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De politieke geschiedenis van Utrecht en Holland tussen

1390 en 1430 wordt gekenmerkt door partijstrijd. Toen in

1392 hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, Zee -

land en Henegouwen, in conflict raakte met zijn zoon en

opvolger Willem vi, werden ook de Hoekse en Kabel jauw -

se twisten nieuw leven ingeblazen.1 Na een verzoening on-

dernamen vader en zoon gezamenlijk tussen 1396 en 1401

een oorlog tegen de opstandige Friezen om de overblijfse-

len op te eisen van graaf Willem iv, die in een eerdere po-

ging de Friezen te onderwerpen in 1345 de dood vond.2 De

twisten kregen opnieuw de kans om op te laaien toen

Willem vi zijn gebieden in 1417 naliet aan zijn dochter

Jacoba van Beieren. Haar oom Jan van Beieren, elect prins-

bisschop van Luik, besloot die erfenis aan te vechten. Ede -

len en steden, de Bourgondische hertog en zelfs de Duits-

Roomse keizer Sigismund kozen partij. Van af 1420 had

Jan de feitelijke macht in handen; het Haagse Binnenhof

gebruikte hij als uitvalsbasis voor zijn campagnes. Jan

werd in 1425 vermoord, maar het mocht niet baten: Jacoba

moest haar gebieden in 1428 uiteindelijk overdragen aan

Filips de Goede, die daarmee Holland, Zeeland en Hene -

gouwen aan zijn Bourgondische rijk toevoegde.3

In Utrecht zette bisschop Frederik van Blankenheim zich

vanaf 1393 dertig jaar lang in om voor Utrecht een zelfstan-

dige positie te bewerkstellingen tussen Holland en het

hertogdom Gelre. De bisschop had wereldlijke macht over

het Over- en Nedersticht, zijn kerkelijke macht omvatte

een veel groter gebied, grofweg alle Nederlandse streken

boven de grote rivieren. Dit bestuur liet hij over aan onder-

geschikten, die op deze manier in de kerkelijke hiërarchie

konden stijgen.4 Na het overlijden van Van Blankenheim

in 1423 ontstond een strijd om zijn opvolging, bekend als

het Utrechts Schisma. Rudolf van Diepholt, een kanunnik

uit Keulen, was tot bisschop gekozen vanuit de kapittels

en de burgerij, maar werd door de paus niet geaccepteerd.

Deze droeg Zweder van Culemborg aan, sinds 1415 proost

van het Domkapittel. De jarenlange politieke en religieuze

strijd die dit tot gevolg had, ging gepaard met veel geweld.

Het Schisma duurde voort tot ver na de dood van Zweder

van Culemborg in 1433.5

Ondanks de politieke onrust wisten Utrecht, Holland en

Zeeland te profiteren van hun positie in een handelsdrie-

hoek met Engeland, Vlaanderen en het Duitse Rijk via de

grote rivieren en de Noordzee. De scheepsbouw en de han-

del in laken en bier deden de steden bloeien. De machtheb-

bers konden niet meer zonder de steun van de stedelijke

elites, die een stem in het landsbestuur verwierven. Door -

dat in de Hollandse en Utrechtse steden een hoge mate van

kapitaalkracht bestond, was er aanzienlijke vraag naar luxe -

artikelen.

Van de talloze beschilderde panelen en beelden hebben

maar enkele de tand des tijds doorstaan. Daarvan is een
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1 Anoniem, Memorietafel van de
heren van Montfoort, ca.1400(?).
Paneel, 69,5 x142,9cm.
Amsterdam, Rijksmuseum
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met een van verdriet vertrokken gezicht de in zwijm val-

lende Maria ondersteunt. Rechts contrasteert de elegante

heilige Margaretha met de vervaarlijk weergegeven draak,

uit wiens buik ze volgens haar legende herrees na een

kruisteken te hebben gemaakt. De gezichtsuitdrukkingen

zijn bijzonder expressief en vooruitstrevend. De aanwezig-

heid van de heilige Margaretha onder het kruis past bin-

nen de Moderne Devotie, een geloofsbeweging die leken

in de Noordelijke Nederlanden ertoe aanzette met behulp

van afbeeldingen over het lijden van Christus te mediteren.

