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Een kuil vol vensterglas en glazeniersafval uit Oldenzaal geeft een schat aan informatie. Niet 

alleen over gebrandschilderd glas uit de vijftiende tot de zeventiende eeuw en over het 

wereldbeeld van de inwoners van Oldenzaal in die tijd, maar vooral over het ambacht en het 

netwerk van een glazenier.

Venster naar het verleden

Amateurarcheologen van de AWN-afdeling 

Twente waren druk bezig met een opgraving 

elders in de stad toen een toeschouwer zei 

dat hij ook nog wel een klusje had: ‘In mijn 

tuin ligt nog een klooster’. In de zomer van 

1996 startten de amateurarcheologen daar-

op met een archeologisch onderzoek dat 

uiteindelijk twee jaar zou duren. Ze troffen 

funderingen en vondsten aan behorende tot 

het Agnesklooster dat tussen 1380 en 1651 

in gebruik was.1 

Kort na de start van het onderzoek stuitten 

de amateurarcheologen op een kuil van een 

halve tot een meter diep en circa een meter 

in doorsnede. De kuil lag tegen een muur 

- mogelijk de perceelgrens - en was gevuld 

met glas.2 Emmers, kratten en speciebakken 

werden gevuld (afb. 2). Nog niet bewust van 

het belang van deze bijzondere vondst, wer-

den slechts enkele foto’s gemaakt. De exacte 

vondstlocatie werd niet geregistreerd, maar 

op basis van de verhalen van de amateur-

archeologen kan worden geconcludeerd dat 

het glas in de tuin van een van de woningen 

aan de Boterstraat was gedeponeerd.

Na afronding van de opgraving van het 

Agnesklooster werd het glas gewassen. Het 

onversierde, blanke glas zonder opvallend 

productiesporen werd weggegooid. Het be-

trof waarschijnlijk het voor glazeniersafval 

kenmerkende sikkelvormige/puntige rest-

afval. Het gebrandschilderde glas, gekleur-

de glas en gebrandschilderde gekleurde glas 

werd uitgestald op tafels van schragen en 

melkglazen platen met tl-buizen eronder, zo-

dat de fragmenten zo compleet mogelijk bij 

elkaar gepuzzeld konden worden. Het blan-

ke vensterglas bestaande uit randfragmenten 

en complete kalibers3- en het overgebleven 

glazeniersafval werd in een chemobak opge-

slagen.
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De inhoud van de 

glazeniersafvalkuil werd 
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speciebakken verzameld, 
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De glazenier uit Oldenzaal

De inhoud van de kuil bevatte vensterglas en 

glazeniersafval. Het glazeniersafval bestaat 

uit het restproduct van het versnijden van 

grote glasplaten tot kleine kalibers die beves-

tigd in lood een raam vormden. In de kuil 

werd het restafval van twee typen glas aange-

troffen: slingerglas en cilinderglas. 

Bij slingerglas blaast de glasmaker eerst een 

kogelvormige bel. Aan de overzijde van de 

bel wordt een ijzeren staaf (pontil) bevestigd. 

De blaaspijp wordt losgebroken en er ont-

staat een opening. Door het pontil te draaien 

ontstaat door middelpuntvliedende kracht 

een dunne, ronde, platte glasschijf. Het 

eindproduct kan meer dan een meter in di-

ameter worden.4 Wanneer het glas enigszins 

is afgekoeld wordt het pontil losgebroken en 

ontstaat er een litteken (afb. 3). Dit verdik-

te centrum van de glasschijf, het pontilmerk, 

wordt ook wel een koeienoog genoemd. In 

Oldenzaal zijn 25 koeienogen aangetroffen, 

hetgeen correspondeert met 25 glasschijven. 

Daarnaast werd een groot aantal randfrag-

menten aangetroffen waar de ronding van 

het basisproduct duidelijk waarneembaar is 

(afb. 4). 

Bij cilinderglas blaast de glasmaker een cilin-

der, die over de lengte wordt doorgesneden, 

opengeklapt en op een tafel wordt platgestre-

ken (afb. 5). Van dit type glas zijn productie-

sporen aangetroffen in de glasdepositie (afb. 

