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Een beperkt literatuuronderzoek leert ons al
snel, dat de glasramen nog in volle glorie in
Luik schitteren en daarmee alle oorlogen heb-
ben overleefd. Tevens blijkt dat er in Neder-
lands-Limburg, in tegenstelling tot België, nau-
welijks aandacht is besteed aan de Luikse
kerkramen. 

De Nijmeegse hoogleraar Aurelius Pom-
pen hield in 1939 bij de oprichting van de
Weerter historische vereniging “De Alden-
borgh” een lezing. Hij vertelde zijn gehoor dat
er vier gebrandschilderde ramen in de Luikse
Sint-Jacobskerk waren, waarop de figuren van
Jacob I, II en III en van prins-bisschop Jan van
Horne te zien zouden zijn. Echtgenotes, kinde-
ren, de Hornse familiewapens en het wapen
van Weert ontbraken niet. Bovendien maakte
Pompen bekend, dat hij twee Hornse kerkra-
men afkomstig uit de Sint-Jacobskerk te Luik
in het West-Engelse stadje Shrewsbury had
aangetroffen.4 Ook hier weer met het wapen
van Weert. 

De stelling van Pompen over de her-
komst van de glasramen in Shrewsbury citeert
Daniël van Wely in 1961, maar hij raakt later
zo geboeid door het thema, dat hij een nader
onderzoek instelt naar de daadwerkelijke oor-
sprong van dit glas. De resultaten van zijn lite-
ratuurstudie publiceerde hij in 1967 in een
Belgisch-Limburgse bundel. Daarmee wilde hij
tevens een bijdrage leveren aan het internatio-
nale kunsthistorische project over middeleeuw-
se ramen, bekend onder de naam Corpus vitre-
arum Medii Aevi, met name aan het relevante
Belgische deel over Luik, dat in 1981 ver-
scheen en waarin zijn artikel geciteerd werd.5

Uit Van Wely’s opstel blijkt dat er niet
twee, maar vier ramen in de kerk van Saint
Mary the Virgin te Shrewsbury van belang
zijn. Deze glasramen zijn op één rij geplaatst.
Volgens de Engelse literatuur6 zouden het
tweede en derde raam uit de Sint-Jacobskerk
in Luik komen en zouden de andere twee
negentiende-eeuwse Engelse kopieën van
ramen uit die kerk zijn. Afbeeldingen van alle
vier ramen zouden te vinden zijn in een boek
over Vlaamse kunst. Van Wely ziet dat - op
afstand - geheel anders en komt tot de conclu-
sie dat geen enkel glasraam uit de Sint-Jacobs-
kerk komt, maar elders uit België. Alle ramen
beschouwt hij als origineel. Dit roept de vraag
op of de Engelsen zich zo kunnen vergissen
over de Engelse oorsprong van de twee ramen.
Het Vlaamse kunstboek weet Van Wely te
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De Hornes, hun gebrandschilderde
ramen in Luik, Shrewsbury en Lichfield

In een artikel over Philips van Montmorency in de Publica-
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traceren als het tweedelige boek van de Engels-
man John Weale over christelijke decoratie uit
1846.7 In deze publicatie komen de vier ramen
volgens hem niet voor.

Tevens besteedt Van Wely aandacht aan
de kerkramen in de kathedraal van het West-
Engelse Lichfield, die afkomstig zijn uit de
abdij van Herkenrode bij Hasselt. 

Van Wely’s artikel wordt door gene-
aloog en wapendeskundige Francis Goole mid-
dels een bijlage aangevuld met een heraldische
beschrijving van de vier ramen in Shrewsbury.8

Goole verklaart tevens welke schenkers op de
vier glasramen zijn afgebeeld. Op het enige
niet-Hornse raam staan Jan van Merode-Pie-
tersheim en zijn vrouw Anna de Ghistelles.9

Op de overige worden Jacob III, Jan van
Horne en Margaretha van Horne weergege-
ven. Hij probeert eveneens de afkomst van de
ramen op te helderen. Op grond van een zes-
tiende-eeuws handschrift komt hij tot de con-
clusie dat het raam van Jan van Horne uit de
parochiekerk van Munsterbilzen stamt. Voor
de overige drie heeft hij geen eenduidige oplos-
sing; het kunnen de abdijen van Munsterbil-
zen, Hocht en Thorn zijn. Goole besluit zijn
bijdrage met een zeer toepasselijke voetnoot.
Hij wijst erop, dat zijn beschouwingen zijn
opgesteld aan de hand van vier zwartwit-foto’s
van de ramen en dat ‘tot meerdere zekerheid
een onderzoek ter plaatse gewenst ware’.
In 1980 verschijnt van de hand van J. Timmers
het tweede deel over de kunst van het Maas-
land, waarin hij alle koorvensters in de Sint-
Jacobskerk correct bespreekt.10 Daaronder zijn
drie Hornse ramen, want niet alleen Jacob III
met twee van zijn echtgenotes en Jan van Horne
zijn uitgebeeld, maar ook hun zuster Margaret-
ha figureert op een raam. Ze is niet alleen, want
op een ander glasraam staat haar man Everard
van der Marck-Arenberg. Voorts stipt Timmers
in het kort de ramen in Lichfield en Shrewsbury
aan, die zonder Engelse aankoop misschien wel
verloren zouden zijn gegaan.11 Hij oppert Her-
kenrode als mogelijk afkomst voor drie van de
vier ramen in Shrewsbury.

