
Oud gebrand glas in het kloosterpand
der Minderbroeders te Weert.

Colligite quae superaverunt
fragmenta, ne pefeant. Joan. VI. 12.

Sij de hier volgcndc bcscllrijving" vall Dude gebrande ruitjes, welke

zich bevinden in de ramell van he! kloosterpalld del' Mit1der~

bracdefs te Weert, bell ik aldns Ie wcrk gcgaan. Ik ben OCR:Ollnen

bij het eerstc beste raam waarvoor men komi Ie slaan, wallneer

men, het klooster birmcnkomend, reehl toeloopt op het groote panct
kruis. De ramen (27 in geta!) Iieb ik aangegeven met Romeinsche

cUfers (I, II, III enz.). leder raam cchter wordt door cen ijzerer:

staaf ill twee heltten verdecld. Daar ill iedere raamhelft cen gebrand

fuitje is aangebraehl, heb ik deze aangeduid door Arabische cijiers,

gevoegd bij de I(omeinsche (I. 1, 1.2, 11.1 cnz.).

De ramen XIV, XVI, XVII, XIX en XX hebbell ,geen gebrand glas

meer. Behoudens enkcle uitzonderingen zijn aile ruitjes omlijst door

een smalle strook oJiji-groen kathedraal-glas, aan,gebracht door den

Eerw. Sr. Ambrosius Goosen O. F. M. omstreeks !Jet jaar 1906.

Vcel is er in deze beschrijving, wat aanvulling behoefde, doch bij

gebrek aan bronnen heb ik mij tot !Jet allecll-gegevene (de glazen)

moetell bepalen. Mochten er echter onder de lezers vall deze be

schrijvinR gevonden werden, die, vaoral tenopzicbte der beschreven

wapens, inlichtingen kunllcn verschaffen, zoo zullen deze door

schrijver dezes dankbaar aanvaard WOrdell. Zij lllOgCtl aangespoord

worden door de Redachte bij te dragen tot de kennis der geschie~

denis van cell merkwaardig, en vanwege z'n ouderdom interesS3.nt

klooster in Nederland.

www.showeert.nl
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I. 1. Alvorells over te gaan tot de beschrijving van dit ecrstc
glaasje, cenige opmcrkingen, die betrekking hcbbcn op al de glazen
"Ilabenfes depictarn llistoriam vitae S. P. N. Francisci" 1), nog in
het pand aanwezig, en daar geplaatst in 1619. 2 )

De gevers crvan zijn onbekend.
De voorstellingen dezer glazen zijn in hoofdzaak getrouwc navol
Ringen van Philippi Galle's Imagines Sanetorum Franeisci et qui c'\
tribus eius Ordinibus relati stint inter Dives, cum Elogiis, - in
quarto verschenen te Antwerpen in 1602. 3 )

Ik zeide: in hoofdzaal\ getro\lwe navolgingcll van Galle's gravuren,
d. w. z. wat bij Galle hoofd-tooneel is, komt ook als zooctanig voor
op de Rlazen in het pando
Een enkel glaasje heeft een hoofd-tooneel, dat bij Galle niet voor
komt tun. I. 2, doch hierover tel' plaatse.
Wat betreft de neven-tooneeltjes, hiervan zijn sommiKe, die wei
gevonden worden op Galle's gravuren, op de gcbrande ruitjes weg·
gelaten; andere zijn bij andere hoofd-tooneelen geplaatst. Ook
hierover tel' plaatse.
De waarde dezer glazcn. kan -- dttnkt mij - alleen gezoeht worden
in de, over het algemeen, getrotlwe weenwve van het origineel,
benevens in het door den gJasschilder aangebrachte coloriet.
Vervolgens enkele vragen, die zich naar voren dringen.
Hebben b.v. de glazen "habentes depictam historiam" - van den
aanvang af verspreid gestaan, of zijn ze in den beginne in opeen
volgende ramen geplaatst?
Tegenover de laatste veronderstelling - dat ze n.m. in olJt~en-vol·

gende ramen zijn geplaatst - slaat bet fcit, dat er tusschen een
restauratie van het klooster in 1586 4 ) en de plaatsing del' glazen
in 1619 een tijdruimte ligt van 33 jaren. Nu is het zeer goed mo
gelijk, dOlt in dien tusschentijd minstens enkc1e rumen bezet waren,
zoodat deze glazen reeds van den aanvang af verspreid slonden.
Dit wordt nog hierdoor bevestig-d, dat enkcle del' gerestaureerde

') Hs. Liber memorialis p. :?47.
~) Jaarverslal{ der Provincie 1915. bl. (45).
") Deze tilel is onlleend aan D. van Adrichcm o. i. m.• S"herven van g:ebrand

~Ias (Dude KUllst I 1915-16 bl. 1.75). Het eKemplaar ill Ol'Z'.; hihliotheck Is een
licrdruk (l. pI. en i.) ,l:"ctiteld ..Leven vall den H. FrallciscllS van Assisi<;" dool"
PhilipPllS C.llcus.

4) Ms. van Steen; .,Anno 1586 C0l1Vel1l11S coepit denuo rcsl,wrari". nadat het
dricmaal (t500, 1572, ISiS) d.:;ar b:::eldslor,ll~rs \vas vernielrJ.
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glazen. uit het pand afkomstig en berustend in de kloosterbiblio
theek. uit dicit Ulsschclltijd gedateerd of dateerbaar Zijll. 1)

De oorzaak van het 11I1 zoo vcrspreid Slaan leidde ir. D(onatus} v.
A(drichem) ai!) uit de Stormcll, \Vaarvan de klooster-kronieken
gewagen cuder data 12 en 13 Aug. 1832 en 17 Juli 1865: alsook ui!
lalloaze reparaties.

Dan: zijn ze aile tegeJjjk geplaatsr, nadat de glasschilder Z'1l werk
voltooid had of heeft hij telkcns cen afgewerkt glas geleverd? Het
hangt er maar van ai hoc men de mcdedeeling Villi het boven-aan·
gelJaalde Liber Memorialis verstaall wil n.m. van het begin of van
het cinde def plaatsillg of van de geheele plaatsing incclls!
En last not least: hebbt'll aHe gravuren van Galle als geschilderde
glazcn in het pand gestaan? Nu zijn er in het pund llOg acht ruitjes
naar Galle's gravuren ell weI als voIgt: 3)

Raam I. I. = Galle plaat 15.
" 1.2. = " " 70 en E? en plaat 8 D.
" VII. I. =" ,. 8 (behalve eenige ncven-tooneeltjes).
" VII. 2. ~ ,. 19 ("" .. l.
" X. I. = ., " 9 (ook D?).

X.2. = " " 10 (geheel?).
" XXII. I. ~" ,,12.
.. XXII. Z. = ,. ,,17 (behalve neven-Ioonceltjes).

Over hetgeen hier IUsschen haakjes is gezet, wordt bij de beschrij
ving der betreffende glazcn gesproken.
In de klooster-bibliotheek bcvinden zich nog enkele scherven van
glazen llaar Galle's plaat 2, 14. 16. 18: en nag cens plaat 14, waar
van eenige neventooneeltjcs lot een ruitje zijn verwcrkt. Tezamel:
dus '2 platen. die door den glasschilder tot gebrande ruitjes ziin
gemaakt. waarvan er 8 nag volledig aanwezig ziin in het pando
terwij] de 4 overige slechts gcdeelteliik. en dan nag in scherven, op
de bibliotheek bewaard worden.
Nag dient te wordcn opgcmerkt, dat op de glazen letters voor
k011len (A. B. tot cn mct D,). Deze letters hebbcll oorspronkelijk
vCrwczen naar onderschriften der glazen, wat mij geblcken is uit

') Zle: Dude Kunst I (I915-Hi) bl. 235. Ik ga hier uit van de vcronderstelling.
Jat in il'<!E're rf'l'll'-hE'lft rif't Il'f'oCr dan Un I!:ebrand das was. zooals nu no~.

loldat hel Icgendcel mocht blijkcn.
') Jaarvcrsla$: der Provincie 1915 bl. (46).
~) Dc aan<luidinJ,! der ramen is voh::el's lilleidinl::.
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oude scherven, waaronder zich twee volledige onderschriften be
vinden. Net cene onderschrift bevat de cOllcessie van den Portiull
cula-anaat met de voorwaardcn om die te verdienen. Het andere
heeft de vermelding van hetgeen OJ) cen glaasje, waarvan slccbts
cen gcdeelte overig is, wordt voorgesteld. Oit geeft te vermoedcn,
Jat oorspronkeliik aIle glazcn "habcntes depictam historiam vitae
S. P. N. Francisci", zulke onderschriftctl hadden. Deze onderschrif~

ten zijn ontlecnd aan de Elogia, die in de lUst van Galle's gravurcn
zijn aangebracht. Met behulp dezer Elogia is het mij mogelijk ge
weest de glazen 'Ian Franciscus te beschrijven.
VoIgt IlU de bescltrijving van glas I. I.
Hct ruitje hecH een hoofd-toaneel (A.) en twee neven-toonecltjes
(8 en C), en is een nauwkeurige navolging van Galle's plaat 15,
getiteld "Stigmatlilll origo, sl1fl1aeqz sactimoniae paradigmata".

