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C.J. Berserik en J.M.A. Caen, Limburgs glas, in het licht van de recente aanwinsten.
Wij werden gevraagd deze lezing te houden naar aanleiding van de verwerving van een
aantal gebrandschilderde ruitjes en fragmenten die afkomstig zijn uit de Abdij van Herkenrode. Uiteraard gingen wij hier graag op in. Om deze ruiten beter te kunnen plaatsen vatten
we aan met een kort overzicht van het gebrandschilderd glas in de provincie Limburg. Hierbij bespreken we eveneens een aantal glasramen die in deze regio hun oorsprong hadden
en zich nu in Engeland bevinden.
Graag geef ik eerst met een korte toelichting betreffende ons glasonderzoek. Onze samenwerking heeft inmiddels al geleid tot de publicatie van een aantal artikels en drie omvangrijke inventarisdelen, ook wel Checklists genoemd. Deze Checklists zijn verschenen onder de
auspiciën van het Corpus Vitrearum. Dit is een wereldwijde organisatie van kunsthistorici,
historici, conservatiespecialisten en andere wetenschappers, die zich bezighouden met zoals u zult begrijpen de bestudering, de inventarisatie, de conservering en restauratie van
gebrandschilderd glas.
Onze drie Checklists bevatten de inventarisatie van de kleine gebrandschilderde panelen in
de vijf provincies van het Vlaams Gewest. Deel één betreft de provincie Antwerpen, deel
twee de provincies Oost- en West-Vlaanderen en het derde deel, wellicht van belang voor
u, gaat over de provincies Vlaams Brabant en Limburg.
De volgende twee delen van deze reeks zullen in de komende jaren verschijnen. Deel vier
zal handelen over niet-gedocumenteerde fragmenten van monumentale ramen alsook over
middelgrote panelen. Deel vijf zal alle ‘addenda’ en ‘corrigenda’ bevatten die we na het beeindigen van de vier vorige delen hebben verzameld.
Bij de bestudering en inventarisatie van de glasramen in en uit de historische Nederlanden
volgen we een vaste methodologie. In eerste instantie baseren we ons op archief- en bibliotheekonderzoek en daarnaast doen wij ook uiteraard direct onderzoek van de glasramen.
Hierbij komen onze archieven en collecties in hoge mate van pas.
Het tegelijk bestuderen van archivalia, zoals historische prenten, in samenhang met medaillons is van bijzonder groot nut om de technieken en werkwijzen van de glasschilders te begrijpen.
Naast het ‘huiswerk’ op onze eigen archieven en collecties, neemt het veldwerk een essentiële plaats in bij onze werkmethodiek. Zo willen we elk ruitje, paneel of raam zelf fotograferen, opmeten en beschrijven. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerde invulfiche. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan zoveel mogelijk gerelateerd beeldmateriaal in binnen- en buitenland.
Aangezien zeer veel glaskunst sinds het midden van de 18de eeuw naar Engeland werd geexporteerd, ondernemen we, naast de maandelijkse veldwerkexcursies in Vlaanderen, ook
bijna ieder jaar een studiereis naar Engelse kerken, landhuizen en private en museale collecties. Dit levert niet enkel veel nieuw gerelateerd materiaal op, maar telkens opnieuw ook
verrassende ontdekkingen. Zo troffen we in diverse Engelse kerken, 16de-eeuwse Limburgse glasramen aan. In één van de ramen vonden we bijvoorbeeld een afbeelding van Jan de
Merode van Pietersheim. Verder hierover meer.
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Limburgs gebrandschilderd glas: 16de eeuw
De lezing is enigszins chronologisch opgebouwd. We zullen stilstaan bij Limburgse glasramen van de 16de tot en met de 18de eeuw. Daarnaast schenken we uiteraard zeer ruim aandacht aan de recent verworven panelen uit de Abdij van Herkenrode. Ik begin met de glasramen van de 16de eeuw, omdat voor zover wij momenteel weten, er geen oudere glasramen meer bewaard zijn gebleven in het Limburgse.