Er zijn ook glasramen die door allerlei
omstandigheden verloren zijn gegaan. In een
aantal gevallen zijn deze in voorbije eeuwen
beschreven door verzamelaars van opschriften.
Zo hebben de Luikse wapenherauten Lefort12

de ramen van de kruisherenkerk in Luik opge-
tekend. Daaruit blijkt dat Jan van Horne in
1527 een raam schonk. Volgens de inscriptie
was hij op dat tijdstip proost van het Sint-
Lambertuskapittel en van het Sint-Denijskapit-
tel. Tevens werd hij als heer van Kortessem
betiteld.13 Eerder in 1526 doneerde ook de
abdis van Munsterbilzen, Margaretha van
Merode, een glasraam. 

Het klooster van de kruisheren werd
omstreeks 1270 gesticht. Zij bouwden in 1436
hun eerste kerk. Een nieuwe kerk werd in
1501 geconsacreerd. Margaretha van Horne,
de zuster van Jan, werd daar in 1522 begra-
ven, later gevolgd door haar echtgenoot Ever-
ard van der Marck. De kruisherenkerk werd in
het begin van de achttiende eeuw herbouwd.14

Misschien zijn de ramen al in die periode 
verwijderd. In de eerste helft van negentiende
eeuw vielen klooster en kerk ten prooi aan de
slopershamer.15

Uit het bovenstaande wordt duidelijk
dat het mecenaat van de Hornes een indruk-
wekkende artistieke bijdrage heeft geleverd op
het gebied van gebrandschilderde ramen. Het
glas dat ons resteert, is in Luik, Shrewsbury en
Lichfield 
te bewonderen. Zoals hierboven reeds aan-
geduid, zijn de Luikse kerkramen in 1980
beschreven. De ramen uit Herkenrode, die
thans in Engeland zijn, werden in 1986 geza-
menlijk door het Corpus vitrearum Belgique
en het Corpus vitrearum Medii Aevi Great
Britain in 1986 gedocumenteerd.16 Dat artikel
werd in het Nederlands vertaald en beperkt
zich tot de zeven beroemde glasramen in de
Lady Chapel van de kathedraal van Lichfield.17

Alle publicaties zijn rijk geïllustreerd. De voor
ons relevante kerkramen in Shrewsbury zijn
nog niet beschreven. Tot zover de literatuur.
De motieven om een kerkraam te schenken
zijn samengevat drieërlei. Het is een vrome
intentie om de kerk te verfraaien. Verder 
drukt het de wens uit een herinnering aan de
schenker vast te leggen; het zijn portretten. 
En ten slotte legt de donateur de familie-
geschiedenis vast door het afbeelden van 
de wapens van zijn voorouders.

In het hiernavolgende zullen we ons tot
twee onderwerpen beperken. Als eerste zullen
we in volgorde van vermoedelijke ouderdom
de drie ramen van proost, later graaf Jan van
Horne in Shrewsbury, Luik en Lichfield
beschrijven. Vervolgens komen de overige
ramen in Shrewsbury en hun oorsprong aan de
beurt. Voor een gedetailleerde beschrijving van
de ramen van Jacob III met echtgenotes en het
echtpaar Van der Marck-Horne in de Sint-
Jacobskerk verwijzen we naar het eerder
genoemde deel van het Belgische Corpus
vitrearum.
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Jan van Horne († 1540) en zijn
familie
Vooraf een paar opmerkingen over het gezin,
waaruit Jan stamde. Zijn vader was Jacob II
(† ca. 152018), die, nadat zijn eerste vrouw in
1475 kinderloos was gestorven, in het huwe-
lijk trad met Johanna van Brugge-Gruuthuse
(† 1502). Johanna was de dochter van de
mecenas, hoveling en diplomaat Lodewijk van
Gruuthuse. Deze was evenals Jacob I van

Horne gast op het fameuze Fazantenfeest in
Rijsel, dat in 1454 werd gegeven door Philips
de Goede. Lodewijk was een gepassioneerd
verzamelaar van rijk versierde handschriften.
Alleen de bibliotheek van de Bourgondische
hertogen overtrof zijn verzameling.19 Iets van
zijn kunstzinnige passie is misschien overge-
sprongen op zijn dochter Johanna. Zo is het
alliantiewapen Gruuthuse-Horne geborduurd
op een prachtig, maar wel zwaar gerestaureerd
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Figuur 1, kwartier-
staat kinderen van
Horne-Gruuthuse

