
NOGMAALS: „EEN DOOR KAREL V AAN DE BUURKERK 
GESCHONKEN GLASRAAM". 

Gegevens betreffende den „glaesmaecker" Jan Pietersz. te 
Oudewater en „den werckgeselle van schildeiien Meester 

Jennin van Mabuze". 
De Januari-aflevering van het Maandblad van „Oud-

Utrecht" van 1941 bevatte een interessant artikeltje van de 
hand van den heer (van) K(laveren), betreffende een glas
raam, dat door Karel V aan de Buurkerk te Utrecht geschon
ken zou wezen. 

Aanleiding tot het schrijven hiervan was de inhoud van 
een door Mr. A. P. van Schilfgaarde in het archief der Heeren 
en Graven van Culemborg aangetroffen brief, waarin een 
zekere Anthonis Eversoen, „glaesmaker" zich tot den stad
houder, Antonis van Lalaing, graaf van Hoogstraten en heer 
van Culemborg, wendt met het verzoek hem het werk te 
willen gunnen van een glas, dat door den landsheer aan den 
Dom was geschonken. 

Aan de hand van hetgeen Mr. S. Muller Fzn. ons op gezag 
van den enthousiasten oudheidminnaar A. van Buchell mede
deelt over de glasramen van de Domkerk, komt de heer van 
Klaveren tot de slotsom, dat deze kerk niet met een glas van 
den keizer versierd kan zijn geweest. Gegevens echter welke 
de heer Th. Haakma Wagenaar in zijn ,»Bouwgeschiedenis van 
de Buurkerk" vermeldt aangaande den bouw van een O. L. 
Vrouwekoor en een H. Kruiskoor aan deze kerk in het eerste 
kwartaal van de zestiende eeuw, brachten den schrijver er 
toe de rekeningen van de Buurkerk op het punt van glas
ramen, nader te onderzoeken. 

Dit bracht eenige aardige rekenpostjes aan het licht, waar
uit duidelijk bleek, dat de Keizer, na een daartoe gedane 
„supplicatie", omstreeks 1530 een gebrandschilderd raam aan 
de Buurkerk had geschonken. 

De omschrijving, waarmede de kerkmeester zich in de der
tiger jaren van de zestiende eeuw verantwoordde voor zijn 
uitgave van zes stuivers aan een bode „die tot Culenborch 
ende Oudewater ging aen den meyster om dat glas dat Keys ! 
Mat gegeven hadde after 't hoech outaer . . ." mocht'ruim vier 
eeuwen nadien wederom dienst doen om den ijverigen speur
der het bewijs te leveren van het geschenk van den keizer 
aan de Buurkerk. 

Mede op grond van deze door hem medegedeelde archief
vondsten vermoedt de schrijver samenhang tusschen het qlas 
m de Buurkerk en het briefje van Anthoenis Eversoen- wel
licht heeft de laatste zich vergist in de aanduiding der kerk 
en doelde zijn verzoek op dit geschenk van den keizer. 
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Ten slotte vraagt hij zich af of dit glas dan inderdaad door 
genoemden glasschilder is vervaardigd en welke voorstellinq 
het heeft gehad, daarbij betreurend, dat door het sloopen van 
hoofd- en zijkoren van de Buurkerk in 1586, het ons aan qe-
gevens ontbreekt deze vraag te beantwoorden. 

Deze beide vragen mogen wij hier beantwoorden met be
hulp van een zeer uitvoerige en belangrijke post uit de reke
ning over het jaar 1531 (eindende ultimo Decembris) van den 
rentmeester-generaal van den Lande van Utrecht Mr Cornelis 
Anthoenisz. welke rekening is afgehoord en gesloten „in den 
earner van den Rekening in den Hage ten Burele den lesten 
in Junio Anno XIe XXXI" x). 