Maria verbeeldt hier het passieve meeleven, Marga retha

het actieve navolgen.13

De uitgebreide bouwactiviteiten in de steden hebben am-

bachtslieden van buiten aangetrokken. De bouwmeester

van de Haarlemse Sint-Bavo, Engelbrecht van Nijvel, was

ongetwijfeld afkomstig uit dit plaatsje ten zuiden van Brus -

sel. Onder zijn leiding werd in 1400 de vernieuwing van

het koor voltooid.14 De Utrechtse Domtoren, de noordelijke

zijbeuk en koorlantaarn werden gebouwd onder leiding van

onder anderen Jan vanden Doem, die mogelijk identiek is

aan Jan van Sint Omaers.15 Deze Jan werkte tevens aan een

ontwerp voor de hofkapel van graaf Jan van Blois in zijn

kasteel in Schoonhoven. Omdat hij daar een half jaar ver-

bleef, is het mogelijk dat hij de schildering zelf met knech-

ten heeft aangebracht.16 Er is gesuggereerd dat Jan van Sint

Omaers tevens verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de

memorietafel van Hendrik van Rijn, wat van Jan een zeer

veelzijdig vakman zou maken.17 Bij het koppelen van gege-

vens uit archieven aan de schaars bewaard gebleven werken

is voorzichtigheid echter geboden. 

Omdat maar zo weinig kunstwerken uit deze periode zijn

overgeleverd, blijven de archivalische gegevens van het

grootste belang om enige kennis te krijgen over de produc-

tie van beeldende kunst.18 Uit de rekeningen van de Haagse

hofadministratie kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat

voor grote opdrachten ook door de graven van Holland bui-

tenlandse kunstenaars werden uitgezocht. Toen graaf

Albrecht in 1389 in de hofkapel op het Binnenhof een

tombe liet maken voor zijn eerste vrouw, contracteerde hij

twee Brusselse ‘beelde snijders’. De tombe werd vervolgens

beschilderd en verguld door Jacob van Minneken, afkom-

stig uit München.19 De grafsculptuur zal een van de belang-

rijkste monumenten in Holland zijn geweest. 

In 1394 liet Albrecht een verguld zilveren beeld maken dat

hij offerde aan Onze Lieve Zoete Vrouwe, een wonderwer-

kend Mariabeeld in ’s-Gravenzande. De aangewezen am-

bachtsman was Jan de Leeuw, een in Delft en vervolgens in

Den Haag werkzame goudsmid, die veel edelsmeedwerk

voltooide voor de graaf en zijn gezin. De gift was bedoeld

om de moeder Gods gunstig te stemmen bij een smeekbede

voor een goede uitkomst van de te ondernemen veldtocht

tegen de Friezen, die weigerden de graaf van Holland als

hun heer te erkennen.20

Het beeld was wellicht vergelijkbaar met een zilveren, deels

vergulde reliekbuste van de heilige Frederik, in 1362 ge-

smeed door een andere belangrijke goudsmid, de Utrechtse

Elyas Scerp swert (afb.4). Zijn klantenkring bestond uit de

geestelijken in de bisschopsstad en de graven van Blois en

Culemborg. Hij was verantwoordelijk voor liturgische objec-
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3 Utrechtse meester (?), Kruisiging met Maria, Johannes en Margaretha,
ca.1410. Muurschildering, ca.205x165cm. Utrecht, Domkerk

