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Mario Damen

Piëteit of propaganda?
Glasschenkingen in het graafschap Holland in de late
middeleeuwen
Dit artikel plaatst de wereldberoemde gebrandschilderde glazen in de Goudse Sint-Janskerk
in het perspectief van glasraamschenkingen in de Nederlanden in de 15de en de eerste
decennia van de 16de eeuw. De nadruk ligt op de schenkers en het schenken en niet zozeer
op de glazen zelf. De auteur beperkt zich bovendien tot vorstelijke en adellijke schenkers en
laat de geestelijken, die voor de Goudse glazencampagne in de jaren vijftig van de 16de
eeuw zo belangrijk waren, buiten beschouwing. Waarom schonken vorsten en edelen eigenlijk glazen aan kerken en kloosters in Holland? Of exacter uitgedrukt: waarom deden zij
geldelijke giften voor het aanbrengen van gebrandschilderde glazen in Godshuizen? Van wie
ging het initiatief uit van de schenkingen en welke rol speelden intermediairs bij dergelijke
transacties?1

Een glas voor Gouda
Op 26 juli 1512 schonk keizer Maximiliaan van Oostenrijk samen met, of liever gezegd mede in naam van, zijn
twaalfjarige kleinzoon Karel, een bedrag van 200 pond
aan de kerkmeesters van de Sint-Janskerk te Gouda. Zij
dienden het geld te gebruiken ‘pour convertir et employer
en la facon dune verriere (…) quilz avoient ordonne estre
faicte et mise en ladicte eglise pour la decoracion dicelle’.
In vertaling: ‘voor het vervaardigen van een glasraam ter
versiering van dezelfde genoemde kerk.’ In de kwitantie
van 18 september die van deze geldelijke gift bewaard is
gebleven, beloofden de kerkmeesters om het geld te gebruiken voor het glasraam en niet anders. Hoewel dit
een standaardformule was, vond men het blijkbaar toch
nodig om nog eens expliciet te vermelden, ongetwijfeld
vanwege ervaringen uit het verleden. In Gouda kwamen
de kerkmeesters voor zover we weten hun belofte in ieder
geval na, ook al ging het glasraam dat dankzij deze gift was
geïnstalleerd, verloren in de brand van 1552. Het bekende
zevende glas dat in 1557 geschonken werd door Filips II,

diende mogelijk ter vervanging van dit oudere vorstelijke
glas.2
Wat er precies op het glas van 1512 heeft gestaan, dat
komen we uit de overgeleverde administratieve bronnen
niet te weten. Er wordt alleen vermeld dat in ieder geval de wapenschilden van Maximiliaan en Karel moesten
worden getoond. Dit was vrij gebruikelijk bij glasraamschenkingen: immers alleen via de heraldische tekens,
die in die tijd door de meeste mensen nog goed gelezen
konden worden, was de schenker exact te identificeren.
Of men in Gouda zover is gegaan als in de kathedraal van
Freiburg, waarvoor Maximiliaan in hetzelfde jaar diverse
glazen voor het hoogkoor schonk, is niet bekend. Daar
werden de wapenschilden van de keizer en zijn kleinzonen Karel en Ferdinand namelijk buitenproportioneel
groot afgebeeld. De belangstelling van Maximiliaan voor
heraldiek is bekend en het moet wel zijn idee zijn geweest
om de wapenschilden niet ter identificatie maar in plaats
van de schenkers af te beelden.3
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Maximiliaan
had belangstelling voor de
representatie
van de dynastie
op allerhande
beelddragers
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Afb. 1a	De triomftocht van Keizer Maximiliaan I. De dubbelkoppige keizerlijke arend draagt als hartschild
Maximiliaans persoonlijke wapen met de kleuren van Oostenrijk en Bourgondië. Tekening van Albrecht
Altdorfer, ca. 1515. Wikimedia Commons.
Afb. 1b	De Sint-Janskerk in Gouda bevat de beroemde Goudse Glazen, een verzameling laat-16de-eeuwse
gebrandschilderde ramen. Wikimedia Commons.