A. In den zomer van het jaar 1224 ging Franciscus met broe
der Leo naar den berg Alverna om daar, vol gens zijn gewoonte,
veertig dagen te vasten ter eere van den Aartsengel Michael. In
deze zelide veertigdaagsche vastl:~n, tegen het ieest van kruisver
hefiing verscheen OJ} dezen berg Christus, als gekruisigd, in de
gedaante van cen gevleugelden Seraf en drukte de teekenen der
nagelen in handen en voeten van den heiligen Francisclls en in zijn
zijde de wande der lans. t)
Op het gebrande ruitjc is dit volgenderwijs weergeg-even: op een
heuveltop staat Frallciscus met uitgestrekte annen; zijn hoofd is
omgeven door een nimbus; in zijn handen en rechter-zijde zijn
\Vond-teekenen zichtbaar. Hij heeft een baard; zijn habijt \Vordt om
het middel strak samengehouden door eell koord, dat midden voor
het Iichaam afhangt; hij is blootsvoets. Zijn geheele houding is als
van iemand, die op iets taeloopt.
Met de rechterlJand raakt Franciscus aan de linkerhand van Chris
tus, Die, met doornen gekroond en aan een kruis gehecht, voor hcm
staat. Op de schouders van Christus verheffen zich twee vleugels
boven het hoafd \lit; in dcn rug, vlak onder de schouders, iwee
vleugels, die zich achter de armcn uitstrekken als am te vliegen:
twee vleugels, vanuit den rug over de lcndcnen, bedekken bet 011

derste gedeelte van Christus' Jichaam en Diel1s beCl1ell, doch laten
de voeten vrij. Van deze laatste twee vleugels Jigt die, welke over

') Dc OlllsclJrijving van dit historisch-vastslaandc fcit is ontlcend aan: f. C.
11,'1. BU1'S, Frallciskaanschc Lcgcndcn (Leiden 1908) hI. 197.



31

de fechter-heul> komt, over den vleugel, die de linker-beup bedekt.
Links van het kruis broeder Leo, de kap over het hoofd, die ge
knield is voor cen rmsblok, waar hij met de ellebogcn op Icunt. Vol
gens het onderschrift bij Galle moet hij gerekend worden bij lIet
looneeltje. dat achier hem is afgebeeld. Te oordeelen echtcr naar
zijn houding ziet hij bewondercnd op uaar de verschijlling van
Christus aan franciscus.

B. Tacn de heilige Francisclls eens, nadat hij de kruiswondcn
had ontvangcn, ill gebed was verzonken, vcrsclteen hem eell lich
tende walk, waaruit zich cell bandelier ontrolde met het opschriit:
"Haec est gratia Dei",
Op het glaasje ziet men links - hoven broeder Leo - FrancisC1I5
in kllielcl1de houding. Zijn gewonde \loeten komen onder het habijl
uit. Zijn annen heeit hij biddcnd opgeheven. De lichtende walk
verschijnt in de tappen van boomen v66r hem, en strekt zich - in
aiwiiking van Galle's gravure - langs den rand van het glaasje uit
tot midden hoven het kruis.
Van den bandelier-tekst is, ter oorzake eener reparalie, het woord
"R'ratia" nauwelijks leesbaar.

C. Dewijl de heilige Francisctls zulk cell groote Heide had
voor de armoede, bad hii aanhoudend tot God, dat hij haar door de
voorspraak der Apostelen, tot aan zijn doad toe mocht bezitten.
Toen hilnu te Rome I) tot God am deze gunst smeekte in de kerk
van den heiligcll Petrus, verschcnen hem de Apostelen Petrus en
Paulus. Zij omhelsden Franciscus, en gaven hem uit naam van God
de verzekering, dat de armocde aan hem en zijn volgelingen tot
erideel was geschonken.
Deze verschijning wordt op het glaasje aldus voorgesteld: in een
tempel-gebouwtje met verdieping - waartoe drie trappen toegang
~even en waarvan de voorgevel is weggenomen - staat Franciscus
tusschen twee personen in. De persoon ter rechterzijde, die de
Apostel Paulus!) voorstelt, schUllt Frallciscus te omhelzen; die ter
linkerzijde - Petrus - heeH Zijll hand op diens schouder gelegd.

1) P. f. Jeremia Bueehio. Libcr Aurcus eoniormilalurn vitae BeaU ae Seraphlci
Patris Francisci ad vitam Jcsu Christi. Domini noslri. (Bononiae 1590) pag. 217.
col I. Oil werk is cen vermeerderde en verbelerdc uilll:a\"1.! van het omstreeks
1365 door Barth. van Pisa gesehreven .,Liber ConlcrmH:ltum vitae S. francisci
cum vila Domini Jesu Christi".

') Blijkens plaat Galle, waar deze persoon een zwaard in de hand heelt.
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Verder zijn op het glaasje -- achter de Franciscus van het hoofd
tooneel' - nag eet! menigte gebollwtjes zichtbaar, welke de stad
Rome verbeelden.

1.2. Van dit glaasje, dat de levensgeschiedenis vall Frallciscus
illustreert, gelden de bemerkingcn die aan l. 1. voorafgaan.
Het heeft een hoofdtooneel (B.) cn twee neven-toolleeltjes (A. en C.),
ell is een combinatie uit de neven-tooneeltjes van Galle's plaat 7
en plaat 8,
Om de moeilijkheden aan het hoofd-tooneel verbonden, behandel ik
eerst de neven-tooneeltjes,

A. Bij Galle plaat 7 D.
De heilige Bonaventura verhaalt, hoe francisclls de l1Uizen zijner
broeders liet afbreken, of hen daaruit verwijderde, wanneer die
llllizen niet waren overeenkomstig de Evangelische armoede, die
zij beloofd hadden te onderllouden.
De rechter-bovenhelft van het glaasje geeft een hoog-opgetrokken
klooster met vele vensters te zien. Op het dak van dat Klooster
twee monniken n.m. Francisctls - herkenbaar aan den nimbus om
z'n hoofd - die op den nok zit: en eell broeder, die hem behulp
zaam is, iets lager. FranciscLls werpt dakpannen naar beneden.

Nota: Uit het verhaal van Bonaventura is - dllllkt mij 
niet af te leiden, dat Franciscus ook zeli tot het boven-be
schrevene overging. Er staat alleen "mmu!lIbllf dirui aliqllando
domos erectas" - - -

C. Bij Galle plaat 8 D.

Links op het glaasjc cell - in Romaansche stijl gebOllwd - kerkje,
waar de voorgevcl van wcggcnomcll is. Daarbinnen ziet men eell
altaar met triptiek; op den altaar-tafel een monstrans tusschen twee
kandelaars.
Op de altaar-trede zitten: in het midden Christus, links van Hem
Maria, rechts Frallcisclls.
V66r het kerkje - achter de Franciscus van het hoofd-tooneel 
cell gat in den grond, waar twee broeders en twee bcladen czels
in verdwijnen.
Blijkens het ondcrschrift bij Galle stelt dit tooneeltje voor, hoc
Francisclls - terwijl leZlls en Maria hem verschellen - twee broe-
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ders, die tegcll den rcgel kostbarc zaken hadden gebedeld, veroor
decide, en hoe de straf onmiddellijk op het oordeel volgde. Galle
verwijst hierbij naar het boven door mij aangehaalde Liber confor
mitatum - -, waar ik het echter Ilie! heb kllllnen vindcn. Of men
ZOU ill dil tafcreeltjc cen uitbeelding lI10eten zien van hetgeen op
pag. 131, col. 3 wordt gezegd: .,fralres ctiam Quidam Qui habtlcrunt
pecunialll contra regulam. et eius abusullI suo excmplo fratribus
ostcnderct, sine sacramcntis confessionc, et lingua decesserul1t".
Men lOll dan .,pecunia" in dezen passus II1Qctcn vcrstaan van aile
zaken, die tegcn den regel bezctclI worden.