4 Elyas Scerpswert, Reliekhouder in de vorm van een borstbeeld 
van de heilige Frederik, 1362. Zilver, deels verguld, 45x24cm.
Amsterdam, Rijksmuseum

groot deel verspreid geraakt. Alleen de werken waarop wa-

pens of inscripties zijn afgebeeld, zijn met zekerheid aan

Utrechtse of Hollandse opdrachtgevers te koppelen. Daar -

mee is nog niet gezegd dat de maker ook uit deze gebieden

afkomstig was. Juist in deze periode waren er veel reizen-

de kunstenaars en de overgeleverde kunstwerken zijn niet

te verbinden aan schriftelijke bronnen die de makers iden -

tificeren. Daardoor is het niet mogelijk aan de hand van

stijlvergelijking andere werken in Utrecht of Holland te

plaatsen. De gelokaliseerde werken sluiten over het alge-

meen aan bij de internationale gotiek, de gangbare stijl in

Noord- en West-Europa rond 1400.6 Ze tonen invloeden van -

uit grote Duitse, Vlaamse en Franse steden.

Op een van de bewaard gebleven panelen zijn de dappere

Utrechtse heren van Montfoort afgebeeld, die in 1345 tij-

dens de Friese oorlog aan de zijde van graaf Willem iv bij

de slag van Warns sneuvelden (afb.1). Begeleid door de be-

schermheilige Joris presenteren de vier heren zich biddend

aan Maria met het Christuskind op schoot. Deze Madonna

doet denken aan Franse miniaturen waarin ze eveneens op

zo’n architecturale troon is weergegeven.7 Het schilderij,

waarbij de nabestaanden konden bidden voor hun overle-

den familieleden, is ongetwijfeld ook door een nabestaan-

de besteld. Wellicht was dit Hendrik iii van Montfoort, een

neef van de links afgebeelde ridder Jan i, die tussen 1396

en 1401 eveneens strijd leverde tegen de Friezen. Deze his-

torische context levert een datering op van rond 1400. Een

latere datum is echter ook mogelijk: het harnas van Joris,

dat duidelijk verschilt van de meer gedateerde exemplaren

van de geknielde ridders, toont meer overeenkomsten met

wapentuig afgebeeld tussen 1410 en 1425.8

In 1356 bemiddelde Hendrik van Rijn, proost van het

Utrecht se kapittel van Sint Jan, tussen graaf Willem v en

bisschop Jan van Arkel, die het Sticht aan de invloed van

de graaf wilde onttrekken. Dit bezorgde Hendrik de func-

tie van aartsdiaken, een hoge positie die hij vervulde tot hij

in 1363 overleed. Van Rijn is afgebeeld op een paneel met

de Calvarieberg. Hij aanbidt Christus aan het kruis in het

bijzijn van Maria en Jo hannes. In de inscriptie wordt de

toeschouwer gevraagd voor Hendrik te bidden: ‘orate pro eo’