Het patroon van de patronage
De Goudse Sint-Janskerk was niet de enige instelling die
profiteerde van de vorstelijke vrijgevigheid in 1512. In dat
jaar ontving de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Alsemberg
in Henegouwen 100 pond voor een glas, het Magdalenaklooster te Mechelen 19,5 pond voor een glas in de kapel
en de Dominicanen te Dowaai 12 pond voor een glas in
de kloosterkerk.4 In 1512 deden de vorsten dus opvallend
veel schenkingen voor gebrandschilderde glazen. Gouda
profiteerde van de grootste schenking in dat jaar en liet
ongetwijfeld ook het grootste glas installeren.
Dit komt overeen met het algemene patroon van de
schenkingen van 146 glazen die de Bourgondische en
Habsburgse vorsten tussen 1419 en 1519 financierden.
Uit een kwantitatieve analyse blijkt namelijk dat na 1494
het aantal jaarlijkse glasschenkingen sterk toenam. Ook
het bedrag dat de vorsten gemiddeld per glasschenking
besteedden, steeg aanzienlijk in deze periode. Een analyse van schenkingen waarmee het meeste geld gemoeid

was, maakt deze ontwikkeling duidelijk. Van deze vijftien
schenkingen, vonden er negen in de periode 1495-1517
plaats. Zelfs als de schenkingen voor inflatie gecorrigeerd
worden, springt dit tijdvak er duidelijk uit.5
De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de vele
bouwcampagnes waarvoor fondsen gemobiliseerd moesten worden, in combinatie met de warme belangstelling
van Maximiliaan en Margaretha van Oostenrijk voor de
representatie van de Habsburgse dynastie op allerhande
beelddragers. Dat had ten eerste te maken met het feit dat
Maximiliaan toch een omstreden vorst bleef in de Nederlanden. Met name in grote delen van Vlaanderen bestond
een groot wantrouwen tegen de Habsburger, getuige de
opstanden die hier in de jaren tachtig tegen het vorstelijk gezag plaatsvonden. Maar terwijl Maximiliaan werd
beschouwd als een vreemdeling, zagen de onderdanen
zijn zoon Filips juist als een ‘natuurlijk’ of inheems vorst,
vernoemd naar de populaire Filips de Goede.6 Ten tweede
159
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Afb. 2	Gebrandschilderd glasraam met daarop afgebeeld het Laatste
Avondmaal in de Sint-Janskerk te Gouda, geschonken door
Filips II en zijn echtgenote Mary Tudor. De wapenschilden ter
identificatie van de schenkers staan in de glazen onder het
tafereel. Dirk Crabeth, ca. 1557. Stichting Goudse Sint-Jan,
Gouda.

