
zoek aan het Museum zelf zien, maar ook een blik in den Cata
logus: haar beschrijving van de hand van de nieuw benoemde di
rectrice, Jonkvrouwe Dr. C. H. de Jonge, beslaat ongeveer 100 
blzz. tekst. Ook mag ik niet onvermeld laten de toegewijde, wèl 
beloonde zorgen voor het in 1930 aan de Van Hoornekade opge
graven oude schip, en zeker evenmin de tot in de puntjes ver
zorgde ontvangsten in de zalen en kruidtuinen van het Museum, 
waardoor het vele schoone van oud-Utrecht ook aan de vreemde
lingen in al zijn rijkdom wordt geopenbaard. 

Hoe ten slotte de heer S. buiten Museum en Archief, ni. in de 
stad zelve voor de monumenten waakt en er, o.a. in de Schoon
heidscommissie, het zijne toe bijdraagt, dat dank zij hetgeen thans 
gebouwd wordt oud-Utrecht in latere eeuwen veel schoons zal 
bevatten, — wij weten het allen en zijn ook daarvoor hoogst 
erkentelijk. 

Inderdaad is Utrecht, en niet in de laatste plaats Oud-Utrecht, 
dezen uitstekenden bewerker, verzorger en beschermer van 
Utrecht's verleden grooten dank verschuldigd. Het is mij een voor
recht, aan mijn goeden vriend en hooggeschatten medewerker ge
durende zooveel jaren dien dank namens onze Vereeniging te 
brengen. 

Bilthoven, 1 December 1940. FOCKEMA ANDRE/E. 

EEN DOOR KAREL V AAN DE BUURKERK 
GESCHONKEN GLASRAAM. 

Het origineel van den hier afgedrukten brief van zekeren ,,An-
thonis Eversoen, glaesmaker" berust in het archief van de heeren 
en graven van Culemborg (inventaris no. 259). Hij werd daar, in 
gezelschap van een kwitantie van den glasmaker (ter somme van 
170 Hollandsche guldens en 3 stuivers) voor in 1525 te Hoog
straten geleverde glazen, gevonden door Mr. A. P. van Schilf-
gaarde, hoofd-commies aan het Rijksarchief te Arnhem. Deze zond 
een afschrift ervan ter plaatsing in ons maandblad, zoo mogelijk 
te voorzien van een bijschrift. 

.-«, «UjP - - "niiiMttI<~~fiiiH '*%a*äHRgÄ»ö 
,,Edele, hoochgeboren heer van Alein, greef tot Hoochstraten, 

heer tot Culenborch, heer tot Borsel, stadhouder van Hollant ende 
den Sticht van Utrecht etc. Uwer genaden sullen gelieven te 
v/eten, hoe dat die Keyserlijke Maiesteit heeft gegeven t 'Utrecht 
in den Dom, als Uwer genaden wel weten, een glas, ende ie begeer 
vruntelick op Uwer genaden, dat mijn Uwer genaden doch niet 
vergeten en willen, alsoe mijn Uwer genaden toegeseit heft, als 
Uwer genaden bescheit had, wat daer in comen sal. Soe begeer ie 
vruntelick, dat Uwer genaden mijn doch gedachtich wesen willen, 



ende ic sal dat soe maken, dat den Keyserliken Maiesteit ende 
Uwer genaden daer eer ende lof ende prijs af hebben sullen. Ende 
begeer vruntelick, mijn aldergenadichste heer, dat Uwer genaden 
mijn doch den penninck gunnen wilt voer een ander. 

Bij mijn Anthonis Eversoen glaesmaker, 
altijt U scamel dienaer bi nacht ende bi daech." 

De brief bevat geen datum. Maar uit de aanspraak valt reeds 
op te maken, dat hij geschreven is na 1528, op z'n vroegst nog 
aan het einde van dat jaar. Immers op 20 October 1528 droeg de 
in 1524 tot bisschop gekozen, maar toen nog niet als zoodanig 
geconfirmeerden, Hendrik van Beyeren de temporaliteit van het 
Nedersticht over aan den keizer en eerst daarna kon deze Antoine 
de Lalaing, graaf van Hoochstraten en heer van Culemborg, het 
stadhouderschap-generaal ook over Utrecht opdragen, hetgeen 
nog in diezelfde maand October geschiedde. Anderzijds wordt de 
termijn, waarin de brief geschreven is, beperkt door het einde van 
het stadhouderschap van den graaf: 1540. 

Dan is er ook iets in den brief, dat eenigen twijfel doet rijzen: 
de schrijver heeft het over een glas in den Dom. Voor zoover 
nagegaan kan worden was er echter toen geen enkel raam in dit 
kerkgebouw, dat om een voorziening vroeg, als waarvan hier 
sprake is. Een glasraam, geschonken door den keizer, moest boven
dien toch ook een aan diens staat geëvenredigde plaats bekomen, 
d.w.z. in een koorraam of desnoods als afsluiting van een dwars-
schip. Maar de 13 ramen van de 5 koorkapellen van den Dom 
prijkten met verschillende stalen van glazenierskunst uit het 
tweede kwart der 15e eeuw, gelijk die in de beide transepten met 
werkstukken uit het laatste kwart dier eeuw. Aan het einde der 
16e eeuw versierden zij het gebouw nog. 