6). Het betreft lussen op plaatsen waar het 

glas met een tang is vastgeknepen om de ci-

linder open te kunnen klappen, sporen op 

de rand waar een pontil was bevestigd en op-

pervlakkige, rode sporen van de ijzeren tafel 

waarop het glas is platgestreken.5

De glasplaten en -schijven werden vervaar-

digd in glashutten in onder meer Duitsland 

en Frankrijk en via een goed georganiseerd 

distributienetwerk verspreid.6 In de vijftien-

de tot de zeventiende eeuw werd veel glas via 

Antwerpen verhandeld. Antwerpen had een 

sleutelrol binnen de internationale handel 

van Frans glas in Europa.7 Distributie vond 

veelal plaats door steeds dezelfde handelaren 

en kooplui, en verliep via dezelfde handels-

routes. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat 

cilinderglas afkomstig is uit Duitsland en 

slingerglas uit Frankrijk.8 Waar de glasplaten 

uit Oldenzaal vandaan komen, valt moge-

lijk te achterhalen wanneer de chemische sa-

menstelling van het glas wordt onderzocht.

Recycling in de zeventiende eeuw

Het aangetroffen vensterglas bestond uit 

blank (licht groen getint), gekleurd en ge-

brandschilderd vensterglas, dat op basis van 

de decoratie, het kleurgebruik en de techniek 

grofweg tussen 1400 en 1650 gedateerd kan 

worden. Deze datering wordt ondersteund 

door jaartallen die op het gebrandschilder-

de glas zijn aangebracht. Het glas is veelal 

afkomstig uit woningen van gegoede bur-

gers, waar gebrandschilderd glas vanaf 1500 

steeds vaker de huizen sierde.9 Het betreft 

glazen die ter ere van een huwelijk werden 

geschonken met leuzen als uw huisfrow of 

met Bijbelse teksten die waarschuwen voor 

vreemdgaan (afb. 7). Het schenkingsglas van 

een geestelijke (afb. 8) evenals afbeeldingen 

van wapenschilden zouden afkomstig kun-

nen zijn uit kerkelijke gebouwen of gebou-

wen met een publieke functie; dergelijke gla-

zen werden echter ook aan personen met een 

belangrijke functie geschonken en beland-

den zodoende in hun woonhuizen.10

De zeer uiteenlopende datering en afbeel-

dingen en het incomplete karakter van het 

glas uit de depositie is te verklaren door na-

der in te gaan op de aanpasbaarheid van glas-

in-loodramen. Kalibers kunnen namelijk ge-

makkelijk worden vervangen. De beslissing 

om ze te vervangen kan meerdere oorzaken 

hebben: het breken met oude allianties, het 

heersen van andere politieke of religieuze 

stromingen als gevolg van bijvoorbeeld de 

Reformatie, trends, ouderdom en repara-

tie van kapotte ruiten. Uit de inventaris van 

de Abdij van Rievaulx (Yorkshire) blijkt dat 

het verwijderde glas in drie categorieën werd 

gedeeld. De mooiste stukken werden verza-

meld, een tweede deel werd verkocht en een 

derde deel werd slechts gebruikt om het lood 

te verzamelen en te verkopen. De eerste ca-

tegorie betrof glas dat van een prominente 

plaats was verwijderd en binnen de abdijmu-

ren een nieuwe plaats kreeg, zoals gebrand-

schilderd glas uit de dertiende eeuw, dat een 

nieuwe plek vond in de monnikenvertrek-

ken.11 Daarnaast is het goed denkbaar dat 

grote, onbruikbare fragmenten glas tot klei-

nere kalibers zijn gesneden die vervolgens in 

een ander raam gebruikt konden worden.