overleefde Maximiliaan zowel zijn eerste echtgenote Maria van Bourgondië als zijn zoon Filips de Schone. In de
glazen die Maximiliaan en zijn kleinzoon Karel na Filips’
dood in 1506 lieten vervaardigen, zowel in de Nederlanden als in het Duitse Rijk, namen zijn overleden echtgenote en zoon altijd een prominente plaats in.7 De verbondenheid tussen de Habsburgse en de Bourgondische
dynastie werd op deze manier getoond en de legitimiteit
van de heersende vorst en zijn nageslacht benadrukt.
De invloed van Margaretha van Oostenrijk, die bij
afwezigheid van haar vader en neef als landvoogdes de
scepter zwaaide over de Nederlanden (1507-1530), was hierbij essentieel.8 Hoewel de glasschenkingen in deze periode uit naam van Maximiliaan of Karel werden gedaan,
heeft zij in de meeste gevallen een sturende rol gespeeld.
Dat geldt in het bijzonder voor de uitgebreide glazen
programma’s in de Sint-Waltrudis te Mons (1510-1511), de
Zavelkerk (1512-1514)9 en de Sint-Goedele (1517-1520)10 te
Brussel en de Sint-Gommarus te Lier (1517-1519).
Laten we terugkeren naar de top vijftien van glasschenkingen. De schenking aan de Sint-Janskerk te Gouda staat op een gedeelde achtste plaats. In het graafschap
Holland werd in deze periode alleen een grotere schenking gedaan in 1513 ten behoeve van een ‘grande verriere’
in de Sint-Laurenskerk te Alkmaar. Niet voor niets werd
bij de registratie van dergelijke giften in de rekeningen
expliciet vermeld dat het om een groot glasraam ging;
de grootte was bepalend voor de hoogte van de gift. De
hoogte van het bedrag hing verder samen met het aantal
glazen dat geschonken werd; bij tweederde van de vijftien
megaschenkingen gaat het om meerdere glasramen. Ten
slotte is het opmerkelijk dat het in twaalf van de vijftien
gevallen gaat om schenkingen aan relatief grote kapittelof parochiekerken. De meeste kloosters beschikten over
kleinere kerken waar, afhankelijk van de architectuur, een
kleiner en dus goedkoper glasraam volstond.
Het schenken van een glas was voor de vorst een relatief goedkope investering met een grote impact; als men
deze uitgaven vergelijkt met het totale vorstelijke budget
gaat het om een te verwaarlozen bedrag. Voor verreweg de
meeste glazen werd een schenking gedaan tussen de tien
en negentig pond (van veertig groten). In vergelijking met
andere vorstelijke geschenken, zoals edelsmeedwerk, waren gebrandschilderde glazen niet duur. Zo schonk Filips
de Schone bij de jaarwisseling van 1496/1497 aan zijn zuster Margaretha en aan zijn echtgenote Johanna van Castilië beiden een gouden ketting als nieuwjaarsgeschenk. De
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Afb. 3	Compositiefoto van
acht heraldische glazen
die Frank van Borssele
in 1460 schonk aan de
Wunderblutkirche in Bad
Wilsnack, ten noordwesten van Berlijn. Op
de banieren, die vast
worden gehouden door
verschillende dieren, zijn
de wapenschilden van
de acht voorouders van
Frank te zien (v.l.n.r. en
v.b.n.b.): Baer, Boutersem, Merksem, Borssele
en Polanen, Horn, Strijen
en Zuilen. Foto: CVMA
Deutschland Potsdam/
Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften: Möller/
Fritz/Kupfer.
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Afb. 4	Glasraam in de kerk van
het augustijnerklooster
van Brou (bij Bourg-enBresse) waarop Margaretha van Oostenrijk en
haar echtgenoot Filibert
van Savoye zijn te zien.
Hun graftombes zijn
eveneens in de kerk
te vinden. Wikimedia
Commons.

kosten van de kettingen bedroegen respectievelijk 263 en
230 pond.11 De ambachtelijke waarde van een ‘gemiddeld’
gebrandschilderd glas lag eerder in de buurt van de prijzen van een schilder: in 1504 bracht Jeroen Bosch bij Filips
de Schone 36 pond in rekening voor zijn Laatste Oordeel,
hetzelfde bedrag dat de vorst een jaar later schonk ten
behoeve van een glasraam in het Sint-Nicolaasgasthuis
te Den Haag.12 Terwijl het voor de schenker om relatief
kleine bedragen ging, betekende voor de ontvangende instelling een nieuw glasraam bij een stichting of een grondige verbouwing juist een substantiële bijdrage. Het ging
echter zeker niet om een algemene sponsoring maar om
een gerichte bijdrage die in ieder geval kostendekkend
moest zijn.
De praktijk van het schenken
Hoe ging een schenking nu precies in zijn werk? Vrijwel
geen enkele schenking kwam geheel spontaan tot stand.
Er lag altijd wel een concreet verzoek aan ten grondslag
van het kerkbestuur of van de abt of abdis van een klooster. Weldoeners konden immers onmogelijk weten waar
er behoefte was aan een gebrandschilderd glas. Uitzonderingen zijn wellicht de grafkerken die hoge edelen lieten
bouwen, zoals bijvoorbeeld de Catharinakerk te Hoogstraten door Antoon van Lalaing (1480-1540), heer van

