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STELLINGE N N 

behorendee bij het proefschrift OP ZOEK NAA R DE GEBROEDERS 
LIMBURG .. De Tres Ricbes Heures in het Musce Condc in ChantiUy, Het 
WapenboekWapenboek Gelre in de Koninklijk e Bibliotheek Alber t I in Brussel en 
Jann Maehvael en zijn neefjes Polequin, Jehannequin en Herman van 
Limbur gg van Herman Th.Colenbrander. 

1.. De "layette avec pluscurs cahiers ..." vermeld in de 'mventaire après décès' van 
Jeann de Berry in 1416, kan, zolang geen gesigneerd of gedocumenteerd werk van 
"dee Gebroeders Limburg is teruggevonden, gelijkgesteld worden met een black 
box. . 

2.2. Dat ms fr.167 in de Bibliothcque nationale te Parijs zich mogelijk in bezit van 
Jann zonder Vrees heeft bevonden, impliceert niet dat dit handschrift het voor-
beeldd is geweest voor la tres belle e! notable Bib/e danwei la Bible en latin e! en jrancoi-
voorr Philips de Stoute waaraan de Gebroeders Limburg in de jaren 1402-1404 
gewerktt hebben. 

3.. De januari-miniatuur in de Tris Ricbes Heures stelt niet "Ie festin du mois de jan-
vier""  ofwel de overhandiging van de 'ctrenncs' voor. 
L.Autrand,, Jean de Berry. L'art et Ie pouvoir, Paris 2000, 452-457 en J.Hirschbiegcl, 
lurenluren nes. ü' ntersmhungen ~itm höfischen Geschenkverkehr im spatmittelalterluhen Vran-
kreuhkreuh der Zeil Zeil KömgKarls VI. (1380-}422), Münchcn 2003, 47-59. 

4.. De wee beeldjes links en rechts op de baldakijn in de Kruisverheffing in de Tres Ri-
chesches l leures (f. 193) stellen Bczalccl en Aholiab voor. 
Lxoduss 35-40. 

5.. De tweedelige lSijbcl van Jean de Berry in de Bibhotcca Apostolica Vaticana, 
Rome,, Vat.lat. 50, 51, is geen geschenk van Jean de Berry en Jeanne de Boulog-
nee aan paus Clemens VII geweest maar een huwelijksgeschenk van paus Cle-
menss VI I aan Jean de Berry en zijn bruid. 
M.. Mciss, l'ri'inh  painting hi the time of Jean de Berry The late XI\/th century and the pti-
ImiMneImiMne of/he Juke, 2nd cd. London 19f,9, 194 198. 342 3. 

6.. De W'htes I \enres. ms lat. 1K014 in de Bibliothcque nationale in Parijs, werden niet 

gemaaktt voor |ean de Berry maar voor de dauphin Charles, nadien koning Char-
less VI . 

7.. (can de Berry verzamelde geen kunst en had geen kunstcollectie. 

88 Op het Parement de Karbouw in het Louvre zijn niet het koningspaar Charles V 
(1337-1380)) en Jeanne de Bourbon (1338-1378), maar Charles VI (1368-1380-
1422)) en Isabcau de Bavière (1370-1435) voorgesteld. Het mag ca 1385-1388 
gedateerdd te worden. 
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9.. De rol die Christine de Pisan als politiek adviseur van Isabeau de Bavièrc, ko-

ninginn van Frankrijk, heeft gespeeld, is tot nog toe niet onderkend en verdient 

hoognod igg nader onderzoek. 

10.. Het minuscule landschapje in de knop van het kruisvaandcl op het Wi l ton-

diptiekk in de National Gallery stelt niet 1 Ingeland als ' D o s' maar het Heilige 

Landd voor. 

Dül iann G o r d o n, A new discoven' in the Wil ton Diptych, The Turlington Magazine 

N o.. 1075, vol. CXXXI V (1992), 662-667. 

11 1. Al s auteur van de Frecyclus in het 'Voorwerk' van het Wapenboek Ce/re kan Au-

gusü)nkenn worden overwogen. 

12.. Bi) de aquarel met de I yispart't) van het hof' van I loi/aiid-Weieren in liet Muscc du 

Louvre,, Cabinet des Dessins (inv. nr 20674) is sprake van een oude mis-

interpretat iee en -restauratie van een voorstell ing van een hoofs gezelschap op de 

valkenjacht. . 

LVV De uitspraak van |.P.Filedt Kok dat T he Nor the rn artists of the 1 5th and 16th 

centuriess mostly painted on wooden panels ...' is gebaseerd op hetgeen van de 

totalee schi lderproduct ic bewaard is gebleven. Zij n uitspraak lijk t in tegenspraak 

mett de bewaard gebleven documentai re gegevens waaruit blijk t dat er op zeer 

grotee schaal op doek is geschilderd. 

I .P.I i ledtt Kok, Underdrawing and other technical aspects in the paintings of 

Lucass van Lcydcn, in: l^itcas van Ijeyden Studies, Neder lands Kunsthistor isch Jaar-

boekk 29 (1978), Haarlem 1979, 1. 

14.. De voorstel l ing van De verdrijving van Meliodarus in de Stanza d 'L l iodoro in het 

Vat icaanss Paleis is een voorbeeld van topicality bij uitstek. 

K .Gombr ich,, Topos and Topicality in Renaissance Art, Lecture delivered as the 

Annuall  Lecture of the Society for Renaissance Studies at University College, 

L o n d onn on 10 January 1975. 

15.. Het anon ieme document van de consultatie met betrekking tot de construct ie 

vann de t iburio van de D om van Milaan van ]um 1490, de zogenaamde Opinio 

Brama/ittsBrama/itts doniiciliitm sen templnm magnum, is met van Bramante maar van Frances-

coo di Giorg io. 

P.C.Marani,, Leonardo, Francesco di Giorgio e Ü tiburio del D u o mo di Milano, 

ArteArte Umharda 62 (1982), 81-92. 

16.. D o c u m e n t en dienen niet gelezen te worden in het licht van Vasari's teksten, 

maarr Vasari 's teksten in het licht van de documenten. 

17.. D o or de Staalmeesters van Rembrandt bewust te laag op te hangen doet de direc-

tiee van het Rijksmuseum het schilderij, het publiek en zichzelf ernstig tekort. 

18.. De schuttersstukken afkomstig uit de Grote Zaal van de Klovenicrsdoelcn heb-

benn aldaar niet ingelijst aan de wand gehangen, maar zijn wandbespanningen 

geweestt die de wanden van de zaal vrijwel volledig hebben bedekt. 



19.. De 'cartouche' met de namen van de schutters op de Nachtwacht is geen 'aftert-
hought'' of 'aggiornamcnto' geweest. 

20.. Met de transacties die J.M.Montias, Artists and Artisans in Delft, A Socio-llconomk 
StudyStudy of the Seventeenth Century, Princeton 1982, 63-65 beschreef, hadden de gilden 
nietss van doen en nog minder de vrije marktdagen en de andere gelegenheden 
waarbijj  schilderijen en andere kunstwerken legaal konden worden verkocht. Het 
gingg om een gangbare en legale zogenaamde weddenschap-koop vergelijkbaar 
mett bijvoorbeeld het geval dat J.Th. de Schmidt noemde met betrekking tot de 
verkoopp van een kogge in Gouda in 1551. 
J.Th.dee Schmidt, Trouwen in het verleden, Ce'ns Nostra, XXXII I (1978), 191. 

21.. Het bewaarde oeuvre van Vermeer kan worden teruggebracht van 32 tot ca 7 ei-

genhandigee werken. 

22.. In het commentaar bij de afbeelding en de tekst op p.199 in Adnaen van de 
Venue'ss Ttifcnel MH de IMichemk Wcrvlt (Den I laag 1635) heeft M. van Vaek zijn 
naamm eer aangedaan. 
M.. van Vaek, Adriaen van de Vennes Tafereel van de Beladende Werelt (Den Haag, 
1635),, 3 vols-, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 
Gentt 1994, II , 514-515, III , 731-733. 

23.. Het gedicht Aan myn I leer den Drost van Muyden heeft Vondel geschreven als feli-
citatiee ter gelegenheid van de verschijning van Hoofts Nederlantsche l listonen in 
dee tweede helft van november 1642. 
M.A.. Schenkeveld-Van der Dussen, 'Hooft onthoofd', De Nieuwe Taalgids 84 
(1991),, 481-494, (nadien verschenen in: In de boeken met de geest, Vijftien studies van 
M.A.M.A. Schenkeveld-ran der Dussen over vroegmoderne Nederlandse literatuur, Amsterdam, 
2002,, 209-224). 

24.. De huidige beheerders van het altaarstuk gesticht door Jodocus Vcijdt en zijn 
vrouww Klisabcth Borluut in Gent en van dat door kanselier Nicolas Roün en zijn 
vrouww Guigonne de Salins in Bcaunc, hebben, uit religieus respect voor de 
stichters,, omwille van de historische context en op grond van klimatologische 
overwegingen,, de dure morele plicht de stukken onverwijld weer op de plaats te 
doenn terugzetten waarvoor zij oorspronkelijk bestemd zijn geweest. 

25.. Dat stellingen tegenwoordig met meer aan de deur van een kerk worden gena-
geld,, is tekenend voor het verval van het ware geloof en van de academische 
traditiess maar hoopgevend voor de secularisatie van de wetenschap. 

26.. De stelling dat de waarde van een proefschrift omgekeerd evenredig is aan de 
diktee ervan zal onder de stellingen bij noch een dik noch een dun proefschrift 
wordenn aangetroffen. 

27.. De schoonheid van een kunstwerk heeft menig kunsthistoricus verblind. 
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INLEIDIN G G 

Uitgangspuntt voor deze studie is geweest de stelling die ik naar voren heb gebracht 

inn de voordracht gehouden op het congres Medieval Manuscript Illumination in tbe 

NorthernNorthern Netherlands in Utrecht, 10-13 december 1989, daarna verschenen in de 

ProceedingsProceedings Masters and Miniatures in 1991. De stelling luidde dat de miniaturen in de 

TresTres Riches Heures niet het werk zijn geweest van de Gebroeders Limburg. De hier 

voorgelegdee studie is daarvan een verdere uitwerking en de in 1991 gepubliceerde 

bijdragee vormt dan ook het eerste hoofdstuk hiervan. Allereerst wil ik in deze in-

leidingg een overzicht geven van hetgeen sinds de eerste toeschrijving van de Tres 

RichesRiches Heures en enkele andere handschriften aan de Gebroeders Limburg over het 

onderwerpp tot nog toe is gepubliceerd. Vervolgens wil ik aangeven welke wegen ik 

inn mijn onderzoek heb bewandeld, welke de werkwijze is geweest en welke vragen 

well  en niet aan de orde zijn gesteld. 

Dee toeschrijving van de miniaturen in het handschrift in bezit van de due d'Auma-

lee in Chantilly (verworven in 1855) aan de Gebroeders Limburg werd voor het 

eerstt voorgesteld in 1881 en 1884 door de grote bibliothecaris van de Bibliothèque 

Impérialee (nadien de Bibliothèque nationale) in Parijs, Leopold Delisle (1826-

1910).. Zijn toeschrijving is indertijd direct algemeen geaccepteerd, een acceptatie 

diee zich sindsdien heeft bestendigd. Gesteld kan worden dat het om een axioma 

gaatt Een prachtuitgave van het handschrift voorzien van commentaar werd in 

19044 bezorgd door de grote handschriftenkenner, de comte Paul Durrieu (1855-

1925).. Ten vervolge op deze toeschrijving is een discussie ontstaan over de even-

tuelee toeschrijving van miniaturen in andere handschriften aan de Gebroeders 

Limburgg namelijk in de Bijbel ms fr. 166 in de Bibliothèque nationale Parijs en in 

dee zogenaamde Heures d'Aiüy, thans beter bekend onder naam van Belles Heures, in 

Thee Cloisters in New York. 

Inn de Bijbel ms fr. 166 in de Bibliothèque Nationale Parijs worden de miniaturen 

inn ca de eerste drie katernen toegeschreven aan de Gebroeders Limburg. Een sug-

gestiee tot deze toeschrijving werd voor het eerst gedaan door Durrieu in 1895. Dit 



handschriftt wordt verbonden met de Bijbel ms fr. 167 eveneens in de Bibliothèque 

Nationalee Parijs die algemeen wordt beschouwd als het voorbeeld ervan. Ms fr. 

1677 is onmiskenbaar beschreven in de inventaire après décès van Jan zonder Vrees 

vann 1420. Op grond van het feit dat de miniaturen in ms fr. 166 enerzijds de stijl 

vann de Gebroeders Limburg tonen en anderzijds het voorbeeld ms fr. 167 in 

Bourgondischh bezit is geweest, heeft Durrieu in 1895 de ingenieuze hypothese 

naarr voren gebracht dat ms fr. 166 misschien de Bijbel is geweest die de Gebroe-

derss Limburg in 1402-1404 in opdracht van Philips de Stoute hebben gemaakt. 

Zijnn hypothese is sindsdien vrij algemeen aanvaard. Hulin de Loo, Laborde en 

voorall  Avri l hebben nadien argumenten aangedragen tot de versteviging ervan. 

Avri ll  heeft aannemelijk gemaakt dat ms fr. 167 naar alle waarschijnlijkheid geïden-

tificeerdd mag worden met de Bijbel die Jan de Goede in 1349-1353 heeft laten 

vervaardigenn en die zich in 1373-1380 nog in koninklijk bezit bevond. Daarna is 

hett handschrift mogelijk overgegaan in het bezit van Philips de Stoute. 

Hett derde manuscript dat aan de Gebroeders Limburg is toegeschreven zijn de 

BellesBelles Heures in The Cloisters in New York. Aanvankelijk bevond het zich in bezit 

vann de familie d'Ailly , vervolgens van Edmond en Maurice de Rodischild, en ten-

slottee werd het in 1954 door het Metropolitan Museum voor The Cloisters, New 

Yorkk verworven. Het werd in 1880 en 1884 door Delisle op grond van de vermel-

dingg in de inventaris van Jean de Berry uit 1413 geïdentificeerd als een handschrift 

datt zich in bezit van de hertog heeft bevonden. In 1906 wees Durrieu de Gebroe-

derss Limburg aan als de verluchters van de miniaturen. Aangezien het zich in par-

ticulierr bezit bevond, bleef het tamelijk ontoegankelijk en onbekend tot in 1953 

Porcherr een facsimile-editie ervan publiceerde. Het handschrift kan inderdaad 

zonderr enige aarzeling geïdentificeerd worden met dat genoemd in de inventaris 

vann Jean de Berry van 1413. Degenen aan wie de vervaardiging van het handschrift 

wass toevertrouwd, werden in de beschrijving echter aangeduid als "ouvriers" en 

niett bij name genoemd. 

Dee drie manuscripten hebben sindsdien in een immer groeiende belangstelling 

gestaann waaraan een groot aantal publicaties en tentoonstellingen veel hebben bij-
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gedragen,, zij het indirect want de due d'Aumale had ooit bepaald dat de Tres Riches 

HeuresHeures Chantilly niet zouden mogen verlaten en de Beües Heures zijn tot 1956 altijd 

inn particulier bezit geweest. Zo zijn van de drie handschriften dus de Tres Riches 

HeuresHeures en de Belles Heures (tot 1954) zelfs op de belangrijkste tentoonstellingen 

zeldenn te zien geweest, in tegenstelling tot de Bijbel ms fr. 166 die op meerdere 

expositiess aanwezig is geweest. 

Naastt de publikaties over miniaturen met vele afbeeldingen zoals die van Martin 

(1923),, Blum en Lauer (1930), Porcher (1959), Avri l (1978) en Thomas (1979), 

hebbenn de drie handschriften ook nooit ontbroken in de algemene grote over-

zichtswerkenn van de Franse schilderkunst zoals bijvoorbeeld van Lemoisne (1931), 

Sterlingg (1942), Ring (1949), Dupont en Gnudi (1954). Sterling daarentegen heeft 

dee handschriften niet opgenomen in het eerste deel van zijn ha Peinture médiévak a 

ParisParis 1300-1500 (1987) aangezien zij naar zijn overtuiging niet in Parijs waren ont-

staan. . 

Inn 1953 zijn de Belles Heures voor het eerst als 'facsimile' (dat wil zeggen afbeeldin-

genn van alle miniaturen, zij het in zwart/wit alsmede enkele in kleur) gepubliceerd. 

Uitt de inleiding van Porcher blijkt dat het beeld van het oeuvre van de Gebroeders 

Limburgg in die tijd nog weinig helder was en dat er grote onzekerheid bestond in 

hoeverree nog andere miniaturen aan het oeuvre toegevoegd zouden mogen wor-

den.. Ook Longnon 1956 besteedde hier de nodige aandacht aan. Maar Porchers 

suggestiess tot uitbreiding van het oeuvre hebben uiteindelijk toch weinig weerklank 

gevondenn getuige de "canon" die Meiss in 1974 (p.361-362) voorstelde. Met be-

trekkingg tot de Bijbel ms fr. 166 nam Porcher een eigenzinnig standpunt in door 

well  de toeschrijving van de miniaturen in de eerste drie katernen aan de Gebroe-

derss Limburg te accepteren, maar niet de identificatie met de bijbel die de Gebroe-

derss in 1402 in opdracht van Philips de Stoute waren begonnen. Delaissé heeft 

zichh in een bespreking 1955 hierover enigszins verwonderd. In zijn boek van 1959 

wass Porcher echter nog altijd deze mening toegedaan. 

Vrijwell  direct daarop, in 1954, verscheen van de hand van Gorissen de uitermate 

belangrijkee publikatie van de documenten met betrekking tot de Gebroeders Lim-

burgg en hun familie Maelwael in Nijmegen. Op deze publikatie liet hij in 1957 nog 
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eenn aanvulling met correcties en addenda verschijnen. De publikatie kreeg van 

onderr andere Longnon 1956 en Rickert 1957 de verdiende aandacht De grote 

tentoonstellingg van miniaturen die Porcher in Parijs 1955 had georganiseerd, werd 

inn 1956 uitvoerig besproken door met name Nordenfalk, Pacht en Meiss. Meiss' 

revieww mag wel als een aankondiging en een opmaat worden gezien tot zijn opus 

magnuss over Jean de Berry dat in de jaren 1967-1974 in drie monumentale delen 

verscheen.. Het waren in deze besprekingen echter niet zozeer de Gebroeders 

Limburgg die in het middelpunt van de belangstelling hebben gestaan als wel de 

toeschrijvingg van de grote miniatuur met de Calvariegang in het Louvre aan Ja-

quemartt de Hesdin. 

Voorafgaandee aan de verschijning van het eerste deel van Meiss' werk, vonden nog 

dee belangrijke tentoonstellingen over de Internationale Gothiek in Wenen 1962 

(Eutvpaiscbe(Eutvpaiscbe Kunst urn 1400, Wien 1962) en in Baltimore 1962 (The Arts in Europe 

aroundaround 1400. The International Styk, Walters Art Gallery) plaats die als katalysatoren 

inn de discussie hebben gewerkt Afgezien van de publikatie met een keuze uit de 

miniaturenn van de Belles Heures door Rorimer en Freeman 1958, verschenen in deze 

jarenn nog belangrijke detailstudies van een aantal vooraanstaande specialisten. Zo 

publiceerdenn Meiss en Eisler in 1960 hun studie over de nieuwe toeschrijving van 

dee Madonna in de Gemaldegalerie in Berlijn aan Jan Maelwael (met vraagteken) die 

zijj  toevoegden aan een groep werken die zij als "Metropolitan French" bestempel-

denn en in een speciaal nummer van de Gazette des Beaux-Arts opgedragen aan 

Porcherr verschenen in 1963 een aantal studies van onder anderen Meiss, Delaissé 

enn Pacht over de miniatuurkunst van de Gebroeders Limburg en tijdgenoten. 

Meiss'' bijdrage betrof de voorstellingen van de Heilige Hieronymus in zijn stu-

deervertrekk in de handschriften toegeschreven aan de Gebroeders Limburg, Pacht 

besprakk de relatie van Pisanello en de Gebroeders Limburg en Delaissé stelde en-

kelee scherpzinnige observaties en vragen met betrekking tot de handschriften in 

bezitt van De Berry aan de orde. Daarnaast publiceerden Pacht in 1963 (Pantheon 

1963)) nog een studie eveneens over Hieronymus in zijn studeervertrek en Laclotte 

(1969)) de aanwinst van het Louvre van een paneeltje met de voorstelling van de 

Heiligee Maarten en de Val van de engelen welke laatste voorstelling een opvallende 
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overeenkomstt met de miniatuur met dezelfde voorstelling in de Tres Riches Heures 

(f.64)) toont Chronologisch gezien even vooruitlopend wil ik op deze plaats nog 

noemenn de studies van Alexander (1980 en 1983) waarin hij de interessante relatie 

vann een fragment van een Lombardische miniatuur met de voorstelling van Ego 

summ (Christus te midden van de gevallen soldaten) met dezelfde scene op een mi-

niatuurr in de Tres Riches Heures naar voren bracht. Opmerkelijk genoeg is in al deze 

tott nog toe genoemde studies vrijwel altijd alle aandacht gericht geweest op de 

Italiaansee herkomst en achtergronden van de stijl van de Gebroeders Limburg. Op 

zichh een opmerkelijk verschijnsel. 

