later volgden glazen van de nieu
we heer van IJsselstein en de bisschop van Luik (B 9, 24), en tenslotte die van 
Utrechtse kapittels, van de Dom en Oudmunster samen nog in 1540 (B 10, 
25), van St. Jan in 1541 en misschien ook van St. Pieter (B 11,15). 
Dat de Cisterciënsers om deze cadeau's gevraagd hebben blijkt in de rekening 
alleen maar bij het Domkapittel (B 5). We hoeven echter niet te veronderste 1-

6) D. van Heel, 'De reguliere kanunniken van het klooster Emmaus in het Land van Stein', 
Haarlemse Bijdragen, LXII (1953) 32-69. 
7) Ibidem, 57-58; aanvullingen bij Matthijs, Genealogische bijzonderheden, 33-35. 
8) Van Heel, 'De reguliere kanunniken', 56-57. 
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Aß. 1 Floris van 
Egmond ( 1469-1539) 
geschilderd door Jan 
Gossaert(ca. 1478-
1532). Mauritshuis, 
bruikleen van het 
Rijksmuseum. 
(Foto Rijksmuseum 
Amsterdam). 

1 
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len dat die notitie bij de anderen vergeten is. Er is namelijk één begunstiger 
die zeker bij de meeste zo niet alle andere bemiddeld heeft: de eerstgenoemde 
heer van IJsselstein. 
Dat was Floris van Egmond, naar zijn hoogste titel meestal graaf van Buren 
genoemd, terwijl zijn zoon de titel heer van IJsselstein droeg. Ridder van het 
Gulden Vlies was Floris, stadhouderschappen had hij vervuld - hoewel mis
schien niet zo best, gezien de korte periodes; vooral militair was hij, op z'n 
70ste nog in actieve dienst als kapitein-generaal van de troepen in de Neder
landen. De Egmonds - met uitzondering van de tak die het hertogdom Gelre 
geërfd had - behoorden immers tot de kleine groep van zeven aanzienlijke fa
milies die door het Brusselse gouvernement werden 'uitverkoren' om de top
functies van de Nederlanden te vervullen 9). Families met zulke posities had-

9) M. A. Beelaerts van Blokland, 'De nationale positie van het huis van Egmond in de 15de en 
16de eeuw' Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, XIV (1960) 33-39 (paar onjuisthe
den); P. Rosenfeld, 'The provincial governors from the minority of Charles V to the Revolt', 
Standen en Landen, XVII (1959) 3-63; A. W. E. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond 
(2e dr., Zaltbommel, 1970) 65-66; korte biografie bij S. W. A. Drossaers, ed., Het archief van de 
Nassause Domeinraad, II1 ('s Gravenhage, 1955) 177-179. 
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den dus alle kansen om verspreid over de gewesten ook een culturele rol te 
spelen. Zo hebben Floris van Egmond en zijn zoon Maximiliaan, net zoals 
Hendrik III van Nassau-Breda, Italiaanse bouwmeesters in dienst genomen 
die hier stijlopvattingen van de Renaissance introduceerden. Maar de meeste 
jaren van Floris' leven waren vervuld van oorlog, dus van architect Pasqualini 
zal hij vooral ook bruikbaar werk verwacht hebben voor de versterking van 
zijn sloten IJsselstein, Buren en Grave 10). 
Op de burcht van Grave ging een delegatie van het klooster, samen met de 
drost van het Land van IJsselstein, graaf Floris opzoeken in maart 1539 (B 2). 
Het jaar tevoren had hij hun bouwfonds al een bodem van 100 gulden gegeven 
en ook toegestaan dat klei uit zijn land werd gebruikt om stenen te bakken 
11). Zulke gestes mochten kerken verwachten van hun (lands)heer. Soms is 
zelfs op schrift gesteld dat het vaste gewoonte van een heer was om aan een 
nieuwe of verbouwde kerk binnen zijn gebied een glas te geven 12). Onze Lie
ve Vrouwenberg was bovendien bij herhaling gesticht door voorzaten van 
Floris van Egmond. Het was weliswaar geen 'huisklooster' in de volle beteke
nis van die term; de heren en hun verwanten stelden bijvoorbeeld geen prijs 
op een graf in de kloosterkerk. Maar dat die oude band met de familie wel de
gelijk door Floris beseft is, blijkt naar ik hoop juist uit deze beglazingsaffaire. 
Aan welwillendheid van graaf Floris kan het ook te danken zijn geweest dat 
de prior meester-metselaar Cornelis van Woerden tot leider van de kerkbouw 
kon aanstellen (B 21). Deze werkte namelijk ook voor graaf Floris 13), die 
hem dan ook wel eens glaspaneeltjes gaf bij wijze van hofleveranciersschild 
14). En mocht een werkinspecteur uit Brussel lelijk gekeken hebben als hij 
merkte dat Marcelis Keldermans af en toe de Vreeburg in de steek liet om die 
monniken waardevolle adviezen te geven voor hun bouwonderneming (B 1, 
26) of hun als steenhouwer blokken natuursteen te leveren (B 17-20), dan kon 
de kapitein-generaal vast wel maken dat het ongenoegen vergeten werd. 
In februari 1539 waren de metselaars op het kloosterterrein aan de slag ge
gaan 15). Het werd dus zaak om voorbereidingen te treffen voor nieuwe ge
brandschilderde glazen. Al lezen we er niet van, het moet toch wel tijdens dit 
bezoek in maart 1539 geweest zijn dat graaf Floris beloofd heeft met zijn zoon 
twee glazen te zullen bekostigen. Bovendien gaf de oude heer zijn bezoekers 
een brief mee voor zijn aangetrouwde neef Georg Schenck van Toutenburg 

10) M. D. Ozinga, 'De strenge Renaissance-stijl in de Nederlanden naar de stand van onze te
genwoordige kennis', Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie, XV 
(1962) 9-34. Over Pasqualini's werk in Grave is wat gepubliceerd in het streektijdschriftje Merlet, 
VII (1971) 65, IX (1973) 106. Bij Drossaers, Archief van de Nassause Domeinraad, II1, 178, 222 ver
klaring van Floris' rechten op Grave en het Land van Cuyk. Over zijn zogeheten maecenaat zie 
hierna p. 33 en 34 en n. 69. 
11) Streekarchivariaat Zuidwest-Utrecht, Oudarchief IJsselstein, nr. 599, fol. 2, 14 (verder ge
noemd: nr. 599). Kwitantie van de prior voor 100 Carolusguldens in: Algemeen Rijksarchief, 
Nassause Domeinraad, II Buren, nr. 113 (verder genoemd: archief Buren). 
12) A. A. Arkenbout, 'De heren van Voorne als opdrachtgevers van 15de eeuwse glasschilder
kunst', Rotterdam s Jaarboekje, 1967, 121-122. 
13) G. C. Labouchère, 'De toren der N.H. St. Nicolaaskerk te IJsselstein', Oudheidkundig Jaar
boek, II (1922) 57'. 
14) Zien. 45. 
15) Nr. 599, fol. 23. 
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16), de stadhouder van Friesland en de andere nieuwe noordelijke gewesten, 
met het verzoek om het klooster boeken te bezorgen (B 3). Bij de brand was 
namelijk ook een groot deel van de boeken verloren gegaan. Vermoedelijk 
moest de stadhouder dit verzoek doorspelen naarde abt van Aduard 17). 
Het moet ook wel Floris van Egmond geweest zijn die de bisschop van Luik 
om een glas gevraagd heeft, want voor de monniken was dat een dermate on
gewone schenker dat bij het noteren van diens gift Utrecht is opgeschreven; 
later is de plaatsnaam gecorrigeerd (B 9). Hoe graaf Floris aan dat adres ge
komen is? Het was een broer van zijn vrouw, Margaretha van Bergen uit het 
huis Glymes, ook een van de 'upper seven' families. Cornelis van Bergen, 
heer van Zevenbergen, was al jaren coadjutor van bisschop Everard van der 
Marck - befaamd schenker van glasramen - eer hij hem in 1538 op de Luikse 
zetel was opgevolgd; met blakende tegenzin weliswaar, zodat hij elect bleef 
en in 1544 weer afstand deed van de waardigheid. De regering in Brussel had 
echter zijn aanstelling gewenst en om hem evenals het kathedrale kapittel tot 
toegeven te bewegen, geen betere ambassadeur kunnen bedenken dan zijn 
zwager Floris 18). Het zal deze dus wel minder moeite gekost hebben heer 
Cornelis over te halen tot het betalen van een glas. 