Hoogstraten en stadhouder van Holland en Zeeland tussen 1522 en 1540.13 De meeste glasraamschenkingen kwamen echter tot stand als er een concrete aanleiding was
en doorgaans pas na een actieve lobby van de instantie die
om het glas verlegen zat.
Zeer interessant is in dit verband het verzoekschrift
dat de schout, schepenen en kerkmeesters van de stad
Haastrecht, op een steenworp van Gouda, in een niet nader gedateerde brief deden aan stadhouder Antoon van
Lalaing, waarschijnlijk zo rond 1530.14 Eerst wordt benadrukt dat de stad nooit een andere heer gehad heeft dan
de graaf van Holland, in dit geval keizer Karel V, en dat
de stad bovendien gelegen is aan de grens met Gelre en
andere vijanden van de keizer. Hierdoor was de stad ‘tot
diverschen stonden grotelicken beschadicht (...) ende oick
eensdeels verbrant’. De stad had echter niet alleen te lijden onder het Gelderse leger, ook door toedoen van de
soldaten van Karel zelf was er ‘grote menichfuldige scaide
geleden’. Het koor van de kerk was blijkbaar dusdanig
toegetakeld dat het moest worden afgebroken en opnieuw
moest worden gebouwd. Om dit te kunnen financieren
had de kerk zelfs enige stukken grond moeten verkopen.
Het stadsbestuur en de kerkmeesters halen alles uit de
kast om de moeilijke situatie van de kerk aan te tonen en
suggereren tussen de regels door dat de vorst daar zelf
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Afb. 5	Tekening van een
gedeelte van een 15deeeuws glasraam in de
Utrechtse domkerk (ca.
1615). Van links naar
rechts zien we Filips de
Goede, Karel de Stoute
en Isabella van Portugal
met de bijbehorende
wapenschilden ter identificatie. Achter Isabella
zijn de eerder overleden
zoontjes van het hertogelijk paar getekend om
het memorie-karakter
van het glasraam te benadrukken. Het Utrechts
Archief [Bibliotheek],
Utrecht, ms. XXVII L 1:
Buchelius, Monumenta,
f. 9v.

ook aan schuldig is geweest. En dan komt aan het einde
van de brief de aap uit de mouw:
‘Dit overgemerct, versoucken ende bidden de supplicanten dat u mijn heere believen wille van wegen der
K.M. te geven der voors. kercke een glas in’t voors.
koor ’t welck (…) costen zoude omtrent zeven ponden groten Vlaems, ’t welck doende zulc een godlick
werck doen.’
Deze zin is uiterst informatief betreffende de gevraagde
schenking. Ten eerste wordt stadhouder Lalaing verzocht
om namens de keizer een glas te geven. Hij wordt niet
persoonlijk om een glas gevraagd. Nee, de vorst zelf, die
immers ook de stadsheer is, moet een glas geven en Lalaing dient als stadhouder daarin te bemiddelen. Lalaing
was voor een stadje als Haastrecht inderdaad de perfecte
intermediair. Hij was relatief gemakkelijk benaderbaar
in Den Haag en speelde tegelijkertijd een belangrijke
rol aan het hof. Bovendien stond Lalaing zelf bekend als
een vrijgevig patroon: niet alleen aan de kerken van zijn
eigen heerlijkheden, de reeds genoemde Catharinakerk
te Hoogstraten en de Sint-Barbarakerk te Culemborg,
maar ook in de Sint-Rombouts te Mechelen en de SintWaltrudis te Bergen, Henegouwen.15 Op zich had Lalaing