B. BU Galle plaat 7 E?
Met opzct plaats ik bij de verwijzing naar Galle's plaat cen vraag
teeken, wijl het bewezcn moet worden, dat hier dezelfde tooneeltjes
bedocld zijn.
Het glansie heeit de volgende voorstelling.
Achter de ballustrade van eell terras staat een deitig-geklced burger
in 17e-eeuwsche kleedij. Hij heeft cell wijden mantel am, een breed
gerande hoed op. Zijll postuur is kort en corpulent. V66r de balius
trade staat Franciscus met den nimbus 0111 het hoofd. Hij boudt in
de eelle hand eell rcis-staf, terwijl hij de andere hand uitstrekt als
Olll iets te ontvangen. Naast Franciscus - aan diens linkerlJand 
een broeder met de kap OJ).

Wat hier - als zijnde een moment uit de levensgeschiedenis van
Francisclls - door dell glas-schilder is voorgcsteld. komt als zoo
danig op de platen van Galle nict voor, [enzij men er cen uitwerking
in wil zien van hetgeen Galle oj) plaat 7 onder E beef! gegraveerd.
Blijkens lIet onderschriit nu heeft Galle op de aangehaalde plaats
willen weergeven, hoe Franciscus van deur tot deur een aalmoes
ging bcdclen, am aldus in zijll levcnsonderhoud te voorzicn. Hij
IlCeft dit op plaat 7 E in dezer voege voorgesteld.
Vour zijn waning staat eell bnrger in lange tabbaard met ecn kalot
op. Zijn rechterhand rust op cen ecnvoudigc ballustradc van enkele
latten: met zUn Iinkcrhand maakt hij cen gebaar naar Franciscus,
die aan dc anderc zijde del' ballustrade staat. Franciscus is aige
beeld met tot aan de knieen opgetrokken bovcnhabUI. waar eell
smalle strook del' tunik onder uitkomt, zoodat zijn ontbloote beenen
zichtbaar zijn. Franciscus heeit CCII breed-gcrande hoed op, houdt
tusschen de uitgestrektc handen ccn staf, dcn bcdelstaf. Deze ai·



- 34 -

beelding van Franciscus. zijn levensbehoeftc bedelend, bcantwoordt
geheel aan hetgeen if. 0(0Ilatu5) v. A(drichem) in zijn artikeltje
"Bijzonderhedcn amtre"t cen Hoed. die uit de mode is" mededeeldc
over de wijze waarop termijnbrocders vroegcr in deze streken rond
gillgCll. 1)

Neemt mcn IIU aall, dat op het hier te beschrijycn glaasje (onder B)
hetzelide is voorgesteld als bii Galle (onder 7 f), dan zou men tot
de conclusie moeten kamen, dat de glas-schildcr Zijll voorbecld
totaal verkeerd heeft weel gegeven. In dit geval immers lOU hij dell
burger van Galle's plaat voor cell monnik hcbbcn aallgezicn; ZOU
hij den stat uit francisClls'handen ill die van dicll burger hebbcll
ovenrebracht; alsook den nimbus 0111 Francisclls' hoafd hebbclI
overgeplaatst Olll llet hoofd van dien burger.
Gezien echter het fcit, dat de glasschildcr overal zijn madel ge
trouw copieerde, schijnt deze veronderstelling weI wat onwaar4

schiinlijk. Ell tach mecn ik ze gewettigd am de volgende redenen:
lODe opzet stemt bi] den glasschilder overeen met het toonceltjc
bij Galle (beide personcn aan weerszijden der ballustrade, de gesti<.:
hunner handen, de pose van hun lichaam). Wei is op het ruitje het
tooneeltje beter uitgewerkt, doch dit verandert het plan niel. Het
eenige verschil is, dat de glasschilder een derde figuur - n.m. den
broeder naast franciscus - aan de hoofdgroep hecit toegevoegd.
Doch ook dit verandert lIiets aan den opzet der hooidgroep.
2' De beide neven·toolleeltjes zijn een iIlustratie van Franciscus'
opvahing der in den regel belooide armoede: hoe hij te geriefelijk
ingerichte huizen liet afbrekcn (A) en de broeders bestrafte, die te
kostbare zaken bedeldcn (C). Nu ligt het m. i. wei eenigszins voor
de hand, dat de glasschilder. die dit ruitje samenstelde nit to04

neeltjes van verschillcnde platen van Galle, oak in het hoofdtooneel
Franciscus' armoedc-opvatting h<;:eft willen ilIustrceren. En dit te
meer, daar hij - evenals Galle - zijn voorslellingen zooveel rna
gelijk groepeerl rond bepaalde deugden en dadell van Franciscus.
Zoo beeldde hij 0]) het reeds besproken glaasie I. I. de Hefde uit
vall franciscus jegens den annen, lijdenden JeZlls; op het nag te
beschrUven ruitje VII. I. de schuldelooze eellvoudigheid van Fral1
ciscus ell diens eerste volgelillgen; Ojl VII. Z. Franciscus' wonder
macht enz. - -
Oit alles in aanmerking genomen, houd ik er mii van overtuigd. dat

I) Jaarverslag der Provincie 1915 hI. (36).
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in het onderhavige geval de glasschilder heeft willen voorstellen
hoe Franciscus zijn levcllsonderhoud ging bede1en overeenkomstig
Galle plaat 7 E. Doch dan heeft hij ziill voorbeeld ook verkeerd bc
grcpen en uitgewerkl!

II. 1. Ralld ruitjc met sYl11balische voorstelling. Door cen
horizon tale dia~ollaal is het ill twce Kclijke helften verdeeld.
De beneden-helil wordt gehcel gevuld door een zware bank Iicht
grijze, bruin·geschaduwde stapeJwolken. Op deze wolken rusten.
schuingckruist, een kruis van geel en ecn metaalkleurig ankcr
zander stok, dat onder den kruisboOJ11 doorgaat.
In de bovenhelft de woorden "Spes et Fides". De geheele bovcn
helft (buiten de iigurell en letters) is donkcrblauw behalve rand het
middelpunt der diagonaal, waar het blauw cen weinig Hchter gctint
is, zoodat een soort liehlgloed ontstaat.

11.2. Pendant van het voorgaalldc glaasje. Het heeft: schuin
~ekruisl (de kruising gaat door het middelpulll) cen zeis met gelc
steel en een gral1w-groene tuehtroede.
Op de veriicale diagonaal boven een zandlooper, beneden een doods
hoofd, waaronder schuingekruist twee doodsbeenderen.
Over de horizontale diagollaal een bandelier over alles hcen met
Iict opschrift "Mors et Vita", dat ccn weinig is bcschadigd.
Suiten de aangcgevcn figuren is het ruitje donkerblauw.
Evenals echter op het voorgaande, is ook hier vanuit hct middel
punt een stralenkrans aangebracht door het blauw te verdunnen.
J3eide glaasjes (II. 1. en 2.) hebben oorspronkelijk gestaan in de
gangramen van het klooster-ziekenhuis.

111.1. Wapen: gckwartileerd ruitschild: 1 en 4 op keel een
gewei van goud: 2 en 3 OJ) goud een schild van zilver l11et drie
kepers van keel. vergezeld van drie gecontourncerde horcns vall
keel met vier zilvcren bandcll.
De uiteinden van een versneden helmkleed zijn nag even zichtbaar.
Zooals het glaasje nu is. schijnt het niet meer volledig. wijl een
gedeelte ervan gebruikt is am een ander glaasje te restaureeren
(l1.m. XXVI!.!.).
Het wapen is vall een vrouw. Welke?
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III. Z. Wape". Gedeeld veld: 1. op zUver cen band van keel
beladen met drie mispelbloemen van zilver, vergezeld van tweemaal
drie blokken (2.1. en 1.2.) van brons; 2 op gaud cen leeuw van
brons (tong van keel).
Het schild is gedekt door cen aanzicllde toufl1ooihelm van aZUUT

(met goudcll schouderrand ell stangcn). Op den helm cell mispel
bloem. Vcrsncden helmkleed.