Inn de jaren 1967 (2d ed. 1969), 1968 en 1974 verscheen dan de grote driedelige 

studiee van Meiss French Painting in the Time of Jean de Berry waarin naast Jean de Berry 

alss mecenas, de Parement-meester, André Beauneveu, Jacquemart de Hesdin (Ho-

din)) cum suis, de Boucicaut-meester en de Gebroeders Limburg als de toonaange-

vendee miniaturisten in Frankrijk ca 1400 ten tonele werden gevoerd. Meiss' publi-

katiess zijn vooral daarom van zo groot belang geweest niet alleen omdat hij zo 

ontzagwekkendd veel materiaal bijeen heeft gebracht maar ook omdat nog nooit 

eerderr een publikatie over de miniatuurkunst het licht had gezien die zo onvoor-

stelbaarr veel afbeeldingen van miniaturen en aanverwant materiaal ter vergelijking 

hadd geboden. In het eerste deel met de ondertitel The Late XIV Century and the Pa-

tronagetronage of the Dukê) behandelde Meiss vooral de handschriften in het bezit van Jean 

dee Berry die grotendeels nog in de 14de eeuw zijn ontstaan: de Tres Belles Heures de 

Notre-Dame,Notre-Dame, het Psalter van Beauneveu, de Petites Heures, de Tres Belles Heures in Brussel, 

dee Grandes Heures en de kunstenaars die voor de miniaturen in deze handschriften 

verantwoordelijkk zijn geweest met name de Parement-meester, Jacquemart de 

Hesdinn (Hodin) en André Beauneveu. Evenals alle eerder genoemde studiosi legde 

ookk Meiss grote nadruk op de Italiaanse invloeden in de Franse miniatuurkunst in 

Frankrijkk omstreeks 1400. Meiss heeft tevens geprobeerd de handschriften in een 

brederr cultureel kader in te bedden. Zo besteede hij uitvoerig aandacht aan Jean de 

Berryy als mecenas, aan De Berry's goede smaak als kunstliefhebber en zijn eminen-

tee rol als artistieke patroon en collectionneur waarbij hij in het bijzonder zijn boe-

kenbezitt uitvoerig aan de orde stelde. In het tweede deel dat in 1968 met de onder-
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titeltitel The Boucicaut Master verscheen, behandelde Meiss het werk van de Boucicaut-

meesterr en zijn omgeving. Dit deel zal in dit verband hier verder niet onze aan-

dachtt hebben aangezien het een aparte groep handschriften betreft die in een ge-

heell  verschillende stijl gedecoreerd werden. Het derde deel (met medewerking van 

Dunlapp Smith en Beatson) dat tenslotte in 1974 met als ondertitel The Umbourgs 

andand their Contemporaries het licht zag, was geheel gewijd aan de Gebroeders Limburg. 

Hierinn behandelde Meiss uitvoerig de drie handschriften: de Bijbel, de Tres Riches 

HeuresHeures en de Belles Heures toegeschreven aan de Gebroeders Limburg en voorts nog 

enkelee andere meesters onder wie de Rohan-meester. In dit deel werden verder in 

eenn uitvoerige catalogus ("Reintegrated French Workshops 1380-1420") de hand-

schriftenn uit de besproken periode gegroepeerd naar de anonieme miniaturisten 

(voorzienn van "Nood-namen") die voor de versiering en vooral de illustraties 

("histoires")) ervan verantwoordelijk zijn geweest. Evenals Hulin de Loo (1903) en 

Luzzatoo (1932) heeft, op zijn beurt, ook Meiss een poging ondernomen om in de 

miniaturenn de stijl van de gebroeders afzonderlijk te individualiseren. Ofschoon er 

somss duidelijke verschillen waarneembaar zijn is deze zogenaamde handenschei-

dingg van de miniaturen altijd als tamelijk problematisch ervaren. In zijn catalogus 

heeftt Meiss verder voor het eerst een schematische beschrijving van de codicologi-

schee opbouw van de Tres Riches Heures en de Belles Heures gegeven, waarbij met 

betrekkingg tot het laatste handschrift verwezen werd naar de excellente studie van 

Plummerr die eveneens in 1974 maar apart is verschenen. Kort voor de verschij-

ningg van dit laatste deel had Meiss samen met Off in 1971 nog een belangrijke 

studiee gepubliceerd: The Bookkeeping ofRobinet cFEstampes and the Chronology of Jean de 

Berry'sBerry's Manuscripts. Het betreft een ingenieus onderzoek naar De Berry's inventaris 

vann 1413 waarin een poging tot een gedeeltelijke reconstructie (met name met be-

trekkingg tot de handschriften) van voorafgaande verloren inventarissen van Jean 

dee Berry werd ondernomen. Zij hebben daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de 

publikatiee van de bewaard gebleven inventarissen van het bezit van Jean de Berry 

diee Guiffrey in 1894-1896 had gepubliceerd. 

Sindss de publikatie van Porcher 1953 zijn telkens nieuwe en betere reproductie-

techniekenn ontwikkeld. Een enorme stap voorwaarts voor het onderzoek beteken-

dee de publikatie van de facsimiles in kleur van de miniaturen van de Tres Riches 

6 6 



HeuresHeures door Meiss, Longnon en Cazellcs in 1969 en van de Be/üs Heures door Meiss 

enn Beatson in 1974, welke laatste vrijwel gelijktijdig verschenen met Meiss' deel 

overr de Gebroeders Limburg in 1974. Daarmee waren vrijwel alle miniaturen toe-

geschrevenn aan de Gebroeders Limburg in goede afbeeldingen beschikbaar geko-

men,, want Meiss had in zijn derde deel van 1974 bovendien bijna alle miniaturen 

vann de Bijbel ms fr. 166 toegeschreven aan de Gebroeders Limburg (de eerste drie 

katernen)) afgebeeld. De publikarie van de twee facsimiles en van de afbeeldingen 

inn Meiss' derde deel hebben een onschatbare bijdrage betekend aan de huidige 

bekendheidd en grote faam van de handschriften. 

Inn 1984 volgde (in een gelimiteerde oplage) een nieuwe volledige facsimile van de 

TresTres Riches Heures voorzien van een volledige transcriptie en vertaling van de latijnse 

tekstt en een uitvoerig commentaar van de hand van Cazelles en Rathofer. Het 

verschill  met de uitgave van Durrieu 80 jaar eerder is merkbaar en gesteld kan wor-

denn dat inmiddels een geheel andere benadering van het handschrift zijn intrede 

hadd gedaan. Durrieu zag het handschrift als een monument, als het toppunt in de 

ontwikkelingg van de schilderkunst in Frankrijk omstreeks 1400 en als een toon-

beeldd van het roemrijke verleden van het grote en machtige Franse koninkrijk (wij 

dienenn hierbij de politieke Franse constellatie van omstreeks 1900 niet uit het oog 

tee verliezen). Cazelles en Rathofer daarentegen besteedden in hun commentaar 

niett slechts aandacht aan de historische en stilistische aspecten van de miniaturen 

maarr tevens aan de codicologische elementen van het handschrift alsook de religi-

euzee inhoud, waarbij een volledige transcriptie van de latijnse tekst werd gegeven 

voorzienn van een vertaling. Tegelijk met deze uitgave vond een unieke tentoonstel-

lingg in Chantilly plaats waar de afzonderlijke miniaturen van het handschrift (uit-

eengenomenn ten behoeve van de facsimile uitgave) voor het eerst naast elkaar 

werdenn getoond. Daarnaast verschenen in deze tijd de interpretaties van de kalen-

derbladenn van de hand van Saint-Jean de Bourdin (1982) en van Calkins (1984). 

Dee eerste publikatie bevat een tamelijk fantasierijke historische uideg van de sce-

nes.. Het zou gaan om een Veritable family album of outings, places, and relatives' 

zoalszoals Calkins het samenvatte. Calkins relativeerde de interpretaties van Saint-Jean 

Bourdinn en zocht een verband te leggen met de traditie van voorstellingen van de 
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landbouww in de tractaten van Aristoteles (Etica, Politica en Economicd) en Pietro de 

Crescenzii  (Liber ruratium commodorum). Zo zou de kalender veeleer het goede beheer 

doorr de hertog van zijn landen weerspiegelen. Calkins studie is altijd tamelijk on-

opgemerktt gebleven. 

Vrijwell  tegelijkertijd met het eerste deel van het grote werk van Meiss verscheen in 

1966-19688 de waarlijk magistrale historische studie van Lehoux over de politieke 

roll  die Jean de Berry heeft gespeeld. De studies complementeren elkaar en kunnen 

alss eikaars tegenhangers beschouwd worden. Niettemin komt uit alles duidelijk 

naarr voren dat de beide auteurs door twee geheel verschillende verrekijkers het 

verledenn hebben bekeken. Beide machtige en omvangrijke studies lezende, herle-

zendee en bestuderende, is bij mij telkens weer de vraag opgekomen wat voor soort 

menss Jean de Berry dan toch is geweest en de studie van Ingeborg Baehr 1984 

overr een reliekenproces in 1410 waarin Jean de Berry een weinig verheffende rol 

heeftt gespeeld, alles nog eens gezien tegen de achtergrond van met name het Jour-

nalnal d'un bourgeois de Paris en de Chronique du Retigieux de Saint-Denys (Michel Pintoin), 

wakkerdee mijn nieuwsgierigheid alleen nog maar aan. Hoe moet men zich dat alles 

tochh voorstellen? De studies van Guenée kunnen in dat opzicht als een welkome, 

verfrissendee steun gezien worden. 

Hett monument van de Gebroeders Limburg dat Meiss had opgericht is nauwelijks 

dee tijd van consolidatie gegund geweest. Afgezien van de uitvoerige en welwillende 

maarr bepaald niet onkritische reviews door tal van vooraanstaande specialisten als 

Krasaa 1967 (Late), Julian Brown 1969 (Late en Boucicaut), Delaissé 1970 (Late), 

Salett 1969 (Late), Salet 1969 (Boucicaut), Chatelet 1970 (Late), Avril 1975 (Ge-

broederss Limburg) en Heimann 1977 (Gebroeders Limburg) werd op het zo zon-

nigee beeld van de drie gebroeders in de Tres Ricbes Heures dat Meiss ons had ge-

schilderd,, al binnen een jaar na verschijnen, en nog voor Meiss' verscheiden in 

1975,, door Bellosi een fikse aanslag gepleegd. Het leek een schot in de Achilles-

pees.. In zijn studie 1974 wees Bellosi, op grond van de mode van de kleding van 

enkelee figuurtjes (het betreft minieme details) op de miniatuur van oktober in de 

TresTres Ricbes Heures, op de onhoudbaarheid in chronologisch opzicht van de toe-

schrijvingg van deze miniatuur en een aantal andere kalenderminiaturen aan de Ge-
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broederss Limburg. Zijn observaties voerde König nog een stapje verder door de 

zogenaamdee Zwischenmaler voor deze kalenderminiaturen te introduceren. Of-

schoonn het probleem dat Bellosi had opgeworpen thans, als zodanig, vrij algemeen 

aanvaardd is, bestaat over de nieuwe toeschrijving en de datering nog altijd grote 

verdeeldheidd Zo stelde König aanvankelijk een toeschrijving aan de Maitre de 

Barthélemyy 1'Anglais voor maar Avri l neigde meer tot de toeschrijving aan Barthé-

lemyy d'Eyck, een toeschrijving waar König zich nadien bij heeft aangesloten. Op-

merkelijkk genoeg is het bij deze toeschrijving aan Barthélemy d'Eyck altijd bij een 

verwijzingg gebleven en is zij op zich sindsdien nooit meer onderwerp van nader 

onderzoekk geweest of verder uitgewerkt. Niettemin heeft de vraag met betrekking 

tott de datering (ca 1440/50 of toch juist kort voor het verscheiden van de hertog 

inn 1416?) de gemoederen beziggehouden, getuige de twee recente publikaties van 

Chatelett 2000 en 2001 waarin hij een teruggave van deze miniaturen aan de Ge-

broederss Limburg bepleitte. In 1976 was ook de studie van Cazelles verschenen 

waarinn hij een onderscheiding van verschillende etappes in de totstandkoming van 

dee Tres Riches Heures voorstelde. Hij bracht zijn voorstel opnieuw naar voren in het 

commentaarr bij de facsimile editie van 1984. Reynolds 2005 besteedde aandacht 

aann de relatie tussen de Tres Riches Heures en de Bedford Hours en stelde de toeschrij-

vingg van de maand Oktober (en andere) aan Barthélemy d'Eyck opnieuw ter dis-

cussie.. Zij onderzocht verder de mogelijkheid dat de Tres Riches Heures misschien in 

bezitt van Charles VI I zijn geweest. 

Eenn ander aspect waaraan Meiss veel aandacht had besteed was het mecenaat van 

Jeann de Berry maar een vergelijking met de andere contemporaine prinsen had hij 

verderr achterwege gelaten. Inmiddels zijn ook degelijke en omvattende "mece-

naats"studiess over enkele van deze prinsen verschenen: De Winter besteedde uit-

voerigg aandacht aan Philips de Stoute 1976 (1983) en publiceerde daarnaast nog 

eenn studie over diens bibliotheek 1985; Shultz 1977 bestudeerde Louis d'Orléans, 

dee broer van de Franse koning Charles VI en de neef van Jean de Berry. Uit deze 

studiess komt naar voren dat deze prinsen in het voeren van hun staat in geen enkel 

opzichtt hebben ondergedaan voor Jean de Berry. Het verschil is echter onder an-

deree vooral daarin gelegen dat van Louis d'Orléans, Philips de Stoute en Jan zon-
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derr Vrees, maar ook van de Franse koning, niet zulke uitvoerige inventarissen van 

hunn schatten en boeken bewaard zijn gebleven als bij Jean de Berry het geval is. 

Daarmeee wil niet gezegd zijn dat Meiss' visie niet waardevol zou zijn, maar veeleer 

datt Jean de Berry toch niet als zó uitzonderlijk of uniek gezien kan worden als 

Meisss het voorstelde. 

Vann de talloze meer populaire uitgaven met goede maar soms ook minder goede 

afbeeldingenn van de miniaturen van de Tres Riches Heures moet vooral de uitgave 

vann 1988 voorzien van een rooskleurig voorwoord van Umberto Eco genoemd 

worden.. In deze publikatie werd ook een groot deel van de tekst uit de facsimile-

uitgavee van 1984 opgenomen. De uitgave is echter bijzonder te noemen vanwege 

hett feit dat details van de miniaturen soms in meerdere magnitudes duizelingwek-

kendd uitvergroot zijn weergegeven zodat wij haast zouden vergeten dat het bij de 

afbeeldingenn om miniaturen gaat die het formaat van een blad A-4 niet overschrij-

den. . 

Afgezienn van de twee eigen bijdragen aan de problematiek, naar voren gebracht op 

tweee congressen in 1989 en 1993 (gepubliceerd respectievelijk in 1991en 1995 en 

eenn derde studie gepubliceerd in 1996 (die hier zijn opgenomen als respectievelijk. 

Hoofdstukk 1.1, Appendix I-J en Hoofdstuk 1.2), wil ik op deze plaats met name 

nogg het document vermelden dat Ribault 1990 heeft gepubliceerd met betrekking 

tott de Gebroeders Limburg als geldschieters van de hertog. Kunsthistorisch gezien 

lijk tt de vondst wellicht van geringe betekenis maar desalniettemin is zij van groot 

belangg aangezien men zich op grond ervan ernstig kan afvragen in hoeverre de 

Gebroederss Limburg misschien ook geheel andersoortige diensten aan de hertog 

hebbenn verleend en niet uitsluitend als schilders (van miniaturen) voor hem werk-

zaamm zijn geweest (een kwestie die ik hier in Appendix I-J heb aangeroerd). De 

studiess van Mardon 1991 en 1995 over de gebedenboeken van Jean de Berry en 

voorall  de psalter-illustraties in de Ttis Riches Heures, een eigenaardigheid van het 

handschriftt die tot nog toe over het hoofd was gezien, en van Ribault (1999) over 

dee devotionele intentie van een van Jean de Berry's joyeaux, onderstrepen het gro-

tee belang van de religieuze component in al het handelen van Jean de Berry. Het 

betreftt een aspect dat hoognodig verdere uitdieping vraagt. Daarnaast zijn nog 
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enkelee publikaties van Chatelet van belang. In de eerste plaats zijn boek L'age d'or 

dudu manuscrit apeintures en Frame au temps de Charles VI et les Heures du Maréchal de Bou-

cicaut,cicaut, 2000 waarin hij tevens ruim aandacht aan de Gebroeders Limburg en de drie 

handschriftenn besteedde (130-157). Hierin gaf hij een korte uiteenzetting van de 

courantee opvattingen over de gebroeders en de handschriften met een toevoeging 

overr de kwestie van de datering en de toeschrijving van de kalenderminiaturen die 

doorr de zogenaamde Zwischenmaler zouden zijn toegevoegd. Over deze kwestie 

publiceerdee Chatelet in 2001, zoals al gemeld, nog een aparte studie. In een andere, 

eerderee studie 1999 had hij voorgesteld de prelaat aan tafel op de Januari-miniatuur 

inn de Tres Riches Heures met Simon de Cramaud te identificeren (1414-16). In 2000 

publiceerdee Lowden een uitvoerige studie over de Bibles MoraHse'es waarin hij uitge-

breidd aandacht besteedde aan de handschriften fr. 166 en fr. 167 en, uiteraard, aan 

dee netelige kwestie van de opdracht van Philips de Stoute aan de Gebroeders Lim-

burg.. In haar biografie van Jean de Berry, verschenen in 2000 en geschreven met 

eenzelfdee verve als haar eerder verschenen biografieën van de koningen Charles VI 

(1986)) en Charles V (1994), ging Autrand uitvoerig in op de Tres Riches Heures 

(Hoofdstukk XLX, 418-459). Zij bracht het handschrift in verband met de vredes-

onderhandelingenn met de Engelsen in de winter van 1414-1415. In haar interpreta-

tiee zou de boodschap van de kalender-voorstellingen zijn geweest: "Paix a la cour, 

paixx au village" (p.455), een vredesboodschap. In twee aparte 'communications' 

verschenenn in het Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France in 1999 en 

2000,, ging zij nog iets gedetailleerder in op respectievelijk de miniatuur van Janua-

ri,, de Kalender en de overige grote miniaturen. In 2000 stelde Muller, enigszins in 

aansluitingg en als reactie op Calkins (1984), het prominente voorkomen van de 

kastelenn op de kalenderbladen aan de orde en zocht de gebouwen in een meer 

overdrachtelijkee zin te duiden. Daarmee keerde hij zich tegen de opvattingen die 

dee kalenderbladen zien als pittoreske elementen van de toenmalige hofcultuur of 

alss geslaagde herinneringsfoto's in een hertogelijk familiealbum. Zeman publiceer-

dee in 2003 een tekening in Kopenhagen die hij aan de gebroeders toeschreef als 

eenn voorbeeld van hun vroege stijl waarbij hij de relatie tussen de Bijbel ms fr. 166 

enn de opdracht van Filips de Stoute in 1402 aan de gebroeders voor de illustratie 

vann een bijbel verwierp. De bijbel ms fr. 166 zou naar zijn mening een tweede ver-
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siee van de Bible Moraksée van de gebroeders zijn geweest, daterend uit ca. 1405-

1406. . 

Inn 2004 hadden de grote tentoonstelling Paris 1400 Les arts sous Charles VJ in Parijs 

enn de gelijktijdige tentoonstelling van de Tres Riches Heures met een aantal andere 

handschriftenn in Chantilly plaats, als het ware een 'herhaling' van de grote tentoon-

stellingg in Parijs precies honderd jaar eerder. Min of meer gelijktijdig waren daar-

naastt nog een aantal andere plaatselijke grotere en kleinere tentoonstellingen over 

dezelfdee tijd georganiseerd (Dijon, Bourges, Blois) en verschenen er tal van publi-

katiess voor een breder publiek. In de catalogi van Chantilly en het Louvre werd de 

nodigee aandacht besteed aan de Gebroeders Limburg en Jan Maelwael. In de eer-

stee publikatie resumeerde Stirnemann eerder naar voren gebrachte familiale inter-

pretatiess van de miniaturen Januari, April , Mei en Augustus. In de catalogus van 

Parijss is een korte inleiding over Jean Malouel en de Gebroeders Limburg door 

Philippee Lorentz (292-301) te vinden. Op de tentoonstelling zelfwaren als expona-

tenn behalve de Bijbel ms fr. 166 (nr.184) ook een groot aantal losse bladen van de 

BellesBelles Heures (nr.188) aanwezig. Vooruidopende op deze tentoonstelling was eerder 

reedss de facsimile editie van de Belles Heures voorzien van commentaar door Kö-

nigg verschenen. In zijn commentaar gaf König (39-48) een vlot overzicht over de 

Gebroederss Limburg en de Tres Riches Heures en ging hij kort in op de kwestie van 

dee Zwischenmaler in wie hij (thans) Barthélemy d'Eyck meent te mogen herken-

nenn hetgeen een datering ca 1450 van deze miniaturen met zich meebrengt Zoals 

dee auteur zelf opmerkte (174) had hij zich met zijn commentaar slechts "im vor-

wissenschaftlichenn Feld" begeven. Op p.47 heeft hij toch lichte twijfel geuit of ms 

fr.. 166 inderdaad de Bijbel is geweest die Philips de Stoute de Gebroeders Limburg 

inn 1402 in opdracht had gegeven. König in zijn commentaar en de auteurs in de 

catalogii  van de tentoonstellingen in Parijs en Chantilly hebben met betrekking tot 

dee Gebroeders Limburg en Maelwael de gangbare opvattingen gehuldigd en in 

grotee lijnen de visie en de mecenaatsgedachte van Meiss verder uitgedragen. Jean 

dee Berry is thans vooral alom bekend om zijn getijdenboeken. Maar De Hamel 

(1984// 1994/ed. 1997, p,168) kon indertijd niet nalaten op te merken dat het hem 
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tochh enigszins onwaarschijnlijk voorkwam als Jean de Berry zichzelf ooit als een 

collectionneurr van vooral getijdenboeken beschouwd heeft. 