Onder het hoofd: „Ander vuytgeven etc." komt fol XCI 
yerso de volgende verantwoording voor, welke hier in ex
tenso worde medegedeeld: 

„Jan Pietersz. glaesmacker, woenende binnen der stede 
van Oudewater, betaelt die somme van hondert negen ponden 
seyenthien scell. zes penningen van XL groeten 't pond. Ende 
dat vuyt zaecke, dat hij gemaect ende gelevert heeft een ae 
S A S , ? 9. e 8 t o f f e

n
e r t 9 l a s ' staendi in dat koer achter 

dat hooch altaer in der Buerkercke der stadt van Utrecht daer 
inne steende die figueren van de keyser ende keyserinne mi 
Haere Mat. kinderen ende die visitacie van onser liever 
Vrouwen tot Elisabeth (in memorie, dat op onser L ever 
Vrouwen Visitacien avont de stadt van Uutrecht gecomen is 
uut handen van huere vianden) mit die wapenen Zn den 
keyser ende andere personagien, achtervolgende 't viï imus 
tot Bruessel daervan geconcipieert, welck glas hem aenbe-
staet was van wegen der Key. Mat. by den voorn, ren te r te 
maecken om die somme van hondert vijff ende twintich qe 
lycke ponden, mits condicien, dat hy tot zyner coste zoude 

vaenCM9aebnuzede ' T maf,Cken d a t p a * ° e n bV mees t« J e S 
vnnrf ? f' w f c k 9 e s e l l e i n «Jn tijt van schilderien ende 
voorts t zelve glas te maecken achtervolgende zeeckere vor-
waerden daervan gemaect, ende alzoo hy lange vervolcht 
heeft anden voorn. Jennin omme 't zelve patroen te q e S q e n 
ende Jennin voorss, daernae deser werlt overleden eS

9 heéfte" 
•tTJt P f r ° e n , b y e e n g ° e t werckgeselle doen maecken ende 
t zelve glas gelevert ter plaetse voorss. Ende mitsdien dat hv 

nyet voldaen en hadde te leveren 't patroen van den v o o r ï 
Jennin, als hy schuldich was te doen, es hem by goeae man
nen nyet meer toegeseyt te ontfangen van den voorn r e S S 
dan die voors. somme van CIX £ XVII s. VI d. Blyckende by 

ka^erf TnTno^t^' R e c h t e r l " k e ^h ieven (archief van de Reken-
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de quytancie in date den XVIen Juny Anno XVc driendertich, 
hier overgelevert. 

Daaromme hier die voors. somme van 
CIX £ XVII s. VI d." 

In margine staat nog: 
„By opene brieven upt eerste arle- van 't voirg. blat over

gelevert blijct, dat tot dit glas geordonneert is te bet. CXXV £. 
Uit bestecken, hier overgelevert, blijct, dat dit glas voir de 
selve CXXV £ besteet is ende by gebreck van 't patroen van 
Jan Maubeuss is 't gemodereert op dese somme blijckens by 
zijn quittancie hier overgelevert". 

Het stuk spreekt voor zichzelf: Jan Pietersz., een „glaes-
maecker" uit Oudewater, dus een Hollander, die wellicht 
reeds eerder opdrachten van zijn hoogen meester had uitge
voerd, blijkt de vervaardiger te wezen van het glas, waar
mede de nieuwe landsheer omstreeks 1530 de Buurkerk ver
eerde. 

Een glas met een voorstelling, welke bij de Utrechters de 
herinnering levend deed houden aan de verrassing der stad 
door de Bourgondische troepen en de nederlaag der Gelder-
schen in 1582, waardoor de stad en ook het Nedersticht voor 
's Keizers vijanden verloren ging: dagelijks konden Utrechts 
burgers zich in hun Buurkerk bezinnen op het feit, dat men 
sedert Onzer Lieve Vrouwe Visitatio-avond, dus 1 Juli, van 
het jaar 1523 ook te Utrecht had op te zien tegen de figuren 
van de „keyser ende keyserinne mit haerre Majt. kinderen": 
de nieuwe landsheerlyke dynastie in 't Sticht. 

De „boode die tot Culenborch ende Oudewater ging aen 
den meyster", zal ten slotte bij den glazenier Jan Pietersz. 
te Oudewater zijn terecht gekomen. 

De Culemborger Antonis Eversz. heeft de opdracht voor de 
Buurkerk althans niet gehad. 