De ramen van de diverse kerken in Luik zullen wij hier niet behandelen. Over deze ramen is
tenslotte al zeer veel geschreven en ze vallen ook buiten de regio die wij nu bespreken.
Het vroegste paneeltje dat wij zijn tegengekomen bevindt zich in de Sint-Catharinakerk van
het begijnhof te Tongeren. Dit waarschijnlijk lokaal vervaardigde ruitje, dat 1522 gedateerd
is, stelt de Heilige Elisabeth voor en toont verder de schenkster van het ruitje, het begijntje
Lesbet Woes.
Een volgend ruitje met een afbeelding van de kruisiging, laat eveneens het portret van een
ditmaal onbekende schenker zien. Dit gedeeltelijk bewaard gebleven ruitje, wordt een 30-tal
jaar later gedateerd: omstreeks 1550. Het bevindt zich in één van de ramen van de SintStefanuskerk te ’s Herenelderen. Ook de andere ramen in de zijbeuken van deze kerk bevatten interessant klein gebrandschilderd glas. De monumentale ramen in het koor zijn
eveneens hoogst interessant, maar werden helaas nagenoeg volledig gereconstrueerd in
de 19de eeuw. Enkel in het maaswerk bevinden zich nog wat originele glasstukken.
Op één van deze ramen, oorspronkelijk vervaardigd in 1539, zien we God de Vader afgebeeld boven de Annunciatie. Verder zijn te zien: het wapenschild van Willem de Croy, de
heilige Willem van Maleval, zijn patroonheilige en een portret van voornoemde Willem de
Croy met het ordeteken van het Gulden Vlies. Zoals reeds aangehaald is dit raam helaas in
1861 nagenoeg volledig gereconstrueerd door de Mechelse glazenier Jean-Francois Pluys.
Verbazingwekkend genoeg hebben wij zeer recent een aantal fragmenten van dit raam uit
1539 teruggevonden. Via veilinghuis Christie’s te Amsterdam en een Duitse antiekhandelaarster zijn deze fragmenten terechtgekomen in een Engelse particuliere verzameling.
In de ramen van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten te Opitter bevinden zich een aantal fraaie medaillons en glasfragmenten. Er bevindt zich links een paneeltje met het wapen van een prelaat uit de Limburgse familie Meys. We dateren dit raampje omstreeks 1550. En verder is er in deze kapel ook een Maria met Jezuskind, omgeven
door een stralenkrans, te zien. Dit mooie medaillon wordt gedateerd rond 1575.
Tijdens de 16de eeuw worden er, in het Prinsbisdom Luik, naast kleine ook verscheidene
nieuwe monumentale glasramen gerealiseerd. De grote glasramencyclus voor de Abdij van
Herkenrode en in diverse kerken te Luik, zijn alom bekend. Maar er worden ook glasramen
geschonken aan kleinere parochiekerken. Van de kerk in ’s Herenelderen haalden we net
een voorbeeld aan. Een ander voorbeeld is het raam in de Sint-Gertrudiskerk te MeeuwenGruitrode. Dit glasraam met een Kruisiging en de schenkers Hendrik de Merode, heer van
Pietersheim en zijn vrouw Françoise van Brederode, is gedateerd 1553.
In de sacristie van de kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opneming te Moelingen, een deelgemeente van de gemeente Voeren, bevindt zich een wat meer bescheiden paneel. Op dit
paneel, uit 1575, zien we de wapens van Catharina van Bylandt en haar zoon Willem van
Vlodrop, voorzien van een bijhorend opschrift.
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In de Kathedraal van Lichfield in Engeland bevinden zich glasramen afkomstig uit de abdijkerk van Herkenrode.