In de bisschop van Utrecht ontmoeten we nog een verwant van graaf Floris. 
Het was immers Joris van Egmond; hun vaders waren broers 19). Is het nodig 
op die familierelatie de nadruk te leggen, sprak het niet vanzelf dat de bis
schop glasramen schonk aan de kerken van zijn diocees? Als ik de elf andere 
glasschenkingen overzie die ik van hem ken, dan ging er één naar de Jeruza-
lembroederschap in Utrecht, vijf kwamen in parochiekerken terecht waarvan 
één ver buiten het diocees. Drie schenkingen waren voor personen bestemd; 
die mogen hier dus eigenlijk niet meetellen 20). Aan kloosters schonk hij 
slechts twee keer een glas, Catharijneconvent in en Vrouwenklooster bij 

16) Dek, Genealogie van Egmond, 51 en de tabel bij Beelaerts van Blokland, 'De nationale posi
tie van het huis Egmond'. 
17) Zie hierna p. 26 
18) Korte biografie bij Drossaers, Archief van de Nassause Domeinraad, II1; 222; L.-E. Halkin, 
Histoire religieuse des règnes de Corneille de Berghes et de Georges d'Autricheprinces-évêques de Liè
ge (1538-1557) (Luik/Parijs, 1936) 31-38, 68. De hoofdtak van zijn familie, de heren/markiezen 
van Bergen op Zoom, leverde meerdere bisschoppen op; Robert, bisschop van Luik 1557-1564, 
schonk de Goudse St. Jan een glas in zijn kwaliteit van proost van Oudmunster, zoals uit kleding 
en devotiebeeld blijkt (J. W. Berkelbach van der Sprenkel, 'Joris van Egmond, Cornelis van M ie-
rop en Robert van Bergen als schenkers der glazen 15, 16 en 14 der Goudse St. Janskerk', Zuid-
Hollandse Studiën, I (1950) 27, 33; C. Tihon, La principauté et Ie diocese de Liège sous Robert de 
Berghes (Luik/Parijs, 1922). Dit lost het misverstand op t.a.v. de datering van het glas van het 
Oudmunsterkapittel in de St. Jan, glas 14 (J. D. Hintzen, 'Beschrijving der glazen', in; De Goud-
scheglazen 1555-1603 (Den Haag, 1938) 90, 100). 
19) Berkelbach van der Sprenkel, 'Joris van Egmond'. Recentste overzicht van zijn maece-
naatsrol in de tentoonstellingscatalogus Jan van Scorel in Utrecht (Wil) 38-41, m.b.t. glazen aan te 
vullen met mijn gegevens. 
20) H. E. van Gelder, 'Kunstenaars werkende voor bisschop George van Egmond', Oud Hol
land, XXXV (1917) 189 (broederschap); dezelfde, 'De 16de eeuwsche glasschilderingen in de 
Haagsche St. Jacobskerk', ibidem, XXXVI (1918) 27-28; Catharijneconvent, St. Bavo Haarlem, 
St. Jan Gouda: Van der Boom, Monumentale glasschilderkunst, 81 n. 2, 127-130, 168-170 (Gouda 
ook hierboven in n. 4); Zavelkerk Brussel: J. Helbig, De glasschilderkunst in België, repertorium en 
documenten (2 dln; Antwerpen, 1943-1951) I, nr. 381; K. Heeringa, ed., Rekeningen van het bisdom 
Utrecht, 1378-1573, II. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap CIX (Utrecht, 1932) 
152 (Domproost), 205 (kerk Vianen, procurator van de keizer), 253 (vicaris-generaal en deken 
van St. Pieter). 
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Afb. 2 Het glas van het kapittel 
van Oudmunster in de St. Jan te 
Gouda, 1564. 
(Foto eigendom Slichting Fonds 
Goudse Glazen I. 

Utrecht - niet bepaald doorsnee-kloosters 21). Het Regulierenklooster in 
Gouda heeft hij niet eens 'gezien'. Tegen zo'n achtergrond valt zijn gift aan 
Onze Lieve Vrouwenberg wèl op, want ik schat dat die Cisterciënsers net zo 
min als de Regulieren uit aristocratische families kwamen. De IJsselsteinse 
monniken was ook nog een financiële bijdrage van zijn kant voorgespiegeld, 
maar het blijkt niet of ze die ook werkelijk gekregen hebben, al hebben ze er 

21) Op beide kloosters ga ik in hei Maandblad Oud Utrecht van 1983 nader in. 
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een paar keer moeite voor gedaan 22). 
De kapittels van de Dom en Oudmunster kenden de weg naar IJsselstein al 
lang; beide hadden er goederen en rechten. Het klooster hadden ze dan ook 
al vaker met glazen bedacht, in 1455/1460 ongeveer en weer rond 1520 23). 
Bij het Oudmunsterglas van 1540 (B 10, 25) blijkt niets van een verzoek door 
het klooster noch van een aanbeveling door Floris van Egmond. Sterker nog: 
de kapitteladministratie laat niet eens merken dat het college dit cadeau aan 
de Cisterciënsers gedaan heeft, terwijl het glas dat het Tertiarissenklooster 
Bethlehem, in de Nieuwe Weerd bij Utrecht op grond van Oudmunster, in 
hetzelfde jaar kreeg wèl genoteerd werd 24)! 
Bij het Domkapittel is zoals gezegd wel een kloosterdelegatie op bezoek ge
gaan (B 5). Toch moet graaf Floris zich wel degelijk hebben ingezet voor de 
inwilliging van het verzoek, want de Domheren lieten nadrukkelijk aanteke
nen dat ze het geld slechts beschikbaar stelden uit consideratie voor hem 25). 
Overigens ging het dit kapittel financieel blijkbaar nog niet zo slecht als in het 
volgende decennium, toen het zich aan het geven en zelfs het ontvangen van 
glasramen wist te onttrekken 26). Net zoals hun confraters van Oudmunster 
gaven de Domheren namelijk in 1540 een glasgeschenk aan het klooster Beth
lehem 27). 
Het kapittel van St. Jan betaalde weliswaar pas op 15 oktober 1541 een glaze
nier voor het glas dat het 'op verzoek van heer Floris graaf van Buren' voor 
het Cisterciënserklooster had laten maken 28). Maar het kan natuurlijk gerui
me tijd daarvoor al geplaatst zijn. Van harte schijnt het niet gegaan te zijn. De 
omschrijving van een meerdaags bezoek aan Utrecht in de winter van 1540/41 
doet althans denken aan het inschakelen van de sterke arm van het gerecht 
om dit kapittel tot handelen te bewegen (B 11). Met IJsselstein had het eigen
lijk ook niet zoveel te maken; het kapittel van St. Pieter trouwens helemaal 
niet. Beide hadden wel belang bij een goede relatie met Floris van Egmond, 