Wat betreft diens briefje aan Lalaing is het geenszins uit
gesloten, dat er inderdaad sprake van is geweest, dat de 
keizer ook aan de Domkerk een glas zou schenken en dat 
Antonis Eversz. naar de leverantie hiervan gedongen had. 
Mogelijk is dit glas nimmer uitgevoerd. 

Het meest merkwaardige in dit stuk is echter wellicht het 
feit, dat er de r,werckgeselle van schilderien" meester Jennin 
van Mabuze in genoemd wordt, door welken het patroon voor 
het glas vervaardigd moest worden. Deze, beter bekend als 
Jan Gossaert van Mabuze, de „schilder-hoveling :.n het gevolg 
van de bastaarden der Bourgondien, die het ambt van ad
miraal verwisselen voor den bisschopsstaf", was omstreeks 
1478 geboren en werd in 1503 als Jennyn van Hennegouwen 
ingeschreven in de „Leggeren" van het Antwerpsche St. Lucas-
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gilde. In 1508 treedt hij in dienst van den bastaard Philips van 
Bourgondie, die, na zijn Italiaansch gezantschap als admiraal 
te Middelburg verblijf hield en vervolgens van 1517 tot zijn 
dood in 1524 de bisschopsstoel te Utrecht bekleedde. In 1524 
verhuist Mabuze van Utrecht naar Middelburg om in dienst 
te treden van den admiraal Adolf van Bourgondie, een neef 
van Philips. Daar zou hij, volgens onderzoekingen van zijn 
biograaf Achille Segard1) einde 1533 of begin 1534 over
leden zijn. 

Nu moet het in de medegedeelde rekenpost opvallen, dat 
Jan Pietersz. op 16 Juni 1533 kwitantie zou hebben gegeven 
voor het verminderde bedrag (verminderd, omdat hij, aan
gezien Mabuze overleden was, het patroon door een ander 
had laten maken). Immers Ségarcl deelt mede, dat Mabuze op 
den laatsten dag van Juni 1533 zijn testament gemaakt zou 
hebben (vermeld in een akte van de Weeskamer te Veere 
van 11 April 1536). 

Als aanduiding van het jaar, kan 1533, hetzij in de akte 
van de Weeskamer, hetzij in de domeinrekening (die in 1536 
werd afgehoord) verkeerdelijk zijn, terwijl het ook niet on
mogelijk is, dat Pietersz., nog vóór de dood van Mabuze zich 
tot een ander kunstenaar had gewend. 

In elk geval is het niet ondienstig, dat de sterfdatum van 
Mabuze nog eens nader door een onderzoeker onder de loupe 
wordt genomen. 

Tot besluit van deze uitweiding over het glasraam van 
Karel V in de Buurkerk, moge er nog eens de aandacht op 
gevestigd worden, hoe treffend in de aangehaalde rekenpost 
de medewerkers aan de tot standkoming van dit 16e eeuw-
sche gebrandschilderd raam worden onderscheiden. 

Op grond van een ontwerp, een vidimus, neemt een „glaes-
maker" aan het raam te vervaardigen. Deze moet zorg dragen 
voor een ,,patroon", de werkteekening, welke door een schil
der van vermaardheid moet worden vervaardigd. Het ge
brandschilderd glas zelf wordt echter geheel door den glaze
nier, stellig een zeer bekwaam en ervaren ambachtsman 
uitgevoerd. 

Deze scheiding tusschen den vervaardiger der patronen 
(welke dikwerf verhandeld werden) en den uitvoerder van 
het werk komt in de zestiende eeuw menigvuldig voor en is 
iets, waarmede men bij de toeschrijving van werkstukken 
terdege rekening moet houden. 

Betreurend, dat dit ongetwijfeld voor historie en kunstge
schiedenis zoo belangwekkende raam verloren is. gegaan, 
mogen wij eindigen. 

Culemborg — Tjandjoer 1946. Mr. P. J. W. BELTJES. 

i) Vgl. Achille Ségard, Jean Gossart dit Mabuze. 45 