Eenn aspect dat vooral in de laatste decennia steeds meer in de belangstelling is 

komenn te staan betreft de "devises", de zogenaamde orde- en partij tekens alsmede 

dee kleuren van de kleding van de Franse koning, de prinsen en hun hoven. Ver-

meldingenn van deze devises in de vorm van borduursels op kleding, op vaandels, 

wimpelss en schilden maar ook als juwelen die bij Nieuwjaar (als zogenaamde êtren-

nes)nes) en andere gelegenheden werden uitgedeeld, zijn vooral in documenten, maar 

ookk in handschrift-decoraties terug te vinden. De betekenis en de rol die deze devi-

sesses in het politieke leven hebben gespeeld is in meerdere studies uitvoerig aan de 

ordee gesteld. Naast de belangrijke publikaties van onder andere Beaune 1981, De 

Vaivree 1982 en 1983, Mérindol 1987 en Avri l 1999 dienen hier nog met name twee 

recenteree studies te worden vermeld waarin het verschijnsel en de functie ervan 

diepgaandd werd onderzocht namelijk Hg 1996 met betrekking tot het Wilton-

diptiekk en Slanicka 2002 over de emblemen van koning Charles VI , Louis 

d'Orléanss en Jan zonder Vrees ten tijde van de "querelle des Armagnacs et Bour-

guignons.""  Speciale aandacht aan het fenomeen werd ook besteed door Taburet-

Delahayee in de catalogus van de tentoonstellig in Parijs 2004 (onder andere An-

nexee I). Wij willen niet vergeten dat al eerder in publikaties over juwelen en 

edelsmeedkunstt uit deze tijd namelijk van Lightbown 1992, de Catalogus van het 

Goldenn Rössl 1995 en het recente posthume boek van Kovacs 2004, deze thema-

tiektiek telkens eveneens aan de orde werd gesteld. Daarnaast is er thans, na de studie 

vann Buetner 2001, een zeer grondige studie van Hirschbiegel 2003 verschenen 

waarinn het gebruik van de étrennes zelf aan het Franse hof zeer uitvoerig werd be-

handeld.. De publikatie is voorzien van een welhaast uitputtende archivalische do-

cumentatie. . 

Samenvattendd zou men misschien kunnen stellen dat de figuur van Jean de Berry 

telkenss als een spiegelend voorbeeld ten tonele is gevoerd: voor de Due d'Aumale 

waswas hij een fameuze, navolgenswaardige voorzaat, voor Durrieu vertegenwoordig-

dee hij de grote roem van het Franse koninkrijk en de Franse schilderkunst, voor 
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Delislee de grote bibliofiel, voor Meiss de grote mecenas en collectionneur van 

voorall  handschriften met een eminente smaak (als een grote voorganger van de 

Amerikaansee collectionneurs zoals bijvoorbeeld Pierpont Morgan en Samuel 

Kress),, en voor Lehoux een groot politicus, exemplarisch voor zijn rijd. Autrand 

publiceerdee recent met haar monografie Jean de Berry, /'art et Ie pouvoir (2000) 'een 

portraitt tres complet'. Zij vroeg zich in haar voorwoord naar aanleiding van de 

miniaturenn in de Tres Riches Heures af: 'Quel message Ie due de Berry a-til voulu 

lancer,, tracé par la main d'artistes de génie?' waarbij zij zoiets als een Volonté', een 

ambitiee van de hertog in deze richting heeft verondersteld. Het ideaal van een ge-

ïntegreerdd en afgewogen beeld van de hertog en zijn tijd in handzaam formaat lijk t 

hedenn ten dage steeds verder weg en nauwelijks meer te realiseren op basis van het 

fragmentarischh bewaarde maar desalniettemin schier onoverzienbare en nauwelijk 

tee omvatten materiaal... 

Inmiddelss is de tentoonstelling De Gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het 

FranseFranse hof1400-1416 (26 augustus-20 november 2005) in het Museum het de Valk-

hoff  in Nijmegen opengegaan, begeleid door een kloeke catalogus waarin tal van 

onderwerpenn met betrekking tot de gebroeders en Jan Maelwael aan de orde zijn 

gesteld.. Voorzover als doenlijk is met de belangrijkste kwesties die in deze catalo-

guss worden besproken, rekening gehouden en waar dienstig daarnaar verwezen. 

Inn deze studie heb ik de ogenschijnlijk simpele en elementaire vraag "Zij n de Ge-

broederss Limburg verantwoordelijk geweest voor de miniaturen in de Tres Riches 

Heures,Heures, en zo dit niet aannemelijk is, wat zouden zij dan wel gemaakt kunnen heb-

ben?""  aan de orde gesteld. De studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft 

betrekkingg op de handschriften die aan de Gebroeders Limburg worden toege-

schreven,, hoofdzakelijk de Bijbel en de Tres Riches Heures. In het eerste hoofdstuk 

vann dit eerste deel (dat in 1991 als een apart artikel werd gepubliceerd) is onder-

zochtt in hoeverre op basis van de documenten de toeschrijving van de Tres Riches 

Heures,Heures, de Belles Heures en de Bijbel aan de Gebroeders Limburg is te handhaven. In 

hett tweede hoofdstuk (dat in 1996 eveneens als een apart artikel is gepubliceerd) is 

verslagg gedaan van een eerste verkenning uitgevoerd naar de samenstelling van de 

14 4 



kalenderminiaturenn van de Tres Riches Heures en is de vraag opgeworpen in hoever-

ree Jean de Berry het handschrift voor zichzelf of voor iemand anders heeft laten 

makenn waarbij de mogelijkheid dat hij het misschien cadeau heeft gekregen even-

eenss is opengelaten. Daarbij is, vanwege de "écharpe / bande blanche", het partij -

tekenn van de Armagnacs, een datering post quem van het voorjaar 1410 voor de 

miniatuurr van januari vastgesteld. In het derde en vierde hoofdstuk zijn de kalen-

derbladenn aan een nadere analyse onderworpen en is de aard van de acht miniatu-

renn "bors texte" aan de orde gesteld waarbij het vermoeden naar voren is gebracht 

datt het handschrift oorspronkelijk misschien een psalter-heures geweest zou kun-

nenn zijn. In de hoofdstukken vijf , zes en zeven is, aansluitend op het tweede 

hoofdstukk verder onderzocht voor wie het handschrift bestemd kan zijn geweest. 

Aann de hand van de gegevens gedestilleerd uit de voorstellingen (de heraldiek, de 

kleurenn van de kleding, het bezit van de kastelen etc.) is, rekening houdend met de 

fasess waarin het handschrift telkens wijzigingen heeft ondergaan, nagegaan bij wel-

kee gelegenheden deze veranderingen doorgevoerd kunnen zijn. Hierbij is van het 

principee uitgegaan dat elke verandering in het handschrift heeft samengehangen 

mett een wijziging in de bestemming of een verandering van bezitter. Een gedetail-

leerdee analyse van de kalender afzonderlijk en van het handschrift in zijn geheel 

zijnn apart weergegeven in twee bijgevoegde schema's. Daarnaast is een stamboom 

vann het huis van Valois en de Franse prinsen gegeven voorzover van toepassing is 

inn dit bestek. In Appendices is nader ingegaan op een aantal detail- en nevenvraag-

stukkenn met betrekking tot de behandelde manuscripten. 

Dee conclusies waartoe ik in dit eerste deel van deze studie ben gekomen, zijn van 

dienn aard dat ernstige twijfel aan het auteurschap van de Gebroeders Limburg van 

dee miniaturen gerechtvaardigd leek. Daarmee zag ik mij in het verdere onderzoek 

voorr de keus gesteld ofwel na te gaan wie dan wel verantwoordelijk geweest kun-

nenn zijn voor de miniaturen van de Bijbel, de Beües Heures en de Tris Riches Heures, 

ófwell  te proberen te achterhalen wat de Gebroeders Limburg als miniaturisten dan 

well  gemaakt kunnen hebben. In dit kader heb ik prioriteit gegeven aan deze laatste 

vraag.. Het onderzoek naar de verluchters en "historieurs" van de Bijbel, de Belles 

HeuresHeures en de Tres Riches Heures, voorlopig aangeduid als de Tres Riches Heures-
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meester(s),, heb ik vooralsnog opzij gelegd. Het zal hopelijk op afzienbare termijn 

zijnn beslag krijgen in een aparte studie. In het tweede deel van deze studie is dus 

naderr onderzocht wat de Gebroeders Limburg, als figuren verankerd in historische 

documenten,, dan wèl gemaakt zouden kunnen hebben. Hierbij is uitgegaan van 

hett feit dat de Gebroeders uit een kunstenaarsfamilie stamden en dat hun oom Jan 

Maelwaell  vanaf 1397 hofschilder in dienst van Philips de Stoute is geweest dat wil 

zeggenn dat hij tot de meest vooraanstaande kunstenaars van zijn tijd heeft behoord 

diee in Frankrijk werkzaam zijn geweest. Aangezien het beroep van schilder een 

sterkee inbedding in tradities heeft gekend, mag aangenomen worden dat de stijl 

waarinn de Gebroeders hebben gewerkt niet ernstig zal hebben afgeweken van die 

vann hun oom of van de schilders die in en rondom Gelre werkzaam zijn geweest. 

Di tt tweede deel is als volgt ingericht. In het eerste hoofdstuk zijn aan de hand van 

dee publikaties van Gorissen de archivalia met betrekking tot de Gebroeders Lim-

burg,, hun oom Jan Maelwael, hun grootvader (van moederszijde) Willem Maelwael 

enn hun oudoom Herman Maelwael, besproken. Daarnaast is aandacht besteed aan 

hetgeenn aan Jan Maelwael gewoonlijk wordt toegeschreven en aan hetgeen verder 

bekendd is over andere schilders en hun werken vermeld in documenten in Gelre. 

Inn het tweede hoofdstuk is een overzicht gegeven van wat er zoal in Gelre in de 

tijdd omstreeks 1400 aan schilderkunst bewaard is gebleven en in de literatuur is 

toegeschrevenn waarbij in feite als enige werk dat met enige redelijkheid met Gelre 

caa 1400 verbonden kan worden, een tekening van de Keizer en keurvorsten in het 

WapenboekWapenboek Geke (KB Brussel 15653-15656) naar voren is gekomen. In het derde 

hoofdstukk is de relatie tussen deze tekening en een Franse miniatuur in het Louvre 

naderr onderzocht. Deze relatie werd voor het eerst gesignaleerd door Rickerts in 

1952.. De miniatuur is afkomstig uit de Tres Belles Heures de Notre-Dame, een hand-

schriftt dat op een gegeven moment in bezit van Jean de Berry is geweest en buiten 

kij ff  in Frankrijk is ontstaan. De groep miniaturen die op basis van deze relatie kon 

wordenn samengesteld, is vervolgens in het vierde en vijfde hoofdstuk vergeleken 

mett werken (schilderijen, miniaturen en tekeningen) uit de gebieden rondom Gel-

re:: Neder-Saksen, Westfalen, Keulen, Luik, Brabant, Utrecht en Holland en apart 

nog,, met het werk van Meester Francke. Hierbij is uitgegaan van de veronderstel-
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lingg dat in het algemeen de stijl van werken in Gelre in principe niet hemelsbreed 

verschillendd is geweest van die in de omringende gebieden. In het zesde hoofdstuk 

iss de onzekere datering van het Wapenboek Geke aann een nader onderzoek onder-

worpenn waarbij een uitvoerige analyse van het handschrift onontkoombaar is ge-

blekenn en een nieuwe hypothese ten aanzien van de aanleiding voor het ontstaan 

vann het handschrift is ontwikkeld. Zo zou naar mijn bevindingen het Wapenboek 

tussenn ca 1404 en 1417 ontstaan kunnen zijn en verband hebben gehouden met de 

erkenningg van de titel van wapenkoning van de Ruwieren van de heraut Beyeren 

quondamm Gelre. De stilistische verwantschap van de Keizer en keurvorstenteke-

ningg met de miniaturen in de Tres Belies Heures de Notre-Dame, een handschrift dat in 

dezee periode in bezit van de hertog van Berry is geweest, is inderdaad frappant Zo 

iss de veronderstelling dat in de Keizer en keurvorstentekening en in deze groep 

miniaturenn mogelijk werk van Jan Maelwael en de Gebroeders Limburg herkend 

zouu mogen worden, zeer aanlokkelijk. Dit des te meer daar de stijl van deze groep 

vann werken grote affiniteit vertoont met de wijze van schilderen zoals in Gelre en 

omringendee landen in die periode gebruikelijk is geweest. Vooralsnog blijf t het een 

hypothese.. Maar de aanname dat in dezelfde periode parallel aan de Gebroeders 

Limburgg nog andere miniaturisten uit Gelre en omstreken voor de hertog van 

Berryy werkzaam zijn geweest, is toch weinig plausibel. 

Inn Appendices is ook bij dit tweede deel een aantal detail- en nevenvraagstukken 

behandeld.. Voorts zijn in drie aparte schema's respectievelijk de katernopbouw en 

dee kenmerken van het Wapenboek, een stamboom van Jacoba van Beieren en Jan 

IVV van Brabant en de zogenaamde Duitse kleuring van de ereredes van de heraut 

Gelree weergegeven. 

Volledigheidshalvee zij hier nog ter nadere toelichting een overzicht van de stand 

vann zaken met betrekking tot het Wapenboek Geke en de Tres BeUes Heures de Notre-

DameDame gegeven. Zoals blijkt, zijn deze handschriften pas tamelijk laat in de discussie 

geïntroduceerd. . 
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Hett handschrift bekend onder de naam Wapenboek Gekt en bewaard in de Ko-

ninklijkee Bibliotheek in Brussel (ms 15652-15656), bevat meer dan 1800 wapens 

vann de ridderschap van de Christelijke wereld van de 14e - begin 15e eeuw. Daar-

naastt bevat het nog een aantal in het Nederlands geschreven teksten en een teke-

ningg van de Keizer en zijn keurvorsten als titelpagina (f.26). De tekeningen van de 

wapenss en de teksten zijn toegeschreven aan de heraut Gelre die zichzelf meerdere 

malenn in de tekst noemde en wiens helaas beschadigde portret ten voeten uit even-

eenss in het handschrift, geheel op het einde, aanwezig is (fol.122). 

Dee luxueuze uitgave van het handschrift die Bouton in 1881 aankondigde waarbij 

dee exemplaren met de hand ingekleurd zouden worden, is bij gebrek aan intekena-

renn een groot fiasco geworden zodat er slechts enkele ingekleurde exemplaren van 

dee halverwege gestaakte uitgave zijn gerealiseerd. In dezelfde tijd besteedde Muller 

Fzz 1885 aandacht aan het handschrift en zijn auteur en daarna publiceerde Beelae-

rtss van Blokland in 1910 een korte en in 1933 nog een uitvoerige studie over het 

handschrift.. Vrijwel gelijktijdig verscheen de studie van Lyna 1934. Lyna schonk 

alss eerste uitvoerige aandacht aan de miniaturen in het handschrift. Zowel Beelae-

rtss van Blokland als Lyna schreven deze miniaturen toe aan de heraut Gelre zelf. 

Maarr over deze heraut Gelre bestond op dat moment nog altijd grote onduidelijk-

heid.. In 1933 verscheen tevens een studie van Galbreath over de Zwitserse wapens 

inn het handschrift. Het handschrift werd vervolgens in 1936 en 1937 uitvoerig be-

schrevenn en besproken door respectievelijk Lyna en Gaspar & Lyna in hun catalo-

gii  van de Bibliodieek in Brussel. Een beknopte beschrijving van het handschrift 

mett uitgebreide bibliografische verwijzingen werd opgenomen in het overzicht van 

wapenboekenn dat Von Berchem, Galbreath en Hupp in 1939 publiceerden. Lange 

tijdd heeft de vraag in hoeverre de figuur van de heraut Gelre identiek is geweest 

mett Claes Heijnen zoon en de heraut Beijeren qondam Gelre de gemoederen be-

ziggehouden.. Dit strijdpunt is uiteindelijk in 1991 definitief beslecht door Van 

Anrooij.. Adam-Even publiceerde in de Archives Héraldiques Suisses van 1961-

19688 de heraldische beschrijvingen en de identificatie van de wapens. Zijn uitste-

kendee beschrijvingen werden, evenals de catalogus-entry van Lyna van 1936, her-

18 8 



druktt als bijlagen bij de uitgave met alle afbeeldingen van het handschrift die Van 

Helmontt in 1992 het licht deed zien. 

Opp grond van de wapens is door Bouton aanvankelijk de periode van 1334-1372 

voorr het ontstaan van het handschrift aangenomen, maar Beelaerts van Blokland 

steldee gelet op de wapens van Gelre, een latere datering voor, namelijkde periode 

1379-1391.. Adam-Even heeft tenslotte op goede gronden een datering van ca 

14000 als meest waarschijnlijk naar voren gebracht. Er zijn echter tal van latere toe-

voegingenn vastgesteld. 

Dee tekening van de tronende Keizer geflankeerd door de zeven keurvorsten, een 

uniekee illustratie in het handschrift naast de wapens en het portret van de heraut, is 

langg buiten het blikveld van de kunsthistorici gebleven en Lyna is degene geweest 

diee de tekening in 1934 in de kunsthistorische discussie heeft geïntroduceerd. In 

19522 bracht Margaret Rickert, zoals eerder gezegd, een belangrijke observatie naar 

voren.. Zij stelde een relatie vast tussen de tekening en de miniatuur met de Con-

fessoress in het Louvre. De miniatuur is afkomstig uit het verloren gegane gedeelte 

vann de Tm Belles Heunss de Notre-Dame> een handschrift dat in elk geval in Frankrijk 

iss ontstaan en ooit in bezit van de hertog van Berry is geweest Haar observatie kan 

zonderr meer van grote betekenis genoemd worden. Zij meende echter tevens dat 

dee tekening een latere toevoeging aan het Wapenboek Gein zou zijn geweest. In haar 

besprekingg (1957) van de publikatie van de documenten met betrekking tot de 

Gebroederss Limburg en de Maehvaels door Gorissen kwam zij daar echter niet 

meerr op terug. Pas met het boek van Delaissé 1968 waarin een reproductie in kleur 

werdd opgenomen, is de tekening in wijdere kring bekend en geaccepteerd geraakt. 

Zoo werd zij in de catalogus Die Parier in Keulen in 1978 opgenomen en beknopt 

besproken.. Schmidt is echter degene geweest die in 1981 voor het eerst de teke-

ningg uitvoerig bestudeerd heeft Hij onderzocht in hoeverre een van de contempo-

rainee "keizers" portretmatig kon zijn voorgesteld maar moest echter concluderen 

datt er zo weinig aanknopingspunten met de "keizers" (of liever gezegd: Rooms-

koningen,, aangezien geen van hen behalve Karel IV werkelijk tot keizer werd ge-

kroondd in deze periode) zijn, dat geen van hen in aanmerking kwam. In een reeks 
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publikatiess vanaf 1985 heeft de neerlandicus Van Anrooij opnieuw uitvoerig aan-

dachtt aan het handschrift besteed. Zijn belangstelling gold vooral de reeks ereredes 

diee het bevat. In zijn grondige studie van 1990 behandelde hij deze redes en de 

mogelijkee context uitgebreid waarbij hij ook aan de figuur van de heraut veel aan-

dachtt besteedde. Hierbij zou ik nog willen wijzen op de niet onbelangrijke bespre-

kingg van Van Anrooij's boek door Croenen (1993). Met name zij hier van An-

rooij'ss publikatie van (1989) 1991 over de Keizer en Keurvorsten-tekening nog 

apartt genoemd aangezien hij daarin de mening van Rickert dat de Keizer en Keur-

vorsten-tekeningg een latere toevoeging aan handschrift zou zijn geweest, overtui-

gendd weerlegde. Jéquier publiceerde in 1972 en 1986 en voorts samen met Van 

Anrooijj  1987, enkele uitstekende studies met betrekking tot verschillende heraldi-

schee kwesties van het handschrift. 

Aann de heraut als auteur wijdde Van Oostrom in zijn boek Het woord van eer 

19877 een apart hoofdstuk waarbij hij hem vooral als schrijvende "ambtenaar / 

hoveling""  belichtte. Ook Nijsten 1992/1993 en 2004 besteedde ruimschoots aan-

dachtt aan de heraut weliswaar eveneens vooral als dichter/heraut in het kader van 

eenn literair mecenaat aan het hof van Gelre. Verbij-Schillings schreef in 1995 een 

uitvoerigee studie over de heraut als historiograaf en bezorgde in 1999 een fraaie 

uitgavee van het zogenaamde Haags handschrift van de heraut. 

Hett handschrift in Brussel is herhaaldelijk op tentoonstellingen te zien geweest en 

inn heraldische publikaties ontbreken vermeldingen en afbeeldingen ervan nooit 

Meestall  betreft het korte commentaren waarin de bekende feiten zijn samengevat. 

Inn de catalogus van de tentoonstelling in Brussel van 1970 bracht Deschamps 

(1972)) enkele interessante observaties naar voren en in die van Gelre 2001 gaven 

Flokstraa en Jahn een beknopte uiteenzetting over het Wapenboek waar het Gelre 

betrof,, vergezeld van enkele afbeeldingen van de folios met Gelderse wapens. 