IV. 1. Wapen (0 vaal schild). Doorsncdcri veld: 1. op zUver
drie vogcls vall sabel achter clkaar geplaatst; 2. OJ) ~oud cen ossc
kop van tcrzijde met gedecltc van den nek.
Het schild is geslotcn in cen barak-lUst, waarop in het midden boven
cen gevleugeld engelkopje rust. Deze omlijsting komt meerdere
malcn VODr op verschillcl1de plaatsen in het pando Uit vergelijkim;
met Dude scherven is gebleken, dat de glaasjes met ae hier gegevcn
schild-omlijsting, moeten gesteld worden in de Ie helit der ISe
eeuw. Die oude scherven hebben n.m. opschriften, die in dczelfde
ornlijsting gevat Zijll als hier bedoeld. Hebbcn deze o))schriften mis
schien onder bedoelde glaasjes gestaan?
Het hier beschreven wapcnscllild k0111t - bcholldells ctlkele zeer
klcinc verschillctjes, welke tcr jllaatse (XI. I) worden aangcgcvcn 
nog cen kecr voor.

IV. 2. W'llPen (ovaal schild). Ocdceld veld: I. 0)) sabel drie
visschen van zilver achter clkaar Iiggend op de deellijn: 2. cen
geheel grauw veld.
Schild-omlijsting als van IV. I.

v. I. en 2. Beide ~Iaasjes hetzelfde behalve dat de schild
houders ttaar elkaar toegekeerd sban en dat van 2 de emails ver
kleurd zijn.
Wllpell, gekwartileerd: 1 van Horne, 2 all zilver dri;~ tl10lcnijzers
van sabel, 3 op sabel drie driclinR"sfazcn van goud, 4 Oil goud drie
vogels van sabel.
A(s schildhouder een gevleugeld fantastisch dier, Jat het schild aall
een koord in den bek draagt. De voorpootell rusten OrJ den boven
rand van het schild.
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VI. I. \Vapell (ovaal schild): op ,goud merk (op molenijzer rus
Telld cell kruis, dat cell Maltheser-kruisje in ring in top draagt) van
sabel. Schild-cmlijsting als van IV. I.

VI. 2. Twee wapefls (ovale schildcn). Links (doorsncden veld):
1 op bruinachtig keel drie zespuntige stencn vall gaud, 2. op zUver
een molshoop.
R.echts (gekwartileerd): 1 en 4. 0]) goud drie rozen van bruinaclltig
keel (2.1.),2 en 3 op sabel drie vogels van zUver (2.1.)
Heide ~childctl wordell gedekt door een aanzicnde tournooihelm
van sabel met goudcn stangen (waarop cen gouden zespuntigc ster)
ell versnedcn helmklecd in de kleurcn der schildcll.

VII. I. Ecn hoofdtooneel (A) ell twee ncventooneeltjes (8 ell
C) nit de levensgeschiedcnis vall Franciscus ell diens ccrstc brae
ders Ilaar Galle's plaat 8, getiteld ,,/(eligiosa i1l11OCeiltia ae simpli
citas".

A. Bij Galle plaat 8 A.

Tocn de H. FrallciscllS eells lllet broeder Masseus op reis was ill
Toskane, kwamen zij bij eCll driesprong vanwaar ze IJaar Siena of
naar Florence of Ilaar Arezzo kondcn gaall.
En niet wetend waarheen, vroeg broeder Masseus, die eell eindje
vooruit was ge]oopen. welken weg zii zouden illslaan. Toen gebood
de heilige Franciscus aan broeder Masseus bij de verdienste der
heilige ge!1corzaamheid, dat hij op dien driesprong zooals de kin
deren doen, in een kring lOU ronddraaien loolang tot franciscus
het zeggen zou. En als een waarlijk gehoorzame draaide broeder
Masseus zich in de rondte.
Op het glaasje ziet men rechts FranciscIIs - herkenbaar aan den
nimbus - die met de linkerhand de kap over !let hoofd heen voor het
gezicht getrokken hecH; met de rechterhand maakt hij eell gebaar
naar broeder Masseus, die links (met den rug naar toeschouwer) is
afgebeeld met z'n kap OJ), terwijl hij de handen uitgestrekt heeft.
De draaiende beweging waarvan boven ~q)fake was, en die op de
plaat van Galle zoo typisch is weergegcven door hel strak-wijd
uitstaall van 't habijt, komt op het glaasje niet tot haar recht. Mo
R'elijk hceft de schilder deze veranderin& aangebracht, daar anders
de teekening te breed werd voor het ruitje.
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Vlak achter Franciscus cen Romaansche boog-bouw, waurondcr ap
de plaat van Galle het iooneeltje is geplaatst. dat ap het glaasje
J. 2 voorkomt als C. Op het hier-besprokcll ruitje heeft de glas
schilder onder dezen boag het tooneeltje E geplaalst van Galle's
ptaat 8.

C. Bij Galle plaat 8 E.

Degenen. die met den heiligen Frallciscus omgingcn, zijn er meer
malen getuigen van gcwcest, hoezeer hij den rcdeloozen schep
scIen was toegcncgen, zoo zelis, dat hij tot hen speak alsol ze ver
stand hadden. Vandaar dat hij bij zulke gelcgcnhedcn dikwijls ill
vervoering geraaktc.
Hiertoe behooft oak de cigcnaardige verlelling, volgens welke de
heiliRc aan cen broeder vcrbood VUUf 01) zijn habijt tc doovcn.
"Lieve broeder, zei hij, doe toch het vuur ~CCt1 Iced". 1)

Onder den bovengcnoemden boog ziet men OJ) het glaasje een cell
voudig huisje, waarvall de gevel is weggenOI11CIl, met cell rookende
schoorsteen crop. Daarbinllen Franciscus voor CCII groot IJaard
vuur gezeten; links vall hem staan twee brocders, waarvan de cen
'n COlmer in de hand houdt.

B. Bij Galle plaat 8 B.

Broeder Ruiinus, die een zeer eenvoudig man was, en de gave van
het woord te voeren mistc. kreeg eens van Franciscus de opdracht
om naar Assisie te gaan en voor het volk te predikell. Doch broeder
Ruiinus verontschuldigde zich zeggende, dat hij daartoe niet be
kwaam was.
Toen zeide Franciscus: ,.Omdat ge niet aanstonds gehoorzaal11d
hebt. beveel ik u op gehoorzaamheid, dal ge naakt, aileen l11et een
brock aan, naar Assisic wit gaan en zoo voor het volk preeken".
En aanstonds ontdced brocder Ruiinus zich van zijn habijt, en ging
naar AssisiC. t)
Links op het glaasje ziet men Franciscus (in habijt). Tegenover hem
de broeder Rllfinus, geheel ontkleed, allecn eell lendendoek am.
De pose van zijn lichaam is als van iemand. die op weg gaat en
nag een laalsten blik werpt op den vricnd, dien hij achterlaat. Tus-

I) J. C. M. Buys. franciskaallschc Le.l::cnden bl. 214.
') Item. bl. 133.
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schell Franciscus en broeder Rufillus ligt op den grond liet habijt
van dezen laatstc. Alles is afgebeeld in een heuvellandschap.

VII. 2. Een hoofdtooncel (A) en twee ncvcntooneelties (B en
C) uit de levellsgeschiedenis van Frallciscus naar Galle's plaat 19,
getiteld "Miracll[oruTTl catalogus".

A. Bij Galle plaat 19 A.

Te Siena plantte Franciscus zijn reisstaf in een darrell stecngrond.
Den volgcndcn morgen vond hij dlen staf tot cen frischbloeicnden
jongctl boom uitgegroeid. I)
Op het glaasie zief men op den voorgrond Franciscus, die een dar
ren tak in den grand zet. frandsclIs' hOtlding is voorovergebogen;
hij heeit Z'll kap op: om zijn hoafd cen heldere nimbus.
In afwiiking van Galle's plaat heeft de glasschilder hoven aan den
doncH tak een groote afhangende splinter geteekend.
Rcchts op den voorgrond is een broeder ~ezetet1 (van den toe
schouwer afgewend) die een bewonderend handgebaar maakt. Bil
Galle is zijn houding Jiggend, naar den toeschouwer gekeerd, terwijl
hij met gekruiste armen rust op een rostblok.
Het tafereeltie is geplaatst op den rotsigen top van een heuvel op
welks glooing links een hooge boom is geplant.