Naast het verzamelen van hele ruiten en lood 

voor hergebruik, is het aannemelijk dat het 

glas werd verzameld om te worden gerecy-

cled. Onderzoek van D. Caluwé van de Vrije 

Universiteit Brussel naar de 325 Antwerpse 

scheepsvrachten van 1411 tot 1481 in zes 

Engelse havensteden, die worden genoemd 

in de Particular Customs Accounts (zie  Asaert 

1985), heeft achttien vermeldingen van 

scheepsvrachten met grondstoffen en werk-

tuigen voor de productie van glas opgele-

verd. De grondstoffen die hier worden be-

schreven, betreffen as, glasscherven en cullet 

(in kleine stukken gebroken glas).12 Door de 

toevoeging van oud glas wordt het smelt-

punt voor de productie van glas verlaagd van 

meer dan 1.700 graden naar 1.100 graden.13 
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Schematische weergave 

van het productieproces 

voor het vervaardigen 

van slingerglas, 

bron: Strobl 1990
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Glazeniersafval 

van het bijsnijden 

van een ronde glasplaat: 

een koeienoog (links) 

en een randfragment 

waar een lichte ronding 

waarneembaar 

is (rechts)
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Schematische weergave 

van het productieproces 

voor het vervaardigen 

van cilinderglas, bron: 

Kaufmann 2010
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Productiesporen op 

cilinderglas: litteken op 

de rand waar een pontil 

was bevestigd (links) en 

een lus waar het glas met 

een tang is vastgeknepen 

(rechts)
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gebrandschilderde 

kalibers die verwijzen 

naar Bijbelteksten die 

waarschuwen voor 

vreemdgaan, mogelijk 

twee schenkingsglazen ter 

ere van een huwelijk
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Illustratief is de vondst van een grote hoe-

veelheid glazeniersafval vlakbij een glasoven 

in Groningen, terwijl er geen sprake was van 

een glazenierswerkplaats.14 

Het is dan ook goed mogelijk dat de glaze-

nier die in de zeventiende eeuw in Oldenzaal 

werkzaam was, het te vervangen gebrand-

schilderde glas samen met zijn glasafval in 

een grote kuil verzamelde met als doel het 

te verkopen als grondstof aan glasmakers.15 

Glazeniersafvalkuilen in Nederland

In Nederland zijn slechts enkele vondsten 

bekend die tot glazeniersafvalkuilen kun-

nen worden gerekend.16 Tijdens een ar-

cheologische opgraving in 2009 aan de 

Dionysiusstraat te Roermond werd 1.250 

kilogram glas aangetroffen in de kelder van 

een in 1665 afgebrand pand. Het glas wordt 

gedateerd tussen 1200 en 1600 en wordt op 

basis van archiefonderzoek verbonden aan 

glaesmecker Marten Martens en diens stief-

zoon Marten Stams.17

In Alkmaar wordt een vondst van 206 kilo-

gram vensterglas aan de Marktstraat toege-

schreven aan een glazenier. Het vensterglas 

werd in 1990 aangetroffen in een tonput. 