(afb.2). De anonieme schilder was goed op de hoogte van

internationale motieven. Zo is het gebruik van het gouden

reliëf voor de achtergrond, hier bedrukt met het wapen

van Hendrik van Rijn, verwant aan Duits schilderwerk van

rond 1350. Ook het statische karakter van de figuren is te-

rug te zien op Keulse panelen. Het type kruisiging waarbij

vier kruisnagels zijn afgebeeld, en de weergave in profiel

van de geestelijke lijken daarentegen eerder terug te gaan

op Noord-Franse schilderijen.9

De omvangrijkste opdrachten waren altaarstukken bestaan-

de uit meerdere gesneden beelden en/of beschilderde pa-

nelen. Helaas is geen van de retabels die rond 1400 werden

gemaakt, op hun oorspronkelijke plaats in een Utrechtse

of Hollandse kerk bewaard gebleven. Ze lijken voorgoed

verloren te zijn gegaan in branden, overstromingen of

beeldenstormen. Uit geschreven documenten blijkt dat

regelmatig nieuwe retabels werden aangeschaft. Zo be-

stelde men volgens de Kroniek van de Nieuwe Kerk te Delft

een jaar na de voltooiing van de nieuwbouw van het koor

en het transept in 1390 ‘een scoen tafel totten hogen ou-

tair, welke tafel scoen vergult worde’.10 Rond 1400 werd de

opdracht voor het nieuwe hoogaltaar in de Sint-Bavo te

Haarlem gegeven aan Jelis de Kat, een Henegouwse steen-

houwer.11 Volgens de overgeleverde rekeningen stuurden

de Haarlemse kerkmeesters kort daarna, in 1412, Michiel

die beeldesnider met zijn gezel naar Utrecht om een ‘Sint

Maertijns tafel’ te bekijken, waarschijnlijk met het voor-

nemen dit – helaas niet bewaard gebleven – altaarstuk als

voorbeeld te nemen voor een eigen retabel op een van de

vele andere altaren in de Bavokerk.12

In de Dom bevindt zich nog wel een muurschildering van

een Kruisiging die rond 1410 werd gemaakt boven het altaar

in de grafkapel van de in 1317 overleden bisschop Gwijde

van Avesnes (afb.3). Links van Christus staat Johannes, die

utrecht en holland

2 Anoniem, Calvarieberg van Hendrik van Rijn, ca.1363. Paneel, 133x130cm.
Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
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den. Dirc de maelre schilderde naast religieuze voorstellin-

gen vooral decoratie op vaandels, banieren en andere oor-

logsattributen. Ook kan worden gekeken naar de Noord-

Nederlandse werken die aan Jan van Eyck worden toege-

schreven. Van groot belang zijn daarbij de kustminiatuur

in het Turijns-Mila nese getijdenboek (afb.9, p.17) – recent

geïnterpreteerd als een verbeelding van het goede bestuur

van de graaf – en de tekening met het vissende Beiers-Hol -

landse gezelschap afgebeeld voor wat een impressie van

het Binnenhof zou kunnen zijn (cat.nrs.79, 80).28

Vooral Van Eycks miniaturen in het Turijns-Milanese ge-

tijdenboek hadden grote invloed op de Noord-Neder land -

se miniatuurkunst. De hoge mate van naturalisme, zoals

het afbeelden van alledaagse voorwerpen in huiselijke in-

terieurs, en de eindeloze landschappen zijn daar mede

door zijn werk kenmerkend voor geworden. Ook werden er

veel kopieën of bewerkingen van zijn composities gemaakt,

onder meer door de Meesters van Zweder van Culemborg,

een groep verluchters vernoemd naar een missaal dat zij

voor de Utrechtse bisschop decoreerden. De invloedrijkste

miniatuur was de Gevangenneming van Christus (afb.14,

p.99). Deze werd ontelbare keren door verluchters herhaald,

waaronder een prachtige miniatuur door de Zweder-mees-

ters in een getijdenboek in Baltimore (afb.6).29

Jan van Eyck was lang niet het enige grote talent dat vanuit

de Noordelijke Nederlanden naar het zuiden vertrok. Jean

du Vivier, de goudsmid die waarschijnlijk rond 1364 voor

de Franse koning Karel v de scepter met de miniatuurfiguur

van Karel de Grote smeedde, was afkomstig uit de Zeeuwse

stad Axel.30 Beeldhouwer Claes Sluter uit Haarlem werkte

al vanaf 1385 voor Filips de Stoute. In 1398 werd een dis-

puut vastgelegd tussen twee schilders die aan het hof van

hertog Jean de Berry werkzaam waren: Jean de Hollande

beschuldigde Jacque mart de Hesdin ervan zijn patronen

(modellen) te hebben gestolen.31 Deze Jean moet een ver-

dienstelijk schilder zijn geweest. 