Maarr sinds de gestaakte uitgave van Bouton ontbreekt nog altijd node een goede 

uitgavee of facsimile- editie van het handschrift en zo zijn wij aangewezen op de 

nuttigee maar enigszins ongelukkig uitgevallen Helmont uitgave met zwart/wit-
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afbeeldingenn die het kleurige en feestelijke karakter van het handschrift helaas toch 

weinigg recht doen. 

Dee Tres Belles Heum de Notre-Dame, althans een gedeelte van het handschrift, spelen 

eenn tamelijk belangrijke rol in dit tweede deel van deze studie en derhalve dient in 

dezee inleiding aan dit handschrift nog enige aparte aandacht gegeven te worden. 

Vann de drie delen waarin het handschrift ooit werd gesplitst, ging het deel in de 

Bibüotecaa Nazionale in Turijn bij een brand in 1904 verloren. Het tweede deel dat 

zichh in een particuliere collectie in Milaan bevond, werd nadien overgebracht naar 

Turijn,, het derde deel wordt in Parijs bewaard. Kort voor de brand, in 1902, had 

Durrieuu de afbeeldingen van de miniaturen in het handschrift in Turijn gepubli-

ceerdd (Heliotypie Ing. Molfese, Turin) en in 1910 verschenen ook zijn helaas erg 

beknoptee notities. Een heruitgave van het album met de afbeeldingen (met een 

introductiee van Chatelet) verscheen in 1967. Het handschrift heeft altijd zeer veel 

aandachtt gehad vanwege de miniaturen die wel worden toegeschreven aan Jan van 

Eijckk en zijn atelier maar dat aspect zal hier verder onbesproken blijven. Hier van 

belangg is het feit dat het handschrift enigerlei moment in bezit van Jean de Berry is 

geweestt die er een aantal miniaturen aan heeft laten toevoegen. Zoals eerder ge-

zegdd heeft Rickert in 1952 als eerste een relatie gelegd tussen de miniatuur van de 

Confessoress in het Louvre die afkomstig is uit dit handschrift en juist tot de toe-

voegingenn van Jean de Berry behoort, en de Keizer en Keurvorsten-tekening in het 

WapenboekWapenboek Gelre. 

Hett deel van het handschrift in Parijs is pas in 1956 door de Bibliothèque nationale 

verworvenn en vanaf dat moment is het toegankelijker geworden voor bestudering. 

Vanwegee het feit dat het handschrift in bezit van Jean de Berry is geweest, werd 

hett door Meiss in het eerste deel van zijn opus magnum 1967 (1969) uitvoerig be-

handeld.. In 1992 en 1994 verschenen respectievelijk de facsimiles van het Parijse 

handschriftt en de losse bladen in het Louvre voorzien van commentaar door Kö-

nig.. Daarnaast publiceerde Chatelet onder de titel Van Eyck enkmineur'm 1993 een 

apartee studie over de miniaturen in alle drie de delen van de Tres Belles Heum de 

Notre-Dame.Notre-Dame. Inmiddels was in kader van het onderzoek naar het mogelijke aandeel 
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vann Van Eijck aan het handschrift door Van Asperen en Fanes onder meer ook 

eenn infrarood-opname van de miniatuur van de Confessores gemaakt. In 1996 

verscheenn de facsimile-uitgave van het deel in Turijn en in het bijbehorende com-

mentaarr daarop ging Van Buren 1996 onder andere uitvoerig in op de suggestie 

vann Rickert uit 1952 waarbij zij de Keizer en keurvorstentekening vergeleek met de 

infra-roodd opname van de Parijse miniatuur, een kwestie die zij in 1995 reeds op 

hett Coüoque XI du Dessin sous-jaeent et technologe de lapeinture (verschenen in 1997) aan 

dee orde had gesteld. In 1998 zag de publikatie over de Tres Belles Heures de Notre-

DameDame voor een groter publiek van König het licht. Het boek bevat excellente kleu-

renafbeeldingenn en geeft ook veel details waarvan voor deze studie dankbaar ge-

bruikk is gemaakt De teksten zijn merendeels samenvattingen van zijn commentaar 

bijj  de facsimile-edities van 1992 en 1994. 

Apartee vermelding verdient nog het feit dat in het jaar 2000 een losse miniatuur 

afkomstigg uit de Tres Belles Heures de Notre-Dame op de markt is gekomen en ver-

worvenn werd door het J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Het blad is inmiddels 

doorr Marrow (2002) gepubliceerd. Zo bestaat er enige hoop dat er misschien nog 

enkelee miniaturen uit het handschrift zullen opduiken die thans als verloren wor-

denn beschouwd. Op de Conference Patrons, Authors and Workshops. Books and Book 

ProductionProduction in Paris circa 1400 in Liverpool, 13-15 July 2000, heb ik de relatie Keizer 

enn Keurvorsten-tekening en de Parijse miniaturen opnieuw aan de orde gesteld. 

Dee bijdrage die ongepubliceerd is gebleven, heeft thans zijn neerslag gevonden in 

eenn verdere uitwerking in de Hoofdstukken II.3 en II.4 alhier. 

Vann de vele personen, instituten en bibliotheken die ik verplicht ben, wil ik hier in 

dee eerste plaats bedanken de heren Urs Düggelin en Jean-Louis Tobler van Faksi-

milee Verlag Luzern voor hun grote bereidwilligheid mij een exemplaar van het 

onmisbaree Commentaardeel van de facsimile-editie van de Tres Riches Heures ter 

beschikkingg te stellen en mij toesternming verleenden twee miniaturen uit hun 

uitgavenn als omslag te gebruiken. Voorts wil ik de Banque National de Paris dan-

kenn voor het exemplaar van hun speciale uitgave Le Miroir  du Pouvoir Pouvoir van Colette 
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Beaunee en Francois Avril . In het bijzonder ben ik Pierre-Gilles Girault in Blois 

zeerr erkentelijk voor de optimalisering van de Franse vertaling van mijn bijdrage 

aann de bundel die aan Jean-Yves RJbault werd aangeboden. Molly Faries ben ik 

zeerr dankbaar voor de terbeschikkingstelling van de IR-opnamen van de twee mi-

niaturenn afkomstig uit de Tres Belks Heures de Notre-Dame, thans in het Louvre nr. 

RFF 2023recto en -verso. Tevens wil ik Edwin Buijssen van het Rijksbureau voor 

Kunsthistorischee Documentatie in Den Haag danken voor de montage van de 

opnamenn en het op disc zetten ervan. Voor een fotocopie van het document van 2 

meii  1400 ben ik Francoise Vignier, Direction générale des Services, Direction des 

servicess d'archives du Conseil general de la Cóte d'Or, Dijon zeer erkentelijk. Voor 

dee digitale opnamen van het losse blad met twee fragmenten van ereredes van de 

herautt Gelre in Membr.II, 219, Bl.1 ben ik de Forschungsbibliothek in Gotha ver-

plicht t 

Annee Van Buren, Littl e Deer Isle (Maine), Eberhard König, Berlijn en Albert Cha-

telet,, Mundolsheim die op het congres in Utrecht in 1989 als eersten hun beden-

kingenn naar voren hebben gebracht jegens mijn these m.b.t. de Gebroeders Lim-

burg,, wil ik mijn erkentelijkheid betuigen voor de belangstelling die zij sindsdien 

voorr mijn verdere bijdragen hebben betoond. 

Voortss wil ik in het bijzonder de volgende personen danken: Jean-Yves Ribault, 

Bourges,, Francoise Autrand, Meudon, Dr. Brigitte Corley, London, Margaret M. 

Manion,, Melbourne, Francois Avril , Parijs, Dr. J.G.Smit, Den Haag, Dr. D. van 

Tol,, Amsterdam, J.H.Winkelman, Waddinxveen, Wim van Anrooij, Leiden, Brigit-

tee Buettner, Smith College, Northampton (Mass.), Ronald Lightbown, Barrow-

mount,, Jan Hirschbiegel, Kiel, Victor Schmidt, Groningen, Sandra Fritz, Central 

Cataloguee The Metropolitan Museum of Art, New York, G.Rasche, Thueringer 

Landesmuseum,, Rudolstadt, Erwin Pokorny, Wenen, Gerdie Krebber, Amsterdam 

enn Het Archivum Heraldicum. Niet alleen heb ik veel profijt gehad van de belang-

rijkee informatie en de soms moeilijk vindbare studies waarvan zij mij overdrukken 

hebbenn gezonden maar ook heb ik hun bereidwilligheid bij de beantwoording van 

mijnn vragen over uiteenlopende kwesties altijd zeer op prijs gesteld. Pieter Singe-
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lenberg,, Den Haag dank ik voor zijn bijzonder hartelijke belangstelling. Eva 

Hirsch,, Amsterdam ben ik zeer erkentelijk voor de final bibliographical touch. All e 

ASM'erss wier belangstelling en aanmoediging mij telkens een hart onder de riem 

hebbenn gestoken. Tot slot, mijn promotor en mijn copromotor voor hun niet afla-

tendee steun als loodsen bij het nemen van de laatste mijlen. 

Aann mijn vader zij dit werk in memoriam opgedragen. 

24 4 



Dee afbeeldingen bij de hoofdstukken zijn in Powerpoint-files (.PPT) op een CD 

ondergebrachtt evenals de schematische voorstellingen van de katernopbouw met 

dee notatie van kenmerken van een aantal besproken handschriften in de vorm van 

Excel-filess (.XLS). Ook de teksten zijn op de CD aanwezig. 

Inn de file SLEUTELS.XLS-FILES.DO C zijn de in de XLS-files gebruikte afkor-

tingenn nader toegelicht. 

Aanwijzingenn voor het gebruik van Powerpoint: 

Startt Powerpoint met MEN U en activeer de Inhoudsopgave met de F5-toets 

(=Diavoorstelling).. Vervolgens kunt U een van de onderstreepte files aanklikken 

(dubbel-click).. Gebruik verder de pijlknoppen (linksonder) of eventueel het wieltje 

opp Uw muis. Programma verlaten: Rode knop met X rechts bovenaan. 

Afbeeldingenn op de omslag: Naar de Faksimile-Edities van Faksimile Verlag Luzern / 

www.faksimile.ch h 

** * * 
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I .. DE TRÈS RICHES HEURES 
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1.1.. TH E LIMBOUR G BROTHERS, TH E MINIATURIST S OF TH E 

TRÈSTRÈS RICHES HEURES DU DUC DE BERRY ? 

Inn 1881 Leopold Delisle (Fig.1.1.1) wrote to Henri d'Orléans, duke d'Aumale 

(Fig.. 1.1.2-4), that he was convinced that the book of hours the duke had acquired 

inn 1855, now known as the Tivs Riches Heures of the duke of Berry in Chantüly, 

couldd be identified with the book of hours described in die inventory 'après décès' 

off  Jean de Berry of 1416.1 

Delisle'ss identification has never been questioned since and nowadays the Waning 

off  the Middle Ages can hardly be imagined without the miniatures from this 

manuscript.22 Who would expect that this book of hours, with its illustrations by 

miniaturistss originating from Guelders, might throw some light on the art of paint-

ingg in Guelders at that time, finds himself deluded. How unclear and problematic 

thee relation was between France and Guelders at the beginning of the fifteenth 

centuryy was recendy brought to the fore anew by Jeffrey Hamburger.3 But 

Porcherr had already summarized the problem: 'Pour ce qui est de leur pays 

d'origine,, il n'apparaït pas qu'ils en aient tiré grandchose, sinon eux-mêmes, ce qui 

estt bien essentiel' (As regards to their native country, it seems they brought along 

nothingg except themselves, which however was the essential).4 Meiss, in his elabo-

ratee study of the Limbourg brothers, pointing out the many Italian influences in 

thee work of the brothers, did not even try to elucidate the relations in style and 

iconographyy between the work of the brothers and dieir contemporaries in Gueld-

ers,, Utrecht and Westphalia.5 Here there is no need to dwell on works of this pe-

riodd related to Guelders. One of the very few examples hinting at a possible rela-

tionshiptionship between Guelders and one of the works of the Limbourg Brothers is the 

figuree of Saint John, which we encounter in the crucifixion miniature of the 

Utrechtt Missal in Haarlem (Fig.1.1.5)6 as well as in the Belles Heum (Fig.1.1.6-7).7 

But,, granted that littl e has been preserved of the art of painting from these regions 

aroundd 1400, it is nevertheless astonishing that the work of the Limbourg Brothers 

showss hardly any traces from the art of their native country, whereas Italian influ-

encess abound. This is the more remarkable when we keep in mind that they de-
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scendedd from a family of artists and that in those days the profession of artists was 

stronglyy traditional in character.8 

Iff  we were to take the use of bright colours and the many Italian motifs in the 

workk of the Limbourg brothers as a guide to their origin, the conclusion that they 

camee from Italy rather than from Guelders would present itself as a paradox.9 

Sincee the documents do not permit such a conclusion, it raises the question 

whetherr die identification of the illuminators of die Tres Riches Heures with the 

Limbourgg brothers is justified. All the more reason to reconsider the question. 

Onn the one hand there are the documents, on the odier a number of manuscripts, 

withh much romanticism in between. This is not surprising in the light of the epoch 

inn which Delisle drew his conclusions, witness the rebuilding of the Chateau in 

ChantiUyy (Fig.1.1.8-9) by the duke d'Aumale10, clearly inspired by the Tres Riches 

HeuresHeures (Fig.1.1.10-11). Remarkably enough, a renewed study of the well-known 

dataa do not permit the conclusion that the Limbourg brothers are identical with 

thee miniaturists of the Tres Riches Heures and related works. The mention of the Tres 

RichesRiches Heures by the Limbourg Brodiers in the inventory of Jean de Berry from 

14166 is such brief as to make an identification with the manuscript in Chantilly no 

moree than a guess. The manuscript can surely be qualified as 'tres riches' and 'tres 

richementt historiez et illuminez', but the same may be said of other manuscripts 

knownn to have belonged to the duke. Delisle's argument that the manuscript, con-

sideringg its unfinished state, was exceptionally highly esteemed, does not seem 

convincingg either.11 

Inn the same inventory dating from 1416 the unfinished manuscript by the Lim-

bourgg Brothers is described as consisting of a few quires. The manuscript in Chan-

till yy is incomplete, but it certainly is not a fragment. It consists of twenty-nine 

quiress with a total of 206 pages. The writing of the manuscript is homogeneous 

andd seems to be by one hand. Only the illumination was not finished, or rather 

onlyy completed, until about 1480.12 

Delisle'ss second argument for an identification was that no other manuscripts in 

thee inventories are mentioned as unfinished. But it appears that the preserved in-

ventoriess do not give a complete picture of all the manuscripts once in the posses-
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sionn of the duke, as we have several manuscripts bearing his marks which can not 

bee identified in these inventories.13 

Thirdly,, Delisle discerned three different hands in the illumination of the manu-

script.144 But it was particularly Delisle's authority, it seems, which decided the iden-

tification. . 

Sincee Delisle's suggestion to consider the Limbourg brothers as the authors of the 

miniaturess in the Tres Riches Heures, the oeuvre of the brothers has been extended 

withh two more manuscripts: the Belles Heum in the Cloisters in New York 

(Fig.1.1.12)15,, the Bible in the BMothèque Nationale in Parijs, MS fr.166 

(Fig.. 1.1.13)16 and a few leaves, some of which are known only from reproduc-

tions.177 However, diese manuscripts in no way support Delisle's identification of 

thee Limbourg brothers. As for the BeJ/es Heures we am be very short. The book can 

bee identified beyond doubt with a Book of Hours mentioned in the inventory of 

14133 of the Duke of Berry. Alas, the makers of the manuscript are just called 'ou-

vriers',, their names not being mentioned.18 

Thee Bible MS fr.166 in the Bibliothèque Nationale in Paris was identified with a 

Biblee made between 1402 and 1404 by order of Philip the Bold. This identification 

neverr became accepted generally, though nobody denied die close stylistic resem-

blancee of the miniatures in the first three quires of this manuscript with those of 

thee Belles Heures.19 

Now,, since this Bible plays a crucial role in establishing the identity of the Iim-

bourgg brothers, I should like to dwell a littl e longer on the arguments which have 

beenn put forward for the attribution of this Bible to the brothers. 

Inn the first place the documents.20 On 9 February 1402 Philip the Bold ordered 

twoo of the Limbourg brothers, Polleken and Janneken, to illuminate a bible. Jan-

nekenn must still have been very young since in a document two years earlier, he 

waswas called a 'jeune enfant', which means mat he can not have been older than four-

teenn years at most.21 Both Polleken and Janneken were contracted for four years, 

duringg which they were to receive a rather high salary.22 It was stipulated that diey 

wouldd work exclusively for the duke during diose years. That the contract was put 
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intoo effect appears from the advance of money to Jean Durand, phycisian to Philip 

thee Bold, on behalf of payments, among others, to the Limbourg brothers23 and 

thee purchase of azure for the illuminaüon of a bible.24 In 1403 - a year later - the 

brotherss received a bonus. From this it appears that they had been working every 

dayy in the house of Jean Durand.25 The next year Durand again received an ad-

vance,, from which we may infer that the brothers worked to satisfaction.26 In the 

springg of 1404 on 27 April , Philip the Bold died, and from that moment die 

documentss are silent on the project of diis Bible. 

I ff  anything can be inferred from these documents, it is that the order concerned an 

expensivee undertaking. Twice 600 francs and a bonus of two times 10 ecus were 

paidd for the confection of a bible, an extremely high amount to spend on a book, 

evenn if it was the Book of Books. Considering that in two years time, just for its 

illuminationn by the Limbourg brothers 1460 francs had already been spent, it be-

comess clear that the total costs of the production of the Bible would have been 

muchh higher. 

Too get some idea of the cost of an illuminated manuscript, some prices for com-

parison:: in 1416 die Belles Heures was estimated at 875 francs, including the locks 

andd the pipe, which in itself was estimated 375 francs.27 The Grandes Heures were 

valuedd at 4000 livres, including the pipe, the mounting and the precious stones on 

thee cover.28 A 'bible tres bien historiée' Philip the Bold bought in the spring of 

14000 cost him 1050 francs.29 

Durrieuu (Fig. 1.1.14) once suggested an identification of the Bible the Limbourg 

brotherss executed for Philip the Bold with MS fr.166, arguing that the style of the 

miniaturess in the first three quires resembled that of the Tres Riches Heures and the 

BellesBelles Heures. Another argument in favour of an identification was the fact that 

MSS fr.166 was made after the example of the Bible MS fr.167 (Fig. 1.1.15), a manu-

script,, it was supposed, was once in the possession of Philip the Bold. Durrieu, 

laterr on, doubted the identification of MS fr.166 with the Bible mentioned in the 

documents311 and Porcher, Avri l and Sterling even put forward strong objections 

againstt this identification. However, they never questioned the attribution of the 

miniaturess to the Limbourg brothers.32 

Now,, since the identification of the Limbourg brothers with the miniaturists of the 
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TresTres Riches Heures and related manuscripts is at stake, it seems necessary to briefly 

revieww the facts. In the first place MS fr.166 cannot be identified with the Bible in 

thee documents on the ground of the description. The documents speak of 'une 

bible',, while MS fr.166 is, stricdy speaking, a Table historiée' or a "bible moralisée'.33 

Norr do die documents mention the bible as being written in latin and french, as is 

thee case with MS fr.166. MS fr.166 bears no marks which enable an identification 

withh the Bible mentioned in the documents, nor does the manuscript contain ele-

mentss indicating that it once belonged to Philip the Bold. MS fr.166, evidendy, was 

madee after MS fr.167, as said, but from the documents it cannot be inferred that 

thee Iimbourg brothers had to follow an example. 

Lett us for a moment suppose MS fr.166 was really the Bible Philip the Bold had 

madee by the Iimbourg brothers, then they would have executed, in altogether 782 

days,, only three quires with a total of 384 rather small miniatures in a relatively 

simplee grisaille technique, which is not even 7,5 percent of the more than 5000 

miniaturess in their example. Granted mat they would not have been working dur-

ingg holidays, the brothers, together, would have produced just one small miniature 

perr two and a half days!34 

Inn the light of the enormous amount of money Philip the Bold did spend and was 

willin gg to spend on the Bible; considering also the satisfaction with the work pro-

gressgress of the brothers, as the documents suggests, then the conclusion seems ines-

capablee that Philip's Bible was a different one from MS fr.166. If we accept diis 

conclusionn we have to face the situation that there are no sound arguments for the 

identificationn of the Limbourg brothers with the miniaturists of the Tin?/ Riches 

Hearts,Hearts, the Belks Hearts and MS fr.166. Maybe it is too easy to send this generally 

acceptedd identification to the realm of romanticism, thus freeing Guelders' paint-

ingg from a heavy mortgage, without hinting at possible new paths to the rediscov-

eryy of the identiry of the master of the Tres Riches Heurts and real works of the 

Limbourgg brothers. 

Ass for the Tris Riches Heures, considering the Italian examples as well as the style of 

thee miniatures35 an identification with a master of Italian origin suggests itself, 

thoughh a French master may be preferred. Where did this master work in France? 

Somee indication might be provided by the MS 515 in the Pierpont Morgan Library 
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(Fig.. 1.1.16) showing some motifs which can also be found in the Belles Heures. The 

manuscriptt was, according to an inscription, written and illuminated in Nantes in 

1402.366 Moreover, the fact diat the so-called Rohan Master borrowed many motifs 

fromm the master of die Tres Riches Heurts and die possible connections of that mas-

terr with die court of die Anjou's in Angers37, point again to die mid-west of 

France.. Finally it can be observed that the masters who completed MS fr.166, die 

so-calledd Jouvenel Master and die workshop of Francois and Jean Colombe, were 

activee in Bourges and Tours. So, in search for a suitable master, maybe we have to 

exploree the region from Bourges to Nantes, along the borders of the Loire. 