De vondst kon op basis van archiefonder-

zoek worden toegeschreven aan glazenier 

Barent Dircksz die hier tussen 1655 en 1671 

woonde.18 Ook is er in 2015 in Alkmaar 

glazeniersafval aangetroffen in een beerput 

aan de Langestraat. Op basis van archief-

onderzoek kan worden geconcludeerd dat 

het waarschijnlijk afval van glazenier Klaas 

Jacobszn betreft die hier tussen 1642 en 

1656 woonde.19 

In Zutphen werden twee glazeniersafvalkui-

len aangetroffen. Tijdens archeologisch on-

derzoek in 2006 werd aan de Houtmarkt 

67 een glasdepositie aangetroffen die da-

teert tussen 1300 en 1600.20 De kuil kan 

worden gerelateerd aan ‘meister’ Christoffer 

Godekinck die er vanaf 1599 heeft ge-

woond. Godekinck was een glazenier met 

een bijzonder goede reputatie en met hoog-

geplaatste opdrachtgevers (waaronder Prins 

Maurits).21 De glazeniersafvalkuil bij de 

Nieuwstadkerk die in 1999 werd aangetrof-

fen, kan in verband worden gebracht met 

het vervaardigen van nieuwe kalibers ter re-

paratie of vervanging van de in 1572 door 

de Staatse en Waalse troepen vernietigde ra-

men.22

Tijdens onderzoek naar de terp van het cis-

terciënzerklooster Klaarkamp (gemeente 

Dantumadeel) in 2010 werd in de gracht-

vulling veel restafval van werkplaatsen aan-

getroffen, waaronder glazeniersafval en ven-

sterglas. Het klooster was in gebruik tussen 

circa 1150 en 1600.23

In het centrum van Harderwijk werd in de 

jaren tachtig een glasvondst gedaan. In een 

cirkelvormige greppel werd 95 kilogram 

vensterglas en 17 kilogram glazeniersafval 

aangetroffen. Het materiaal dateert van voor 

1660.24

Tot slot werd in 1986 aan het Gedempte 

Kattendiep te Groningen een glasblazers-

oven aangetroffen en een grote concentra-

tie glasscherven, bestaande uit vensterglas en 

glazeniersafval. De kuil wijkt af van de an-

dere genoemde voorbeelden, omdat het niet 

zozeer een afvalkuil van een glazenier betreft, 

maar eerder glazeniersafval uit elders in de 

stad, dat als grondstof voor de productie van 

glas in deze kuil is verzameld.25

De afbeeldingen

De gebrandschilderde afbeeldingen op het 

glas dat in Oldenzaal is gevonden, geven 

een wonderlijk kijkje in het wereldbeeld 

van Oldenzalers uit de vijftiende tot de ze-

ventiende eeuw. Het zijn tafereeltjes waar-

van de achterliggende symboliek beetje bij 

beetje wordt achterhaald, zoals de afbeelding 

van een man met ontblote benen en voe-

ten die in zwarte muiltjes steken, tegenover 

een gerokt figuur met bokkenpoten (afb. 9). 

Hier kan worden gedacht aan een duivel die 

een man probeert te verleiden. Bijbelse the-

ma’s vormen een groot aandeel van de af-

beeldingen op het gebrandschilderde glas. 

Waarschijnlijk had het merendeel van de af-

beeldingen het doel burgers thuis aan het 

vrome leven te doen herinneren. Zo ook een 

gebrandschilderd schenkingsglas dat waar-

schijnlijk ter ere van een huwelijk werd ge-

schonken (afb. 7). 

De tekst op het glas luidt:

 Du salst

 nicht begeren dynes

 naesten wyf, knecht, mag[et]

 ofte ichts wat sijn is/ exo[dus]

 [de]utri 5 Samuel XI Rom[a]

 en 13

Het betreft het tiende gebod: ‘Gij zult 

niets begeren dat van uw naaste is’. Het 

glas verwijst bovendien naar Bijbelverzen 

Deuteronomium 5, Samuel 11 en Brief aan 

de Romeinen 13. Deze Bijbelverzen waar-

schuwen voor vreemdgaan. 

Er is echter nog veel onderzoek nodig, waar-

bij een kunsthistorische insteek zeer interes-

sant kan zijn. Neem bijvoorbeeld de afbeel-

ding van een loensende vrouw met ontbloot 

bovenlijf. Ze danst met gekleurde zakdoekjes 

boven haar hoofd. Uit haar borsten stroomt 

bloed. Het betreft niet het verzinsel van 

één glazenier, aangezien deze figuur op ver-

schillende ruitjes, en in verschillende stijlen 

wordt weergegeven. Wellicht kenden de toe-

schouwers destijds de betekenis van een der-

gelijk tafereeltje, maar deze is voor ons voor-

alsnog onbekend (afb. 10).

Dat teksten een schat aan informatie bevat-

ten, blijkt ook uit het schenkingsglas van 

een semiprebendaris, ontvanger van een hal-

ve prebende, het halve jaarloon van een gees-

telijke uit Oldenzaal. Deze afbeelding be-

staat uit drie fragmenten. De afbeelding is 

door middel van grisaille26 op het glas aan-

gebracht. Het grootste fragment (afb. 8) be-

vat een verwijzing naar een semiprebendaris. 

Het tweede fragment bevat mogelijk het eer-

ste deel van een voornaam, zijnde ‘Mate…’ 

(een mogelijke verwijzing naar Mateus, al 

wordt Matteus doorgaans met twee t’s ge-

schreven). Of een verwijzing naar ‘Mater 

dei’ (moeder Gods). Archiefonderzoek heeft 

een negental semiprebendarissen opgele-

verd in Oldenzaal. Het betreft kanunniken, 

schoolmeesters van de Latijnse school en 

geestelijken.