B. Bij Galle plaat 19 B.

lets zeer wonderbaars en der vermelding overwaardig gebeurde bij
de stad Gubbio. Er was binnen het grensgebied van die stad een
wolf monsterachti~H!root en woedend-roofzuchtig, die veel schade
en onheil berckkende aan de bewoners van Gubbio.
Toen nl! de heilige Francisclls in die stad vertoefde besloot hij, uit
medelijden met de burgers, den wolf tegemoet te gaan. Hij deed
zulks, bracht den wolf op het marktplein der stad en sloot daar een
verbolld met hem. Tot teeken van dit verbond moest de wolf z'n
poot in Franciscus' hand leggen. 2)
Binnen den ring van lage huisies ziet men op het glaasje een ver
hoog. Daarop staat Francisclls met dell wolf, die z'n voorpooten in
Franciscus' handcn heeft gelegd. Rond het verhoog cell kring van
menschen.

') Libcr conformitatum - - pa.c; 191 col. 2.
OJ J. c. M. Buys. franciskaanschc Lell:erden hi. 104.
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C. Bij Galle plaat 19 C.

Tacll Franciscus prediktc in Lombardije werd hij bii iemand aan
tafel genoodigd. En terwijl hij aanzat, kwam een arme mall een aa1
maes vragen.
En Franciscus, van taiel opstaande, gaf den anne het gebradcn
haantje, dat hemzelf was voorgezet. Maar de man bcwaarde het,
daar hij slechte bedoeJingen had. Want toen Franciscus den vol~

genden dag wederom voor het yolk predikte, kwam oak die anne
Iladerbii om den hcilige - die wei averal de boetvaardigheid ver
kondigde, maar tach lekker eten niet scheen te versmaden - be
schaamd Ie maken. Doeh tocn de lllall he! haantjc uit z'n bedeltasch
haalde, was het door de kracht Gods in cen visch vcranderd. I)
Bij den in het hoofdtooneel vermeldcn boom (links) liet men den
bedelaar, die in Z'1\ hand iets houdt, dat den vorm van een visch
heeft. Hii heeft zijn hoed afgenomen ten groet. Tegenover hem Fran·
eiseus, die in gesprek is met twee wereldliike personen.

VIII. I. In het midden van het glaasje een overdektc bidstoel,
waarop een open boek ligt.
Links daarvan (staande) de H. Maria Magdalena, die in haar band
den zalfbus draagt. Haar kleeding is IGc-ceuwsch, het onderlijf sterk
geprononceerd, om Imar hoofd een nimbus.
Reehts van den bidstoel een geknielde vrouw (geefslcr?) in grauw
kleed met geplooiden halskraaj{ en 1l10uwomSlagell, die beide wit
Zijll. Op haar hoofd een mutsje. Zij heeft de handen samengevouwell
tot gebed.
Geheel reehts, doch meer Ilaar achteren, een vrouw, die R"eheel in
afbeelding overeenkomt met de voorgaallde.
De achtergrond wordt gevormd door een zuilengang met Romaan
sehe bogen verbonden (ill lijllcn aangegeven).

VIII. 2. Een H. Trits: mocder Anna (staande). een aureool om
het hoofd, die Maria OJ) haar rechterarm draagt. Maria hecH het
killdje Jezus op schoot.
Met haar Iinkerhand wijst de H. Anna op haar maagdelijke dochter
en goddelijk klein kind.
Hier kan vermeld worden, dat ill de votiefkapel van den H. Man

1) Libcr conformilatum __ pag 141 coL I.
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Job te Leukcn (onder Wcert) zich cen zeer mooic Al1l1a-Selbdrit!
bevinctt n.m. cen houten beeld, dat llaaT schatting, uit de 15e ecuw
afkomstig is.

IX. I. De H. J031111C5 Evangelist, die in de Iinkerhalld cen kelk
draagl. waaruit cen slanoR' opkronkelt.
P. Nieuwbarn D.P. geeft van dit attribuut cen verklaring van den
h. IsidoTUS, volgens welke de Apostel een giitbcker ongedeerd heef(
geledigd. I)

Dc H. J031111C5 is afgcbecld in cen berglandschap; zijn hOlidill,R' is
als vall icmand die hevig verschrikt.

IX. 2. Oe voorstellill,R' van Maria als Moedcr-Maagd; Zii Itech
de handen gekruist OJ) de borst. Om Imar hoafd cen groote licht
gloed, die gehcel de boYcnlJclit van liet glaasjc vult. Zij staat op
ecnigen aistand voar cen l11et wallen en tarcus ommuurdc stad.

X. L Een hoofdtoonccl (A) en twee neventootlccltjcs (8 ell C)
uit de levellsgcschiedcnis vall franciseus naar Galle's plaat 9. ge
tHeld "Castimoniae et virgillitatis exemp[a".

A. Bij Galle plaat 9 A.

Ann het hoi gcnoodig-d van keizer Frederik " moest franciseus cell
hevigc bekorillg tegen de hcilige deugd van zuiverheid wecrstaan.
Nadat franciscus aan cen maaltiid. die hem was aal1~cbodell. had
dcelgenomen. werd hem cell kamer ter overnachting aangewezen
De keizer ecilter. die zich op franciscus wilde wreken over diens
vrijmoedige prediking te/{en zijn ongcbonden levenswijze, had in
die kamer cen publickc dccrne van buitengcwone schoonheid deell
verber/{en. Toen nu de H. Frallciscus die ka111er was binnengegaan
en de deur gesloten had, kW<lm zij uit haar schuilplaats te voor
schijn en trachtte hem tot vlecschelijke londe te verleiden. Doeh in
dell ijver ZUIlS geestes zicll ontkleedend legde franciscllS zich naakl
or eell vuur, dat daar was aan,l:t"elcgd, tel' neder en lloodigde toen
het lIIeisje uit Iwar plan te volvoeren. 2)
Oalle, ell in navolgin1! van hem de glasschilder. heef! dit voorval
afRcbeeld ill cell open landschap. Op den voorgrond ziet men Fran-

') Oliiclecle KcrkS!;ids "an Nijm~j(cn II. hI. ::46.
') Ubcr conforrnltatum cal::. 140. col. 4.
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ciscus (dell nimbus Gm het hoofd) gebce\ olltkleed, de knieen op
trokken, liggen op eell houtvuur, terwiil hij leunt ap zijn linkerarm.
Met de rechterhand lI1aakt Itij Cl:f1 uitlluol1igend gebaar naar een
vrouw, die op hem toeloopt. Haar borst waar zij met de linkerhand
(haar rechterarm is opzij-t1itgestrekt) op wiist, is grootendeels ont
bloot door het opcnval1en van haar kleed. De motlwen van haar
kleed zijn tot boven de ellcbogen omgeslagen. Haar rok valt hoven
de knieen open, zoodat haar eene been bijna geheel en het andere
~edeeltelijk ontbloot zichtbaar zUn. Een loshangende haarwron~

waait in haar hals omhoog. Om lJaar middel heeft zij cen breedc
ceintuuf, aan haar voetcn dunne sandaaltjes.

B. Bij Galle plaat 9 B.

Tcrwijl de H. Franeiseus in de cenzaamheid van Sarziano vcrtocfde,
werd hij door den duivel tot zinnelijke wnde verleid. En uitgaande
uit zijn eel, wierp hij zich gelleel ontkleed in de snecllw en wentelde
zieh zoolang daarin totdat de bekoring geheel gcweken was. Want
Franciscus zag, deor toedoen van den dllivel, in zijn verbeelding
een vrouw en kindere!l cn diellstmaagden, die hem ten dienste zou
den staan zoo hij toestemde. I)
Op het glaasje ziet men een vrOL\W, die de armen 0vcr elkaar ge
kruisd heett ell die door een kind, dnt naast haar staat, am het
middel vastgehouden wordt. Bovendien nag drie andere kindcrcll
cn wat terzijde bij het ~Yebotlwtje van tooneeltje C twee vrollwelijke
figuren (dienstmaagden). "Iak voor deze groep heeft Galle den H.
Franciscus geplaatst, die OD handcn en voeten een kruipende be
wegin\( over den grond maakt. Hij wendt het hoofd am naar den
dllivel, die in boksgedaante op de achterpooten loopend naast hem
staat. Van dit laatste (Franc. en de bok-duiveJ) kan men bij aan
daehtig beschouwcn slee-hts cnkele lijnen vinden.

C. Bij Galle plaat 9 C.

Vader Bernardone, vertoornd over de opspraak-makende nictlwe
levenswijze van Franciscus, wilde hem voor den wereldlijken reeh
ter onterven. Maar francisclls beriep zich op den bisschop. En met
ziin vader voor den bisschop verschenen. gaf Franciscus alles. zelfs
ZIJI1 kleedcrcn, aan Z'11 vader terug.~)

I) fr. Dott!. Cavalca, Vita S. Franc. - - pag. 72.