22) Nr. 599, fol. 6v (22 juli en 5 augustus 1539 naar Utrecht en Buren). 
23) W. Jappe Alberts e.a., ed., Bronnen tot de bouwgeschiedenis van de Dom, Il \ 3, Rijks Ge-
schiedk. Publ., gr. serie CXXIX, CLV ('s Gravenhage, 1969-1976) 291 (1489/90 herstel van eer
der gegeven glas) resp. 431 (1518/19). RA Utrecht, Oudmunster, nr. 499-1, 1454/55, ongefoli-
eerd, rubriek Exposita de diversis resp. nr. 499-3, fol. 325, 1520/21. Gegevens betreffende Oudmun 
ster dank ik aan A. J. van den Hoven van Genderen die tijdens onderzoek naar deze kanunniken 
alle glasschenkingen en -ontvangsten tussen 1448 en 1529 voor me noteerde. 
24) Van alle 5 kapittels keek ik de fabrieksrekeningen na over 1538-1542: bij Oudmunster voor 
de zekerheid nog de rekeningen van grote en kleine kamer, maar daarin staan dergelijke zaken 
niet. St. Pieter had twee fabriekskamers; die van de kleine fabriekskamer ontbreken. Bethlehem: 
RAU, Oudmunster. nr. 499-3. fol. 695v. 
25) RAU, Dom, nr. 651-9, fol. 272v. Item solvi vitrario in Yselsteyn pro vitro quod domini decanns 
et capitulum ecclesie Traiectensis intuitu generosi domini comitis de Bueren propinarunt conventui ibi
dem Lflorens. holl.facit LXIIR X st. 
26) W. H. Vroom, De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen (Maarssen, 1981) 
298, 360; Dirk Crabeth werd 1559 door de Goudse kerkmeesters betaald voor de al gemaakte 
schets (Van der Boom, Monumentale glasschilderkunst, 198 n.). 
27) RAU, Dom, nr. 651-9, fol. 269v. 
28) RAU, St. Jan, nr. 162-12, ongefolieerd, 1541/42, Sept., Exposita de promissis: Item solvi ad-
huc de consensu capituli cuidam vitrifia Wilhelmo Georgii pro vitro per capitulum nostrum ad petitio-
nem domini Florentii comitis de Bueren dato in convenlu Bernarditarum in Usselsteijn anno XLIXVta 
oclobris iuxta quitantiam suam Lfior. 
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maar meer in zijn kwaliteit van graaf van Buren, vanwege hun bezittingen in 
dat graafschap. 
Ook bij St. Pieter moesten de monniken in augustus 1541 gaan herinneren aan 
de toezegging (B 15). Die was indertijd gegeven op conditie dat er eerst een 
kanunnik moest doodgaan. De inkomsten van diens prebende kwamen dan 
namelijk geruime tijd in de kas van het kapittel terecht. Of die kas toen wer
kelijk niet bestand was tegen extra uitgaven weet ik niet. De houding van het 
St. Janskapittel zou echter ook aanleiding kunnen geven tot het vermoeden 
dat het kapittel van St. Pieter op deze manier probeerde het verzoek op de 
lange baan te schuiven. Of deze heren in of na 1541 toch over de brug zijn ge
komen is niet te achterhalen. Bij het kapittel is slechts een deel van de betref
fende administratie bewaard en van het kloosterarchief is van de periode tus
sen 1541 en 1552 helemaal geen financiële administratie over 29). 
Nog twee mogelijke schenkers worden genoemd in de rekening zonder dat 
verder uit het kleinste postje werkloon blijkt of een glas met hun naam in 1541 
nog is aangebracht. Op 22 februari 1541 is evgereyst tAmstelredam ende die ste
de gebeden om een glas in ons kerck (B 12). Frans Clemens, de prior, zal dat zelf 
wel gedaan hebben, want hij was uit Amsterdam afkomstig; zijn broer Cle
mens leverde hem daarvandaan eikenhout voor de bouw. Maar aan Amster
damse kant is er weer niets over te vinden 30). 

De andere candidaat zat in het hoge Noorden dat nog pas zo kort bij de Habs-
burgse Nederlanden gevoegd was. Zijn naam, de heer van Groot Ouden (B 16), 
moet opgevat worden als de abt van Aduard 31). Boeken en ornamenten ver
wachtten de monniken ook van die oude, grote en rijke Cisterciënser vesti
ging in de Ommelanden, vermoedelijk naar aanleiding van de brief die Floris 
van Egmond in 1539 aan stadhouder Schenck had geschreven (B 3). De kro
niek van de abdij van Aduard stelt wel de bouwactiviteiten aan het eigen con
vent in het licht en aan enkele direct afhankelijke gebouwen in de buurt, maar 
niet een eventuele schenking aan het kloostertje in het Nedersticht 32). ' 
Gezien het ontbreken van alle administratiebescheiden over de jaren 
1542-1551 is het heel wel mogelijk dat de drie laatstgenoemde glazen toch nog 
aangebracht zijn. Maar de monniken troffen in 1541 wel noodmaatregelen. 
Ze kochten riet (B 13, 14), wat wil zeggen dat de resterende drie of vier ven
sters op de gebruikelijke manier voorlopig zijn gedicht. 

Mocht toch niet elk venster zijn gedroomde fraaie glasvulling gekregen heb
ben, dan zouden de Cisterciënsers van IJsselstein daarin overigens niet alleen 
gestaan hebben. Meer plannen uit die tijd om tot een complete gebrandschil
derde beglazing te komen zijn onvoltooid gebleven of pas decennia later uit-

29) Zien. 24 en 43. 
30) Nr. 599, fol. 42; met dank aan de gemeentelijke archiefdienst van Amsterdam. 
31) Deze oplossing deed dr. Regn. Steensma me aan de hand; Klein Aduard was een vrouwen
klooster bij Tenboer, het grote Aduard werd Auwert genoemd. De hypercorrecte d voor w ge
bruikt nr. 599 ook in het woord steenhouder (B 18). Voor de reconstructie van Scorels oeuvre 
kan deze oplossing ook helpen (Jan van Scorel in Utrecht, 22). 
32) R. Post, 'Het Sint Bernardsklooster te Aduard', Archief voor de geschiedenis van het aartsbis
dom Utrecht, XLVII (1922) 168-277, XLVIII (1923) 1-236 is voor een groot deel parafrase van de 
'Kroniek van het klooster Aduard', H. Brugmans, ed., Bijdragen en Mededeelingen van het Histo
risch Genootschap, XXIII (1902) 1-188. 
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gevoerd. Van dit laatste is de Goudse St. Jan hèt voorbeeld. Maar ook bij het 
Regulierenklooster van Stein lijkt het zeer waarschijnlijk dat de kerk niet 
meer volledig beglaasd is geraakt vóór het geusworden van Gouda. De eerste 
schrijver over die glazen vermoedde al op grond van de voorstellingen dat het 
zevental niet compleet was. Uit de aanbestedingsvoorwaarden voor de ver
bouwing van hun kerk is inmiddels bekend geworden dat ook deze Regulie
ren elf schoeneglasen gewenst hadden 33). 

De voorstellingen 

Het Goudse klooster was bezig geweest met de uitbeelding van één verhaal, 
het leven van Jezus. Telkens weer blijkt dat de ontvangers een bepaald con
cept voor ogen hadden, waarvan de schenkers een gedeelte konden uitkiezen, 
of, bij geringere interesse, alleen maar hun aandeel betalen, terwijl de ontvan
gers dan bepaalden welk tafereel aan de beurt was boven de betreffende 
schenkersafbeelding. 
Of de Cisterciënsers van IJsselstein bijvoorbeeld een Marialeven hebben la
ten uitbeelden, of scènes rond hun ordestichter Bernard is een vrij onderwerp 
voor onze fantasie. Alleen de bedragen die aan de glazeniers zijn betaald zou
den haar enigszins binnen de perken kunnen houden. Van de Dom en St. Jan 
kregen ze 50 Hollandse guldens, van de graven van Buren in totaal 95 Carolus 
guldens 34). Vergelijking van die bedragen met andere sommen die rond 1540 
zijn betaald voor glazen waarvan wèl de maat en de voorstelling (bij benade
ring) bekend zijn, zou - mits bij deze operatie ook nog rekening gehouden zou 
worden met prijsverschillen tussen glazeniers en muntkoersen - watzichtkun-
nen geven op de mate van invulling die de kloosterglazen in IJsselstein heb
ben gehad. Het is namelijk best mogelijk dat ze niet helemaal met gekleurd 
glas gevuld waren maar slechts met 4 of 6 panelen waarop bijvoorbeeld een 
heilige stond met alleen wapens of andere attributen van de schenker, terwijl 
de rest van de vensters uit blank glas bestond 35). 
Soms heeft de gevende partij wel zelf het thema van haar glasgeschenk be
paald. Voor Onze Lieve Vrouwenberg hoop ik dan maar dat het zich op dit 
punt niet helemaal hoefde te schikken naar de verlangens van graaf Floris, 
want anders zouden de monniken opgezadeld zijn met glazen waarvan de re
ligieuze boodschap een zeer licht gehalte had. Op de drie glazen, die van hem 
bewaard zijn gebleven, ziet het gedeelte met de schenker er nog wel betame
lijk uit (afb. 4-5). De architecturale omlijsting overheerst erg, maar graaf Flo
ris is toch uitgebeeld terwijl hij op een bidbankje knielt voor een devotievoor
stelling, soms alleen, soms vergezeld door zijn vrouw; zijn naamheilige pre
senteert hem, of de heilige Christofoor 36). Maar in het gedeelte waar door-