De Abdij van Herkenrode werd volgens de overlevering reeds in
1182 gesticht, door toedoen van Gerard, graaf van Loon. Het
verhaal wil dat hij tijdens een verblijf op zijn kasteel te Kuringen
een drietal dames tegenkwam die zich van de wereld hadden
teruggetrokken om hun leven volledig te wijden aan God. Hij
was hier zo door geraakt dat hij een gedeelte van zijn landgoed
schonk om aldaar een abdij te laten bouwen. Dit verhaal zal wel
wat romantischer zijn dan de toenmalige werkelijkheid. In sommige publicaties wordt namelijk vermeld dat het geen schenking
was maar dat hij een deel van zijn land verkocht uit geldnood.
De abdij is gelegen op de zuidelijke Demeroever in Kuringen,
Kathedraal van Lichfield in Engeland.
deelgemeente van deze stad. De naam Herkenrode ontstond
uit een samenvoeging van enerzijds het Keltische woord ‘arika’, een verkleinwoord van
‘ara’ (dat ‘rivier’ betekent) en anderzijds het woord ‘rode’, dat open plek in een bos betekent.
De naam Herkenrode duidt dus op een open plaats bij een rivier.
Herkenrode was eeuwenlang een van de rijkste cisterciënzerabdijen in de Lage Landen en
het Prinsbisdom Luik. Vele dochters uit belangrijke adellijke families werden als moniaal
opgenomen.
Ik zal niet de gehele roerige geschiedenis van de laatste jaren van de abdij vertellen, maar
er moeten toch wel een paar hoogte-, of liever gezegd dieptepunten vermeld worden:
Tijdens de Franse bezetting werd, naast zoveel andere abdijen, ook de abdij te Herkenrode
geconfisqueerd door de Fransen. In het geval van Herkenrode gebeurde dit op 1 januari
1793. Er werd een inventaris van de bezittingen en de kunstvoorwerpen gemaakt en de
overgebleven nonnen vluchtten naar Duitsland. Ze kwamen heel even terug maar moesten
opnieuw vertrekken in 1796. De abdij werd hierna openbaar verkocht. Opmerkelijk genoeg
kochten 6 voormalige nonnen de abdij tijdens deze verkoop. Dit gebeurde op 19 februari
1797. Waarschijnlijk fungeerden de zes als tussenpersoon, want diezelfde dag nog verkochten zij de abdij, inclusief alle bezittingen, door aan de opkopers Pierre Libotton en Guillaume Claes uit Hasselt. Dit, zoals uit de geschiedenis blijkt, in ruil voor een levenslang
pensioen voor de zusters.
Zoals u zult begrijpen was dit het begin van het verval van de abdij en de kerk.
De kerk werd leeggemaakt. De kunstvoorwerpen waaronder de glasramen werden allemaal
verkocht door Libotton. De kerk en diverse abdijgebouwen werden gebruikt als
‘steengroeve’. Slechts enkele delen van de abdij bleven bestaan, mede omdat Guillaume
Claes er zijn intrek had genomen.
Gelukkig werd een groot deel van de ramen van de kerk verworven door een Engelsman.
Deze Brooke Boothby schijnt persoonlijk de aankoop geregeld te hebben. Een gedeelte van
de ramen is vandaag geïntegreerd in de Lady Chapel van de kathedraal te Lichfield. In deze zijkapel zijn sinds het begin van de 19de eeuw een zevental grote glasramen geplaatst.
Verder bevinden zich nog een tweetal kleine ramen en een aantal fragmenten in deze kerk.
Naast deze zijn er onder andere ook nog twee ramen uit de Antwerpse Karmelietenkerk in
Lichfield te zien. Hoewel sommige delen van de glasramen nog een vrij hoge coherentie
vertonen, is het geheel wel aardig door elkaar gehaspeld. Recent werden alle ramen gerestaureerd door onze goede vriend en Corpus Vitrearum-collega Keith Barley uit York.

4

De ramen werden vervaardigd tussen 1532 en 1539 in opdracht van enkele belangrijke
schenkers waaronder Erard de la Marck, leden van de familie Hornes en van andere families.