Toch zijn er voor de hier besproken periode geen aanwij-

zingen dat beschilderde panelen en beelden van Noord-

Nederlandse makelij dezelfde weg gingen. Dat geldt wel

voor losse beschilderde bladen perkament. In 1427 werd

in Brugge een verbod op de import van dergelijke bladen

ingesteld, die tussen boekkaternen konden worden inge-

voegd; de handel in losse miniaturen uit Utrecht werd ex-

pliciet genoemd.32 Ook kleiaarden heiligenbeeldjes, door

Utrechtse en Hollandse ‘beeldebackers’ of ‘druckers’ ge-

maakt in mallen, werden volop geëxporteerd. Ze wer den

gebruikt voor de privédevotie van de gelovige die zich geen

hoogstaande kunstwerken kon veroorloven (afb.7).33
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7 Utrechtse meester (?), Mallen van Maria met kind, ca.1450. 
Pijpaarde, 28x11,8x5,4 cm. Utrecht, Centraal Museum

ten, juwelen en tafelzilver. Door de continue aanwezigheid

van handelaren had Elyas te concurreren met edelsmeed -

werk uit de artistieke centra Keulen en Parijs. Veel goud -

smeden vertrokken daarheen op zoek naar nieuwe carriè-

remogelijkheden. Zo vinden we Elyas’ zoon Willem vanaf

1393 als Guillaume Scarpsuet in de rekeningen van Filips

de Stoute terug als een van de hertogelijke leveranciers

van edelsmeedwerk, woonachtig in Parijs.21

Van alle pracht en praal aan het Haagse Binnenhof zijn

slechts twee handschriften bewaard gebleven, die zijn ge-

schreven en verlucht voor Albrecht en zijn tweede vrouw,

Margaretha van Kleef. De illustraties vormen twee van de

vroegste voorbeelden van verluchting in de Noordelijke

Nederlanden. Ze zijn gedateerd rond 1400-1405 en wor-

den gekenmerkt door een nadruk op emotionele gezichts -

uitdrukkingen en alledaagse details (afb.5). Door de gede-

tailleerde schilderstijl van deze miniaturen met andere te

vergelijken, kon een aantal Noord-Nederlandse boeken

bijeen worden gebracht die door dezelfde miniaturisten

verlucht zijn. Naar alle waarschijnlijkheid waren deze mi-

niaturisten werkzaam in Utrecht.22

Willem vi trouwde in 1385 met Filips de Stoutes dochter

Marga retha. Ze verbleven veel in Henegouwen en Parijs.

Toen Margaretha op het Binnen hof in 1410 een nieuwe

kapel liet inrichten met schilderwerk, koos ze echter niet

voor een buitenlandse kunstenaar maar voor de Hollandse

Dirc de maelre, die voor haar een altaarstuk beschilder-

de.23 Hun dochter Jacoba was behalve in Henegouwen,

ook veel in Brabant en Engeland. De Haagse rekeningen

vertellen weinig over haar uitgaven. Doordat de rekenin-

gen van de uitvoerders van haar testament zijn overgele-

verd, is wel bekend dat ze een aanzienlijke juwelenschat

bezat.24 Joris de beeldesnider, die tevens tussen 1407 en 1428

enkele sluitstenen vervaardigde binnen de kerkfabriek bij

de Leidse Sint-Pieter, maakte in 1440 het houten beeld

waarmee Jacoba in een reeks gravenbeelden op het oksaal

van de hofkapel werd herdacht.25

Jan van Beieren en zijn kersverse echtgenote Elisabeth van

Luxemburg hadden vanaf 1422 permanent de beschikking

over de diensten van een schilder. Vanaf dat jaar staan in

de rekeningen betalingen aan Jan de maelre of Johannes de

scilder opgetekend. Uit een brief in de administratie van

zijn latere opdrachtgever Filips de Goede blijkt dat het hier

Jan van Eyck betreft.26 Behalve loonbedragen voor hemzelf

en zijn twee knechten wordt echter geen informatie ge -

geven.27 Voor een reconstructie van Van Eycks werk zaam -

heden kunnen we kijken naar wat schilders vóór hem de-
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5 Anoniem, Margaretha van Beieren in gebed, uit het Getijdenboek van
Margaretha van Beieren, ca.1400. Lissabon, Museu Calouste Gulbenkian

6 Meesters van Zweder van Culemborg, Gevangenneming van Christus,
ca.1435. Perkament, 8x5,6m. Baltimore, Walters Art Museum