1. Willem VI, heer van
Horne en Altena

25.10.1415 Azincourt
Willem VII, heer 

X 1374 van Horne en Altena
21.07.1433

5. Johanna van 
Heinsberg

Jacob I, 
X 23.01.1417 graaf van Horne

13.05.1488 Weert
3. Jean de Montigny

X Jeanne de Montigny
7. Eleonora de Quesnes

Jacob II, 
2. Frederik III, graaf X 1448 graaf van Horne

van Meurs 05.10.1530 Weert
Frederik IV, graaf van

X 10.09.1376 Meurs en Saarwerden
voor 28.12.1448

6. Walburgis van 
Saarwerden

23.11.1418 Johanna van Meurs
X 10.08.1411 02.04.1461 

4. Adolf III, graaf van Woudrichem
Kleef en van der Mark,

7.09.1394 
Engelberta 

X 1369 van Kleef
07.12.1458

8. Margaretha van Gulik
1425

X
1. Jan III van Brugge,

heer van Gruuthuse
Jan IV

X 18.03.1389 van Brugge, heer 
van Gruuthuse

5. Agnes de Mortagne
1438

X 
Gerard van Halewyn X 1416 Lodewijk van Gruuthuse

prins van Steenhuyse
3. Felix van Steenhuyse, * 1422    26.11.1492

heer van Avelgem
Margaretha van

X Stavele, vrouwe
van Avelgem

7. Maria van Stavele 
Johanna van 

X 1455 Brugge
08.12.1502 Leuven

2. Wolfert V van Borsele
heer van Veere,

16.01.1409
Hendrik II van Borsele

X graaf van Grandpré
* ca. 1404 15.03.1474

6. Hadewich van Borsele
van Brigdamme

29.09.1464

X 26.12.1429 Veere Margaretha van Borsele
4. Jan van Halewyn 29.08.1510 Brugge

21.11.1440
Johanna van

X 21.12.1415 Halewyn
18.03.1467 ?

8. Jacoba van Ghistelle

Jacob III,
graaf van Horne

08.8.1531

Aemilia
1562

Margaretha
1522

Jan
1540



kazuifel van zijdefluweel, dat aan het minder-
broedersklooster in Weert werd geschonken.20

Behalve Jacob III, Jan en Margaretha had het
echtpaar nog een kind, Aemilia genaamd. Deze
trad in bij de reguliere kanunnikessen te Weert
en zou als laatste van de hoofdstam van de
Hornes in 1562 sterven. Jacob III legde in
1525 de eerste steen voor een nieuwe klooster-
kerk van deze zusters.21

Jan - hij noemde zich Johan tzo Hornes -
werd in april 1502 koster van het vermaarde
Sint-Lambertus- of kathedraalkapittel in Luik.22

In november van dat jaar koos men hem tot
proost van dat kapittel, maar hij nam pas op 7
mei 1505 bezit van die functie.23 Zijn oom Jan
van Horne was op dat ogenblik nog net prins-
bisschop, want hij stierf in december van dat
jaar. Behalve proost van het kathedraalkapittel,
was Jan ook proost van de Luikse collegiale
kerk van Sint-Denijs of Sint-Dionysius. Wan-
neer hij op die post benoemd werd, is niet dui-
delijk. Na het overlijden van zijn kinderloze
broer Jacob III in augustus 1531 is hij op ver-
zoek ontslagen uit de geestelijke stand. De
hoofdlinie van de Hornes dreigde uit te sterven.
Jan trouwde eind 1532 of begin 1533 met
Anna van Egmont-Buren († 1574).24 Zij was
weduwe van Joseph van Montmorency-Nevele.
Uit dat huwelijk werden vier kinderen geboren,
onder wie de bekende Philips van Montmoren-
cy. Jan kreeg echter geen kinderen uit zijn
huwelijk met Anna. Hij had wel twee onwettige
kinderen, Margaretha en Jan, die hij waar-
schijnlijk tijdens zijn proostdijschap verwekt
had en die in zijn testament voorwaardelijk
begiftigd werden.25

De zuster van Jan, Margaretha, trouwde
- zoals hierboven geschreven - met Everard IV
van der Marck-Arenberg. Deze relatie tussen de
Hornes en de Van der Marcks is totstandgeko-
men na de beëindiging van de vete tussen beide
families. Prins-bisschop Jan van Horne had
immers Willem van der Marck, de oom van
Everard, in een val gelokt en hem in Maastricht
ter dood laten brengen. Na de vrede van Don-
chéry in 1492 benoemde de prins-bisschop de
Van der Marcks tot erfvoogd van Luik. Ook
zorgde hij ervoor dat Everard van der Marck
met zijn nicht Margaretha trouwde. Het huwe-
lijk werd gevierd in 1494. Uit de bezittingen
van zijn schoonvader Jacob II kreeg Everard de
heerlijkheden Bocholt en Brogel toebedeeld.26

Margaretha stierf kinderloos in 1522 en haar
man in november 1531.

Het raam in de anglicaanse kerk
van Saint Mary te Shrewsbury (afb. 1)
De kerk van Saint Mary the Virgin werd
gebouwd in de twaalfde en dertiende eeuw en
was tot 1548 een kapittelkerk. De kerk is
inmiddels beroemd om haar prachtige glas-in-

lood-ramen, veelal afkomstig van het conti-
nent, onder meer uit Trier en uit de voormali-
ge cisterciënzerabdij Altenberg bij Keulen.27

Deze ramen werden in de eerste helft van de
negentiende eeuw geplaatst ter vervanging van
het blanke glas.28 Deze verfraaiing is te danken
aan de inzet van de vicaris van de kerk Wil-
liam Gorsuch Rowland († 1851). Hij kocht de
glaspanelen op verschillende tijdstippen bij
Londense antiquairs.29

In het zuidoostelijke deel van de kerk
bevindt zich de uit de veertiende eeuw stammen-
de Drievuldigheidskapel. In de zuidgevel van de
kapel zijn vier ramen aangebracht, waarvan er
drie met Hornse wapens gesierd worden.