Mede hierdoor kon deze opdrachtgevers gebruik maken van de beste kunstenaars van dat
moment die toen over het algemeen te Antwerpen actief waren.
Veel van de ramen van Herkenrode lijken vervaardigd te zijn naar ontwerpen van Pieter Coecke van Aelst. Twee namen van glasschilders komen naar boven in enkele bewaarde rekeningen. Enkele betalingen werden met name in 1533 gedaan aan Marten Tymus en in
1535 aan Lambert Spulberch. Helaas is hier niets meer over bekend.
Minder bekend is dat een deel van het Herkenrodeglas in andere Engelse kerken terecht
kwam. Zo treffen we ramen en panelen aan in de Church of Saint Mary te Shrewsbury, de
Church of Saint Giles te Ashtead en de kerk in Barton-under Needwood.
In Shrewsbury bevindt zich een glasraam met Jozef van Arimataea die de overleden Christus ondersteunt. Het is niet zeker of dit glasraam daadwerkelijk afkomstig is uit de abdijkerk
van Herkenrode, maar het is wel heel goed mogelijk. Van de andere ramen te Shrewsbury
lijkt het bijna zeker dat ze niet uit Herkenrode afkomstig waren. Als plek van origine opperen
diverse publicaties de Limburgse plaatsen Hocht, Thorn of Munsterbilzen.
Een goed voorbeeld van de kwaliteit van de ramen zien we in de Calvariescène. Dit raam
bevindt zich tegenwoordig in de kerk van Saint Giles te Ashstead.
In enkele details zien we Sint-Joris die de draak verslaat en de voorstelling van Sint-Annaten-Drieën. De uitwerking in fraaie renaissancestijl is typisch voor de ontwerpers die actief
waren op de as Antwerpen – Luik. De uitstekende voorstelling van de architecturale elementen en de figuratie getuigen van een superieur vakmanschap. Deze details tonen ook
hoe verfijnd de glasschilderkunst was in de Herkenroderamen. Niet enkel de zuivere Renaissancestijl is opmerkelijk maar ook de hoogstaande technische uitwerking met diverse
tinten van zilvergeel en de voortreffelijke modelleringen in grisailleverf.
Op het derde paneel is een portret en het wapenschild
van de schenkster afgebeeld. Het betreft Mechtildis de
Lechy en haar patroonheilige Aegidius. Mechtildis, afkomstig uit Sint-Truiden, was vermoedelijk van 1520 tot
1548 abdis van Herkenrode. Zij was een dochter van
Henry de Lechy en Christina Zelighs en een achternicht
van de vorige abdis van Herkenrode: Gertrudis de Lechy. Haar zuster Aleidis volgde haar op als abdis in
1548. Onder meer blijkt uit dit raam dat zij een van de
opdrachtgevers was van één of meer ramen voor de abdijkerk van Herkenrode.
Portret Mechtildis de Lechy en haar patroonheilige
Aegidius.

In 1976 tenslotte, worden vanuit Lichfield twee 16de-eeuwse fragmentenpanelen teruggegeven aan de Abdij van Herkenrode. Het ene paneel vertoont een engel te midden van architecturale fragmenten en het andere paneel is een samengesteld paneel met vele kleine
fragmenten. Deze beide panelen bevinden zich momenteel nog bij de zustergemeenschap
te Herkenrode. Ze zijn zeer dringend aan restauratie toe.
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Limburgs gebrandschilderd glas: 17de eeuw
J.M.A. Caen
Ook tijdens de 17de eeuw worden er nog glasramen vervaardigd in het Limburgse. Het aantal opdrachten voor grote monumentale ramen neemt evenwel langzaam af. Als voorbeelden hiervan vermelden we het vroeg 17de-eeuwse Calvarieraam met schenker Arnoldus van
Bocholt, uit de Sint- Pieterskerk te Kortessem. Dit raam is gedateerd 1608.