Ass for die Limbourg brothers I should like to make die following suggestion. If 

MSS fr.166 is not die Bible made by the limbourgs for Philip die Bold, is there 

anotherr bible diat does fit the documents? Paris at diat time attracted many artists 

fromm die northern countries. The search for the Limbourg brothers seems the 

proverbiall  needle in the haystack. Considering die standing of Philip die Bold in 

diee realm of France, we may assume diat his choice for the young nephews of his 

court-painterr Jean Maelwael was a very fashionable one. It can be supposed there-

foree mat the style of die brothers would have met with a response in Paris. The 

factt diat duke Philip commissoned the young nephews of his painter with a pres-

tigiouss order seems, moreover, to indicate that they must have been very promis-

ingg and talented artists indeed. In this connection I should like to draw attention to 

thee so-called 'Master of 1402' Bella Martens pointed at in relation to Master 

Francke.388 The Master of 1402, or radier at least two masters, emerged in 1402 in 

Pariss and their style was a leading one for many years. One of diem illustrated a 

copyy of Boccaccio's Femmes nobles etrmommées, MS fr.598 (Fig.1.1.17) in die Biblio-

dièquee Nationale in Paris and on die grounds of die Dutch inscription "hort het 

wort'' in the scroll on the scene of the execution of Cassandra (fol. 48v), it could be 

assumedd he came from die Low Countries.39 

Iss it possible to connect die work of this group of miniaturists and the commission 

too the Limbourg brothers and so to retrace die Bible of Philip die Bold? The de-

scriptionn of die Bible in die documents cited offers littl e help. But maybe anodier 

documentt from die year 1407 can advance us a litde further. The document, dated 
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222 May 1407, concerns payments made three years before, in 1404, to three lead-

ingg Parisian illuminators, Imbert Stainer, Jacques Coene and Haincelin de Hague-

nau,, for their share in the illumination of a Bible for Philip the Bold.40 According 

too Meiss Philip the Bold had yet another bible made by these masters.41 To De 

Winterr this seemed rather implausible because of the high expenses, and he sug-

gestedd that the three masters worked on the same Bible as the Limbourg broth-

ers.422 The document states moreover that this Bible was, after the death of Philip 

thee Bold, presented to the duke of Berry. Further it appears that once again Jean 

Durandd was involved in this affair. Considering the exceptional high amount that 

Philipp the Bold spend on the Bible and the fact that the bible is described as ' LA 

Biblee en latin et en francoiz' it can be assumed that Philip the Bold had made just 

onee Bible. If this assumption is correct, it can be supposed that Philip the Bold 

enlistedd three more painters in the spring of 1404, shortly before he died, maybe to 

speedd up the finishing of the manuscript.43 This would mean that at least five 

miniaturistss were involved in this commission by Philip the Bold. Alas, we have no 

securee works by any of these three masters mentioned in die document, since 

Durrieu'ss suggestion, cherished by Meiss, that Jacques Coene is identical with the 

Masterr of the Boucicaut Hours, is far from convincing.44 

Wanted:: a Bible with miniatures by five different masters, Polleken and Janneken 

off  Limbourg, Imbert Stainer, Jacques Coene and Haincelin de Haguenau. But con-

sideringg the problems we are confronted with, I should like to conclude with 

Meiss'' final quotation: Wir kennen mit Sicherheit kein einziges Werk, aber das 

Gesamtbildd ist klar1.45 
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1.2.. LES TRES RICHES HEURESTÜE JEAN, DUC DE BERRY: UN 

DOCUMEN TT POLITIQUE ? * 

Personne,, ou presque personne, ne s'est soucié de la question a quelle occasion les 

TresTres Riches Heures a Chantilly ont été commandées. Toute 1'attention a été toujours 

tournéé vers rhistoire asse2 romantique des frères de Limbourg finissant avec la 

disparitionn en 1416 du due et de ses ouvriers et la mention dans 1'inventaire après 

décèss des heures inachevées dans une layette. Encore, il n'a pas été mis en doute 

qu'UU a été Ie due qui a commandé les Tres Riches He/tres par Ie seul fait qu'elles mon-

trent,, au calendrier de janvier, au premier page, Ie due même entouré de ses fami-

liers.. De plus, ses armoiries figurent partout dans Ie manuscrit et ses chateaux sont 

représentéss dans les travaux des mois.47 La magnificence du manuscrit interdit 1'i-

déee que Ie due 1'a fait faire comme un caprice, bien qu'on ne puisse se soustraire, 

feuilletantt ses inventaires, qu'il aimait Ie luxe et qu'il achetait a la légere ei et la tou-

tess choses belles et précieuses qui lui furent offertes. Mais loin de se montrer 

avare,, il pratiquait aussi de la largesse envers sa familie et ses familiers. L'entrée et 

laa sortie continuelle des objets précieuses de ses inventaires a fait remarquer Dur-

rieuu que Ie due brocantait un peu. Néanmoins, il n'est pas probable que Ie due ait 

faitt faire les Tres Riches Heures, sans doute avec une reliure riche d'or et des pierres 

précieuses,, comme un caprice pour lui-même.48 

Monn intention ici est de tenter de determiner quelle pourrait avoir été 1'occasion de 

laa commandé des Tres Riches Heures. A cela il faut chercher d'établir des dates plus 

precisess du manuscrit pour trouver un evenement propre qui pourrait avoir été 

1'occasionn de commander des heures tellement riches comme celles-ci. On a cons-

tatee dès Ie premier abord que Ie manuscrit n'a pas été fait "aus einem Guss" et cela 

compliquee bien 1'enquête. Après les tentatives de Waagen (1857), Delisle (1884), 

Hulinn de Loo (1903), Durrieu (1904) et de Meiss (1974) de discerner les différents 

mainss qui ont collaboré aux manuscrit, c'est Bellosi (1975) qui a été Ie premier a 

mettree en doute la paternité des frères de Limbourg de certaines parties du manus-

critt en les attribuant a un peintre qui a travaillé apparemment après la mort des 

frèress en 1416. König (1976) a baptise ce maitre anonyme Ie "Zwischenmaler" et 
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1'aa rapproché du maitre de roi René. Avri l (1975) et Cazelles (1976) aussi se sont 

doutéss de la distribution des miniatures aux frères de Limbourg proposée par 

Meiss.. Enfin Cazelles et Rathofer (1988 (1984)) en cherchant une logique plus 

historique,, ont établi, se basant sur une description matérielle plus exacte du ma-

nuscritt et des faits historiques concernant les chateaux, cinq étapes d'élaboration 

duu manuscrit. Seules la deuxième et la quatrième é+tapes, dont nous nous occupe-

ronss ici, concernent les mois: II . Nouvelles étapes dans lesquelles Ie travail fut divi-

séé entre les frères: les mois de janvier, avril, mai et aoüt furent de la main du frère 

B;; et IV. Les mois de février, mars, juin, juillet, septembre, octobre et décembre 

parr un autre peintre, Ie soi-disant "Zwischenmaler". Le tableau de rélaboration 

commee ébauché par Cazelles et Rathofer est du point de vue stilistique discutable. 

Ill  est impossible de dormer au même main, c'est-a-dire au "Zwischenmaler", 1'en-

semblee des representations des mois de février, mars, juin, juillet, septembre, octo-

bree et décembre et de les dater environ 1438-1442. La difference entre les figures 

(less visages) sur les mois de février, mars, juin, juillet et les figures sur les scènes 

courtoisess (les mois de janvier, avril, mai et aoüt) n'est pas telle qu'on peut les sépa-

rerr par un espace d'environ trente ans. Le mois de juin se range stilistiquement 

entree les mois de février, mars et juillet. Cazelles et Rathofer ont, de plus, constaté 

qu'ilss y furent appliqué dans les trois cahiers oü se trouve le calendrier, trois systè-

mess de reglement différents et cela, aussi, s'accorde peu avec leur division de qua-

tree et huit mois, respectivement les étapes II et IV. 

Récemmentt j'ai propose une solution un peu radicale, c'est-a-dire de ne plus re-

connaitree dans les miniatures 1'oeuvre des frères de Limbourg (1989) et de mettre 

enn rapport les heures inachevées des frères dans une layette mentionnées dans 

l'inventairee après décès du due avec le livre de bois offert au due par les frères le 1 

janvierr 1411. Par conséquent, la date post quem, basée sur le jeune age des frères 

ett 1'entrée au service du due (après environ 1408) ne s'impose plus.49 

Cee sont avant tout ces miniatures du calendrier qui offrent des données pour 1'éta-

blissementt des dates du manuscrit. Un examen des caractéristiques démontre déja 

qu'ill  faut admettre dans cette partie au moins quatre étapes d'élaboration qui cor-
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respondentt aux trois différents maitres (ou ateliers): 1) 1'étape "belle" (février, 

mars,, juin, juillet); 2) 1'étape "courtoise" (janvier, avril, mai, aoüt); 3) 1'étape du 

"Zwischenmaler";; et 4) 1'étape de Jean Colombe. Le premier cahier du manuscrit 

comprendd les deux premières étapes et le deuxième cahier les troisième et qua-

trièmee étapes. A cause de leur date respectivement 1438-1442 et 1485-9 il ne sera 

pluss question dans la suite icd <de ce chapitre> des troisième et quatrième étapes. 

Laa date postquem pour tout le calendrier résulte de la figure d'Apollon dans les 

demi-cercless (Afb.1.2.1) des illustrations du calendrier qui a été inspirée de 1'empé-

reurr Héracle sur le médaillon (Afb. 1.2.2-3) que le due a acheté le 2 novembre 

1402.50 0 

Laa deuxième étape consiste des scènes courtoises. D s'agit de deux feuilles pliées 

quii  forment respectivement rextérieur et 1'intérieur du premier cahier, respective-

mentt avec les representations des mois de (1) janvier et aoüt (Afb. 1.2.4-5) et de (2) 

avrill  et mai (Afb. 1.2.6-7). En general les chateaux de cette étape sont d'une moin-

dree inspiration et d'une execution moins soigneuse, les compositions ont une 

moindree envergure que celles de la première étape. Au contraire les figures dans 

leurss costumes extravagants et de couleurs vives sont tres belles et ne s'éloignent 

peuu des figures de la première étape. C'est bien le même atelier dans lequel les 

miniaturess des deux premières étapes ont été fait. 

Pourr le mois de janvier on a imagine qu'il y est représenté la cérémonie des étren-

ness et pour avril qu'il s'agit d'une scène oü des fiancés échangent des bagues. Pour-

tantt dans janvier il n'est pas question d'étrennes par ce qu'il n'y a pas une échange 

dess presents et, de plus, la cérémonie des étrennes était alors strictement réglée.51 

Enn ce qui concerne avril, c'est Longnon qui a suggeré qu'il se pourrait traiter d'une 

representationn des fiancaiües de Charles d'Orléans et de Bonne d'Armagnac, pe-

tite-fill ee du due de Berry, dont le contrat de mariage fut signé le 18 avril 1410 a 

Gien-sur-Loire.. Ds se mettraient 1'un 1'autre les bagues aux doigts. Mais, en y regar-

dantt de plus prés, les bagues n'y sont pas et la pose des mains et des doigts est 

plutótt comme si la femme offre une fleur a 1'homme, les fleurs, hélas, comme chez 

less deux filles cueillantes, sont effacées.52 
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Danss Ie fait, les representations sont en premier lieu des illustrations des occupa-

tionss des mois: en janvier on boit auprès du feu (Afb.1.2.8-11), en avril on cueüle 

dess fleurs, en mai on va au bois et se pare des rameaux de mai et en aoüt on peut 

allerr a la chasse au faucon. 

Bienn qu'il n'y est représenté une scène d'échange de bagues et qu'on ne peut pas 

regarderr les miniatures comme des photographies des événements contemporains 

(onn était alors loin du réalisme comme nous 1'entendent aujourd'hui), la suggestion 

dee Longnon que les Tres Riches Hearts ont eu quelque rapport avec les fiancailles de 

Charless d'Orléans et Bonne d'Armagnac mérite notre attention, d'autant plus qu'au 

fondd du mois d'avril il aurait été représenté Ie chateau de Dourdan, et, de plus, au 

fondd du mois d'aoüt Ie chateau d'Etampes. Ce sont tous les deux des chateaux que 

Iee due avait promis comme dot aux fiances.53 Si Jean de Berry est représenté au 

janvierr on se peut y attendre que dans les autres scènes courtoises ils se pourraient 

êtree représentés également des personnages reels. Quoique les habits et les robes 

sontt fantastiques, elles ne semblent pas tous fantaisistes en ce qui concerne les 

couleurs.. Ce qui est étonnant c'est que les couleurs des habits des personnages 

représentéss sur ces quatre miniatures n'ont été jamais étudiées de plus prés.54 

Less couleurs en general avaient alors une importance primordiale. Les armoiries et 

less insignes colorés dénotaient Fidentité d'un personnage et par la ses droits ou son 

apparentagee familiale ou feodale. L'appartenance a un groupe social, a une maison 

princièree ou seigneuriale, a une partie fut exprimée, de plus, dans la livrée, c'est-a-

diree les vêtements aux couleurs de sa maison qu'un prince ou seigneur distribuait 

périodiquementt comme faveur a ses familiers et serviteurs. Il y a bon nombre de 

miniaturess de cette époque oü on rencontre des personnes habillées des livrées ou 

dess couleurs et enseignes, mais quand on voudrait identifier les personnages dans 

less Tres Riches Heures d'après les couleurs des livrées des princes, on se heurte a des 

difficultéss inattendues: il fait faute d'études systématiques; les sources ne sont que 

tress parriellement publiées; la denomination des couleurs jadis et aujourd'hui est 

différente;; et, enfin, la fidélité des reproductions est bien un problème quand la 

verificationn est a peu prés impossible par 1'inaccessibilité de 1'objet même en ques-
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tion.tion. (Que 1'on compare les diverses editions en facsimilé: on reste ébahi des diffe-

rencess entre les couleurs!).55 Dans ce cadre il faut que je renonce a une description 

détailléee des couleurs et que je me restreigne aux elements qui me semblent les 

pluss importants. 

Less Tres Riches Heures ouvrent avec Ie mois de janvier oü on voit Jean de Berry assis 

surr un banc a table recevant des hótes. Auprès de lui un prélat Dessus de sa tête 

unn dais avec ses armoiries, ses ours, ses cygnes et des rameaux d'oranger en or sur 

unn fond d'orange, avec une frange des couleurs blanc, vert et or. Les serviteurs a 

droitee et a gauche au premier plan, portent apparemment la livrée du due: mi-parti 

rougee et brun(?), une pelerine noire, un chaperon noir, des chausses vertes et blan-

ches.56 6 

Pluss problématiques sont les autres hommes réunis dans la salie (il n'y a aucune 

femmee présente dans cette reunion!). Les deux personnages au milieu, qui, arrivant 

dee dehors, a 1'invitation du sénéchal (avec Ie baton) criant "aproche", "aproche", 

s'avancentt avec les mains tendues vers Ie feu, semblent des visiteurs importants. Le 

premierr de droite porte un habit noir brode des couronnes d'or avec des rais des-

sous,, portant un chaperon gris-bleu avec des pointes dorées.57 A cóté de lui se 

trouvee un jeune homme, qui regarde le due. Il porte un manteau rose, avec une 

pélerinee mi-partie de blanc et vert, brodée de rameaux d'or, sa tête enveloppée 

d'unn chaperon azur. LTiomme derrière lui, au habit noir, dont le visage est invisi-

ble,, semble les pousser vers la chaleur. Derrière celui-ci se trouve encore un 

hommee au bonnet gris et a un habit azur semé de la lettre E. A gauche au premier 

plan,, il y a un écuyer vêtu d'une houppelande azure. Ses manches sont gris et ses 

chaussess sont 1'une blanche et 1'autre verte, et, fait curieux, seule le pied gauche est 

pourvuu d'un éperon.58 A la tête de la table se trouve un jeune homme au habit 

rougee et blanc, brode des rameaux d'argent et des manches noires en train de tran-

cherr un bout de viande. Au milieu, devant la table il y a deux écuyers tranchants. 

Celuii  a gauche porte un habit fourré, mi-parti gris et bleu de cobalt, semé des feuil-

less vertes, le collet et la manche gauche noire, les chausses 1'une verte, 1'autre blan-

chee brodée avec des feuilles et lettres indéciffrables. Le varlet a droite porte un 
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habitt vert fourré, des chausses noires et des éperons, Ie collet azur, a 1'épaule droite 

dess franges blanches et rouges et par-dessus 1'épaule gauche une serviette.59 

Lee mois Ie plus important après janvier est, du point de vue des couleurs, Ie mois 

dee mai. La cavalcade de mai montre des personnages richement vêtus. Au milieu se 

trouvee apparamment le personnage principal: un jeune homme en habit entaillé de 

mi-partii  rouge et de mi-parti noir et blanc, les pointes d'or, les manches de couleur 

dee lavende frangées d'or, coiffé d'un bonnet noir avec des lambrequins (?) rouges et 

blancs,, les pointes d'or. Il porte une bandoulière d'or sur 1'épaule gauche. Il regarde 

enn arrière a la femme vêtue de vert avec une longue chaïne de grains de corail sur 

unn cheval blanc au milieu a droite. A cóté gauche, vu de dos, chevauche un 

hommee vêtu d'une houppelande bleue fourrée, semée des gouttes d'or, des chaus-

sess blanches brodées d'or avec une lettre indéchiffrable. Son cheval est pare d'une 

houssee rouge et les brides bleues sont garnies de lettres d'or: WE ou bien MR.60 

Cess personnages sont precedes d'un groupe de musiciens montés (deux trompettes 

ett trois pipeaux) qui semblent habillés de la livrée de leur seigneur: blanc, noir, 

rouge,, violet, gris et vert: vestons mi-partis rouge et gris, avec des revers blancs 

entaillés,, des manches noires ou de couleur de lavende, le collet noir, le bonnet 

noir,, la pélerine violette, des chausses vertes. Dans ce cas, lis sTiabillent en uni-

forme,, ou a peu prés. Trois des musiciens portent visiblement un badge rond d'or 

avecc un écu en or (sans émaux).61 De plus, les drapeaux des trompettes sont tout 

azurs,, et curieusement, aussi sans figures!62 

Durrieuu a remarqué que 1'élégant cavalier au milieu du mois de mai porte les cou-

leurss du roi de France, a cette époque, mi-parti de rouge, mi-parti de blanc et 

noir.633 Cette combinaison des couleurs royales: rouge, blanc, noir (et or) (il man-

quee le pers (vert)), on ne la retrouve pas seulement chez le cavalier au mois de mai, 

maiss aussi chez 1'écuyer tranchant a la tête de la table du due au mois de janvier, 

chezz la femme offrant une fleur au mois d'avril dans son chapeau noir a trois plu-

mess de couleur rouge, blanc et or (Afb. 1.2.12) et chez le page a gauche au même 

mois,, vêtu de rouge, blanc et noir.64 Enfin, on retrouve encore, mais moins évi-

dent,, au mois d'aoüt (Afb.1.2.13) les couleurs rouge, blanc, noir et de plus, gris. Au 

contraire,, les musiciens montés ne portent pas ces couleurs du roi. Ils portent pas 
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nonn plus les couleurs du due de Berry (Ie dais) ou de ses serviteurs figurant au mois 

dee janvier. 

Durrieuu remarquat qu'en Ie cavalier au milieu du mois de mai (Afb.1.2.14) pourrait 

êttee représenté un de ses fils plutót que Ie roi Charles VI même a raison de son 

age.. Mais encore, il peut être représenté aussi Charles d'Orléans car son père, Louis 

d'Orléans,, frète du roi Charles VI , portait les mêmes couleurs que Ie roi. Plus tard 

sonn petit-fils, Ie futur roi Louis XII , portera Ie rouge et Ie jaune (e'est a dire héral-

diquementt or). Dans les comptes de la maison d'Orléans concernant Charles d'Or-

léanss il y a question de ses six couleurs sans qu'elles sont spécifiées. Selon Colette 

Beaunee elles étaient noir, blanc, pers (vert), gris et violet S'il n'y était pour Ie rouge, 

onn arriverait aux (six) couleurs des musiciens montés!65 

Est-ce-qu'onn pourrait done voir ici une representation de 1'alliance de Charles 

d'Orléanss et de Bonne d'Armagnac? La presence du Palais de la Cité au fond reste 

pourtantt énigmatique. Pour Ie moment on ne saurait pas affirmer que les couleurs 

sontt vraiment concluantes. D ya pourtant un détail dans la representation du mois 

dee janvier resté inapercu (et que j'ai jusqu'ici omis dans ma description) qui pour-

raitt confirmer notre hypothese. L'écuyer tranchant a gauche (Afb.1.2.15) devant la 

tablee du due porte une bande blanche sur Ie dos, obliquement de gauche a droite. 

Ill  n'est pas question d'une serviette (Afb.1.2.15-17), comme son compagnon la 

portee par-dessus son épaule gauche, mais bien du signe du parti des Armagnacs: 

1'écharpee blanche, passant sur 1'épaule gauche et sous 1'aisselle droite. Or, ce parti a 

vuu sa naissance au pacte de Gien-sur-Loire Ie 15 avril 1410, oü Charles, due d'Or-

léans,, Jean, due de Berry, Bernard, comte d'Armagnac et Jean, comte de Clermont, 

(touss deux gendres du due de Berry), Jean Ier, comte d'Alencon et Jean V, due de 

Bretagnee signèrent une alliance d'assistance mutuelle, e'est-a-dire une alliance 

contree Ie due de Bourgogne. 