In een notitieboek30, dat wordt toege-
schreven aan de zestiende-eeuwse Leuvense
glazenier Adriaan van Diependale31, wordt een
raam beschreven dat een verbazingwekkende
gelijkenis vertoont met het tweede raam in de
zuidgevel van de Drievuldigheidskapel. Van
Diependale heeft dat raam echter aangetroffen
in de kerk van het adellijk damesstift van
Munsterbilzen en dus niet in de parochiekerk,
zoals Goole beweert.32 Hij tekent zestien kwar-
tierwapens op in een bepaalde volgorde. Ver-
der geeft hij aan dat het hier een knielende
man33 betreft in geestelijke kledij en noemt
hem Joannes de Horn, proost van Sint-Denijs
en heer van Kortessem. Aangezien de afgebeel-
de kwartierwapens in Shrewsbury in exact
dezelfde volgorde staan als in Van Diependales
notities en gelet op de afgebeelde wapenfigu-
ren, kunnen deze alleen maar betrekking heb-
ben op de kinderen Horne-Gruuthuse. De
gepresenteerde knielende geestelijke kan dus
niemand anders zijn dan Jan van Horne. De
wapens staan in de juiste volgorde en hebben
de juiste kleuren. De acht wapenschilden links
zijn die van de vaderlijke, de acht schilden
rechts van de moederlijke stam. Als figuur 2
staat hier afgedrukt de kwartierstaat van de
kinderen Horne-Gruuthuse. De cijfers corres-
ponderen met de rangorde op het raam. Logi-
scherwijze is het stadswapen van Weert ner-
gens waar te nemen.

Er zijn enkele relaties aan te wijzen tus-
sen Munsterbilzen en de Hornes. Minstens
vanaf de twaalfde eeuw had het stift zakelijke
belangen in Neer, gelegen in het Land van
Horn; het bezat daar het patronaatsrecht en
cijns- en tiendrechten. Misschien zijn deze
rechten ooit een gift geweest van abdis Mathil-
de van Horne (1109-1130). In de eerste helft
van de zestiende eeuw was Margaretha van
Merode-Houffalize abdis. Haar verkiezing in
1504 vond plaats onder invloed en in aanwe-
zigheid van Jan van Horne, de prins-bisschop.
Zij en haar zuster Elisabeth verbleven eerst in
het adellijk stift Thorn. Margaretha van Mero-
de is de geschiedenis ingegaan als een zeer
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Afbeelding 1, raam 2

Shrewsbury Proost Jan.

Foto: R. Rezelman

Afbeelding 2, onderraam

Luik Graaf Jan, tekening

John Weale.

Afbeelding 3, bovenraam Luik Graaf Jan, tekening John

Weale.



ondernemende abdis. Vier broers van haar
waren kanunnik van Sint-Lambert, waarvan
Jan van Horne proost was. 

Het eeuwenoude stift is in 1797 door
de Fransen opgeheven. De gebouwen werden
in 1800 verkocht en de stiftskerk is afgebro-
ken.34 De ramen uit de kerk zijn verhandeld en
niet één maar vermoedelijk twee glasramen
zijn in Shrewsbury terechtgekomen. Het is
alleszins aannemelijk, dat ook het derde raam
in de Drievuldigheidskapel, waarop het echt-
paar Jan van Merode en Anna de Ghistelles
staat, afkomstig is uit Munsterbilzen. Zij huw-
den korte tijd vóór 1520. Anna de Ghistelles
stierf al in 1533.35 Het raam zou dan rond
1520 gemaakt moeten zijn. Het raam van
Horne en dat van Merode zijn door vicaris
Rowland niet lukraak naast elkaar geplaatst.
Visueel onderzoek geeft aan dat de ramen qua
ambachtelijkheid bij elkaar horen. Technisch
onderzoek zou hiervoor nadere indicaties kun-
nen opleveren. Zij passen zeker niet bij de
andere glasramen elders in de kerk. Aangeno-
men mag worden, dat het raam van Jan van
Horne in dezelfde periode vervaardigd is als
dat van Jan van Merode. Overigens zouden
volgens een oppervlakkige vergelijking de
Munsterbilzer ramen uit hetzelfde atelier als
die in de Sint-Jacobskerk in Luik komen.36