Een ander voorbeeld is een middelgroot paneel met een heraldische voorstelling dateerbaar door archiefstukken in 1685. Dit paneel bevindt zich in de Sint-Laurentiuskapel in het
gehucht Wurfeld in de gemeente Maaseik. Het laat aan de linkerzijde het wapenschild van
de familie Croll zien. Het andere wapen, rechts, is nog niet met zekerheid geïdentificeerd.
Duidelijk is wel dat hier attributen betreft om bier te brouwen.
De productie van medaillons is tijdens de 17de eeuw nog vrij aanzienlijk. Zo zijn er nog belangrijke reeksen te vinden in de Minderbroederkloosters van Hasselt en Sint-Truiden, onder andere een mooi grisailleruitje uit de pandgang van het Minderbroederklooster te Hasselt. Het stelt de slapende Tobit voor. Dit ruitje is omstreeks 1600 vervaardigd naar een gravure die ontworpen werd door Maarten van Heemskerck.
Een volgend voorbeeld van de prachtige reeks ruitjes uit de oude pastorie van Oostham
toont een engel die het wapenschild vasthoudt van pastoor Johannes Van Meerbeeck. Deze wapenruitjes en tekstpaneeltjes zullen binnenkort een nieuwe bestemming krijgen in de
Gemeentelijke Bibliotheek te Ham. De lokale heemkundige kring zoekt momenteel nog naar
sponsors.
Naast het medaillon links, met het wapen van de familie Vanden Creeft, uit de pandgang
van het Minderbroederklooster te Sint-Truiden, is er in dezelfde gang een opvallend tekstruitje. Uit de inscriptie kunnen we opmaken dat de familie Vanden Creeft zeer waarschijnlijk
een groot glasraam gefinancierd heeft voor het klooster. En dat zij bovendien tijdens de 17de
eeuw herhaaldelijk hebben betaald voor herstelwerken aan dit glasraam. Gelieve ook
even te letten op de stijl van het wapenkleed in het medaillon. Aan deze typerende stijl zullen we verder ook nog wat bijzondere aandacht geven.
Dit paneeltje bevindt zich
in Het Stadsmus te Hasselt (1979.0559.00). We
zien een wapenschild en
een bijbehorende tekst.
Het betreft het schild van
de Hasseltse muntmeester Niklaas Sigers en zijn
vrouw Maria Valentijns en
het paneel is 1651 gedateerd.

Tijdens onze onderzoekingen werd een heel bijzondere ontdekking gedaan. In een boek uit
1896 van de franse auteur L. Ottin hebben we een illustratie aangetroffen met de voorstelling van het wapenraam van Martinus Peeters, koster van het begijnhof te Tongeren en rector te Eisden. Hoe deze auteur dit glasraam kende is ons onbekend. Kort na onze publicatie
heeft onze Corpus Vitrearum-collega Prosper de Jong, conservator van het museum De
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Lakenhal te Leiden, bij toeval het onderste gedeelte van dit raam teruggevonden in het depot van zijn museum. Het raadsel van de omzwervingen van dit raam wordt hierdoor alleen
maar groter. Hoe dan ook, het paneel werd inmiddels in langdurige bruikleen gegeven aan
de stad Tongeren.

Het gebrandschilderd glas van Herkenrode
De nieuwe abdissenresidentie, gebouwd kort voor de Franse Revolutie, wordt door de nieuwe eigenaar Guillaume Claes ingericht als eigen woning. Dit gebouw is op een gravure van
1744 nog niet te zien. Zoals reeds aangehaald worden de bouwmaterialen van de kerk te
gelde gemaakt. Een deel van de andere oude abdijgebouwen, buiten de kerk, blijven ook
ongemoeid en worden voor privédoeleinden benut. De familie Claes blijft eigenaar tot in
1940. Daarna wordt het domein geërfd door André Hermant.
Een aantal glasraampjes werd niet verkocht op het moment dat de toenmalige eigenaars
Pierre Libotton en Guillaume Claes de abdij verwierven. Ze bevonden zich immers in het
deel van de abdij dat voor privédoeleinden werd benut. Een foto van voor 1884 toont een
erker van het oude abdissenkwartier. In de ramen op die foto zien we duidelijk dat er toen
nog ovale medaillons aanwezig waren. Op een later tijdstip, wellicht op het ogenblik dat deze 16de-eeuwse vleugel werd afgebroken, worden de overgebleven medaillons, samen met
de tekstruitjes en enkele losse fragmenten, in een reeks nieuwe panelen bijeen gebracht.