33) W. A. F. X. Hoffman, 'Zeven kostbare glasvensters' Oudheidkundige Kring 'Die G oude', eer
ste verzameling Bijdragen, 59-63 (oorspronkelijk 1935 verschenen). Van Heel, 'De reguliere ka
nunniken', 67. 
34) Zien. 25, 28, 40. 
35) Eén rijk voorbeeld met porties 'beschreven' en 'onbeschreven werk': Arkenbout, 'De heren 
van Voorne'. 
36) De afbeelding van het schenkersgedeelte van het Hoogstraatse glas in G. Derveaux-Van 
Ussel en E. Lousse, Philippe, graaf de Ligne, baron van Wassenaar, tolheer van Gouda. Een histori
sche en kunsthistorische studie. Standen en Landen XXV (1962) (afb. 40) is duidelijker dan die in 
Helbig. De andere glazen bevinden zich in (Herkenrode) Lichfield en Luik; zie n. 48. 
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gaans bijbelse voorstellingen, tafere
len uit een heiligenleven of andere 
Christelijke thema's zijn aangebracht 
staat in Floris' glazen hooguit de apos
tel Andreas. En dan staat die er niet 
een gedeelte uit de geloofsbelijdenis te 
onderstrepen, maar als beschermhei
lige van het Gulden Vlies, dus om Flo
ris' lidmaatschap van die orde extra te 
laten uitkomen; alsof de reeksen wa
penschilden niet voldoende adeldom 
en belangrijkheid van de schenker de
monstreerden. 

Hopelijk heeft hij zich bij de IJssel-
steinse kloosterkerk dus alleen be
moeid met de juiste plaats van ieders 
glas - als de hiërarchische volgorde al 
niet vanzelf sprak voor de monniken. 
Natuurlijk gingen geestelijken vóór le
ken, de prelaten vóór gewone geeste
lijken. Maar aanzienlijke leken had
den voorrang op minder hoge geeste
lijken. En zo daalde men, met al dan 
niet onderbroken bewegingen, de 
maatschappelijke ladder af. Het hoog
altaar was het punt van waaruit de po
sities bepaald werden; daardoor had 
de noordwand van een kerk meer sta
tus dan de zuidwand 37). Behalve door 
sociale tegenargumenten kon dit sche
ma óók onderbroken worden door 
verschillende afmetingen van de ven
sters, anders waren de kolossale ko-
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Ajb. 3 Bovenste gedeelte van Floris van 
Egmond's glas in de St. Maarten te Luik, 
1527. 
(Foto's 1942; copyright A. C. L. Brussel). 

37) R. Becksmann, 'Die Stifterfenster der 
Wallfahrtskirche zu Lautenbach', in: Vitrea de-
dicata (Berlijn, 1975) 34. Ook binnen een glas 
heerst deze hiérarchie: Helbig, "Verrières héral
diques', 257, 259 n. 9. 
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ninklijke glazen in de Goudse St. Jan 
niet pas in de dwarsbeuk aan de beurt 
gekomen, terwijl een burgemeesters
glas veel dichter bij het hoogaltaar ge
plaatst werd; maar dat kwam dan ook 
in een klein venster. Deze laatste com
plicatie deed zich echter in IJsselstein 
niet voor omdat de vensters van de 
kloosterkerk, behalve dan dat in de 
westgevel, gelijk in oppervlak waren 
(vgl. p. 18). 

De paarsgewijze aankomst van de gla
zen in 1540 blijkt nu meteen de aanzet 
voor de juiste opeenvolging te bevat
ten 38). In de noordwand kwam na
tuurlijk als eerste bisschop Joris van 
Egmond terecht, met achter hem - de 
schenkers richtten zich immers naar 
het altaar - graaf Floris. Na hen arri
veerden de Luikse elect en zijn neef 
Maximiliaan van Egmond en vonden 
de hun toekomende plaats in de zuid-
wand. Of, anders en misschien beter 
nog: graaf Floris van Egmond in het 
eerste glas van de zuidwand, zijn zoon 
na hem, en zijn zwager in het tweede 
venster van de noordwand. Toen kwa
men de oudste kapittels aan de beurt: 
het glas van de kathedraal natuurlijk 
aan de noordkant, dat van Oudmun-
ster in de zuidmuur. St. Jan en St. Pie-
ter - nu ga ik meer aarzelen, welk glas 
zou naast de Dom gemogen hebben? 
Het eventuele glas van Amsterdam 
had probleemloos in de westgevel ge
past, in de enige afwijkende venstero
pening. Maar als er ook nog een glas van Aduard gearriveerd zou zijn, had 
dat abtsglas dan voor de jongere kapittels moeten komen? In de Goudse kerk 
is de abt van het oudste Premonstratenserconvent zelfs vóór het kapittel van 
Oudmunster geplaatst, onmiddellijk nà hun proost 39). Er valt heel wat te le
ren om in een voorbije samenleving de verhoudingen tussen individuen en 

Aß. 4 Onderste gedeelte van Floris van 
Egmond's glas in de St. Maarten te Luik. 

38) Zie boven p. 20. 
39) In Gouda staan de proosten van Dom en Oudmunster in één lijn, de eerste echter in de 
zuid- en de tweede in de noordwand. Wordt deze tegenbeweging veroorzaakt door de hogere 
kerkelijke nevenfunctie of door de adellijke afkomst van de Oudmunsterproost? (n. 18). 
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Aß. 5 Het schenkersgedeelte van Floris van Egmond's glas in de St. Maarten te Luik. Zo het oor
spronkelijk portret gelijkenis gehad mocht hebben, na ingrijpende restauraties van het glas in de 19e 
eeuw heeft het die zeker niet meer. 

groepen, de relaties binnen groepen en tussen individuen onderling, met al 
die verschillende rangen en standen, goed te taxeren ! 

De glazeniers 

Ook over de glazeniers kan ik vrij stellige mededelingen doen. In het archief 
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van de graven van Buren bevinden zich verschillende kwitanties voor de 
kloosterglazen van twee IJsselsteinse glazeniers, Jan Claesz van Dordrecht en 
Willem Jorisz van der Huel (afb. 6-7) 40). Wat de tweede betreft ging het maar 
om een klein karwei, het aanbrengen van de ordetekens van het Gulden Vlies 
in het glas van Maximiliaan; slordigheid van de opdrachtgever, die toch al in 
1531 tot Vliesridder gepromoveerd was? Maar het glas van het St. Janskapittel 
werd helemaal door deze Willem Jorisz uitgevoerd 41). Omdat het Domkapit
tel het alleen over 'een glazenmaker in IJsselstein' heeft 42) en enkele monni
ken mit den glaesmaker aan bisschop Joris de tekening voor zijn glas gingen 
voorleggen (B 7) - de enige van wie deze zorgvuldigheid genoteerd is -, valt 
niet uitte maken of Jan Claesz misschien het grootste deel van de glazen heeft 
gemaakt of dat de opdrachten collegiaal gedeeld zijn. Wel is het dunkt mij erg 
waarschijnlijk dat alle zeven of acht glazen in IJsselstein zelf vervaardigd zijn, 
wanneer dat van vijf vastgesteld kan worden. De herkomst van de werkteke-
ningen onttrekt zich welhaast vanzelfsprekend aan onze waarneming. 
Of er in IJsselstein geregeld werkgelegenheid was voor twee glazeniers is mis
schien wat twijfelachtig. Willem de glaesmaker woonde er in de jaren '50 nog 
en had toen in elk geval het klooster als vaste klant voor reparaties 43). Zijn 
zoon Jan van der Huel of Verhuel trok echter als glazenier naar Utrecht en 
werd er in 1554 burger 44). Van Jan van Dordrecht weet ik verder niets. Zou 
hij alleen tijdelijk in IJsselstein geweest zijn voor dit werk, waarbij hij trou
wens ook nog wel eens een schilderklus uitvoerde (B 4)? 
Geen van beiden lijkt aan de graaf van Buren een grote klant gehad te heb
ben. Ik ken van hem pas één andere opdracht aan Willem van der Huel, om 
meester-metselaar Cornells van Woerden twee glasruitjes te bezorgen (afb. 
7). En de gewone reparaties aan de kasteelglazen, die voerde Willem ook uit 
45). Het kasteel in Grave liet graaf Floris natuurlijk ook door plaatselijke gla
zeniers onderhouden. Waren daar nieuwe glazen nodig dan gaf hij wel eens 
een opdracht aan iemand verder weg, aan meester Brant in Kleef of aan Pie-
ter Crabeth in Gouda 46). Het Land van Cuyk had echter veel relaties met 
Kleef, en de oude Crabeth kwam oorspronkelijk uit Cuyk, dus zulke contac
ten lagen eigenlijk voor de hand. Toen Pieter Crabeths oudste zoon, Dirk, 
zelfstandig ging werken, kreeg hij van graaf Floris de kans om voor de Johan
ni te rs in Utrecht een glas te maken. Maar Floris' cadeau voor Vrouwen
klooster is weer in een Utrechtse werkplaats gemaakt 47). Van zijn glazen 
voor de Luikse kapittelkerk van St. Maarten (afb.3-4), de adellijke Cisterciën-
serinnenabdij te Herkenrode en het huis van de Onze Lieve Vrouwebroeder-