Pierree de Fenin écrivait dans ses Mémoires: "En ce temps, les gens du due Charles 

d'Orléanss et du comte d'Armignac estoient logez par-dela Paris: et alors on com-

mencaa fort a parier des gens au comte d'Armignac, pour ce qu'ils étoient habillez 

d'escharpess blanches, car on estoit encores peu vuille au pays de France et de Pi-
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cardiee de telles escharpes, et pour Ie nom des gens au comte d'Arrnignac, furent 

depuiss ce temps tous gens tenans party contre Ie due Jean de Bourgoingne, appelez 

Armignacs.... w Monstrelet ajoutait a cela: "... 1'enseigne d'un aussi pauvre seigneur 

quee Ie comte d'Armagnac, imposée qu'elle lui avait été par un pape pour amender, 

disait-on,, quelque vague et terrible forfait."67 

Lee mariage de Charles d'Orléans, a 1'age de 19 ans (1391-1465) et Bonne d'Arma-

gnacc a 1'age de 11 ans et 7 mois (1399-1435), comme les deux autres mariages de 

Richard,, comte d'Etampes (1421), frère du due de Bretagne, (1392-1438) avec 

Marguerite,, soeur de Charles d'Orléans (1406-1466), et de Jean d'Alencon (1404-), 

fil ss de Jean, comte d'Alencon, avec Jeanne d'Orléans, fille de Charles d'Orléans (a 

1'agee de neuf mois!) constituait la garantie la plus sür du pacte. Et les mariages, 

commee on sait, étaient les occasions par excellence d'échanger des presents, sou-

ventt des livres d'heures.68 Après la conclusion du pacte a Gien, Charles d'Orléans 

rentraa a Blois accompagné du due de Bretagne (Jean V (1389-1399-1442) et lui 

présentaa le 24 avril "... unes heures escriptes d'or et d'a2ur, enluminées, a ij balais, 1 

saphirss ou iii j lieu et iii j grosses perles, et es deux fermaulx a chacun ung balay, iii j 

perless et ung bouton de perles au bout, et couverture de veloux noir tout brodée a 

rainseauxx de fil  d'or, tiré hors du trésor, le xxiije jour d'avril cccc et dix."69 Un 

nombree d'autres personnes recut des presents entre autres Maulion, le trésorier du 

duee de Bretagne qui recut, aussi, un livre d'heures: "... unes petites heures escriptes 

dee tres petites lettres et dessus d'argent decorées." De plus, Charles d'Orléans fit 

envoyerr a Madame Bonne d'Armagnac, sa belle-mère, dans une boïte de satin 

vermeill  et dans un étui de cuir doré, les belles heures de Notre-Dame a 1'usage de 

Rome,, toutes neufves, enluminées d'or, reliées d'or massif, que lui venait de sa 

meree Valentine Visconti, mort deux ans auparavant,70 Evidemment il ne s'agit ici 

dess Tres Riches Heures, les descriptions s'opposent a une telle identification. Toute-

fois,, si on admet, a cause de 1'écharpe blanche, que les Tm Riches Heures ont eu 

quelquee rapport avec le pacte de Gien et ont été destinées pour Charles d'Orléans 

ett Bonne d'Armagnac, on aurait attendu d'y trouver leurs armoiries et leurs lettres 

avecc des lacs d'amour comme, par exemple, dans les Heures de Marguerite d'Or-

léans.71 1 
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Ill  aurait été étonnant si Ie due aurait offert un livre dTieures avec un portrait de 

luimême,, de ses armoiries et de ses chateaux aux époux ou a d'auttes personnages 

adhérantt au pacte de Gien. De se faire figurer tellement proéminent sur la pre-

mièree page d'un livre a usage religieux aurait été considéré alors généralement 

commee une manifestation d'orgueil, un des péchés capitaux!.72 Cest pour cela 

qu'onn doit se demander s'il a été vraiment Jean de Berry qui a commandé les Tres 

RidesRides Heures. Done, n'est-il pas plus logique qu'il a été lui Ie destinataire? On pour-

raitt s'imaginer la surprise agréable du due recevant et feuilletant les Tres Riches Heu-

res,res, reconnaissant ses armoiries, ses chateaux et, au premier page, soimême entre 

sess fidèles.73 Pourtant robjection principale envers cette hypothese constituent les 

representationss des chateaux royaux du Louvre et de Vincennes et du chateau de 

Saumurr qui a été toujours en la possession de la familie d'Anjou. [Cette question 

seraa traite plus en détail au chapitre 1.5 ]. 

*** * 
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1.3.. DE KALENDE R VA N DE TRES RICHES HEURES 

Dee structuur  en de tekst 

Zoalss in hoofdstuk 1.2 werd aangegeven, zijn er in de kalender van de Tres BJcèes 

HeuresHeures globaal gezien drie reeksen te onderscheiden: 

Inn de eerste katern: 

1)) de reeks met de werken van de maanden die wel beschouwd kunnen worden als 

dee fraaiste en meest fascinerende voorstellingen in het handschrift: de maanden 

februari,, maart, juni en juli; 

2)) de reeks met het "hoofse vertier": de maanden januari, april, mei en augustus. 

Inn de tweede katern: 

3)) de reeks met de grote kastelen en de werken van de maanden: september, okto-

ber,, november en december. 

Gezienn het verschil in stijl (compositie en kwaliteit in uitvoering blijven toch iets 

achterr in vergelijking met de eerste serie) en het verschil in genre van de onder-

werpenn (er zijn niet de werken van de maanden voorgesteld maar hoofs vertier) 

alsookk het feit dat de kalenderbogen niet werden ingevuld, is het vermoeden naar 

vorenn gebracht dat de voorstellingen van januari - augustus en april - mei, die zich 

opp dubbelbladen bevinden, een latere toevoeging zijn geweest.74 Het is zelfs zeer 

aannemelijkk dat het gaat om een vervanging van bladen die kennelijk niet meer 

pastenn in een herordening van het handschrift Maar indien deze bladen inderdaad 

inn hun geheel werden vervangen zou dit merkbaar moeten zijn in de teksten van 

dee kalender die zich op de rectos bevinden. 
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Dee kalenderteksten 

Dee pagina's met de teksten van de kalender hebben altijd weinig aandacht gehad. 

Inn de pubükaties van de Tres Riches Heures werd meestal volstaan met als voorbeeld 

eenn enkel blad af te beelden. Alleen in de uitgave Illuminations of Heaven and Earth 

uitt 1988 werden zij (weliswaar in klein formaat) naast de miniaturen afgebeeld.75 

Err kan worden vastgesteld dat de tekst van de kalenderbladen zeer homogeen is. 

Dee grote verschillen die in de miniaturen zijn te constateren, zijn in de tekstpagi-

na'ss daarentegen niet terug te vinden. De teksten lijken alle in een keer geschreven 

tee zijn. Deze constatering zou dan tegen de veronderstelling van een vervanging 

vann de twee dubbelbladen pleiten. Desalniettemin is gezien het volgende de ver-

onderstellingg van een vervanging plausibel. 

Wanneerr wij uitgaan van een gebruikelijke werkwijze bij de vervaardiging van een 

handschriftt waarbij na de voorbereiding van de katernen achtereenvolgens de 

kantlijnenn en de linièring werden aangebracht, vervolgens de nummering van de 

dagen,, de heiligen en de feestdagen in rood, blauw en zwart, de gouden getallen 

etc,, de teksten van heiligen en feesten in goud, de versiering van de KL-initialen, 

dee miniaturen van de maanden op de verso-zij den en, tot slot, de afwerking van de 

kalenderbogenn met teksten, tekens en cijfers, zijn er een aantal onregelmatigheden 

inn het handschrift te constateren.76 

Cazelless & Rathofer hadden opgemerkt dat de (rode) liniëring in de drie katernen 

verschilt:: de eerste katern toont op de verso's (met de miniaturen) alleen links en 

rechtss dunne, dubbele verticale kantlijnen waarmee een breedte van 138 voor de 

miniaturenn beschikbaar was; de rectos (met de kalenderteksten) tonen weliswaar 

eveneenss smalle dubbele kantlijnen, maar het blok is 12 mm smaller, dat wil zeg-

genn in totaal 126 mm. Bovendien zijn aan de boven- en onderzijde nog horizontale 

lijnenn aangebracht waarbij de onderste lijn samenvalt met de onderzijde van de 

miniatuurr op de versozijde. Voorts zijn er voor de tekst 33 horizontale lijnen ge-

trokkenn en een aantal verticale dubbele lijnen voor een indeling in 10 kolommen 

(Al ,, A2 en A3) (Afb. 1.3.1-3).77 
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Dee tweede katern is daarentegen veel regelmatiger gestructureerd (BI en B2) 

(Afb.1.3.4).. De recto- en de versozijden werden op een uniforme wijze gelinieerd: 

dee enkelvoudige kantlijnen werden over de gehele breedte en lengte van de dub-

belbladenn aan beide zijden doorgetrokken. De miniaturen werden pas daarna ge-

schilderdd aangezien de bovenkantlijnen onder de schilderingen doorlopen. Omdat 

hett tekstblok 126 mmm was, werd de breedte van de miniaturen aangepast aan die in 

dee eerste katern door ze aan de linkerzijde over de kantlijn heen te vergroten. In 

dezee katern zijn de miniaturen dus over de linkerkantlijn en de bovenkantlijn heen-

geschilderd. . 

Dee derde katern bestaat uit slechts twee ineengevouwen dubbelbladen (fols. 13-16 

enn 14-15) waarvan alleen de eerste recto-zijde nog voor de tekst van de kalender 

(december)) benodigd was. Niettemin werd dit hele dubbelblad (fol. 13-16) gelini-

eerdd (zowel voorzijde als achterzijde). De kantlijnen op fol. 13r, 13v en 16r zijn 

identiekk aan die in het tweede katern, fol. 16 werd slechts voorzien van twee hori-

zontalee kantlijnen. Op fol. 13r werd er verder voor de kalendertekst van december 

eenn indeling in 10 kolommen gemaakt net als in katern 1 (waarvan er overigens 2 

niett werden gebruikt, terwijl kolom 5 en 6 door een lijn werden gescheiden die van 

bovenn naar beneden over het hele blad loopt). Fol. 14r, 15r en 15v werden geheel 

blancoo gelaten.78 

Dee rest van het handschrift werd uniform gelinieerd (Cl en C2) (Afb. 1.3.5-6). 

Overr de volle lengte en breedte van een dubbelblad werden zowel op de voor- als 

achterzijde,, 2 horizontale en tweemaal 4 verticale lijnen getrokken waarmee, per 

pagina,, twee kolommen van 48 mm breed en 164 mm hoog met een interkolom 

vann 15 mm breed werden verkregen, dat wil zeggen een totale breedte van 111 

mm.. Voorts werden er 21 regels voorgelijnd met een hoogte van 7,5 mm. In totaal 

wass er dus ruimte voor 22 regels tekst79 

Dee conclusie hieruit lijk t geen andere te kunnen zijn dan dat de recto's van de bla-

denn in de eerste katern pas in tweede instantie van kantlijnen werden voorzien 

waarbijj  het systeem van katern 2 werd gevolgd. Met andere woorden, de recto-

zijdenn in katern 1 werden pas gelinieerd na de schildering van de miniaturen op de 
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verso-zijden.. Dit betekent niet anders dan dat de tekst van de kalender naderhand 

werdd aangebracht Een complicerende factor in deze hypothese vormen weliswaar 

nogg de recto-zijden van januari-augustus en april-mei die eveneens werden voor-

zienn van dit liniëringssysteem van katern 2. Indien de miniaturen van deze maan-

denn vervangingen zijn geweest, is te concluderen dat de toevoeging van deze bla-

denn aan het kalenderdeel in elk geval is voorafgegaan aan de toevoeging van katern 

22 en de kalenderteksten.80 Het is te veronderstellen dat men voor het blad dat men 

inn katern 2 voor de tekst van december nog tekort kwam, waarschijnlijk elders in 

hett handschrift een los dubbelblad heeft gevonden dat van eenzelfde liniëring 

werdd voorzien en naar voorbeeld van katern 1, in tien kolommen werd ingedeeld.81 

Cazelless & Rathofer maakten nog opmerkzaam op de reclamant op fol. 13v, op de 

achterzijdee van het blad met de kalendertekst van december die zij als "die 

d(omni)nicaa t(ri)n(itatis)" meenden te mogen lezen en in verband brachten met de 

rubriekk op fol. 109r van het begin van de reeks officies voor elke dag van de week 

(fol.. 109-140) waar verder in het midden "nichil hic" werd genoteerd. Op grond 

daarvann veronderstelden zij dat deze officies van de week oorspronkelijk direct op 

dee kalender volgden, hetgeen uitzonderlijk maar niet geheel zonder voorbeeld is 

geweestt zoals zij onder verwijzing naar Bibliothèque Nationale Parijs ms lat. 757 

opmerkten.82 2 

Alvorenss aan deze constateringen de conclusie te verbinden dat er bij de kalen-

derminiaturenn oorspronkelijk geen kalenderteksten waren voorzien, moet aan nog 

eenn viertal onregelmatigheden in de kalenderteksten aandacht besteed worden: 

1) ) 

Inn de eerste plaats de verschillen in de initiaaldecoratie van de letters KL. De deco-

ratiee loopt niet geheel parallel met de drie fasen die zijn onderscheiden. Meiss indi-

vidualiseerdee drie meesters: de Plush Master was verantwoordelijk voor de decora-

tietie van de teksten van de maanden augustus tot en met december (dat wil zeggen 

katernn 2); de Spindly Master decoreerde de teksten van de overige maanden met 

uitzonderingg van die van de maanden maart en april die de Dry Master voor zijn 
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rekeningg nam. Men had kunnen verwachten dat deze laatste meester ook de tekst 

vann de maand juli zou hebben gedecoreerd, maar dat is niet het geval geweest. 

Overigenss zijn de verschillen tussen de drie meesters die Meiss meende te kunnen 

onderscheiden,, niet zodanig dat zij aanleiding geven tot twijfel aan de hier ge-

schetstee gang van zaken.83 

2) ) 

Hett feit dat in een viertal kalenderbogen (verso's!), namelijk januari, april, mei en 

augustus,, de namen en de cijfers in goud niet werden ingevuld. De omissie is in-

derdaadd opmerkelijk en er is geen goede verklaring te geven voor het feit dat het 

preciess de maanden van de twee dubbelbladen in de eerste katern betreft die, naar 

vermoed,, later werden toegevoegd. 

3) ) 

Eenn soortgelijke omissie is te constateren bij de invulling van de gouden feesten 

diee op een aantal kalendertekstbladen (recto's!) niet werden ingevuld, namelijk 

januari,, maart, april, juni, juli. De omissie in deze maanden correspondeert in elk 

gevall  niet met die van de kalenderbogen. Van enige systematiek lijk t op dit punt 

duss evenmin sprake. 

4) ) 

Opp drie bladzijden zijn, merkwaardig genoeg en in tegenstelling tot de andere 

maanden,, voor de aanduiding van het aantal dagen van de maand en het gouden 

nummerr de latijnse termen gebruikt (maart fol. 4r, april fol. 5r en juli fol. 8r). Hier-

uitt is opgemaakt dat voor deze bladen een latijnse kalender als voorbeeld werd 

gebruiktt en geen Franse zoals voor de overige bladen. Het latijnse voorbeeld be-

vattee bovendien de aanduidingen voor de dies egyptiacae namelijk de letter D toe-

gevoegdd in de zesde kolom. De kolommen zijn wat betreft de kleuren van de tekst 

evenminn uniform op alle pagina's.84 

Hett lijk t op al deze vier punten echter veeleer te gaan om omissies, vergissingen en 

willekeurr waarvan de oorzaak te vermoeden is in een gebrekkige coördinatie in het 
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productieprocess van het handschrift. Het duidt er in elk geval op dat er toch een 

groterr aantal personen betrokken is geweest bij de vervaardiging van het hand-

schriftt dan Meiss heeft bevroed.85 

Cazelless & Rathofer spraken reeds op grond van de reclamant op fol. 13v het 

vermoedenn uit dat in het handschrift wellicht een herschikking plaatsgevonden zou 

kunnenn hebben. Deze veronderstelling lijk t mij zelfs zeer waarschijnlijk niet alleen 

vanwegee het feit dat het week-officie oorspronkelijk misschien direct zou zijn ge-

volgdd op de kalender zoals zij veronderstelden, maar ook dat het blad met deze 

reclamantt naderhand gebruikt is voor de tekst van de kalender van december. Zij 

vermoeddenn verder dat het blad waarschijnlijk werd omgeklapt waardoor de re-

clamantt aan de binnenzijde van het gevouwen dubbelblad terecht kwam. Mogelijk 

iss fol. 13-16 oorspronkelijk zelfs alleen maar een beschermblad geweest van het 

katernn voorafgaand aan het deel met de officies van de week. Beschermbladen zijn 

ookk in andere handschriften bewaard gebleven.86 

Zoalss Leroquais reeds opmerkte en Cazelles & Rathofer in hun inleiding nogmaals 

benadrukten,, kende het getijdenboek aanvankelijk geen standaardvorm. De sa-

menstellingg ervan was zeer divers en wisselend.87 Hoewel Cazelles & Rathofer 

verwezenn naar een voorbeeld waar de officies van de week direct volgen op de 

kalender,, tonen de meeste getijdenboeken een volgorde van achtereenvolgens de 

kalender,, de Evangelieperikopen, de getijden van Maria en eventuele verdere getij-

den,, psalmen, gebeden, missen etc.88 Het is duidelijk dat in deze periode het getij-

denboekk nog volop in ontwikkeling is geweest en nog geen standaard-

samenstellingg had gekregen zoals op het einde van de 15de eeuw het geval is ge-
89 9 

weest t 

Dee conclusie dat de teksten van de kalender (wellicht in het kader van een her-

groepering)) een latere toevoeging aan het handschrift zijn geweest en in elk geval 

dee k^enderminiaturen van de eerste katern oorspronkelijk een blanco achterzijde 

hebbenn gehad, lijk t een verdere bevestiging te vinden in het volgende. 
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1.4.. DE TRES RICHES HEURES: OORSPRONKELIJ K E EN PSALTER-

HEURES? ? 

Dee aanwezigheid van de twee grote miniaturen met de Drie Koningen in het 

handschriftt (fol.Slv en 52r) (Afb.1.4.1-2) is altijd als tamelijk raadselachtig ervaren 

aangezienn zij geen illustraties van teksten in het handschrift zijn en in feite geheel 

geïsoleerdd staan, net als zes andere grote miniaturen namelijk de Zodiac-figuur 

(£14v)) (Afb.1.4.3), het Paradijs (f.25v) (Afb.1.4.4), de Presentatie in de tempel 

(f.54v)) (Afb.1.4.5), de Val van de Engelen (f.64v) (Afb.1.4.6), de Hel (f.l08r) 

(Afb.1.4.7)) en het gezicht op Rome (f.l41v) (Afb.1.4.8). Zij zijn alle op afzonder-

lijk ee bladen ("hors texte" zoals Durrieu het uitdrukte) geschilderd waarvan de ach-

terzijdenn blanco werden gelaten.90 De meeste van deze miniaturen zijn aan het 

beginn van afzonderlijke tekstdelen geplaatst en functioneren als een soort scheidin-

gen.. Er is wel verondersteld dat zij naderhand aan het handschrift zijn toegevoegd 

enn niet tot de oorspronkelijke opzet hebben behoord. Evenmin is er een duidelijke 

onderlingee samenhang in de serie te ontdekken.91 Niettemin heeft Meiss met rhe-

torischee verve de stelling verdedigd dat zij van meet af aan voor de Tres Riches Hea-

rtsrts werden gemaakt.92 Cazelles en Rathofer hebben opgemerkt dat het niet meer is 

vastt te stellen om welke reden en met welk oogmerk de miniaturisten deze afzon-

derlijkee miniaturen hebben gemaakt. In elk geval achtten zij het niet aannemelijk 

datt de miniaturen oorspronkelijk een aparte katern hebben gevormd. Als gemeen-

schappelijkee noemer meenden zij in meerdere miniaturen van de reeks thema's 

geïnspireerdd op de oudheid en het eigentijdse Italië te kunnen vaststellen.93 Maar 

dezee vermeende gemeenschappelijke noemer is echter niet van dien aard dat daarin 

ookk de reden van de toevoeging vermoed zou kunnen worden. Durrieu had ooit, 

mett enige aarzeling, naar voren gebracht dat de serie misschien toch een toevoe-

gingg naderhand is geweest Daarbij had hij nog gewezen op de analogie aan de 

ouderee traditie om psalters te voorzien van een serie aparte voorstellingen tussen 

dee kalender en het psalter. In het bijzonder vermeldde hij het zogenaamde Psalter 

vann Blanche van Castilië en de Heilige Lodewijk in de Bibliothèque de 1'Arsenal , 

waarr een serie miniaturen met een aantal identieke onderwerpen voorkomen.94 

Maarr gezien het volgende zijn er aanwijzingen die Meiss wel eens in het gelijk zou-
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denn kunnen stellen met zijn weliswaar weinig gefundeerde overtuiging dat de grote 

miniaturenn in principe misschien tot de oorspronkelijke opzet van het handschrift 

hebbenn behoord en niet naderhand werden toegevoegd. 