als stadhouder zelf ook de nodige financiële speelruimte
en hij kon, indien hij daartoe bereid was, een schenking
door een van zijn Hollandse rentmeesters laten doen.
Doorgaans verliepen de glasschenkingen echter via de
centrale kas van de ontvanger-generaal van alle financiën. Dit is een indicatie dat dergelijk verzoeken werden
doorgespeeld naar het hof te Mechelen waar Margaretha
van Oostenrijk en later Maria van Hongarije, of een van
de adviseurs van de landvoogdes, uiteindelijk de knoop
doorhakten.
Ten tweede wordt in de slotzin het exacte benodigde
bedrag genoemd, te weten ‘omtrent’, dus ongeveer zeven
pond gr. Vl. Dat is het equivalent van 42 gewone ponden,
een gemiddeld bedrag voor een glas in een vermoedelijk
relatief kleine kerk. Ter vergelijking: de Sint Jan kreeg in
1512 bijna vijf keer zoveel (tweehonderd pond). Het gevraagde bedrag in Haastrecht vertegenwoordigt ongeveer
vierhonderd daglonen van een gemiddelde ambachtsman, een meester metselaar. In ieder geval wist men al
wat het raam zou moeten kosten. Mogelijk lag er zelfs een
prijsopgave van een glazenier aan ten grondslag. Men had
natuurlijk ook vijf of, iets ruimer, tien pond kunnen vragen, maar nee, het moest precies zeven pond zijn. Dit is
een aanwijzing dat de kerkmeesters zich goed realiseerden dat ze niet konden overvragen en dat de vorstelijke
163
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rekenmeesters ook wel wisten wat een gemiddeld glas in
een parochiekerk ongeveer moest kosten. De brief maakt
duidelijk dat het geven van een gebrandschilderd glas zeker geen spontane actie was maar dat er een heel proces
van wikken en wegen, en van vragen en bemiddelen aan
vooraf ging.
Als derde en laatste punt wil ik aanstippen dat de
kerkmeesters niet specifiek inspeelden op de memoriegedachte. Het gaat om het doen van een ‘godlick werck’,
het verrichten van een goede charitatieve daad. De kerkmeesters herinneren de stadhouder in de brief duidelijk
aan de plichten van de landsheer als christelijk vorst. Het
was niet minder dan normaal dat de vorst zijn steentje
bijdroeg als er een nieuw koor moest worden gebouwd.16
Bovendien: waren zijn eigen soldaten ook niet deels
schuldig aan de teloorgang van de kerk? Natuurlijk zou
het glas ongetwijfeld opgesierd worden met de heraldische tekens van de vorst, zodat duidelijk was wie de
schenker was. Daar is echter in het verzoekschrift nog
helemaal geen sprake van. Evenmin wordt er een tegenprestatie genoemd, bijvoorbeeld dat men zou bidden voor
zijn zielenheil.
Vorstelijke en adellijke schenkers
Het was voor een kerk of een klooster doorgaans niet
voldoende om één schenker te strikken, hoe belangrijk
deze ook was. Geprobeerd werd zo breed mogelijk te
werven waarbij naast de vorst ook andere kapitaalkrachtige schenkers als hoge edelen, topambtenaren en geestelijke hoogwaardigheidsbekleders werden benaderd.
Vaak werden tussenpersonen ingeschakeld die konden
bemiddelen bij schenkingen. Hoge edelen en geestelijken, patriciërs en ambtenaren vervulden een cruciale rol
bij het verwerven van glasramen voor kloosters of kerken
die zich in hun heerlijkheid, woonplaats of ambtsgebied
bevonden. Zij beschikten over de juiste contacten en konden deze mobiliseren als er vensters ‘aanbesteed’ moesten
worden.17
Zeker bij calamiteiten was het van belang dat deze contacten snel gemobiliseerd konden worden. Zo werd de
Grote Kerk van Dordrecht in juni 1457 fors beschadigd
door een grote stadsbrand. De inboedel werd zelfs compleet verwoest, alleen het partikel van het Heilig Hout bleef
wonderbaarlijk genoeg ongeschonden. De kerk moest natuurlijk gerestaureerd worden en de fondsenwerving werd
kracht bijgezet door maar liefst 111 (opgetekende) wonderen die tussen 1458 en 1464 plaatsvonden na aanroeping