40) Archief Buren, in nr. 113 (data: 13 en 23 jan. 1540), in nr. 114 (5 maart 1541). 
41) Zien. 28. 
42) Zien. 25. 
43) SA Zuidwest-Utrecht, Oudarchief IJsselstein, nr. 597 (manuaal van de vaste inkomsten en 
verplichtingen van het klooster), 2e gedeelte, rubriek Débita 1552-1559; ook in de rubriek inkom
sten uit huizen. 
44) GA Utrecht, Stad, I. nr. 16. fol. 232v, nr. 590 (1553/54) fol. 45 (gevonden dankzij de Beroe-
penlijstca. 1380-1579, bibl. van het archief, nr. 3171*). 
45) Archief Buren, in nr. 1 14, een lijst van Willems kosten over 1539-1541. 
46) Merkt, IV (1968) 38, VI (1970) 14. 
47) Zien. 21. 
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/4/&. 6 7wee va« rfe aWe kwitanties van Jan Claesz van Dordrecht voor rentmeesters van de graaf van 
Buren betreffende door hem geleverde glazen voor de kloosterkerk te IJsselstein, 13 januari en 7 juli 
1540. 
(Foto Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage). 
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4/&- 7 Kwijtingen van Willem Jorisz van der Huel voor de rentmeester van de graaf van Buren betref
fende glazen voor metselaar Cornell's van Woerden en reparatie aan een van de grafelijke glazen in de 
kloosterkerk te IJsselstein, 5 maart 1541. 
IFoto Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhagej. 

schap in Den Bosch zijn de makers niet bekend 48). In het Zuiden nam Floris 
óók deel aan de beglazing van de Catharinakerk in Hoogstraten, de hoofdstad 
van het graafschap van Antoine de Lalaing, bij ons bekend als de stadhouder 
van Holland, Zeeland en Utrecht 49). Met 'deelname' wil ik zeggen dat Floris' 
gift werd uitgevoerd door Claes Matthijsen, de glazenier die ook de aangren
zende glazen maakte, zodat de directe werkopdracht door het ondernemende 
echtpaar Lalaing-Culemborg verstrekt zal zijn. Trouwens ook bij een aantal 
van Floris' andere glazen moet zeker rekening gehouden worden met de mo
gelijkheid dat de glazenier door de ontvangende partij gekozen werd. Deze 
Claes Matthijsen, eerst in Antwerpen en later in Hoogstraten wonend, is in
tussen wel een befaamde naam in de geschiedenis van de glasschilderkunst, 
zoals de naam van Dirk Crabeth ook anders klinkt dan die van glasmakers 
van wie geen producten over zijn. 
Belgische glasschilderkunsthistorici rekenen de Egmonds tot de families die 

48) Respectievelijk Corpus vitrearum medii aevi, Belgique, [V (Gent, 1981) 153-173, 236-248; 
Helbig, Glasschilderkunst in België, I, nr. 1016 (dit glas thans in de kathedraal van Lichfield, 
Eng.); G. C. M. van Dijck, De Bossche optimaten: geschiedenis van de illustere Lieve Vrouwebroe
derschap te 's Hertogenbosch, 1318-1973. Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Neder
land XXVII (Tilburg, 1973) 237. 
49) Corpus vitrearum medii aevi, Belgique, II (Brussel, 1968) 134-135, 148; afbeelding; Helbig, 
Glasschilderkunst in België, I, nr. 1054. II, afb. 108. 
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op dit gebied een belangrijk maecenaat uitoefenden, ook al kennen zij minder 
schenkingen dan ik hier van bisschop Joris en graaf Floris van Buren heb ge
noemd. In publicaties verstopte mededelingen en vooral archiefvondsten zul
len dat aantal gemakkelijk kunnen vergroten, want ik moet wel even duidelijk 
stellen dat ik slechts een fractie van de Burense archiefnalatenschap binnen 
het grote archief van de Nassause Domeinraad heb doorgekeken 50). Maar 
als dan soms nog steeds zou blijken dat hun werkelijk vele opdrachten door 
een bonte verzameling glazeniers werden uitgevoerd, wat zegt het predikaat 
maecenas dan méér dan dat sommige Egmonds bereid waren behoorlijke 
sommen gelds te besteden aan gebrandschilderd glas, terwijl het hun niet bij
zonder kon schelen wie het maakte? Dan zouden ze nog steeds in de schaduw 
staan van de 15de-eeuwse Frank van Borselen, de edelman die als Jacoba van 
Beierens weduwnaar graaf van Oostervant en heer van Voorne was 51). Die 
heeft zo'n indrukwekkend aantal glazen aan kerken geschonken - in 1457/58 
ook één aan het IJsselsteinse klooster! - alsof hij wedijverde met de Bourgon
dische 'concurrent', hertog Filips de Goede. Wat bij deze schenker ook bij
zonder opvalt, is dat hij op een enkele uitzondering na alles in Den Haag heeft 
laten maken, door twee glazeniers van wie de een de ander is opgevolgd. Dat 
is tenminste een duidelijke band tussen opdrachtgever en kunstambachts
man! Deze edelman zou met recht maecenas mogen heten, vooral van glas
maker Zweer van Opbueren. 

Kloosterrelaties van Onze Lieve Vrouwenberg 

Had Onze Lieve Vrouwenberg zonder de bemiddeling van de graaf van Buren 
geen gebrandschilderde glazen kunnen krijgen? De eerdere schenkingen van 
de Dom en Oudmunster bewijzen onmiddellijk het tegendeel, terwijl het glas 
van Frank van Borselen aantoont dat evengoed vermogende leken het kloos
ter begunstigd hebben. Maar zijn naam was een gelukkige toevalsvondst. Het 
werkelijke opsporen van relaties die Onze Lieve Vrouwenberg omstreeks 
1540 met leken had zou erg tijdrovend zijn omdat het kloosterarchief op dit 
punt weinig te bieden heeft 52). Eenvoudiger is het een indruk te krijgen van 
de betrekkingen die het klooster met andere conventen had, in het bijzonder 
binnen de eigen orde, want het spiegelklooster Stein liet immers zien dat bin
nen de Regulierenorde inderdaad glazen geschonken werden. 
In plaats van het verre Aduard moet dan volgens de hiërarchie van de Cister-
ciënserorde als eerste het moederklooster genoemd worden, de abdij Kamp 
in het aartssticht Keulen, ten zuidwesten van Rijnberk 53). Deze abdij be
hoorde wel tot dezelfde categorie als Aduard: ze was oud, ouder nog, en rijk. 
Het hoofd ervan had als vaderabt het recht en de plicht om op het klooster in 