Inn de inventaris van Philips de Stoute uit 1404 werd een Heures van zijn moeder, 

Bonnee de Luxembourg, als volgt beschreven: 

"Item,, unes petites heures de Nostre Dame qui furent a la mere de monseigneur, a 

deuxx petits fermouers d'or, deux boutons de perlles et une petite pipe d'or."95 

Inn 1420 werd het handschrift opnieuw en uitvoeriger beschreven in de inventaris 

diee Philippe Ie Bon liet opstellen waarbij nu, opmerkelijk genoeg, tussen de kalen-

derr en de Heures de Notre Dame een serie van 12 histoires werd vermeld: 

"Item,, un autre livre couvert de soye bleue, a deux fermouers d'argent dorez, te-

nantt a deux tissuz d'or batu, et une pipe d'or a chascun bout une perle ronde, et 

sontt les XI I mois et les XI I signes figurez ou kalendrier, et apres icellui a XI I feuil-

lezz historiez, et y sont les heures du Saint Esprit, de la Croix et de Nostre Dame, et 

autress diverses oroisons, et se commence Cy commencent les Heures, et se finent 

requiescantt in pace. Amen." 

Inn deze Heures van Bonne de Luxembourg zouden wij dus een analoog voorbeeld 

vann een Heures met een aparte serie voorstellingen hebben gevonden dat zou plei-

tenn voor Meiss' overtuiging dat de miniaturen tot het oorspronkelijke handschrift 

hebbenn behoord en niet later werden toegevoegd. 

Inn de genoemde inventaris van Philippe Ie Bon uit 1420, evenals in de inventaris-

senn van de koninklijke collectie, wordt nog een aantal psalters en heures beschre-

venn waarin soortgelijke series werden vermeld.*7 Een van de bekendste psalters 

waarinn een dergelijke aparte serie "histoires" bewaard is gebleven, is dat van Beau-

neveu,, ooit in bezit van Jean de Berry en thans bewaard in Parijs Bibliothèque Na-

tionaletionale ms fr.13091.98 
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Leroquaiss heeft de ontwikkeling van het getijdenboek geschetst en daarbij gewezen 

opp het verschijnsel van zogenaamde Psalter-Heures, in feite psalters waaraan een 

aantall  getijden en andere gebeden waren toegevoegd. Het hangt er nu een beetje 

vann af hoe men de ontwikkeling van het getijdenboek, "het brevier" van de leken 

zoalszoals Leroquais het uitdrukte, uit het brevier wil zien. In elk geval zijn er een aantal 

mengvormenn te signaleren.99 Zo hebben de Heures de Savoie (Turijn, verloren) die 

vóórr 1348 zijn ontstaan, nog een psalter bevat dat er op een onbekend moment uit 

verwijderdd is. Charles V liet dit handschrift overigens aanzienlijk uitbreiden met 

gebedenn en missen etc. Mogelijk hebben wij hier te maken met een accentver-

schuivingg in de samenstelling van getijdenboeken in het derde kwart van de 14de 

eeuw,, voortkomende uit het verlangen tot zelfwerkzaamheid aan eigen zieleheil. 

Hett handschrift bevatte daarentegen, althans volgens de beschrijving, geen aparte 

seriee miniaturen.100 

Hett is nu de vraag in hoeverre bij de Tres Baches Heures in oorsprong sprake is ge-

weestt van een heures in de trant van het handschrift van Bonne de Luxembourg101 

off  van een psalter-heures waarbij de psalter, net als bij de Heures de Savoie, op een 

gegevenn moment uit het handschrift is verwijderd. Helaas is niet zo eenvoudig 

meerr vast te stellen of en zo ja, wanneer dit gebeurd is.102 Het is aan te nemen dat 

dee reeks van de acht grote miniaturen in de Tres Riches Heures, net als bij de Grandes 

Heures,Heures, misschien wel van meet af aan deel hebben uitgemaakt van het handschrift 

enn zich oorspronkelijk als een gesloten reeks na de kalender hebben bevonden en 

niett naderhand verspreid over het handschrift zijn toegevoegd zoals thans het ge-

vall  is.103 Misschien kan deze serie van acht miniaturen nog worden uitgebreid zoals 

Cazelless en Rathofer voorstelden, met de miniaturen van de Overbrenging van 

Christuss naar het pretorium (f.l43r) (Afb. 1.4.9) en de Gevangenneming van 

Christuss of Ego sum (f.l42v) (Afb. 1.4.10). Het gaat hierbij eveneens om grote 

miniaturenn zonder tekst, op losse bladen zonder kantlijnen of liniëring waarvan de 

achterzijdenn blanco bleven.104 Aangezien zij zich aan het begin van het (weliswaar 

incomplete)) Passie-officie bevinden, is altijd aangenomen dat zij als illustraties 

voorr dit officie bedoeld zijn geweest.105 Het vermoeden van Cazelles en Ratliofer 

lijk tt echter versterkt te worden door hetgeen Alexander over de miniatuur van Ego 
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summ (f.l42v) opmerkte. Hij heeft ooit op een fragment in de Wallace Collection in 

Londenn (Afb.1.4.11) met een tamelijk gelijkende, vermoedelijk Noord-Italiaanse 

compositiee opmerkzaam gemaakt. Hoewel naar mijn mening niet gesteld kan wor-

denn dat deze miniatuur zonder meer het voorbeeld is geweest voor de voorstelling 

inn de Tres Riches Heures, is er een zekere mate van verwantschap te constateren. 

Alexanderr wees er verder op dat de voorstelling tamelijk zeldzaam is. In Passie-

officiess werd de scene, voorzover ik heb kunnen nagaan, alleen in combinatie met 

dee Judaskus of de Gevangenneming opgenomen.106 Dit zou er op kunnen duiden 

datt in elk geval de miniatuur van Ego sum oorspronkelijk niet zozeer heeft be-

hoordd tot de illustraties van het Passie-officie als wel veeleer eveneens tot de reeks 

vann de acht grote miniaturen.107 Alexander wees er nadien nog op dat de scene 

eigelijkk alleen voorkomt als zogenaamd antitype in het Speculum Humanae Salvationis 

(Afb.1.4.12)) . Het vermoeden nu dat sommige van de reeksen miniaturen die in de 

inventarissenn vermeld zijn tussen de kalender en de psalter of de getijden, geba-

seerdd geweest kunnen zijn op de reeksen van het Speculum Humanae Salvationis ligt 

voorr de hand.108 In elk geval sluit deze veronderstelling heel wel aan bij een obser-

vatiee van Backhouse met betrekking tot de Bedford Hours. Zij had opgemerkt dat de 

marge-voorstellingenn uit het Oude en het Nieuwe Testament in dit zeer uitvoerig 

gedecoreerdee getijdenboek waarschijnlijk gebaseerd werden op een uitgebreide 

versiee van het Speculum Humanae Salvationis}09 Op grond daarvan had zij verder het 

vermoedenn geuit dat de grote miniaturen met de Oud-Testamentische voorstellin-

genn van de historie van Adam en Eva, de Bouw van de ark van Noach, de Uittocht 

uitt de ark en de Bouw van de Toren van Babel die zich in deze getijden direct na 

dee kalender bevinden, eveneens een relatie hebben gehad met het Speculum Hu-

manaemanae Salvationis. Zij wees er op dat dergelijke voorstellingen, althans in elk geval 

diee van Adam en Eva en van Noach gewoonlijk aan het begin van de typologische 

reekss van het Speculum staan. 

Dee analogie met de Tres Riches Hearts dringt zich op. De val van Lucifer is zelfs het 

antitypee waarmee het Speculum Humanae Salvationis opent (cap.I: Casus Luciferi) en 

ookk een aantal andere grote miniaturen in de Tres Riches Heures, behalve de reeds 

vermelddee miniatuur met Ego sum (cap.XVII: Cristus prostravit hostes suos unico 

verbo),, zoals het Paradijs (cap.II: Muiier decepit virum ut secum commederet etc), 
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dee Aanbidding van de drie koningen (capiX Tres Magi adorant puerum cum mu-

neribus)) en de Tempelopdracht (cap.V: Maria (oblata) est domino in templo), zijn 

antitypen.. De Ontmoeting van de drie koningen (cap.IXb: Tres magi viderunt no-

vamm stellam) is een prototype. De Zodiac-figuur komt evenals de Hel en de Kaart 

vann Rome niet als zodanig voor in het Speculum Humanae Salvationis maar op zich 

hoeftt dat geen bezwaar te zijn.110 

Dee hier naar voren gebrachte vermoedens lijken verder versterkt te worden door 

dee constatering dat de makers van de Bedford Hours bekend zijn geweest met de Tres 

RichesRiches Heures zelf of de modellen ervan. Zo zijn tal van elementen van de voorstel-

lingenn in de Tres Riches Heures terug te vinden in die van de Bedford Hours en het 

SalisburySalisbury Breviary, men vergelijke de Ontmoeting en de Aanbidding van de drie 

koningenn in de Tres Riches Heures (f.51v en 52r) met dezelfde voorstellingen in de 

BedfordBedford Hours in Londen (f.75) en het Salisbury Brevier in Parijs (f. 106) (Afb.1 A13-

14);; of de uitzonderlijke voorstelling van de besneeuwde Geboorte in de Bedford 

HoursHours (f.65) (Afb.1.4.15) die zijn inspiratie lijk t te hebben gevonden in de maand 

februarii  van de Tres Riches Heures; de Kruisafheming respectievelijk in de Bedford 

HoursHours (f.245b) en in de Tm Riches Heures (f.156) (Afb.1.4.16).111 In dit licht is de 

veronderstellingg zeer aantrekkelijk dat wij in deze series grote miniaturen in de Tres 

RichesRiches Heures en in de Bedford Hours de restanten van reeksen voorstellingen voor 

onss hebben die zich aan het begin van deze manuscripten hebben bevonden en 

gebaseerdd waren op het Speculum Humanae Salvationis of vergelijkbare typologische 

series.1122 Dat het soms om uitvoerige reeksen gehandeld moet hebben, mag aange-

nomenn worden op grond van de beschrijving van de Grandes Heures van Jean de 

Berryy waar sprake is van 45 grote miniaturen en van de bijbel die Jan zonder 

Vreess zijn vrouw Margaretha van Beieren te leen gaf waarin maar liefst 95 pagina 

grotee miniaturen (van hetzelfde formaat als de Grandes Heures van Jean de Berry) 

zichzich aan het begin van het handschrift bevonden.113 Ofschoon in het document 

mett betrekking tot de Grandes Heures niet gezegd wordt dat de grote miniaturen 

zichh alle aan het begin van het handschrift bevonden, is dit gezien de analogie met 

dee eerder genoemde beschrijvingen in de inventarissen, niettemin zeer aanneme-

lijk.1144 De enige miniatuur die van deze reeks bewaard is gebleven, is zoals Pacht 
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heeftt voorgesteld, naar alle waarschijnlijkheid de Kruisdraging in het Louvre 

(Afb.1.4.17)) toegeschreven aan Jacquemart de Hodin. In elk geval komt de Kruis-

dragingg in de reeks van het Speculum Humanae Salvationis als antitype voor 

(cap.XXII:: Christus baiulavit crucem suam).115 De reeks van de hand van Jacque-

martt in de Grandes Heuns moet heel bijzonder, jazelfs buitengewoon bijzonder zijn 

geweest. . 

Indienn de hier geschetste ontwikkeling wordt aangenomen, hebben de kalender-

maandenn in de eerste katern wellicht tot een soortgelijke reeks illustraties behoord 

alss de negen andere grote miniaturen en hebben zij zich direct na de oorspronke-

lijke,, vermoedelijk verwijderde kalenderteksten en vóór het (eveneens verdwenen) 

psalterr en, eventueel, getijden, andere gebeden en missen bevonden. 

Hett voorgaande geeft aanleiding tot de volgende voorlopige conclusies: 

1)) de bladen met de miniaturen van de maanden januari-augustus en april-mei in 

dee eerste katern zijn een vervanging; 

2)) de tweede katern (4- recto 3de katern) is een toevoeging; 

3)) tegelijk met de tweede katern zijn de kalenderteksten op de achterzijden van de 

afbeeldingenn van de maanden toegevoegd; 

4)) de oudste kalenderminiaturen hebben wellicht deel uitgemaakt van een serie 

maandenn met de werken van de maand zonder tekst op de achterzijde; 

5)) de oudste gedeelten van het handschrift maakten oorspronkelijk wellicht deel uit 

vann een psalter of een psalter-heures. 

Samengevatt zou misschien gesteld kunnen worden dat de Tres Riches Hettres oor-

spronkelijkk een (uitgebreid) psalter zijn geweest dat successievelijk in meerdere 

fasenn is getransformeerd tot een boek dat meer overeenkomst vertoont met het-

geenn aan het einde van de 15*  eeuw als een getijdenboek werd beschouwd en in 

gedruktee vorm op de markt werd aangeboden. 
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Dee opdrachtgever(s) cq destinataire(s) van de Tres Riches Meutes 

Gezienn al deze veranderingen in het handschrift en de vaststelling dat het in meer-

deree fasen tot stand is gekomen (er is waarschijnlijk dus niet alleen het nodige aan 

hett handschrift toegevoegd, maar ook weer een en ander uit verwijderd (en veel 

laterr misschien zelfs ontvreemd!)), is de vraag naar de oorspronkelijke opdrachtge-

verr (s) en/of desrinataire(s) opnieuw actueel geworden. Het gaat daarbij om de 

vraagg in hoeverre Jean de Berry het handschrift voor zichzelf of voor iemand an-

derss heeft laten maken of zelfs dat hij niet zelf de opdrachtgever van het hand-

schriftt is geweest, maar het ten geschenke heeft ontvangen. Het kan verder geens-

zinss uitgesloten worden dat hij het gekocht heeft en slechts korte tijd in zijn bezit 

heeftt gehad, waarna het door successievelijke eigenaren is veranderd en aange-

vuld.. In het kader hiervan zal in het volgende gedeelte eerst aandacht besteed wor-

denn aan de toegevoegde dubbelbladen van januari-augustus en april-mei. Vervol-

genss zullen de kastelen worden besproken en tenslotte zal de vraag naar de op-

drachtgevers)) cq. destinataire(s) aan de orde worden gesteld. 

** * * 
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1.5.. DE DESTINATAIRE S VA N DE TRES RICHES HEURES 

Gezienn de aanwezigheid in het handschrift van het onmiskenbare portret van Jean 

dee Berry in de miniatuur van januari (Afb.1.5.1) alsook van zijn kastelen, zijn wa-

penss en zijn emblemen, is altijd voetsstoots aangenomen dat het handschrift in zijn 

bezitt is geweest en dat hij, prachtlievend als hij was, het ook voor zichzelf heeft 

latenn maken. Maar al eerder, in een voorgaand hoofdstuk, heb ik twijfel geuit aan 

dezee veronderstelling met als voornaamste bezwaar het aspect van de hoogmoed. 

Zoo heb ik toen de suggestie gedaan dat het handschrift mogelijk een geschenk aan 

hemm is geweest in het kader van de huwelijksovereenkomst van zijn kleindochter 

Bonnee d'Armagnac met Charles d'Orléans in het voorjaar van 1410. Getijdenboe-

kenn en dergelijke zijn inderdaad belangrijke objecten in de cadeau-cultuur van die 

tijdd geweest. Maar, zoals hier verder uiteengezet zal worden, heeft verder onder-

zoekk echter geleid tot een enigszins andere conclusie met betrekking tot de desti-

nataire(s)) van het handschrift. 

Naastt de mogelijkheid dat Jean de Berry het handschrift voor zichzelf heeft laten 

makenn of het cadeau heeft ontvangen, is een derde mogelijkheid namelijk dat hij 

hett handschrift misschien heeft laten maken om het weg te schenken, nimmer in 

overwegingg genomen. Dat deze mogelijkheid nooit is overwogen, is eigenlijk van-

zelfsprekendd aangezien het in dat geval volstrekt onverklaarbaar zou zijn waarom 

hijj  niet alleen zijn eigen kastelen maar ook zijn eigen wapens en emblemen in het 

handschriftt zou hebben laten afbeelden. Het ware jegens de destinataire wel zo 

beleefdd geweest om juist diens kastelen, wapens en emblemen af te laten beelden. 

Ofschoonn deze derde mogelijkheid dus ogenschijnlijk tegen alle feiten indruist, 

meenn ik desalniettemin dat er voldoende argumenten zijn voor de stelling dat Jean 

dee Berry het handschrift heeft laten maken om het, zelfs na enige aanpassingen, 

cadeauu te doen. 

Inn het volgende is geprobeerd het historisch kader te traceren waarbinnen de ver-

schillendee fasen waarin het handschrift is ontstaan, zoals ik eerder heb aangegeven, 

eenn zinvolle en logische plaats vinden. Daarbij is van het principe uitgegaan dat de 

61 1 



veranderingenn die in het handschrift werden aangebracht, telkens hebben samen-

gehangenn met het oog op een nieuwe destinataire / bestemming. 

Dee eerste fase: JEAN DE BERRY ZELF ? 

Opp basis van de thans beschikbare gegevens lijk t het niet meer vast te stellen in 

hoeverree het oorspronkelijke handschrift (vermoedelijk een psalter) een geschenk 

aann Jean de Berry is geweest, maar gelet op het voorkomen van de voorstelling van 

hett Palais de la Cité (juni) (Afb.1.5.2) is dat toch minder waarschijnlijk. Het is ech-

terr heel wel mogelijk dat hij het ooit misschien toch voor zichzelf heeft laten ma-

ken,, maar een dergelijke aanname stuit in feite weer op hetzelfde bezwaar. Het kan 

geenszinss uitgesloten worden dat hij het handschrift aanvankelijk heeft laten ma-

ken,, of zelfs gekocht heeft, om het, na aanpassing, cadeau te doen, maar ook in die 

gevallenn blijf t het bezwaar van het Palais de la Cité bestaan.116 We willen (en kun-

nen)) op de kwestie van dit "obstakel" pas geheel aan het eind van ons betoog te-

rugkomen. . 

Dee tweede fase: LOUI S DUC DE GUYENNE 

Mei i 

Koninklijk ee kleuren 

Inn elk geval is het aannemelijk dat de bladen-paren met de miniaturen van januari-

augustuss en april-mei, naar we willen veronderstellen door Jean de Berry, als ver-

vangingenn aan het handschrift zijn toegevoegd. Durrieu heeft ooit opgemerkt dat 

opp de miniatuur van mei de jongeman in het midden is gekleed in koninklijke kleu-

ren,, maar dat hij te jong is om koning CharlesVI voor te stellen. Nu voerde de 

koningg inderdaad de kleuren rood en zwart, vaak in combinatie met wit en groen, 

(afgezienn van het goud) zijn "vier kleuren," zoals uit talloze voorbeelden bekend 

is.1177 Vanwege het voorkomen van de "bande blanche", het partijteken van de Ar-

magnacs,, kan de miniatuur van januari, zoals gezegd, niet vóór het voorjaar 1410 

en,, gezien het portret van Jean de Berry, in elk geval niet later dan 1416, dat wil 

zeggenn na zijn dood, aan het handschrift zijn toegevoegd.118 Het lijk t er op dat 

Durrieuu het wat betreft de kleuren althans, bij het rechte einde heeft gehad. Het 

gaatt inderdaad om de koninklijke kleuren. Maar ook de dauphin Louis due de 
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Guyennee lijk t deze koninklijke kleuren te hebben gevoerd. Met name vanaf de 

zomerr van 1413, de terugkeer van de Armagnacs in Parijs, stonden de kleuren mi-

partii  rood en zwart voor de koning, de dauphin en de Armagnacs.119 Ik wil hier 

dann ook de stelling verdedigen dat het handschrift op enig moment vermoedelijk 

eenn geschenk van Jean de Beny aan de dauphin Louis, due de Guyenne is ge-

weest.120 0 

Dee veronderstelling van Meiss dat de ronde gouden schijven met zeven ballen 

(Afb.. 1.5.3-4) waarmee het tuig van de paarden zijn gesierd, een embleem van de 

Bourbonss is geweest (Afb.1.5.5-6), berust op een misvatting. Ook de veronderstel-

lingg dat in de gouden medaillons met een schildje (Afb.1.5.7) dat de muzikanten op 

dee borst dragen, eveneens een embleem van de Bourbons, namelijk van de Orde 

dee 1'Ecu d'Or van Louis de Bourbon (Afb.1.5.8), herkend zou mogen worden, is 

weinigg waarschijnlijk. Het moet om een zogenaamde badge gaan die muzikanten 

gewoonlijkk droegen. In elk geval is het weinig aannemelijk dat muzikanten het em-

bleemm van een ridderorde zouden hebben gedragen.121 

Voorr de identificatie van de jongeman met de dauphin Louis lijk t verder te pleiten 

niett alleen het jeugdige voorkomen van de figuur maar ook de aanwezigheid van 

hett Palais de la Gté op de achtergrond, niet slechts een koninklijk paleis, maar, 

meerr nog, het juridische en administratieve centrum van de koninklijke macht, ja, 

hétt symbool van het Franse koningschap. De dauphin zou dan voorgesteld zijn 

tijdenss een (fictieve) mei-cavalcade met zijn bruid Margaretha van Bourgondië, de 

dochterr van Jan zonder Vrees en wel in het kader van de mei-viering.122 

Dee kleuren rood, wit en zwart keren tot op zekere hoogte terug in de andere mini-

aturenn (april en augustus (Afb. 1.5.9-10) die terzelfder tijd werden toegevoegd, maar 

zijj  zijn minder nadrukkelijk weergegeven. Op de voorstelling van april zien wij dat 

dee vrouw in het midden is getooid met een rode, een gouden en een witte veer op 

haarr zwarte tulband. Achter de man in de blauwe mantel met de rode muts links 

staatt een schildknaap met een zwaard, gekleed in de kleuren rood, wit en zwart. 