') It'm.•". 37.
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Rcchts or het glaasje een eCilvoudig gcbouwtje waarvan de gevel
is weggcllomen. Daarbinuen ziet men een bisschop, met koormantel
0111 en mijter ap, gezetcll op cell [age troon onder een baldakijn.
Tegenover hem staat franciscus, ontkleed, cukel cell lcndcndoek
am, die cen kleedingstuk in de hand houd1. Tusschen franciscus en
den bisschop twcc personcn 0)) den achtergrond. Achter Francisclls
is in den wand een deuropening.
liet tooneeltje is een weinig beschadigd.

X.2. ECIl hooidtooneel (A) ell zcker cell nevcntoollccltje (8)
nit de levcllsgeschicdenis van Francisclls naar Galle's plaat 10, ge~

titeld "Tel/totio dO(//1lonis, et divini solalii recOllcillatio".

A. Bij Galle plaat 10 A.

Wederom door den duivel tot zinllclijkc zollde bckoord, wentelde
Franciscus z'n l1aakte lichaam zoolang in de doornell tot de beko
ring volkomell was geweken.
Op het glaasje ziet men Francisclls (den nimbus om het hoofd)
geheel ontklced in doorn-takken Jiggen, terwijl hij zich vasthoudt
aan een boom, die uit het midden naar links is geplaatst. Achter den
boom komt een broeder, die de kap op heeft, uitkijken. Vlak achter
Franciscus - uit het midden l1aar rechts - is de duivel voorgc
steld in menschelijke gedaante doch met bok-horens en een staart.
Wegens beschadig-ing kan men aileen den kop en de beenen van den
duivel nog zien; de rest van het lichaam wordt nog door eeu eukel
lijntje aanReduid.
Zooals het tooneeltje hier is afgebeeld, vertoont het meerdere af
wijkingen met Galle's plaat.
Galle heeft het geplaatst in een open plek van cell bosch, welke door
verschil1ende boomen is omgeven. Op het glaasje is, behalve wat
struikgewas, slechts cen zware boom aigebeeld n.m. die waaraan
Franciscus zieh vastholldt en de broeder achter vandaan kijkt. Bij
Galle kijkt deze brcede;- aehter een andere boom uit. Bij Galle staat
de duivel v66r, op het glaasie achter francisctls.

B. Bij Galle plaat 10 D.

Het tooneeltie is door den glassehilder g-eplaatst binnen de sfeer
van het hoofdtooneel. Het stelt den H. Francisctls voor staande in
de geopende poort van een klokketoren, terwijl een duiveltje vall
hem wegvlllcht.
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Oi dc glasschilder 110g meeT tool1ccltjes van Galle's plaat heeft oycr
genomcn, is wegclls beschadiging, moeilijk te bepalen.

XI. I. Woven geliik aan dat van IV. 1. behalve dat de vogcls
in veld 1. cen snave! hebben van zilver. Oak de schildomlijsting ver
schilt, doch slechts in zooverre zij meeT inccngedrongcn is.

XI. 2. Wapen (ovaal schild): OJ) zilver twce schuin-gekruistc
pijlcn (punt boven, veder bcncden). Boven en onder cell maarle vall
sabel. Rechts en links cell klaverblad.
Oedekt door touTnooihelm '(waarop cen maarlc van sabel) en ver
sneden hell11kleed in de emails vall schild ell stukkcn.

XII. I. Symbolischc voorstel1in& van het geheim deT H. Dric
vuldigheid.
Tegen den gekrooncten boom van cen kruis twee gczoomde schildcll
in hart-vorm. Ze zijn over c1kaar geschoven zoodat drie vakkclI
ontstaan.
Linkervak: Christus ill zittende hending met het kruis. Hij heeft 't

bovenlichaam ontbloot.
Middenvak: H. Geest in de gedaante eener duif.
Rechtervak: Ood de Vader als cen gekroondc grijsaard ill wijden

mantel. Houding zit tend hoewel geen zctcl zichtbaar is.
Uit den aigesneden hartader der schilden ontluiken passiebloemen.
Op den grand aan weerszijden van den voet des kruises eenil{c
bloemen o.a. tulpen.
Randschrift: Trinus Dells est et UnlIS.

XII. 2. Goud-omliist opschrift:

Jan vnn Straclen Meyer
Van het klooster tot Sinte
Elisabeth en tegenwoordi,l!h

Schepen tot heythuysen en
Maria Sijn huysvrou. 1659.

Achter het opschrift uit een klimmend fantastisch dier met uitge·
spreide vleugels, dat ~en wapenschild aan een koord ill den bek
draagt. Het schild rust op de bovcnlijst van het opschrift.
Wapefl: op goud huismerk van sabel.
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Is deze Jan v. Straelen mi~schien uit de familie van zekere Jan
v. Stralen die met z'n bracr Carnelis de beeldstormers ill i566 wist
af te hOl/den van een algeheele plundering van het klooster Maria
Wijngaatd, het tegcllwoordige Brigittincssenklooster. 1)

XIII. I. Goud-omlijst opschrift:
Andries Daniels ende
Margriet Eghens? syn

Huysvrouwe
Anno Domini 16?9.

Op de bovcnlijst van het opschriit een wapcnschild.
Woven: Op gaud huismerk vall sabel tusschcn A. D.
Olaasje ernstig beschadigd.

XIII. 2. Goud-omlijst opschrift, Jat rust OJ) cen mandje met
vruchtcll.

Oat Geluck heeH veel beniiders
Noclllans hulpt Godt de Wijders.
Al waer de nijders noell so viet
So geschiet doch Vat Oodt hebbC wil.
Oeertruyt Drijssen gaf dit glas
als sy noell Jonghe dochter was

Anno Domini 1670.
Op de bovenlijst van l1et o])schrift rust cen wcreldbol tusschen de
letters 0 en D.

XV. 1. In cen met grocn en bloemen versierde gOUdell lijst,
het opschrift:

AIle die mij benijden en niet
en gheven, Oodt wilse verblij
den illt eewigh Leven,
SOlldach Mayot ell
Cecilia syn huysvrou. AO 163(5?)2.

liet opschrift wordt gedekt door een ovaal wapenschild.
Wapen: 0]) gaud monogram (5 baven M) van sabel.

I) Weert en de Minderhrocders tot 1568 III (Het kantOll Weert 18 Dec. 19(9).
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XV. 2. Het glaasje wordt door de korte diagollaal in twee
helften verdceld.
In de bovenhelit cen wapenschild (ovaal-vorm).
Wapell: op vcrkleurd goud cen paaschlam lOuder nimbus.
Het wallen oll1sierd door grocll ell VfllChtcl1.
III de bcnedcnhelft het opschriH:

SaJich is hij die OJ) den armen
bchoeitighen pCYSl, Godt sal synder
gedcnckcn als hij van hier rcyst.

Jan Goverts
Anno 1652.

Beide glaasjes (XV. 1. en t.) zijn gevat in cen breede omliisting van
diepblauw, waarin de uiteinden vall een langgerektc zespuntigc ster
van diep-rood uitkomcn.

XVIII. 1. Een gOlld-omliist opschrift in gothisch letterschrih:

Ee die wat weet, die swijgc
ell die wei is, die blijvc,
Ecn die wat hccft, die behalt,
Want een ongcluc camt bait.

Cocnraet van \Vaclre cude Lucya syn huisvrou
Anno 1611.

In het midden OJ) dc bavcnlijst cen alliantiewapen, waarnaast als
sehildhouders twee naakle engehjes zittcn !{ehurkl (aan iedere kant
OOn).
\"Vanel1: (bar::..n) up sabel eell leeuw vall UellI sinopel (tong van keel)

(femme) sabel-gaud gefaast veld met kanton (waarin drie
brlline lubben) van gaud. Over alles hecll een keel-zilver
~eruit schuinkruis (rechterbalk onder kanton).

f)e benedcnlijsL die met irallje versicrd is. rust in het midden op
cell cngelkopjc, dat boven een mandje vruchtell is geplaatst.

XVIII. 2. Van tcekening is dit glaasje volkomen gelijk aan he!
voorgaande. uitgenomen het opschrift, dat luidt:

Oeh waere aile toge gesplete
die Quaet segghe, eer Quaet wetc.
Men vindt geen grauwelyck?
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Dan een Quaede tonge, s?
berooft s'mensche eer.