Op 11 september 1972 verkocht de toenmalige eigenaar André Hermant het park, de 18deeeuwse abdissenresidentie, het ziekenhuis, de sacristie en de resten van het 16de-eeuws
abdissenkwartier en de 16de-eeuwse kloostergebouwen aan de Reguliere Kanunnikessen
van het Heilig Graf van Bilzen, om een bezinningshuis in te richten op Herkenrode. Op een
foto van ca. 1972 zien we vier van deze panelen opgehangen achter twee vensters van de
18de-eeuwse abdissenresidentie. Op de vensterbank zien we vier kleinere panelen met fragmenten van glasramen. Hoogstwaarschijnlijk hebben deze vier fragmentenramen geen
band met de abdij en werden ze verworven door Guillaume Claes of zijn nazaten. Een gedeelte van de fragmenten heeft wel een band met deze provincie. De familienaam Geijskens op het rechterpaneel, is hier in de regio bijvoorbeeld een gekende naam.
De vier panelen werden na 1972 verworven door een Brugs antiquair. Ik kreeg de gelegenheid drie ervan aan te kopen. Het vierde is nog steeds te Brugge. Centraal in het middelste
fragmentenpaneel zit een ovaal ruitje met mogelijk het wapenschild van de Duitse Orde. Dit
medaillon zou dus een verband kunnen hebben met hun aanwezigheid in Alden Biezen.
In het kader van ons onderzoek hebben we de medaillons geordend en zoveel mogelijk gerelateerd aan de ruitjes met opschriften. We onderscheiden de volgende categorieën:
- Wapens met engel als schildhouder
- Wapens van abdissen en zusters van Herkenrode, gedateerd 1659 op de tekstpanelen
- Wapens van cisterciënzerabdijen
- Andere wapenruiten
- Losse tekstpaneeltjes zonder corresponderende wapenruit
- Twee fragmenten van monumentale glasramen
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Anna Catharina de Lamboy, abdis van 1653 tot 1675,
heeft de abdij voor de tweede keer in de geschiedenis
tot ongekende bloei gebracht. Het verbaast dan ook
niet dat tijdens haar bewind een grote reeks gebrandschilderde medaillons met wapens van abdissen en
zusters werd vervaardigd. Hier ziet u haar marmeren
praalgraf, vervaardigd door Artus Quellinus de Jonge.
Dit praalgraf werd in 1803 overgebracht van de abdijkerk naar de Virga-Jessebasiliek te Hasselt.
marmeren praalgraf Anna Catharina de Lamboy.

Hierna ziet u de grootste groep van overgebleven medaillons en tekstruitjes. Ze tonen de
pens van dochters van voorname families uit de ruime regio, die intraden in de abdij.
Hier links ziet u bijvoorbeeld het wapen van Dorothea en Maria de
Prez.

Hier ziet u v.l.n.r. de
wapens van de families Cortejoie, Jaimaert en De Berlaimont. Slechts bij één
van de wapens hebben we een corresponderend tekstruitje
kunnen aantreffen.

Hier ziet u v.l.n.r. de
wapens van Anna Margaretha de Fraipont,
Mechtildis van Mopertingen en Elizabetha
de Waha. Zoals u ziet
is het ornamenterend
rolwerk rond de ruitvormige wapenschilden
steeds analoog. Bemerk hierbij ook hoe
de wapenborden met
kleurige linten met het
rolwerk verbonden zijn.