Het is dus uitgesloten, dat de keizer een glasraam aan den Dom 
geschonken heeft. Maar de glasschilder schrijft toch zoo positief, 
dat de keizer een glas geschonken had, dat men dit feit wel aan
vaarden moet als werkelijkheid. Er moet dus bij den schrijver een 
misverstand bestaan hebben over de plaats, waar het raam aan
gebracht zou worden. En nu is het maar de zaak, om uit te vinden, 
wââr dat raam aangebracht kan zijn. 

Uit het voor een viertal jaren uitgegeven werk van den heer 
Th. Haakma Wagenaar , De Bouwgeschiedenis van de Buurkerk 
te Utrecht, blijkt o.m., dat aan de noordzijde van het koor een 
O.L. Vrouwekoor werd gebouwd, dat in 1511 voltooid is, waarna 
men in het volgende jaar den bouw van het H. Kruiskoor aanving, 
waaraan (zie blz. 271 ) in 1524 nog gemetseld werd. De drie koren 
stonden met elkaar in verbinding. Het is dus heel goed mogelijk, 
dat de ramen in de koren óf tijdelijk met ondoorzichtig materiaal 
gedicht waren, óf dat zij voorloopig waren voorzien van gewone 



glasruitjes, waarvan het herstellen wegens tijdens het werk van 
den afbouw aangebrachte schade geen hooge kosten medebracht. 

Een onderzoek in de rekeningen van de Buurkerk leverde wel 
eenig resultaat. In de rekening loopende van Lichtmis ( = 2 Febr.) 
1528 — 1529 komt de volgende post voor: „Item noch gegeven 
Jan de Scriver van drie supplicatien te scrieven om die glaess. 
te geven, d een van wegen de K.M., d ander anden greeff van 
Hoechstraten ende die derde aen heren Joryaen Scenck, facit 
csamen V st." Er werden dus drie verzoekschriften geschreven 
"om die glaess (en) te geven", en één daarvan was gericht aan 
den keizer. Die verzoeken gingen uit in het jaar, waarin men nu 
vermoeden kan, dat de bouwwerkzaamheden aan de koren geheel 
beëindigd waren. 

De rekening over het jaar 1530/1 bevat twee posten, die ter 
zake dienen: ,,Item gegeven een boode, die tot Culenborch ende 
Oudewater ging aenden meyster om dat glas dat Keys Mat ge
geven hadde after t hoech outaer . . . VI st.", en: „Item verteert 
bijden meyster, die dat glas voirs. maecken soude, tot Gouwen 
huys . . . I g IIII1^ st." 

Uit deze beide posten blijkt, dat het verzoek aan den keizer met 
een gunstig gevolg bekroond geworden is. Bovendien wordt de 
plaats aangewezen, waar het glas komen zou: achter het hoog
altaar, dus in het middelste der drie koorramen. Verder kan men 
er uit opmaken, dat de „meyster" niet te Utrecht woonde, want 
zijn naam wordt zelfs niet genoemd en zijn woon- of verblijfplaats 
wist men te Utrecht niet. Bij zijn bezoek aan de stad maakte hij 
een nog al ruime vertering. De bode, dien men zond, om den 
meester op te zoeken ging naar Culemborg, hetzij, omdat de stad
houder daar vertoefde, hetzij, omdat men de woonplaats van den 
meester daar zocht, of om naar diens woonplaats te vernemen, 
en hij heeft hem te Oudewater gevonden. 

W a a r de glasmaker niet te Utrecht woonde, is het verklaar
baar, dat hij zich in den brief vergiste omtrent de plaats, waar 
het door den keizer geschonken raam moest komen, dat hij gaarne 
wilde ontwerpen en vervaardigen. Hij was dus toen nog niet over 
de uitvoering geraadpleegd. Dat hij in plaats van de voornaamste 
parochie-kerk de meest bekende kapittelkerk noemde, behoeft dan 
geen bevreemding te wekken. 

Nu blijven er nog wel enkele vragen over. Zoo b.v. of hij het 
glas werkelijk gemaakt heeft en welke de voorstelling (en) geweest 
is (zijn), die er in voorkwamen (en). Bij gebrek aan de noodige 
gegevens en door het afbreken van het geheele koorgedeelte van 
de Buurkerk in 1586, waarbij ook het door den keizer geschonken 
glas verwijderd is, is het niet mogelijk op die vragen een antwoord 
te geven. Het eenige wat gezegd kan worden, is dat de brief 
wel in 1529 geschreven zal zijn. K. 