Cocnraet Loyemans van
Maeseyck en Lyshet syn ?

Anno 1611.
\f!apell: (baron) op goud huismerk van sabel.

(femme) op zilver een mand. waarachter schuingekruist
twee gafiels.

Beide glaasjes (XVIII. 1. ell 2.) hebben oorspronkelijk gestaan in
ruam XX., doch zijll door den Eerw. Br. Ambrosius Goosen O.f.M.
cl11streeks 1906 verplaatst.

XXI. I. Het ruitjc heeft het tafcreel uit den hor vall Ulijven
lLlII. llct oogcnblik, dat Judas den hof binnclltrcedt 0111 Jezus over
tc levercn.
Op den voorgrond Petrus, Jacobus en Joannes slapcnd.
Op den achtergrond tussChCll Slruikgewas cen openstaand tuin
poortje waardoor Judas binllcnkoml.
Daar tusschenin Jeztls geknield, in biddende houding. Uit cen Iich
tende wolk verschijnt Hem de engel der vertroosting die een kelk
in de hand draagt.
Het glaasie. dat cell wcinig beschadigd is. is in bOllte kleurcn uit
gewerkt.

XXI. 2. Een Laafsle-Avolldmaal-taiereel, dat geheel in de
rechterhclft van het glaasje is uitgevoerd. Weergegeven is het
oogenblik, dat Judas zich verwijdert om zijn planllen tcgenover
Jezus uit te voeren.
Op den voorgrond der pln.vuizen-vloer staan eell schenkkan cn eell
schaal met vruchten.

XXII. I. Een hoofdtooncel (D) en drie ncvcntooneeltjcs (A, B
en C) uit de lcvcnsgeschiedcnis vall Francisclls naar Galle's plaat 12,
~etiteld "Admiranda eius energia".

A. Bij Galle plaat 12 A.

Voordat de priester Silvester ill de Orde der Mindcrbroeders trad.
was hij zcer bevooroordecld ten opzichte van den H. Franciscus en
de leefwijze van diens ecrste volR'clingcn. Maar in eell droom kwam
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het hem voar hoe rond de stad Assisic zich cen groat monster be
\\oog, dat wcrd verdrevcll door de tegcnwoordigheid vall Fran
ciSCllS. uit wiens mand cen great kruis te voorschijll kwam. 1)
Links ap het glaasje cen eenvoudig huisje (vanai den rand het
tweede). waarvan de gcvel weggenol11cll is. Daarbinnen ziet men
icmalld ap bed Jig-gen, gedceltelijk onder de dekens uit; hij Jigt met
het hnoid op de handen. Boven zijn hoofd (in cen Iichtgloed) cen
paar gebouwtjes, waarvOOr cell dieT staat met groaten muil; door
eenige lijntjes rond de huisjes wordt de omtrekkcnde beweging van
het beest aallgegevcn. Rechts hiervan cen mOlllliksfiguurtje (Fran
dscus) en evell buitclI de mond daarvan een kruisje, dat mel den
boom in de richting deT mond wijst.

B. Bij Galle plaat 12 B.

Aanvankelijk aarzeldc Paus Int10centius [II am den regel van fran
cisct1s goed te keuren. Doeh in een drool11 werd hij ol11trcnt den
annen boetc-doener verlicht. Hij zal! de basiliek van Lateranen wall
kelend, maar onderstllt door een annen monnik, in wien hij fran
ciscus herkende.!)
Links op het glaasje (legen den glasrand) eer. eenvoudig huisje.
waarvan de gevel weggenomen is. Daarbillllen ziet men een bejaard
man op z'n bedslede Jiggen. OJ} cell bankje aan het veeteneind staat
de pallselijke tsaar; Oil een klein verhoogje midden veor 't bed een
naehtspiegel. Boven den slapenden grijsaard (in een liehtgloed) een
seheeigeteekend huisje dut aanleunt tegcn CCIl ziltcnd monnikje.
De huisjes van dit ell het vorig tooneeltie staan op den hoogen rots
oever van een water.

C. Bij Galle plaat 12 CO.

Toen de heilige francisclIs met een metgezcl in hel Venetiaansche
vcrbleef. zag hij op den oever van een water cell l11enigte vogels.
En daar die vogels Z00 lustig zangen. zeidc hij tot ziin broeder:
"Laten wij tezamen lIlet on2e zllsters de vogcls Ood loi zingen ell
de gctijden bidden. a)
OJ} het verlengde Will den oever. waarop de hllisjes der varige too
neeltjes staan, ziet 111en een rij boamen. Daarvoor twee monnike~.

') ir. Dom. Cava1ca. Vita S. Franc. - - [la~. 42.
') Item. [lag. SO.
') Item. [laIl:. IZO.
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een staand, de ander gehurkt-zittend. Om hen heen cell kring van
grootere en kleillcre vogels.

D. Bij Galle plaat 12 E.
Tocn francisclls met een broeder bij het meer van Ricti vertoefde
kreeg hij een groote levende visch. Maar in een bootje gegaan, liet
hij den visch weder in liet water. En de visch bleef zoolung bij !Ict
bootje zwemmCIl, tot Francisctls den zegcn had gegeven. I)
Op den voorgrolld van het glaasie ziet men Franciscus staande in
cen boot, welke door een broeder, aan den kop gezetcn, wordt
Yoortgeroeid. franciscus heeH de rechterhand uitgcstrekt. de linker
vermancnd opgeheven. Achter het scheepje ziet men boven IIet
water de g-roote kop van een visch uitkomen. Onder den oever nag
cell menigte visschcn met den kop boven water. Geheel op den
achtergrond zijn de llUizen zichtbaar van een stad, op den oever vall
het water aan den voet van een heuvel gelegen.

XXII. 2. Twee tooneeltjes \lit de levensgeschicdenis van Fran·
ciscus. Een hoofdtooneel (H) naar Oal1e's plaat 17 getiteld "ObitilS
at(/Ile ad coelitis emigratio", en een neventooneeltje (A).

A. Bij Galle plaat 10 F.

Toen de H. francisclls door den samenloop van vele ziekten werd
gekweld, wenschte hij z'll gees! door muziek te verkwikken. En
terstond was eell Engel bij hem, om aan dit vrome verlallgen te
voldoen. 2)

Links, tegen den buitenwand van het hoofdgebouwtje, een klein een
vaudig huisje met weggenamen gevel. Daarbinnen ziet men eell
monnik al) den grond uitgestrekt Jig-gen. Bij diens voeten staat een
Engel. die viaal speelL

B. Bij Galle plaat 17 A.

Taen franciscus zijn einde nabij wist, wenschte hij in Maria-ter
Engelen te sterven. Hi.i liet zich daarheen dragen en naakt op den
vlakken vlaer neerleggen. En alvorens Ie sterven, zegende hij al
zijn broeders, zooweI die aanwezig waren als afwezig. 3)

Dit hoofdtoaneel beslaat bijna het geheele glaasje.

1) Ir. Dom. Cavalca. Vita S. Franc. __ pag. 1,zo.
t) Item. pag. 78.
~) Item, paR. 196.
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In cen zuilenzaal, waartoe drie treden toegang geven, Jigt Francis
eus coke! met ceIl lendendoek om op den grand. Vanuit ziin mond
gaat ecn lichtstraal, die ziclt tot een ovaal vcrwijdt, waarin cell men
schelijk figuurtje (de ziel van Franciscus).
Bij het hoofd vall Franciscus twec Engclctl met ontbloote armcn en
schouders. Aan franciscus' rechterzijde drie brocders geknield (een
bij z'u schouder met kap OPt een bij z'u heup met kap af, een bij Z'll

voeten met kap op). De middelste vall deze drie is diep neerge
bogen; op diens hoofd rust Francisclis' linkerhand.
Op de cerste trede, bij francisclls' schouder, ligt cen broeder ge
knield die diep gebogcn is; op diens hoofd rust franciscus' rechter·
hand.
Op dezelfde eerste trede, bij Franciscus' voeten, nog een broeder die
door den glasschilder aan dit tooneel is toegevoegd.

XXIII. L Wapen (ovaal schild): op goud een geschulpt kruis;
hartschild: op azuur een paaschlam mel geel vaantje.
Schild-versiering gedekt door mUter, kromstaf en bisschopshoed.
Het geheel rust op een bandelier met lijfspreuk: Vincit in cruce mitis.