50) De kwitanties ingekomen bij de rentmeester van Usselstein 1537-1541 (archief Buren. nrs. 
113, 114) en de kwitanties ingekomen bij de rentmeester van Grave 1509-1537 (nr. 682). N.a.v. de 
laatste schreef ik enkele opmerkingen in Merkt, IX (1973) 105-108. De reden voor deze keuze 
noem ik in het Maandblad bij het Catharijneconvent (zie n. 21). 
51) Arken bout, 'De heren van Voorne': opp . 129 Usselstein. 
52) Vgl. boven p. 26. Geen memorieboek met name; het manuaal genoemd in n. 43 is in zijn 
huidige staat moeilijk te raadplegen. 
53) M. Dicks, Die Abtei Camp am Niederrhein (Kempen. 1913). 
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IJsselstein toezicht te houden. Bij hem moest prior Frans dan ook toestem
ming laten halen om landerijen te verkopen ten bate van de kerkbouw. Het 
klooster kreeg ook een lening van deze abt; hoe groot die was blijkt niet 54). 
Onze Lieve Vrouwenberg is een van de oudste leden geweest van de 'Colliga-
tie van Sibculo' 55). Dat was een nadere band tussen enkele kloosters uit het 
begin van de 15de eeuw, waarbij zich later nog meer Cisterciënserkloosters in 
de Nederlanden en aan de Nederrijn hadden aangesloten, een verbond om te 
proberen dichter bij de oorspronkelijke eenvoud van de orde te leven. Dat die 
speciale band tegen 1540 nog niet geheel was verslapt blijkt terloops uit de 
bouwrekening van het IJsselsteinse klooster. In 1539 reisde prior Frans met 
zijn collega's uit Warmond en Heemstede naar het Cisterciënserinnenkloos-
ter Ter Hunnepe bij Deventer, en toen er voor de nieuwe ciborie kristalglas 
nodig was liet hij dat niet door een willekeurige tussenpersoon in Antwerpen 
kopen maar door de prior van het Sint Salvatorklooster in die stad 56). War
mond en Antwerpen waren dochterkloosters van IJsselstein; alle vier deze 
kloosters zijn uit het colligatieverband bekend. Maar geen van deze priors 
handelde zoals de drie rectors van het 'kapittel van Sion', ook zo'n klooster-
verbond bij de Regulieren, tegenover het klooster Stein. 
Uit de bouwrekening komt nóg een orderelatie van Onze Lieve Vrouwenberg 
te voorschijn, de deftige nonnen van de St. Servaasabdij in Utrecht. Hun 
dienstboden hielpen de prior aan een goede medicijn voor z'n zere keel, maar 
voor de opbouw van de kerk was het natuurlijk belangrijker dat de abdis ste
nen en landerijen van hem kocht en dat enkele nonnen door middel van een 
lijfrente geld leenden 57). De dames hadden ook nog een oud gesneden reta-
beltje over, dat met wat opschilderen en vergulden best dienst kon doen op 
een van de altaren in de IJsselsteinse kloosterkerk. Voor het hoogaltaar liet de 
prior toch maar een hele nieuwe retabel snijden 58). 

De Utrechtse Dominicanen wilden trouwens ook wel een oud stuk afschuiven 
maar moesten er dan toch enige vergoeding voor krijgen; banken namelijk 
die in de westhelft van de kerk opgesteld werden als koorgestoelte voor de le
kenbroeders van Onze Lieve Vrouwenberg 59). 
Dat de Cisterciënsers van IJsselstein een heel andersoortige relatie hadden 
met de Utrechtse Karthuizers in de vorm van een fraterniteit, een gebeds
broederschap 60), stip ik alleen maar aan om terug te keren naar diegenen die 
in 1540/41 werkelijk glazen geschonken hebben. 

54) Nr. 599. fol. 4; losremen denpenninck XXV. 
55) J. C. Overvoorde, 'Het Cisterciënserklooster Mariënhaven te Warmond', Bijdragen voor de 
geschiedenis van het bisdom Haarlem, XXXIII (1911) 1-59; K. Elm en P. Feige, "Reformen und 
Kongregationsbildungen der Zisterzienser in Spätmittelalter und früher Neuzeit', in: Die Zister
zienser, Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit (Keulen, 1980) 243-254. 
56) Nr. 599, fol. 5, 7v. De goudsmid was Thomas Ghysbrechtsz (fol. 4v, 6, zonder vermelding 
van woonplaats). 
57) Nr. 599, fol.4v, 2, 2v(1100gld. voor 12 morgen), lv. 
58) Nr. 599, fol. lOv (9v, 20): 33. 
59) Nr. 599,fol.41v(10v, 18). 
60) B. Heesters, 'O. L. Vrouwenberg te IJsselstein', Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1968, 43-44. 
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Het motief van de schenkingen 

Het grondmotief van elke gift 61), in welke vorm ook aan kerken gedaan en al 
hadden kerken er vaak zelf om gevraagd, lag in de zorg van de schenkers voor 
hun welzijn in dit leven maar vooral in het leven na hun dood. De dankbaar
heid die zij met hun giften oogstten, kon immers door de begunstigden niet 
beter bewezen worden dan door te bidden voor die weldoeners en hun ver
wanten. Deze en andere religieuze handelingen zouden volgens algemene 
verwachting de periode van boetedoening na de dood bekorten en dus ervoor 
zorgen dat de zielen sneller in de hemelse zaligheid werden opgenomen. 
Zichtbare objecten waren natuurlijk een goed middel om ook nog na verloop 
van jaren de dank tegenover de vroegere schenkers levend te houden; een 
glas met een voorstelling van de persoon in kwestie was wel een van de beste 
geheugensteunen. Maar de geschonken voorwerpen deelden niet mee wat de 
precieze dagen waren waarop de jaargetijden en andere vieringen voor het 
groeiende aantal begunstigers gehouden moesten worden. Daartoe werden 
memorieboeken aangelegd - die ons nu een schat aan informatie kunnen bie
den aan namen niet alleen, maar ook aan meer of minder kostbare voorwer
pen. 

Van Onze Lieve Vrouwenberg is zo'n boek helaas niet bewaard gebleven. Het 
memorieboek van Warmond laat in een kostelijk kreupel rijm horen welk be
drag kloosters van de Colligatie van Sibculo van buitenstaanders verwachtten 
om dezen te laten delen in hun gebedsbroederschap, en waaruit hun tegen
prestaties voor die begunstigers zouden bestaan 62): 
Oeck sye des mede ons allen oirkond, 
Soe wie uyt sijns hartzen grond, 
Gheestelick ofwairlick weesende 63), 
Sijn lyefte ende myn ons is bewijsende 
In sijnen leven, sijck ofghesondt, 
Ende dat verdient mit weldaden boven tyenpondt, 
In dit boeck sal beschreven weesen 
Ende hoer namen sal men jairlix leesen, 
Weesende altoes in onsen daghelixe ghebedt 
Ende ghelijck ons broeders hier in gheset, 
Myt jarichtijt ende memori 
Om te vercrighen die ewighe glori, 
Ghesuvert van sonden clair, 
Ende weesen mijt Goede voirwair 
Hyer namels in dat hemelsche rijck, 
Dat ons God gun alle ghelijck. 
Amen. 

61) Onvrijwillige giften uitgezonderd: het bekostigen van een glas als straf kwam herhaaldelijk 
voor, soms met afbeelding van het misdrijf. 
62) Overvoorde, 'Het Cisterciënserklooster Mariënhaven', 57. Extracten uit het memorieboek 
van dit klooster ibidem, 43-54. 
63) 'Wereldlijk', een leek. 
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De glasramen van Floris van Egmond hebben ons echter al laten zien dat 
deze wezenlijke bedoeling van de schenking overstemd kon worden door fa-
milietrots en standsbesef. Zo waren glazen die door gilden en stadsbesturen 
geschonken werden soms niet vrij van wat reciame. Een vorst kon zich in een 
pas verworven gebied fraai en nadrukkelijk in glasramen aan zijn nieuwe on
derdanen presenteren, ook met dit middel proberend hun aanhankelijkheid 
te winnen 64). 
Zou bij de glazen van het IJsselsteinse klooster zelfs de selectie in 1539 van de 
schenkers een bijbedoeling gehad kunnen hebben? Het klooster stond zoals 
het gedeelte over de beglazing van 1540-1541 laat zien, geheel vreemd tegen
over de prelaten van Luik en Aduard, en met de kapittels van St. Pieter en St. 
Jan had het ook niets te maken - eerder nog met St. Marie. Zelfs van de 
Utrechtse bisschop hoefden ze als 'gewoon' klooster niets te verwachten. 
Minstens vier glazen zouden ze dus van andere begunstigers gekregen heb
ben als ze hen vrij hadden kunnen kiezen. Dat ze daartoe best mogelijkheden 
hadden laat het gedeelte over hun kloosterconnecties zien. Maar blijkbaar 
hebben ze zich willen of moeten voegen in het plan van hun wereldlijke heer; 
dat was trouwens in de late middeleeuwen voor zo'n klooster (weer) heel ge
woon geworden 65). Misschien was hun instemming wel echt gemeend ook, 
want ik beluister iets van een hartelijk contact in het bezoek van de prior aan 
Buren op Allerheiligen 1539 naede doot van myn oude heer, om den jonghen bee
re te troosten 66). 