Een groot deel van het gebrandschilderde 

glas heeft tot de wapenglazen behoord. Een 

wapen bestond uit meerdere elementen: een 

wapenschild met daarboven een helm met 

daarboven eventueel een wrong (een opge-

8

Foto en tekening van een 

gebrandschilderde banier 

met de tekst ‘semipreben-

darius in Old[ens]elen

9

Een groot deel van een 

gebrandschilderd kaliber 

(aan alle vier de zijden is 

een deel van de oorspron-

kelijke rand waarneem-

baar) met meerdere 

mannen tegenover een of 

meerdere gerokte !guren 

met bokkenpoten, mo-

gelijk een duivel die een 

man probeert te verleiden

10

Meerdere fragmenten 

van gebrandschilderde 

kalibers in verschillende 

stijlen van eenzelfde soort 

afbeelding: een halfnaak-

te, soms loensende vrouw, 

met doekjes in de handen 

en bloed dat uit de tepels 

stroomt

DuDu salalst
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rolde doek) en helmteken. Aan weerszijden 

van het wapen staan eventueel schildhouders 

in de vorm van bijvoorbeeld leeuwen of rid-

ders. Het geheel wordt mogelijk omlijst door 

sierlijk gekrulde dekkleden. Een wapen be-

staat in de meeste gevallen uit meerdere kali-

bers. Het grote aandeel aan wapenglazen bij 

het afgedankte glas is goed te verklaren door 

de aard van de afbeeldingen. Bij wisselende 

allianties of betrekkingen kunnen de wapens 

ingewisseld zijn voor andere wapens of an-

dersoortige afbeeldingen. Daarnaast was er 

waarschijnlijk een kleinere vraag naar twee-

dehands gebrandschilderde wapens dan naar 

figuren, dieren en geometrische patronen 

met een objectievere betekenis. 

De wapens die tot nu toe zijn herkend, be-

treffen een deel van een alliantiewapen van 

de familie Van der Cappellen (afb. 11) en een 

wapenschild van het graafschap Bentheim 

(afb. 12). Het herkennen van wapens wordt 

bemoeilijkt omdat van een groot deel van de 

wapens slechts fragmenten in de kuil zijn ge-

deponeerd. Wapens hebben onderling vaak 

zeer minieme verschillen (bijvoorbeeld de 

kleur van de tong van een leeuw), waardoor 

een fragment zich slechts laat herleiden tot 

het mogelijke wapen van meerdere families.

Een ander groot deel van de vondst betreft de 

sierlijke omlijsting van een centraal paneel, 

zogenaamde breukglaasjes. Fragmenten van 

deze centrale panelen worden slechts spora-

disch aangetroffen. In de meeste gevallen zal 

namelijk het hoofdpaneel door het breken 

van de breukglaasjes zorgvuldig uit het lood 

zijn verwijderd en elders zijn herplaatst. De 

vroegste omlijstingen betreffen enkele band-

ruitjes (afb. 13) en acanthusbladeren uit de 

vijftiende eeuw. Latere omlijstingen bevat-

ten meer kleur. Vaak terugkerende patronen 

zijn grotesken, lijsten die met schaduwwer-

king zijn opgetekend en/of zijn versierd met 

bladeren en sierappels.

Hoe nu verder?

Het bovenstaande vormt slechts het begin 

van het onderzoek naar de glasdepositie van 

Oldenzaal. Naast de vele productiesporen 

van glasmakers, hebben ook de glazeniers 

hun sporen op het glas achtergelaten, zoals 

ingekraste cijfers en (merk)tekens, welke ver-

der onderzoek behoeven. Daarnaast verdient 

het glas een kunsthistorische blik naar de be-

tekenis en symboliek van de afbeeldingen. 

Een vergelijking tussen de glazeniersafval-

kuilen in binnen- en buitenland zou mooie 

inzichten kunnen bieden over de glashandel.
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Om het glas voor onderzoek beschikbaar te 

stellen, is de website: www.gebrandophet-

verleden.nl opgezet, waarop meer over de 
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