van het Heilig Hout.18 Belangrijke geldschieters kwamen
al gauw over de brug. De Zeeuwse edelman Frank van
Borssele (ca. 1395-1470) schonk in 1461/1462 een groot en
een klein glas voor het koor van de kerk. Karel van Charolais, de toekomstige Karel de Stoute (1433-1477) en zoon van
hertog Filips de Goede (1396-1467), zeer actief in Holland
in deze jaren, werd blijkbaar ook benaderd, want een jaar
later schonk hij een glas ter waarde van 40 pond.19
Niet alleen voor de Dordtse kerk traden zowel Karel de
Stoute als Frank van Borssele op als glasschenkers. Voor
maar liefst zes andere instellingen traden beiden op als
gulle gevers van een glasraam. Het is illustratief voor de
status van de Zeeuwse edelman dat de bedragen die hij
aan zijn glazenier betaalde ongeveer op hetzelfde niveau
lagen als de schenkingen van de graaf van Holland en
Zeeland. Verder is het opvallend dat zij glazen schonken
aan kerken in hun aan elkaar grenzende heerlijkheden,
Voorne (Brielle) en Putten (Charlois). De glazen functioneerden dus ook als een soort relatiegeschenk.
Margaretha van York (1446-1503) zette als vrouwe van
Voorne het patronagebeleid van Frank van Borssele voort.
Uit de periode tussen 1478 en 1503 zijn acht donaties bekend voor gebrandschilderde glazen aan kerken en kloosters in haar douarie.20 Ook op Voorne ging het initiatief uit
van de kerken zelf, zoals blijkt uit de schenkingen van glasramen aan de kerken van Goedereede en Oudorp ter gelegenheid van haar Blijde Intrede in Voorne in de lente van
1478. Uit de tekst in de rekening blijkt expliciet dat de glazen werden geschonken op verzoek van de kerkmeesters.21
Speciale vermelding verdient hier de schenking voor
een glasraam aan de kerk van het klooster van de Arme
Klaren te Brielle, waarvoor Margaretha 42 pond doneerde
in 1495. Het glas werd op de meest prominente plaats in
de kerk geïnstalleerd, namelijk centraal achter het hoofdaltaar van de kerk. Margaretha verordonneerde dat het
ontwerp van het glas aan haar getoond zou worden voordat de glazenier aan de slag zou gaan.22 Centraal op het
glas stond een afbeelding van de kruisiging, geobserveerd
door Karel de Stoute met Sint-Joris aan de ene kant, en
door Margaretha van York geassisteerd door de heilige
Margaretha aan de andere. De iconografie van het glas
was typisch voor de memoriecultuur van de late middeleeuwen. De vorsten werden aanbevolen bij Christus door
hun patroonheiligen en de kerkganger die deze afbeelding aanschouwde, werd aangemoedigd om te bidden
voor de vergeving van de zonden van de donoren en hun
familieleden.23
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Afb. 6	Memorietafel voor Elisabeth van Culemborg
(1475-1555) en haar echtgenoten, die ze beiden
overleefde: links Jan van
Luxemburg (ca. 14771508), en rechts Antoon
van Lalaing (1480-1540).
Beide heren dragen de
ketting met het Gulden
Vlies ten teken van hun
lidmaatschap van deze
prestigieuze ridderorde.
Olieverf op paneel, door
de Meester van het Rot
A, plm. 1550. Elisabeth
Weeshuis Museum,
Culemborg.

Op slechts een steenworp afstand van de kloosterkerk,
had Karel de Stoute overigens in 1462 een vergelijkbaar
glas laten installeren in de kerk van de Maarlandse parochie. Ook toen was de kruisiging het uitverkoren tafereel.
Karel werd op dit glas echter nog getoond in gezelschap
van Isabella van Bourbon (1436-1465), zijn tweede echtgenote.24 Margaretha claimde nu haar plaats aan Karels zijde en intensiveerde bovendien tegelijkertijd de memorie
aan haar geliefde echtgenoot in haar douarie.
Het succes van de geestelijke lobby
In dit artikel heb ik de Goudse glazen geplaatst in de traditie van glasschenkingen in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Het initiatief voor dergelijke glasschenkingen
lag nooit eenzijdig bij de gever. Het schenkersgedrag was
afhankelijk van de bouwactiviteiten die kerken en kloosters ontplooiden. Het ging voortdurend om een spel van
vraag en aanbod waarbij de lobby van de instelling en het

optreden van makelaars doorslaggevende factoren zijn
geweest.
Ik heb gewezen op de intensieve campagne van Maximiliaan en Margareta van Oostenrijk in de jaren 1510-1520,
waarvan de Goudse glasschenking in 1512 deel uitmaakte.
Deze campagne hing nauw samen met de opvolging binnen het Habsburgse huis. Maximiliaan wilde Karel als logische opvolger van zijn vader Filips de Schone situeren
door de band tussen de Habsburgse en Bourgondische
vorsten op allerlei beelddragers te laten zien.
Verder heb ik benadrukt dat adellijke schenkers ook
actief waren op de schenkersmarkt en dat topambtenaren
als Antoon van Lalaing een essentiële rol speelden in het
verbinden van verschillende netwerken. Zij konden als
geen ander een kerk of een klooster in contact brengen
met het regerend vorstenhuis, met vermogende edelen
uit de entourage van de vorst, en met ambtenaren van het
Bourgondisch-Habsburgse staatsapparaat.
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