Maar als Floris van Egmond in 1539 er zo'n prijs op gesteld heeft om te beslis
sen door wie aan zijn quasi-huiskloostertje nieuwe kerkglazen gegeven zou
den worden, op welke gronden heeft hij die schenkers dan geselecteerd? Had 
hij niet even goed stadhouder Lalaing om een tegenprestatie voor zijn glas in 
Hoogstraten kunnen vragen, of zijn royale chef Karel V, om maar een paar 
namen te noemen uit Floris' relatiekader 67)? Waarom gaf hij er de voorkeur 
aan om zichzelf en zijn naaste verwanten in een zichtbare memorie samen te 
brengen met Utrechtse kapittels? 
Een twintig jaar tevoren had hij beslist niet op dit idee kunnen komen. Vol 
spanningen en conflicten was zijn verhouding tot de kapittels toen geweest, 
als nasleep van de strijd in 1511, het laatste van een lange reeks oorlogjes tus
sen de heren van IJsselstein en Utrecht 68). Ik heb overwogen of die conflic
ten juist de aanleiding gevormd kunnen hebben tot Floris' suggestie aan de 

64) A. G. Jongkees, Staat en kerk in Holland en Zeeland onder de Bourgondische hertogen 1425-
1477. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te 
Utrecht XXI (Groningen/Batavia. 1942)42-44.244-245. 
65) B. Lymant, 'Die Glasmalerei bei den Zisterziensern', in: Die Zisterzienser, 350. 
66) Nr. 599, fol. 7v. 
67) Zouden dergelijke schenkers actief geweest zijn in de parochiekerk, waarvan het patro-
naatsrecht in 1524 door St. Marie was overgedragen aan graaf Floris uitgezonderd het benoe
mingsrecht van de deken van het kapittel? (Drossaers, Archief van de Nassause Domeinraad, II1, 
912). Uit de periode 1537-1540 zijn rekeningen van kerkmeesters en stadsfunctionarissen be
waard in Den Haag (ibidem, nrs. 61-65); in het oudarchief IJsselstein (SA Zuidwest-Utrecht) be
ginnen de stadsrekeningen in 1568. 
68) C. A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop en Staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe 
1483-1520. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit te 
Utrecht XXXVI (Groningen. 1974) 169-195. 

37 



kapittels om samen de nieuwe kloosterkerk aan gebrandschilderde glazen te 
helpen; of zijn voorstel soms een soort bezegeling inhield van de vreedzame 
betrekkingen die er op het eind van zijn leven tussen hen bestonden. Maar 
zou ik hem daarmee niet een te mooie gedachte toedichten, terwijl hij simpel 
heeft zitten rekenen hoe ver de monniken geholpen waren als hij eens alle ka
pittels van Utrecht om een bijdrage vroeg? Alle kapittels, dat lijkt me eigenlijk 
zo logisch bij een plaats als IJsselstein, waarbij het kapittel van St. Marie al 
eeuwen veel meer betrokken was dan de colleges van St. Pieter en St. Jan. 
Het ontbreken van zo'n vermelding in de bronnen is immers geen absoluut te
genbewijs: dat glas zou pas na 1541 gemaakt kunnen zijn, zodat het in kloos-
terbescheiden niet gevonden kan worden, terwijl de ervaring ten aanzien van 
het glas van Oudmunster tot enige scepsis maant bij de nauwkeurigheid in an
dere administraties 69). De bijdragen van de Egmond-clan meegerekend zou 
er dan in één klap voor negen ramen gezorgd zijn. Uit zijn Friese tijd schoot 
hem nog de abdij van Aduard te binnen, dat waren ook Cisterciënsers en bo
vendien vast wel in staat om zijn monniken te iïélpen. Maar de regerende abt 
is zeker geen persoonlijke kennis van graaf Floris geweest, want anders had 
hij zijn verzoek niet door neef Schenck laten afhandelen. Amsterdam voor 
het laatste glas te vragen is duidelijk een idee van de prior zelf geweest. 
Wellicht zijn het juist persoonlijke relaties met Utrechtse dekens en kanunni
ken geweest die Floris van Egmond de verwachting hebben gegeven dat zijn 
verzoek bij de kapittels wel goed zou vallen. Op dat vlak moet echter nog heel 
veel onderzoek gedaan worden. Pas als we weten wie de leden, en vooral de 
actieve leden van de kapittels geweest zijn, kan er nagegaan worden of ver
wantschapsbanden of andersoortige relaties de achtergrond vormen waarte
gen bepaalde gebeurtenissen en handelingen verklaarbaar worden. 

Relatiepatronen en mentaliteit 

De totstandkoming van het glazenensemble in een klein Nederstichts Cister-
ciënserklooster omstreeks 1540 blijkt meer vragen te-bevatten dan vaststaan
de gegevens. Met die vragen heb ik wel proberen aan te geven in welke rich
tingen naar verklaring gezocht kan worden. 
De geschiedenis van de oude glasschilderkunst in Nederland verdient het niet 
om alleen in een uithoek van de kunstgeschiedenis beoefend te worden. Ze 
moet ook niet blijven steken in het overigens onmisbare documentatiesta-
dium, waarin nog heel veel moet gebeuren. Onderzoek dat vrijwel alleen met 
geschreven bronnen beoefend kan worden blijft akelig afhankelijk van de 
grilligheden van hun beschikbaarheid. Voor sommigen zal de onmogelijkheid 
om stijlkritiek toe te passen een onoverwinbare barrière vormen. 
Maar daarvoor komen andere dingen in de plaats. Wie geïnteresseerd is in de 
relatiepatronen tussen mensen, individueel en in groepsverband; wie wil we
ten op welke gronden zulke relaties tot stand kwamen en op welke manieren 

69) Voor Oudmunster zie p. 25, voor St. Marie n. 67. Alle kapittels stuurden geregeld leden 
en/of wijn aan de graaf van Buren; de afvaardiging van St. Marie waaraan Scorel in 1539 deel
nam hoeft daarom niet zoiets bijzonders geweest te zijn (Jan van Scorel in Utrecht 33, 37). 



ze onderhouden werden in de loop der tijden - die kan in het geven van glas
vensters aan kerken en glasruitjes aan particulieren zinvolle bijdragen vinden 
voor zijn onderzoek. 
Een Duitser formuleerde dergelijke overwegingen zo: Fensterstiftungen sind 
( . . .) in besonderem Masse geeignet, einen Einblick zu vermitteln in die Stellung 

des mittelalterlichen Menschen zu weltlicher und kirchlicher Macht, in den Wan
del seiner sozialen und politischen Verhältnisse wie seiner Endzeit-Vorstellungen 
und nicht zuletzt in den Wandel seiner Selbstdarstellung 70). 