Als men het raam beschouwt, dan
springt de centrale figuur Jan van Horne eruit.
Proost Jan knielt op een kussen en op zijn bid-
stoel ligt een boek. Hij wordt ter rechter zijde
gepatroneerd door Sint-Jan de Evangelist met
de kelk als zijn attribuut. De jonge apostel is
blootsvoets en baardloos. Hij stelt Jan van
Horne voor aan Sint-Lambertus, bisschop en
patroon van Luik en tevens beschermheer van
de proosten van het kathedraalkapittel. De bis-
schop draagt een kazuifel met mijter en heeft
een staf en een boek in zijn handen. Geheel
boven, in het maaswerk, zijn met moeite drie
engelen te herkennen. In de top speelt een engel
op een portatief, een soort handorgel, daaron-
der twee engelen die rollen met muzieknoten in
hun handen hebben. Helaas zijn de noten gro-
tendeels vergaan. Of de engelen oorspronkelijk
bij dit raam horen of van Duitse origine zijn,
valt niet te zeggen. Als we nu naar beneden
gaan, zien we dat het onderste register van het
raam geheel afwijkend is van kleur en composi-
tie vergeleken met het centrale deel. De drie
panelen horen hier niet. Het zijn vijftiende-
eeuwse ramen, afkomstig uit Trier en geschon-
ken door Theodor von Kellenbach († 1480).37

Deze was kanunnik en schatmeester van het
domkapittel in Trier. Waarschijnlijk liet vicaris
Rowland de panelen op deze plaats inzetten,
niet alleen omdat hier ruimte beschikbaar was,
maar ook omdat dan het gehele raam uit origi-
neel continentaal glas zou bestaan. 

Het raam in de katholieke Sint-
Jacobskerk te Luik (afb. 2 en 3)
De kerk van Jacobus de Mindere was oor-
spronkelijk de kloosterkerk van een van de
twee benedictijner abdijen in Luik. Met de
bouw van de abdij startte men in 1015. Abt
Jean de Cromois (†1525) liet de vroeg middel-
eeuwse kerk in gotische stijl herbouwen. De
kerk was in 1538 klaar en werd in 1552
geconsacreerd. De abdij werd in 1785 opgehe-
ven en veranderd in een kapittel. Daar maak-
ten de Fransen in 1797 op hun beurt een eind
aan. In 1803 kreeg de kerk de bestemming als
parochiekerk. De kloostergebouwen werden
eerst in 1873 afgebroken.

Welke relaties er tussen de Hornes en de
benedictijnen van de Sint-Jacobsabdij bestonden,
is vooralsnog niet duidelijk en evenmin waarom
zij nu juist aan deze abdij drie kerkramen schon-
ken. Praktisch was het cadeau wel; de vensters
moesten immers nog beglaasd worden.

Het raam van Jan van Horne bevindt
zich op een prominente plaats in de kerk. Het
is het eerste raam links van het centrale ven-
ster op het koor. Het centrale raam werd
geschonken door abt en bouwheer Jean de
Cromois. Het eerste raam rechts van dit mid-
delste raam is gedoneerd door Everard van der
Marck, de zwager van Jan van Horne. Op het
raam daarnaast staat Everards vrouw Marga-
retha van Horne. 

Gezien de enorme rijkdom aan orna-
mentiek en voorstellingen op de Luikse ramen
zullen we ons beperken tot een beschrijving
van de hoofdzaken. Zoals de meeste andere
ramen op het koor bestaat dit raam uit een
onder- en een bovenraam. Op het onderraam
(afb. 2) knielt Jan van Horne. Hij wordt
gepresenteerd door Sint-Lambertus, de
beschermheer van de proosten van het Luikse
domkapittel en dus niet door zijn patroonheili-
ge Sint-Jan de Evangelist, zoals in Shrewsbury
en in Lichfield. Graaf Jan is gekleed in een
wapenrok en omgeven door harnasstukken.
Jan wordt voorgesteld aan de Heilige Maagd
Maria, beschermvrouwe van Luik en het kind-
je Jezus, die beiden op een altaar geplaatst
zijn. Twee engelen houden de gordijnen van
het baldakijn op. Op de rand daarvan zien we
Jeruzalem-kruisen. Centraal op het bovenraam
staat Jacobus de Mindere, de patroonheilige
van de abdij. Zoals gebruikelijk bij apostelen
is hij afgebeeld met een boek en is hij bloots-
voets. Als attribuut heeft hij een stok of voller-
stang in zijn handen. Hiermee werd hij gemar-
teld. De afgebeelde kwartierwapens en hun
volgorde zijn exact dezelfde als in Shrewsbury.
De wapens van de vaderlijke stam links, die
van de moederlijke rechts. Alle zestien familie-
wapens zijn voorzien van een traliehelm met
een specifiek helmteken. Bij het Hornse
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wapenschild bestaat dit helmteken uit een her-
melijnen hoed met een omslag van pauwen-
ogen (afb. 4). Vanzelfsprekend vindt men ook
geen Weerter stadswapen, noch op dit raam
noch op een ander. In de top van het maas-
werk lezen we de tekst LAUS DEO (ere aan
God) en PAX VIVIS (vrede aan de levenden).
Op de twee onderste panelen van het midden-
lancet zien we een Nederlandse of Nederduitse
tekst, hetgeen opmerkelijk is in het Franstalige
Luik. Dit is temeer opvallend, omdat dergelij-
ke teksten over de schenkers op de andere ven-
sters niet voorkomen. Het opschrift luidt:
‘Johñ graeff / tzo - Hoern / heer tzo Alte / na -
Weerdt - / Cortershem - / Avelghem -/ Bocholt
un / tzo Broegel -.’