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Een laatste overzicht met paneeltjes uit deze reeks toont hierboven v.l.n.r. de wapens van
Theresia de Ghenart, Maria Catherina de Mombeeck en Francisca de Hyensdael.
Een andere reeks
medaillons
toont
v.l.n.r. de wapens
van cisterciënzerabdijen Cîteaux, Pontigny en La Ferté,
met de bijhorende
opschriften uit 1657.
Helaas is het wapenruitje van Herkenrode zelf verdwenen.
Het tekstpaneel is er
nog wel.
Mogen we uw aandacht vragen voor de wat primitievere uitvoering van deze medaillons op
technisch en stilistisch vlak. Hoewel ze uit dezelfde periode stammen als de vorige reeks,
hebben we hier hoogstwaarschijnlijk te maken met een lokaal productieatelier. Op deze stijl
komen we trouwens straks nog terug.

Een aparte groep wordt gevormd door wapenruiten die duidelijk afkomstig zijn van verschillende ateliers. Hierboven tonen wij de eerste drie met v.l.n.r. de wapens van de families De
Hyensdael, De Prez en Oije.
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De volgende vier wapenruitjes, hierboven v.l.n.r., dragen de wapens van de familie De
Roest-de Lamboy, abt Edmond Jouvent, de familie Van der Blocquerie en Elisabet de Berckel.
Zoals eerder aangehaald konden niet alle paneeltjes met opschriften gecombineerd worden
met wapenruiten. Eén en ander wijst op een veel grotere omvang van het aantal medaillons
die ooit de abdijgebouwen hebben gesierd.
We kunnen dit hoofdstukje omtrent de aanwinsten van gebrandschilderd glas door dit museum afronden met een, voorlopig, laatste ontdekking: het wapen geïdentificeerd als het
wapen van de familie Van Pietersheim. In één van de ramen in
de church of Saint Mary te Shrewsbury treffen we de afbeelding aan van Jan de Merode van Pietersheim met zijn patroonheilige Johannes de Doper. Deze familie heeft meerdere
glasramen in de Limburgse regio geschonken. Van dit glasraam te Shrewsbury, kunnen we niet met zekerheid zeggen
waar het vandaan komt. Munsterbilzen, Hocht, Thorn of Herkenrode behoren tot de mogelijkheden.

Limburgs gebrandschilderd glas: 18de eeuw
In vergelijking met andere regio’s in de Nederlanden zijn er naar verhouding tijdens de 18de
eeuw klaarblijkelijk vrij veel gebrandschilderde panelen vervaardigd in het Limburgse. Het
Prinsbisdom Luik had politiek gezien een ander statuut en een vrij autonome economische
status, wat kan verklaren waarom bepaalde nijverheden in deze regio een specifieke ontwikkeling kenden. Naast glas, denken we hier vooral ook aan metaal- en keramiekproductie.
Vrijwel alle glasramen uit die periode vertonen heraldische voorstellingen en tekstpanelen
met de namen van de schenkers. Ook geestelijken en religieuzen blijven glasramen bestellen en schenken.
Deze glasramen vertonen allemaal een gelijkaardige stijl in de heraldische voorstellingen en
de belettering (de typografie). In tegenstelling tot de glaskunst van de 16de eeuw, die in belangrijke mate werd gecreëerd door voorname ateliers uit Antwerpen en Luik, zien we hier
een meer volkse, wat plompe glasschilderstijl. Deze vorm van uitwerking is een zwakke afspiegeling van barokke voorbeelden en decoraties die op dat ogenblik in Europa circuleerden.
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In de pastorie te Uikhoven, deelgemeente van Maasmechelen, bevindt zich een heraldisch
paneeltje dat 1778 gedateerd wordt. Dit op basis van het vermoedelijke bouwjaar van het
gebouw. Deze datum is immers afleesbaar in de muurankers in de achtergevel. Mocht deze
datum kloppen dan is dit één van de jongste glasramen van het Ancien Régime in de Nederlanden. In de recentste publicatie omtrent dit glasraam wordt gesuggereerd dat dit het
wapen voorstelt van pastoor Herman Liesens die de opdracht gaf tot het bouwen van de
pastorie.