XXIII. 2. Wapen: op goud drie helmkronen (2.1) van sabcl.
Schild·omlijsting als van IV. 1.

XXIV, I. Ooud-omliist opschrift:
Ruthger Peerbooms als
Armen-meester deser Stadt,
en Oeertruyd Ververs syn
Huys·vrotlw. Anno 1653.

Midden op de bovenlijst van het opschriit een wapenschild, dat mel
een koord is bevestigd aan cen roset, veer de helft zichtbaar aan de
buitenrand van het glaasjc. Aan wcersziiden een lichte versicring
van bloemcll, waarop twee Ilaar elkaar toegekeerde liisters.
Wapen: van gaud met cell boom OJ) grand au nat mel.
Ditzelfde wapen boven eell in scherven ovcrig opschrift: Simon
Perboms ende Jenkcn Perboms syn huysvrou 1662.
ECII later lid der famiJie stelde het wapen aldus samen: op gaud cen
keper van keel vergezeld van drie peren aan steeltje met blad au
nature!, zooals men kan zien boven den biechtstoel tusschen de
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12e en 13e kruiswegstatic OIlZCT kloosterkerk. Net onderschrift al
daar luidt: M. Joanncs Peerbooms. longrua" 1694.

Het wapen deT iamilie Vcrvcrs. hoewel niet opgenomen in het
wapen van boven-gcmcld glaasje, vond ik op cen wapcnpiaQuet
boven raam VII.
Wape1l: cen pot blauwe veri met banden van keel; daarboven cen
merk: alles OJ) zUver. Gedekt door aanzicnde helm en versneden
hchnkleed, rust end op cen bandelier l11et opschrift: R.. D. Herma"n~ls
VerveTs, vice-pastor IwillS civitatis.
Verderc ledcll deT familie worden Ilog genoemd:
I. OJ) cen in schervcll beSiaand opschrift: Jan WilJcmse Leensschep
pen code Armcn-M. OceseT stadt cnde Heerlijckhei? Weert eode
}oarmfl Ververs s? HuysVrollW. A. D. 1696.
2. op cen Elenchus Deh1l1ctol'uIl1 ab aO 1710-1727 in Ilet kloosterpulld:

1712, Sept. 19. P. f. I-Icrmanlls Ververs, hospes ex COllventu
Venlonensi.
1722, febr. 20. A. v. P. F. Bonaventura Ververs, Guard. eme
ritus, 16 Jub.

3. OJ) cen Elenchus Dcfllllctorull1 ab aD 1797-1832 eveneens in het
kloostcrpand: 1804, Aug. 22. P. Jacobus Ververs Guard. act.
Deze Pater Jacobus was cell der 28 kloosterlingen - door Flament
in zUn Chroniek opgenomen - die tusschen de iaren 1797 en 1836,
tocn het klooster door de Frallsche republikeinen was opgeheven.
het verkleed en heimelijk bleven bewonen. I)
Nog vond ik een zekere Martinus Ververs. prior der Augustijner
kanunniken die, van het klooster Maria OJ) de Hage onder Eind
hovcn aikomstig, tot 1797 te Weert woonden in het tegenwoordig
bisschoppelijk college.
Genoemde Martinus Ververs komt te pas bij een spoorloos verdwe
nen ollderschrift, dat vroeger onder een der wapens in de ramen
van het klooster gestaan hceit. Oit onderschriit, gcpublicecrd onder
Onuitgegevene Stukkcn in de Oodsdienstvriend van 1859 (bl. 25),
luidde:

F. Pater Leonardus van Berch Deiprae Virgin is in ordine
Apostolico Canonicorum Regularium prOpe Eyndhoviam
Prior 17 = primus eiusdem instituti Prior in oppido Wertensi.

Prior Ververs nu noemde als laatste prior van Eindhoven Hubertus

I) fro Aur. Pompen oim.. 1::lcob Ill:raal v. Horne (Public. de Umbo 1904 bl. IZ4)
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Seissemaeckers en als eerste van Weert Joannes Boutmans. Hier
tegen tcckent de publica tor deT "onuitgcgeve stukken" verzet aan,
zich beroepend ap bovclIstaand onderschriit. dat hijzcli onder een
aud wapen in OilS kloostcr geziclI heeit. Uit deze Ycrklarillg voigt
dat bedocld onderschrift minstcns enkele jaTen v66r 1859 lIog in
een deT Idoosterramcn aanwezig was, terwijl het cenige jaren na
1638 - het jaar van de vcstiging deT katllllliliken binllclI Weert 
daar geplaatst is. Onder welk wapen het eehter kan gestaan IJebben,
of waar het geblevcn is, zijn vragcn, die onbeantwoord 1110cten
blijven.

XXIV. 2. .Een goud-omlijst opschrift:

Adam Strijbos ende
Maey van Kan alias Smets
syn HUYS-vfouwe.
Anno Domini 1659.

Midden op de bovenlijsl rust een met licht bloemwerk omsierd en
ingelijst wapenschild.
Waren: op gaud vijf banden van keel en cell vrij kwartier van zilver
met twee vogels van keel, een aangezet hoofd van keel met drie
molenijzcrs van zilver, ell een aangezctte paal van gaud met een
lelie-met-gevulden-voet van sabel.

XXV. I. Op een heuveltop een krijgsman in R.omeinsche wa
penrusting (wapenrok, soldatemnantel, korte laarzen, helm). In de
rechterhand een getrokken zwaard: in de Iinkerhand iets. dat cp
cen bewerkt stuk graniet gelijl\t. Aan zijn voeten Jigt een leeu\\':
rechts op den achtergrond een votiefkapelletje.
Afbcelding van den H. Adrial111S Marlelaar? In de Legende der
Heiligcn van Rosweyden komt onder de gravuurtjes der maand
Maart ecn plaatje voor, dat vee I overeenkol1lst yertoont mct de af
beelding op OilS glaasjc. rlet plaatje bij Rosweyden onder 4 Maart.

XXV. 2. Op een heuveltop een vrOIlW, die met haar rechter
voet staat op een voor den grand !iggend anker, en met de linker
voet op het ijzer van een spade, die zii met de Iinkerhand vasthoudt.
In cen vallei achier haar twee legers ruitervoik, die op elkaar in
rijden. Tusschen beide legers liggen Hjken op den grand.
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Een symbolischc voorst~11illg der ,)ortltudo"? Op cen houtsnee
randversiering, welke dicnt tot titelplaat van Strabo's werken en
gegraveerd is door H. Holbein Jr.. komi cen soortgelijkc voorstel
ling voar. 1)

XXVI. l. Wapen (avaat schild): vall gaud met cen IcctlW van
sabel (tong van keel) uitkomcnd uit vijf golvende fazen van zilver
en azuur. Gedekt door aanziendc helm (waaToD de leeuw uit "
schild) en versneden helmkleed van gaud en sabel. Alles rustend
ap cen gouden bandelier met liifspreuk: Luctor lit vincam.

XXVI. 2. Een "beweening Christi", Maria met het Iichaam van
Jezus op school. bU,crcstaan door twee engclcll. Op Maria's boezem
is het "zwaard der droefheid" gericht.
Het glaasje is zeer beschadigd.

XXVII. I. Het glaasje vertoont de "Voefwasscll;lJg" cn geeft
!let oogcnblik weer. dat Christus met een linnen doek omgord, dc
voeten wascht van Pctrus. die mct z'n ontblootc beenen in een bak
zit. Christus geknield v66r hem. Onder de ovcrige personen, hier
af.l!ebeeld. heerscht groote verwondering.
Het glaasic is gerepareerd met een scherf, blijkbaar afkomstig van
glaasie fiT. I.

XXVII. 2. Het glaasje heeft een "kruislalereel" met schenker.
In het midden Christus aan het kruis gehecht, links de H. Maagd.
rechts de H. Joannes aan wiens voeten een priester is geknield in
toga en geplooide roset.
Het kruis waaraan Christus hanRt. is een z.g. crux commissa (T).
De titel is door middcl van een latje erboven gcptaatst.
Men heeft wei CCIlS beweerd. dal Christus' kruis gcen crux com
missa kan geweest zijn. omdat daar - - - de kruistitel niet aan
bevestigd kon worden (sic).

Weert. fro MARCOEN HEUER O.F.M.

') Dr. Carl v. Li:ilzow. Oesch. des deuischen Kuplerstiches und Holzschnitlps
(Berlin o. J.) S. 146---47.
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