Er bestaat twist over de datering van dit
raam. Immers Jan staat in wapenrok en is
omgeven door stukken van een harnas. Dit
duidt niet op een geestelijke staat - zoals dat in
Shrewsbury het geval is - en zijn bezitstitels wij-
zen naar het jaar 1532. Want zowel Jacob III,
heer van Weert, als Everard van der Marck,
heer van Bocholt en Brogel, sterven in de twee-
de helft van 1531 en er kunnen geen twee heren
van Weert38 of van Bocholt en Brogel39 zijn.
Toch dateert Vanden Bemden dit raam rond
1525 - evenals de andere op het koor - en zij
voert daarvoor verschillende gronden aan. Jan
was op dat tijdstip weliswaar nog proost, maar
zijn wereldlijke kledij kan bedoeld zijn om de
familieafkomst van proost Jan duidelijk te
maken. Dat zou de verzoening tussen de familie
Van Horne met de familie Van der Marck nog
eens beklemtonen.40 Dit lijkt ons nogal ver
gezocht, want die verzoening vond ruim dertig
jaar eerder plaats. De afkomst van Jan wordt
duidelijk gemaakt door de aanwezigheid van de
Hornse familiewapens op het bovenraam. De
voorstellingen op de kerkramen zijn niet meer
en ook niet minder dan wat ze zichtbaar voor-
stellen: ze geven een familieverband weer. Ook
het feit, dat zijn vrouw Anna van Egmont niet
wordt afgebeeld en dat het raam van zijn zwa-
ger Everard van der Marck volgens de aange-
brachte inscriptie uit 1525 stamt, wordt als
bewijs voor de datering rond 1525 aangevoerd.
Overigens is op het koor een raam aanwezig,
dat gewijd is aan de 32 Luikse ambachtsgil-
den.41 Dat raam was ooit gedateerd 1525, maar
een achttiende-eeuwse historische bron meldt
dat het glasraam eerst in 1531 door de twee
burgemeesters van Luik werd aangeboden.42

Volgens het notitieboek van Van Diependale
trof deze op het raam van Jacob III drie allian-
tiewapens aan.43 Behalve de thans nog aanwezi-
ge schilden van zijn eerste twee vrouwen
noteerde hij ook dat van Jacobs derde vrouw
Anna van Bourgondië-Beveren († 1551). Jacob
trouwde in 1530 met deze zestienjarige. Hij
stierf al in 1531; zij hertrouwde en kreeg zes

kinderen. Haar alliantiewapen is verdwenen of
verwijderd en is vervangen door onverklaarbare
lettertekens op het raam. Ten slotte moeten we
bij dit alles niet vergeten, dat het ontwerpen,
produceren en plaatsen van zes glasramen in de
apsis een continu proces is, dat jaren duurt. Het
ligt daarom voor de hand, dat het glas is ver-
vaardigd en geïnstalleerd in de periode gelegen
tussen 1525 en 1532. 

Het raam in de anglicaanse kathe-
draal van Lichfield (afb. 5)
De bouw van de gotische kathedraal uit zand-
steen in Lichfield, dat ten noorden van Bir-
mingham is gelegen, begon in 1085 en duurde
tot 1280. De kathedraal is toegewijd aan de
H. Maagd Maria en de H. Cheadda. Later
werd er nog een koor aangebouwd, de Lady
Chapel, die in 1330 gereed kwam.

In deze Lady Chapel zijn zeven grote
kerkramen te bezichtigen, afkomstig uit de
opgeheven cisterciënzerinnenabdij van Herken-
rode. Elders in de kathedraal zijn nog twee
ramen uit de voormalige abdij aanwezig. De
glasramen uit Herkenrode stammen uit de
periode 1532-1539. In die periode was
Mathilde de Lexhy abdis. Zij voerde grote ver-
nieuwingen in de abdij door. Na de opheffing
van het klooster door de Fransen werd het
enorme abdijcomplex in 1797 geveild. De
koper verwijderde de kerkramen en verkocht
ze. De kerk werd gesloopt en in de economie-
gebouwen kwam een fabriek. Een klein deel
van het complex werd in 1972 verkocht aan
de zusters van het Heilig Graf en een groter
deel in 1988 aan de Vlaamse overheid. 

Circa 340 glaspanelen zijn in 1802 naar
Engeland geëxporteerd en aangekocht door het
kapittel van Lichfield voor plaatsing in de
kathedraal. Het kapittel trok de eerder genoem-
de William Rowland aan voor het rangschikken
van de Herkenrode-glaspanelen. Hij gold als
een kenner van oud gebrandschilderd glas. Het
restaureren, aanvullen en inzetten is uitgevoerd
door de glazenier John Betton uit Shrewsbury,
later de firma Betton & Evans.44

Het raam waarin wij geïnteresseerd
zijn, betreft een deel van een vierluik. Oor-
spronkelijk zullen het vier votieframen zijn
geweest, die in Lichfield tot een geheel zijn
samengevoegd. Daarvoor zijn de ramen wel
verkleind. Op de vier luiken staan de schen-
kers afgebeeld. Een luik is geschonken door
Everard van der Marck, prins-bisschop van
Luik; de andere drie door de familie van
Egmont-Buren en hun huwelijkspartners. Daar
zijn geportretteerd: Jan van Horne en zijn
vrouw Anna van Egmont, Anna’s ouders en
Anna’s broer Maximiliaan met zijn vrouw.
Van de gehele Herkenrode-collectie is het raam
van Jan van Horne het best bewaard gebleven. 