Conclusie
Ons onderzoek betreffende gebrandschilderd glas in Belgisch Limburg biedt inmiddels de
mogelijkheid om enkele conclusies te formuleren.
- Tot nu toe hebben we nergens glas aangetroffen dat ouder is dan de 16de eeuw. Vermoedelijk is dit te wijten aan de beperkte verstedelijking van deze regio in Middeleeuwen.
- Door de ontwikkeling van de handelsbetrekkingen, onder meer tussen Antwerpen en Luik,
ontstaat er een route van knooppunten waar abdij- en parochiekerken aanzienlijke glasraamschenkingen ontvangen van belangrijke prelaten en lokale adellijke families.
- Merkwaardig is de ontwikkeling van een typische stijl in de loop van de 17de en 18de eeuw.
Deze wat plompe, volkse manier van glasschilderen manifesteert zich vooral in de vorm van
wapenruiten en kan zich in de regio handhaven tot het einde van de 18de eeuw. Dit in tegenstelling tot de andere regio’s van de Nederlanden.
Limburg, en bij uitbreiding het volledige historische Prinsbisdom Luik, verdient zonder twijfel
verdere exploratie. Wij zullen alvast volharden in ons inventarisatiewerk en verheugen ons
bij voorbaat in alle signaleringen omtrent glasramen die men ons kan bezorgen.
***
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005:
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!)
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III,
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et
de Rhétorique”, 1858.
2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101.
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt.
2002: 108. Zes wandkleden over “Het Sacrament van Mirakel van Herkenrode”, 1917, Jos. Damien (1879-1973); 109. Portretten van de vier
abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921);
2003: 117. Sculptuur ‘Icarus’, Robert Vandereycken (°1933); 118. Het Hasselts muzikaal verleden van 1910-1960; 2 luxepartituren, Albert
Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120.
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121. kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘GordonBennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961;
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes
schilderijen uit de cyclus van het H. Sacrament van Mirakel bewaard in Herkenrode; 132. Alambiek afkomstig uit Staatlaboratorium in
Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134.
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953).
***

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker:
(te verkrijgen aan de museumbalie)
2005: 1. De archeologische vondsten van Herkenrode in Het Stadsmus.
2006: 2. Jos. Damiens wandschilderingen voor het gouvernement te Hasselt (1908-1910); 3. De Kiosk en het muziekleven in Hasselt in de 19e
eeuw; 4. De kapel van Spalbeek, 5. De handboog: van verdedigingswapen tot Olympische discipline; 6. Menukaarten.
2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10.
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament.
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954);
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors,
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque.
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859);
18. Geen KEIK verschenen!; 19. Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het
hellenisme.
(Elke KEIK vanaf 2010 kan eveneens gratis gedownload worden op www.hetstadsmus.be)
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus:
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen.
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen.
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.
2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging; 37. De uurwerkstad Hasselt; 38. Royal Nord in Hasselt; 39. De Hasseltse septemberkermis in
1896; 40. Muziek! Het College van Sint-Cecilia van Hasselt 1670-ca. 1830.
2014: 41. Hasseltse bands 1945-2000; 42. Een tinnen bord uit het Hasseltse Augustijnenklooster; 43. 50 jaar Luminé Image Art; 44. Hedwig
Pauwels; 45. Franz Anton Brändl (1720-1782).
2015: 46. Vuurpeloton in Hasselt; 47. Gedenkmonument (1856) voor de oud-strijders van Napoleon; 48. Fotostudio Blanckart[ Kijken naar het
vogeltje!; 49. Sportieve Hasseltse nostalgie. 1913-1964: Het openluchtzwembad aan de Willekensmolenstraat; 50. De abdissenportretten van
Herkenrode.
***
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