BIJLAGE 

Posten uit de rekening betreffende de herbouw van de Kloosterkerk te Ussel-
stein, 1537-1541. 1) 
(Streekarchivariaat Zuidwest-Utrecht, Oudarchief I Jsselstein, nr. 599) 

fol. 5 
1. Ons kelder 2) tUtrecht gereyst mit meyster Marcelis ende meyster Cornells van Woerden mit Jan 

Willemsz ons timmerman om dieproporcie et hoochte des choers te Brigitten; verteert Vis st 
2. Mit Gysbert van Baecx gereyst te Grave aen den grave van Bueren, heer Floris, mitvasten anno 

XXXVIII1 |16 maart 15391, ende onderwegen ende voirt te Grave ende int wederomcomen mitten 
sehen Gysbert van Baecx XIR Xllfl sl 

3. Den supprior gesonden in Vrieslant tot heer Georgien Scenck mit brieven van den ouden beere van 
Bueren om sekere boecken te verwerven; verreyst Ulis R 

lo l . 6 
4. Jan den glaesmaker bynnen Yselsteyn van dat borchdichen voerden wecker te schilderen betaelt 

XII st 

fol. 7v 
5. Mit broeder Jan tot Utrecht geweest doen wy tcapittel vanden Dom om een glas baden ende ilaer 

vernachten; verteert Xsl 

fol.8v 
Petri anno XL |22febr. 15401 

6. TUtrecht om meny om die glaesposten daer mede te bereyden; betaelt Is st 
7. TUtrecht geweest cum cellerario etfratre Johanne conjratribus nostris, mit den glaesmaker om den 

bisscop die patronen van tglas te thoonen ende des middaigs totten Vrouwenbroers 3) gegeten ende 
betaelt II cannen wyns, de canne Ills st, facit VII st 

fol. 9 
Paesscheanno XVcXL 128 maart 15401 

8. Jan ende Willem des glaesmaeckers knechts van mijn aude heer van Buerens glas te setten tot 
drincgelt gegeven VI st 
Jan des glaesmakers knecht van die bisscops van Utrecht glas te setten gegeven IUI st 

70) R. Becksmann, 'Fensterstiftungen und Stifterbilder in der deutschen Glasmalerei des Mit
telalters', in: Vitrea dedicata (Berlijn. 1975)65. 

1) De rekening werd afgehoord op 2 febr. 1542. De foliering ist/m 14 oorspronkelijk c.q. mo
dern: in dit artikel en de bijlage heb ik doorgeteld. Blijkens volgorde en verband van de posten is 
de plaatselijke jaarstijl gebruikt, die op 1 januari begon (R. Fruin Th. Azn's inventarisinleiding, 
Verslag omtrent oude gemeente- en waterschapsarchieven in de prov. Utrecht over 1892, 48-49). Twee 
muntsoorten worden genoemd, de R(ijnse) en de C(arolus) gulden (fol. 2v. resp. nr. 23 van deze 
bijlage), met st(uivers) en duiten (duet). De kleine s bij sommige bedragen betekent '/2. 
2) Keldermeester, cellerarius. 
3) Karmelieten. 
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fol. 10 
Barnardi abbatis [20 aug] 

9. Den knechts van den glaesmaker tot een propijn 4) van twee glaesen te setten, te weten de bisscops 
van Luijck 5) glas ende onsen heer Maximilianus glas, gegeven VIII st 

fol. 1 1 
Ina de eerste mis; 15401 

10. Den glaesmakers knecht van dat hy twee glasen in ons kercke sette, te weten het glas van den Dom 
ende van Oudemunster, te drincgell gegeven VIII st I duet 

11. TUtrecht geweest ende Sint Jan cappittel doen leggen angaende het glas dat ons beloeft was ende 
vier dagen daer geweest ende verdroncken vier cannen wyns, de canne III st, facit XII st 

fol. llv 
12. Anno XVcXLI Petri ad Cathedram [22 febr. 1541] gereyst tAmstelredam ende die stede gebeden 

om een glas in ons kerck; verteert ibidem ende van vracht gins ende weder betaelt II 6) R Vs st 
13. Item Henrick Bon wens z betaelt voor tien vim lanck riet verbesichl aen die glaes venster en in ons 

kerck; voor die vim betaelt X st, V R gul 

fol. 12 
14. Item noch den selfden van die glasen te stoppen betaelt 11 R gul 

fol. 12v 
15. Item tUtrecht geweest in profesto Laurentii anno XLI [9 aug. 15411 tot die heren van Sinte Peter 

overmits het glas dat sy ons belooft hadden in ons kerck te betalen als daer ene storfin haer kerck; 
int gins varen verreyst ene halve stuver ende int weder om comen ene wagen ghehuert voor III st, 
facit Ills st 

fol. 13 
16. Item noch gesonden broeder Jan in Vrieslant aen mijn heer van Groot Oudert om die boeken ende 

ornamenten ende voort naet 7) glas te vragen ende tot teer geit gegeven XXX VI st 

fol. 18 
1 7. Item meyster Mercelis noch betaelt L voet ende III quartier Avenner steen, die voel voor ses stu-

vers, dese verbesichl aen die glaesvensteren lot harns 8) in die kerck, facit XVgul Ulis st 

fol. 19 
18. Steenhouder [= meester Marcelis te Utrechtl 

Item noch ghelevert XL boochstucken in die bogen en seven grontstucken van die glaesvensters, het 
stuc voor Vil st, facit XVg VI st 

19. Item noch ghelevert X slot stenen in die X bogen, aen stuc verdient XIII st, facit Vil g 

fol. 20 
20. Item noch betaelt meyster Mercelis die Vautaer stenen die mitsen in die autaren leggen II g 

fol. 23 
Melselaers 

21. Item aengenoemen tot meyster metselaer meyster Cornells van Woerden om die mevsteri van ons 
kerck te voren ende sal daechs winnen mit syn II sonen XVlIls st ende van elcke brout biers sal hij 
hebben een half vat biers ende dit op sinen cost. 

fol. 23v 
22. Item noch denselfden ghewrocht lil dagen aent harnis van mijns ou heren glas mit Melchior si/n 

soen. waer voor betaelt XII st 

fol. 24 
23. Item meyster Cornells van Woerden aenbestaet by den hoop op onsen cost alle die posten in die 

glaesvensteren te setten inden kerck ende harnis, ende voort die kerck heel te pleysteren, te witten, 
die outaren te metselen, die middel mueren te maken so voort coor so onder die traite after in die 
kerck, voor vijftien Carolus guldens ende hem II gulden hier af ghecort vant glas an die westside 
daer wekken hy noch posten noch harnis in geset en heeft ; betaelt ergo den selfden XL VIII gul 

4) Drinkgeld. 
5) Door andere hand verbeterd uit Utrecht. 
6) Bedrag onzeker wegens beschadiging van het papier. 
7) Naar het. 
8) Harnas; de traceringen in de vensterbogen. In 1538 werden dubbele ijsselstenen gekocht 
daer ment harnis of soude maken in die glasen (fol. I 7v). 
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fol. 30 
24. Item Ariaen den hulper heeft geuppert Cornells die metselaer van altera Laurentii anno XL tot As

sumptions Marie toe 111 aug.-15 aug. 1540] aen die harnissen ende posten te selten in de kerk III 
dagen, des daechs verdient II stuver, facit Ulis -s' 

fol. 37 
[Timmerlieden] 

25. Item noch heeft dese selfde | Sc re vel] gewrocht in dach hueren doen hij dat gestoelt int capitte! hu ijs 
op brack, ende voort gesoldert ende bescoten dat ocxsaeltgen daert dat posityfken 9) op staet, ende 
noch gemaect steygeren om II glasen te selten die heren van den Dom ende Oude Munster, . . . |4 
st. per dag, 14 dagen) . . . 

fol. 42v 
I Leidekkers] 

26. Dese kerck op ghelevert ende gemeten bij handen van meijster Mercelis steenhouder ende ordineer 
meijsler op Vreborch t Utrecht. 

fol. 46 
[Smid] 

27. Item Jan smit heeft ons gelevert vant begin vanden vasten dat wij begonnen te metselen tot altera 
Merci Evangeliste toe [fol. 23: 22 febr. 1539 - 26 april] LI roijen 10) in dieglaessen wegende XIXs 
C 118501 pont ende VI pont;. . . 

fol . 47 
28. Item noch heeft hij gelevert die roechgens 10) in die X glaessen ende sal hebben van elcke roechgen 

mit die sluijtnagelen ijsserkens XI pen;. . . 

9) Gekocht van mr. Claes Ruysch: de Oudmunsterkanunnik van p. 20? Andere uitgaven er
voor: fol. 11, 13v, 36. In plaats van het verbrande orgel (tegenover lol. I) kwam een ander blij
kens het vervaardigen van een sleutel voor de deurervan (fol. 1 lv). 
10) Roeden en (in de volgende post) roefjes, d.w.z. zware brugstaven en dunne windroeden als 
horizontale versterking van glasvensters. Het getal 51 zou betekenen dat elk groot venster 5 
brugstaven had: één staaf zou dan de versterking van het westvenster hebben moeten vormen, 
waarin geen natuursteennetwerk was aangebracht (nr. 23). 
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