Afbeelding 4, detail raam

Luik Graaf Jan
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We zien in het onderste register drie
schilden. Het eerste, een gekranst medaillon
wordt gehouden door een engel en bevat de
wapenspreuk van Jan van Horne ‘Leal au
besoing’ (trouw in nood). Verder zijn de letters
I(an) en A(nna) te lezen, die verweven zijn in
een liefdesknoop. In het midden staat het
wapen van de Hornes met een helm van goud,
rijk bezet met parels.45 Daarop is als helmteken
geplaatst de hermelijnen hoed met een omslag
van pauwenveren, zoals in Luik.46 Dan komt
het alliantiewapen Horne-Egmont, afgedekt met
een kroon en eveneens gedragen door een engel.

Op de centrale panelen knielt Jan voor
een altaar, waarop de lijdende Christus, de
Ecce Homo, binnen een lijst is afgebeeld. Op
de bidstoel ligt een boek en op de grond ligt
een helm. Graaf Jan wordt gepresenteerd door
Sint-Jan de Evangelist met als attribuut de
kelk. Aan zijn voeten is nog net een duif te
ontwaren. De gekroonde graaf gaat gekleed in
een blauwe kapmantel, afgeboord met herme-
lijn. Links van hem knielt zijn vrouw Anna,
gepatroneerd door de H. Anna te Drieën. Zij
draagt een hermelijnen pelerine en een japon
met ingesneden mouwen. 

Afbeelding 6, raam 1

Shrewsbury Graaf Jacob

III

Afbeeding 7, raam 4

Shrewsbury Margaretha

Foto’s: R. Rezelman
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De overige ramen in Shrewsbury en
het boek van John Weale (afb 6 en 7)
Het advies van Goole om tot meerdere zeker-
heid een onderzoek ter plaatse in te stellen of
het hier inderdaad om originele ramen handelt,
hebben we ter harte genomen. Het eerste raam
(afb. 6) in de zuidgevel van de kapel waarop
Jacob III en het vierde raam (afb. 7) waarop
Margaretha van Horne zouden staan, zijn
nader bekeken en dat heeft tot sluitende con-
clusies geleid. Op de zwartwit-foto’s zijn over-
eenkomsten tussen de vier ramen te zien. Zo is
er duidelijk gelijkenis in de compositie van het
tweede raam van proost Jan en het eerste en
het vierde raam. De centrale figuur wordt door
een heilige voorgesteld aan een andere heilige.
Op alle drie de ramen zijn boven de personages
zestien wapenschilden afgebeeld. In mindere
mate is er overeenkomst met het derde, Mero-
de-raam. De verschillen tussen de ramen vallen
pas op als men ze zelf in hun kleurenpracht
ziet. Het contrast tussen de beide Munsterbil-
zer ramen en de andere twee ramen is echter
verbluffend. De zachte kleuren van de originele
ramen contrasteren met de harde kleuren van
de andere twee. Vooral het ‘moderne’ groen
springt er daar uit. Volgens een bordje in de
kerk is een van de twee omstreden ramen in
1849 door David Evans (†1861) gesigneerd.
Aansluitend zijn in de oostgevel van de kapel
ramen geplaatst, die in 1847 werden geschon-
ken door de gebroeders Daniel en William
Rowland.47 Glazenier David Evans heeft deze
glasramen geheel of gedeeltelijk vervaardigd.
Kleurstelling en uitbeelding van personages zijn
dezelfde als van de twee omstreden ramen in
de zuidgevel. Het is onmiskenbaar dat deze
twee ramen negentiende-eeuws zijn en uit het-
zelfde atelier komen, namelijk dat van Betton
& Evans. De oorsprong van de twee ramen is
derhalve geheel in overeenstemming met de
Engelse opvattingen.

Er resteert nog een tweetal vragen. Zijn
de twee ramen wel historisch verantwoord en
zijn ze al dan niet gekopieerd uit het magistrale
werk van John Weale. In dit boek uit 1846 staan
de drie ramen van de Hornes, het raam van

Everard van der Marck en nog andere uit de
Jacobskerk in Luik volledig afgedrukt. De kerk-
ramen uit Munsterbilzen komen er niet in voor.

Het eerste raam in de zuidgevel zou
graaf Jacob III voorstellen. De persoon draagt
immers de versierselen van de orde van het
Gulden Vlies. Sint-Christoffel met het kindje
Jezus op zijn schouders stelt de graaf voor aan
de heilige Catharina van Alexandrië. Zij is
gekroond en in haar handen houdt ze een
palmtak als teken van haar martelaarschap.
Het gebroken rad als haar attribuut ontbreekt
niet. Het vierde raam zou Margaretha van
Horne uitbeelden. Zij wordt door Sint-Andre-
as voorgesteld aan Sint-Lambertus.

Als we nu het boek van Weale raadple-
gen, dan blijkt dat vicaris Rowland en David
Evans er nadrukkelijk door geïnspireerd zijn. De
figuur van Jacob III in mindere mate, maar die
van Margaretha vrijwel geheel, zijn uit het boek
gekopieerd. (afb.8a en b) Deze Jacob III is bij-
voorbeeld van een snor voorzien. De patroonhei-
ligen Christoffel en Andreas (zie afb. 9a en b)
zijn uit het Luikse raam van Everard van der
Marck overgenomen. Lambertus is daarentegen
gekopieerd uit het raam van de 32 Luikse
ambachtsgilden.

Als we het onderste register van de
twee ramen bekijken, dan zien we zes wapens
ter grootte van een paneel. Op de wapenschil-
den zijn helmen en de bijbehorende helmte-
kens aangebracht, geheel conform de kleuren-
steendrukken van Weale. In het originele derde
of het Merode-venster is een alliantiewapen
aanwezig ter grootte van een paneel, zodat
enige gelijkvormigheid gegarandeerd is. Dit
aantal van zes heeft dus alleen praktische bete-
kenis; er was maar ruimte voor zes. De ont-
werpers hebben bij het eerste raam van Jacob
III twee wapens uit de vaderlijke en bij het
vierde raam van Margaretha twee uit de moe-
derlijke stam van de Horne-familie genomen.
Daarbij is hun voorkeur om een of andere

Afbeelding 8a en 8b 

Margaretha, detail raam

Shrewsbury en zelfde detail

uit tekening John Weale

Afbeelding 9a en 9b 

Andreas, detail raam

Shrewsbury en zelfde detail

uit tekening John Weale
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reden uitgegaan naar gevierendeelde wapens.
Het enige wapen, dat niet uit vier kwartieren
bestaat, is dat van de familie Ghistelles. Dat
schild komt echter zowel bij de Merodes als de
Hornes voor, zodat ook daar een verband aan-
gebracht kon worden. Op de banderol in het
centrale paneel van het eerste raam staat Joh_s
de Horne, hoewel er eigenlijk een Jacob III
boven staat. In het Luikse raam van Jacob III
is op het baldakijn duidelijk leesbaar de naam
Jacques de Horne aangebracht.

Met betrekking tot het centrale paneel
bij het vierde raam merken we op, dat het
alliantiewapen Horne - Van der Marck-Aren-
berg niet ruitvormig is, zoals bij een vrouw
gebruikelijk, en dat het een helm draagt met
het Hornse helmteken, hetgeen evenmin hoort.
Blijkbaar gaf men aan gelijkvormigheid en
evenwicht in compositie de voorkeur boven
heraldische regels. De plaatsing van de schild-
stukken op het alliantiewapen - de echtgenoot
Horne links48 - doet voorkomen alsof Marga-
retha getrouwd zou zijn met de figuur op het
eerste raam, eigenlijk haar broer. Dat wordt
bevestigd door de mantel van Margaretha, die
nauwgezet gekopieerd is. Geheel correct staan
op de linkerhelft de hoorns van haar familie
en op de rechterhelft de Arenbergse bloemen
van haar echtgenoot Everard van der Marck.
Maar nu Margaretha tot een Van der Marck is
getransformeerd, hadden de wapenfiguren op
haar mantel precies omgekeerd moeten staan.

Er staan 32 schildjes in de bovenregis-
ters van de twee ramen. In grote lijnen zijn er
achttien toe te schrijven aan de familie Van der
Marck-Arenberg, waarvan er twee dubbel zijn
opgenomen. Negen wapens kunnen aan de
Hornes toegeschreven worden. Twee schilden
komen voor in het Merode-raam en de overige
zijn onbekend. De wapens van beide families
en die van hun moederlijke en vaderlijke stam
staan kriskras door elkaar. Alleen hebben de
makers bij de vier schildjes die boven de hoof-
den van de centrale personages staan, wel
geprobeerd visueel nog enig verband proberen
aan te brengen met de andere glasramen. Bij
Jacob III staan de wapens van Horne en Aren-
berg; dit suggereert een relatie tussen het eerste
en vierde raam. Bij Margaretha staat links het
wapen van Stavele, dat eveneens bij het hoofd
van proost Jan op het tweede raam te vinden is
en rechts staat het wapen van Van der Marck. 

Het glas in het maaswerk van de beide
ramen heeft niets van doen met de rest van het
glaswerk. In de top van het eerste raam staat
het wapen van Shrewsbury en in die van het
vierde raam een lam. 

De conclusie kan niet anders luiden dan dat de
compositie van de twee moderne ramen in his-
torisch opzicht geen enkele waarde bezit. Mis-

schien was dat niet de bedoeling en wilde Wil-
liam Rowland de twee vensters hoe dan ook
vullen met gebrandschilderd glas naar het
model van het raam van proost Jan. De voor-
raad continentaal glas was blijkbaar uitgeput
en hij vond in het boek van John Weale voor-
beelden van kerkramen, die een onweerlegbare
relatie vertoonden met het Munsterbilzer raam
van Jan van Horne. En uit al deze voorbeelden
- de Luikse en de Munsterbilzer - construeer-
den Rowland en Evans twee nieuwe ramen,
ruim voorzien van eigen toevoegingen. 
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