Opp de miniatuur van augustus is het paard van het paar rechts vooraan voorzien 
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vann een rood en zwart gekleurde tuigage en in de kleding van de vrouw achter op 

hett paard, evenals in die van de valkenier voor hen, zijn de kleuren rood, wit en 

zwartt aanwezig. Maar de miniatuur van januari is naast die van mei wel het rijkste 

aann kleuren die voor tijdgenoten herkenbaar geweest zullen zijn. 

Dee muzikanten 

Dee livrei van de muzikanten (voorzover zichtbaar) (Afb.1.5.11) bestaat uit een jak 

mi-partii  roze en grijs met witte voering, zwarte muts, zwarte ceintuur (en soms een 

zwartee kraag en zwarte mouwen), blauwe pelerine en groene hozen. Het gaat om 

zess kleuren die niet overeenstemmen met die van de livrei van de koning zoals te 

zienn op de miniatuur in de Dialogues van Salmon, namelijk rood, wit, zwart en 

groenn (Afb.1.5.12-13).124 

Dee combinatie van de zes kleuren benadert het meest die van Louis en Charles 

d'Orléans.. Volgens Beaune zouden de kleuren van Odéans hebben bestaan uit 

zwart,, grijs, wit, groen (pers) en violet en dus slechts vijf in getal zijn geweest. In 

rekeningenn uit 1398 is echter een vermelding van het "devies van de six couleurs" 

vann Louis d'Orléans te vinden, zij het zonder vermelding om welke kleuren het 

daarbijj  ging en ook Kovacs had opgemerkt dat niet bekend was welke deze zijn 

geweest.. Lightbown veronderstelde dat het de zes heraldische kleuren waren, dat 

will  zeggen rood, blauw, zwart, groen en de "metalen" zilver (wit) en goud (geel), 

maarr Champollion-Figeac heeft er ooit op gewezen dat het om de kleuren zwart, 

grijs,, wit, groen, blauw en rood ging.125 Op grond hiervan is te veronderstellen dat 

dee muzikanten mogelijk zijn gekleed in de livrei van de "six couleurs" van Charles 

d'Orléans.. De andere ruiters in de cavalcade, gekleed in mi-parti zwart en blauw en 

mi-partii  zwart en rood, konden tot nog toe niet geïdentificeerd worden. Ook de 

ruiterr in de blauwe mantel links op de voorgrond was tot nog toe niet thuis te 

brengenn ondanks de letters op de teugels van zijn paard.126 

Januari i 

Dee grote miniatuur van januari aan het begin van het handschrift met Jean de Ber-

ryy pontificaal voorgesteld (Afb.1.5.14), is uiteenlopend geïnterpreteerd. Algemeen 
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wordtt altijd aangenomen dat de miniatuur de uitwisseling van de étrennes voor-

stelt,, die gewoonlijk op 1 januari plaatsvond. Maar een groot bezwaar is dat er bij 

naderee beschouwing geen sprake lijk t van een uitwisseling van geschenken. Bo-

vendienn is de overhandiging van de étrennes een tamelijk formele en misschien 

ookk ceremoniële plechtigheid geweest.127 

Saint-Jeann Bourdin interpreteerde de voorstelling van Januari in de Tres Baches Heu-

resres als een feest in de zaal van het Hotel Giac in Parijs. Volgens hem gaat het niet 

omm een Nieuwjaarsontvangst, maar om een ontvangst in het kader van de geheime 

onderhandelingenn van de hertog met een Engelse gezantschap op 6 januari 1414 

(opp Driekoningen dus). Hij identificeerde daarbij verscheidene personen. De 

wanddecoratiee met een veldslag zag hij aan voor een schilderij en niet voor een 

wandtapijt128 8 

Blancc was van mening dat op de maand januari mogelijk Amédée VII I de Savoie, 

bijgenaamdd de comte vert, werd ontvangen, niet verbeeld in de figuur direct onder 

hett vaandel met het wapen van Savoie rechts bovenaan op het tapijt op de minia-

tuur,, zoals Saint-Jean Bourdin had voorgesteld, maar in de in het groen geklede 

figuurfiguur met de rode tulband in het midden. Zijn suggestie is interessant maar on-

dankss de groene kleding die de figuur draagt, zijn er toch onvoldoende andere 

aanwijzingenn voor deze identificatie.129 Zijn collier is niet zonder meer herkenbaar 

alss dat van de Ordre du Collier van Savoie.130 

Ookk volgens Autrand zou in de miniatuur van januari de jour d'étrennes zijn voor-

gesteldd ("L'image est réaliste.") en wel die van 1 januari 1415 aangezien zij in de 

prelaatt naast Jean de Berry een kardinaal meende te mogen herkennen namelijk 

Adhémarr Aleman, kardinaal van Pisa, die evenals een aantal anderen onder wie 

ookk Pol de Limbourg, vermeld stonden op de lijst van schenkers van étrennes van 

datt jaar. Niet alleen de Gebroeders Limburg maar zelfs de vrouw van Pol Gillette 

Lemercièree (en voile bleu) zou, als enige vrouw, op deze miniatuur zijn voorge-

steld.. Toch kan Autrands suggestie evenmin echt overtuigen. In de figuur die zij 

mett Gillette Lemercière meende te mogen identificeren, is lastig een vrouw (helaas, 
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dee enige vrouw!) te herkennen, nog afgezien van het feit dat het tamelijk onwaar-

schijnlijkk is dat de hertog zijn miniatuurschilders op deze wijze heeft laten afbeel-

denn (of dat zij zichzelf op deze wijze in de miniatuur zouden hebben geportret-

teerd).. Het is tenslotte zeer de vraag of in de prelaat een kardinaal herkend mag 

worden,, aangezien hij niet getooid is met de karakteristieke capuchon van een kar-

dinaal.131 1 

Chatelett stelde voor (de suggestie van Howard Kaminsky volgend) in de prelaat 

aann tafel bij Jean de Berry Simon de Cramaud (1345-1423) te herkennen: bisschop 

vann Poitiers, aartsbisschop van Reims, kanselier van Jean de Berry vanaf 1385, 

conseillerr van Louis d'Orléans in 1405 en in 1413 door paus Johannes XXII I tot 

cardinaall  verheven. Hij leidde in 1409 de Franse delegatie op het concilie in Pisa. 

Chatelett ging daarbij uit van een datering van het handschrift van ca 1414-1416. 

Hijj  veronderstelde eveneens dat het een "scène réelle et non de pure imagination" 

betroff  waarbij de voorstelling een politieke betekenis heeft gehad: namelijk de 

weergavee van een treffen tussen de hertog en Cramaud waarbij de religieuze poli-

tiekk van het koninkrijk besproken werd. Afgezien van andere bezwaren, lijk t in 

dezee interpretatie echter weinig rekening gehouden te zijn met de woorden "apro-

chee aproche" waarmee enkele belangrijke zojuist gearriveerde gasten, in het bij-

zonderr dus de jongeman getooid met de groen-witte pelerine en de blauwe muts, 

bijj  het haardvuur werden genood. De prelaat, in wie Chatelet Simon de Cramaud 

meendee te mogen herkennen, lijk t dus toch niet de hoofdpersoon van de voorstel-

lingg te zijn geweest.132 

Hirschbiegel,, tenslotte, erkende dat er op de voorstelling geen voorwerpen zijn aan 

tee merken als étrennes maar dit was voor hem geen aanleiding om de idee op te 

gevenn dat het gaat om een voorstelling ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar waarbij 

dee hertog de nieuwjaarswensen in ontvangst neemt.133 

Maarr kijken wij nogmaals naar de voorstelling. Jean de Berry, voor het haardvuur 

gezetenn onder een baldakijn met zijn wapen, zijn kleuren en zijn emblemen,134 ont-

vangtt gasten die zojuist uit de kou zijn binnengekomen en genood worden zich bij 
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hett haardvuur te warmen. l inks en rechts op de voorgrond bedienen knechten 

gekleedd in livreikleuren mi-parti rood en grijsbruin, zwart en wit. Aangezien, naar 

magg worden aangenomen, het om een ontvangst bij Jean de Berry thuis gaat, kun-

nenn de knechten niet anders dan de livreikleuren van hun heer dragen. Het is aan 

tee nemen dat ook aan zijn hof elke dienst zijn eigen kleuren heeft gehad, zo althans 

wass het gebruik in de tijd van Charles V. Hier zou dus sprake zijn van personeel 

vann de échansonnerie, in het bijzonder de sommellerie.135 

Voorr de tafel staan twee jongemannen. De linker draagt de "bande blanche" en de 

rechterr heeft een epaulet met de kleuren rood en wit, dezelfde kleuren als de 

dauphinn op de voorstelling van mei en te interpreteren als de koninklijke kleu-

ren.1366 Het is te veronderstellen dat deze jongemannen zogenaamde knapen waren, 

zonenn van bevriende edellieden, die aan het hof van Berry in de leer waren gedaan 

en,, zoals gebruikelijk, aan tafel bedienden.137 Aan de korte kant van de tafel staat 

nogg een jongeman, als voorsnijder, gekleed, eveneens, in een rood met witte man-

tell  met zwarte mouwen. De belangrijkste gast die wordt ontvangen lijk t echter de 

jongemann in het midden, gekleed in een rose mantel met een gekarteld mi-parti 

groenn en wit schoudermanteltje en een blauwe muts op het hoofd (Afb.1.5.15). Ik 

will  voorstellen in hem opnieuw Louis de Guyenne te herkennen. Het is aan te 

nemenn dat Louis de Guyenne ook groen en wit als zijn persoonlijke kleuren heeft 

gevoerd.. In de inventaris van Jean de Berry werd een helft van een brevier uit zijn 

bezitt beschreven dat voorzien was van een "chemise de drap d'or semée de feuil-

less miparties de blanc et vert."138 

Samenvattendd zou ik, rekening houdend met de eerder gegeven codicologische 

analyse,, de volgende hypothese naar voren willen brengen: Jean de Berry heeft in 

eenn handschrift (mogelijk een psalter) met afbeeldingen van kastelen die zich in 

zijnn bezit bevonden, een aantal bladzijden laten vervangen door bladen met voor-

stellingenn waarin de dauphin Louis de Guyenne werd geportretteerd: de ontvangst 

vann de dauphin (januari) en de cavalcade van de dauphin en zijn vrouw (mei). Op 

dee twee andere voorstellingen namelijk de aanbieding van een bloem (april) en de 

jachtscènee (augustus) zou de dauphin eveneens voorgesteld kunnen zijn, zij het dat 

dee koninklijke kleuren op deze voorstellingen minder nadrukkelijk zijn weergege-
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ven.. Na deze aanpassingen te hebben laten aanbrengen, heeft Jean de Berry het 

handschriftt tussen 1410-1415 cadeau gedaan aan Louis due de Guyenne. 

Eenn belangrijke vraag is nu wat voor Jean de Berry de aanleiding kan zijn geweest 

omm een handschrift waarin zijn eigen kastelen, kleuren en emblemen waren afge-

beeld,, aan de dauphin Louis de Guyenne te schenken. Ter beantwoording van 

dezee vraag zal eerst nader aandacht worden besteed aan de kastelen in het hand-

schriftt waarbij kort zal worden stilgestaan bij de vraag waar een kasteel indertijd 

voorr heeft gestaan en waarvan het een symbool is geweest. Vervolgens zal nader 

wordenn ingegaan op de relatie van Jean de Berry en de dauphin Louis de Guyenne. 

Dee kastelen 

Dee portretten van de kastelen in de Tres Riches Heures kunnen beschouwd worden 

alss de meest spectaculaire voorstellingen ooit in een getijdenboek afgebeeld. Zoals 

Meisss het uitdrukte: "Evidendy this particular kind of iconographic innovation 

couldd have been inspired by only a few of the most powerful princes in Europe," 

en:: "The evocation of the chateaux surely aroused nostalgia in the Duke because 

hee had not seen much of them since he settled in Paris ca 1402, and almost noth-

ingg after his return to the capital at the end of the siege of Bourges in 1412." In-

derdaadd lijk t het een novum te zijn geweest om kastelen af te beelden in een getij-

denboekk en er zijn geen vergelijkbare voorbeelden bekend, maar daarmee is nog 

niett het feit verklaard waaróm er afbeeldingen van kastelen werden opgenomen in 

eenn getijdenboek en waarom juist déze.139 

Mett uitzondering van januari, februari en november zijn alle maanden van de ka-

lenderr voorzien van een afbeelding van een kasteel. Daarnaast zijn elders in het 

handschriftt nog twee kastelen geportretteerd. De suggestie dat Jean de Berry op de 

eerstee pagina als de trotse bouwheer en bezitter van al deze majestueuze bouw-

werkenn werd voorgesteld, is altijd als onontkoombaar ervaren.140 Toch had ook 

Durrieuu reeds opgemerkt dat van de kastelen die in het handschrift werden afge-

beeld,, Jean de Berry een aantal nooit in zijn bezit heeft gehad. De hertog had bo-

vendienn naast een aantal andere kastelen ook nog enkele hotels in Parijs waaronder 

hett hotel de Nesle, maar die werden niet afgebeeld ...141 Zo rekende Meiss nog 
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slechtss vijf van de tien kastelen die in het handschrift: zijn afgebeeld tot het bezit 

vann de hertog, de overige zijn altijd het bezit van de Franse koning en van de her-

togg van Anjou geweest142 Alleen al gezien de miniatuur van januari met het portret 

vann Jean de Berry is het nauwelijks voorstelbaar dat de kastelen, en juist deze, zo-

maarr ter verfraaiing van het handschrift werden afgebeeld. De vraag waarom de 

vij ff  kastelen in eigen bezit werden aangevuld met kastelen in bezit van anderen 

bleeff  echter onbeantwoord.143 

Hett  kasteel als symbool 

Voorr een juist begrip lijk t kort de kwestie aan de orde gesteld te moeten worden 

watt de betekenis van een kasteel in de tijd van Jean de Berry is geweest. De vraag 

klinktt misschien een beetje simpel maar het gaat er om zich voor te stellen waar-

voorr kastelen hebben gestaan in een feodale samenleving. Kort samengevat kan 

ongeveerr gesteld worden dat een kasteel het centrum van het gebied van een feo-

daall  heer vertegenwoordigde. Het diende ter verdediging van het bezit dat hij had 

verkregenn op grond van een hem verleende of (op welke andere manier dan ook) 

verworvenn titel. Het was tevens het administratief en representatief middelpunt 

waarr een heer gewoonlijk slechts periodiek placht te verblijven. Het was verder een 

plaatss waar hij zijn trésor veilig kon bewaren en waar in kritieke momenten troe-

penn konden worden gelegerd om het, met het omringende gebied, tot het uiterste 

tee verdedigen ofwel om dit met het omringende rijke gebied stevig onder de duim 

tee kunnen houden. Kastelen van weerspannige vazallen werden niet zelden ge-

slecht,, dat wil zeggen tot de grond toe afgebroken. Een kasteel was dus het sym-

booll  van de macht en het gezag van een heer, zijn titel, zijn "heerlijkheid:" "Omme 

datt leengoed es thoochste dine van der weereld." 14+ 

Menn kan zich echter afvragen waarom dergelijke symbolen van temporele macht in 

eenn getijdenboek, een spirituele contekst dus, werden afgebeeld. Er zij hierbij aan 

herinnerdd dat Jean de Berry een aantal van zijn boeken (waaronder ook de Grandes 

HeuresHeures en de Be/Jes Heures) van een ex-libris heeft laten voorzien. De meester-

schrijverr Flamel die hiervoor verantwoordelijk is geweest, calligrafeerde op een 

vollee pagina alle titels van Jean de Berry voluit en buitengewoon sierlijk: "... filz de 
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Royy de France, Due de Berry et Dauvergne, Conte de Poitou destampes de Bou-

loingnee et dauvergne..." (Afb.1.5.16) De analogie dringt zich op.145 

Wanneerr wij nu rondkijken bij welke gelegenheden indertijd kastelen werden afge-

beeldd dan komen wij terecht bij een geheel andere categorie handschriften waarvan 

err maar weinig bewaard gebleven lijken te zijn, namelijk documenten die betrek-

kingg hebben gehad op de vasdegging van titels, dat wil zeggen feodaal bezit. Een 

voorbeeldd is het register dat Louis de Bourbon tussen 1371-1376 van zijn leengoe-

derenn in het graafschap Clermont-en-Beauvaisis liet aanleggen. Enkele afbeeldin-

genn in dit verloren register zijn in copie bewaard gebleven. Een ervan toont een 

scènee waar de heer van Bulles de eed van trouw aan Louis de Bourbon aflegt, en 

well  tegen de achtergrond van het kasteel en de stad in kwestie, de objecten waar 

hett uiteindelijk om ging (Afb.1.5.17).146 Aan het geschreven document werd dus 

eenn portret van het desbetreffende object toegevoegd, zodat geen enkel misver-

standd mogelijk was. Een ander voorbeeld is het Armorial d'Auvergne, Forez et 

Bourbonnais,, van Guillaume Revel, de heraut Auvergne, ca 1456 vervaardigd in 

opdrachtt van koning Charles VII , waarin de wapens van de adellijke families die 

goederenn in deze gebieden in leen hadden, werden afgebeeld tegen de achtergrond 

vann de desbetreffende steden en kastelen (Afb. 1.5.18-19) .147 

Hett is duidelijk dat de afbeeldingen in deze handschriften niet in de eerste plaats 

louterr ter verfraaiing van de documenten bedoeld zijn geweest. Uiteraard gaven zij 

err iets feestelijks aan maar toch lijkt , tot nadere verduidelijking, primair de visuali-

seringg van het juridische aspect beoogd te zijn geweest. In dit licht is het niet on-

aannemelijkk om ook achter de weergave van de kastelen in de Tm Biches Heutvs een 

juridischee beweegreden te vermoeden. Het zou de hier eerder naar voren gebrach-

tee veronderstelling dat de Tm Riches Heures een politiek geïnspireerd document zijn 

geweest,, in elk geval verder ondersteunen. 

Indienn inderdaad wordt aangenomen dat de kastelen in het handschrift eveneens 

titelstitels hebben vertegenwoordigd, hetzij als aanspraken hetzij als feitelijk bezit, heb-

benn wij het volgende toch wel enigszins merkwaardige beeld (Afb. 1.5.20)148: 
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Hett  domaine royale: Palais de la Cité (2x), Louvre, Vincennes: 

dee kastelen zijn altijd in bezit van de koning van Frankrijk geweest; 

Hett  hertogdom Berry: Mehun-sur-Yèvre: 

13600 (1375) tot 1414 als apanage in bezit van Jean de Berry , 

tott 18 december 1415 Louis de Guyenne (toegezegd), 

tott 5 april 1417 Jean de Touraine, 

vanaff  17 mei 1417 Charles (VII ) en Marie d'Anjou; 

Hett  graafschap Poitou: Lusignan, Poitiers: 

vanaff  1356 (Lusignan: 1374) (1375) als apanage tot zijn dood in bezit van Jean de 

Berry, , 

Hett  graafschap Etampes: Etampes (?), DourdanQ: 

vanaff  1400 tot 1416 in bezit van Jean de Berry, tussentijds door Jan zonder Vrees 

bezett gehouden (december 1411-augustus 1412). De identificatie van de kastelen is 

echterr onder voorbehoud; 

Hett  hertogdom Anjou: Saumur: 

altijdd in bezit geweest van de Anjou's; 

I nn het hertogdom Normandië: Mont Saint-Michel: 

dee berg heeft altijd onder speciale bescherming van de Franse koning gestaan. 

Inn het volgende is nagegaan in hoeverre deze "stalenkaart van titels" zich verhoudt 

tott de hier eerder beschreven codicologische analyse van het handschrift en op 

welkee manier deze titels op een bepaald moment in een hand zijn geweest. 

Jeann de Berry en de dauphin Louis de Guyenne* 

Louis,, geboren op 22 januari 1397 als achtste kind en derde zoon van koning 

Charless VI en Isabeau de Bavière, werd, na de dood van zijn oudere broer Charles 

opp 11 januari 1401 drie dagen later tot dauphin en due de Guyenne verheven. Op 

300 augustus 1404 werd zijn verloving met Margaretha van Bourgondië (1393-
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1441),, de dochter van Jan zonder Vrees aangekondigd.149 In de koninklijke Or-

donnancee van 31 december 1409 werd, onder invloed van Jan zonder Vrees be-

paald,, dat Louis als eerste plaatsvervanger van zijn vader zou optreden, waarmee 

hijj  het hoogste gezag in het koninkrijk zou vertegenwoordigen, een functie die 

overigenss ooit eerder aan de koningin was toegekend.150 Bovendien was, vrijwel 

tegelijkertijd,, aan Jan zonder Vrees de "garde, gouvernement et compagnie conti-

nuellee du fils ainé du roi, son gendre," toegekend, tot het moment dat hij meerder-

jarigg zou zijn (namelijk op 22 januari 1410). Daarmee had Jan zonder Vrees de 

bevoegdheidd verkregen om onder andere personen in de hofhouding van Louis te 

benoemenn en te ontslaan. Bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd (de aan-

vangg van zijn 14de jaar!) kon Louis, "en 1'absence" van zijn vader, het conseil royal 
151 1 

voorzitten. . 

Hett spreekt vanzelf dat vanaf 1410 de Armagnacs zich veel moeite hebben gege-

venn Louis in hun invloedssfeer te trekken. Een welhaast onoverkomelijk probleem 

wass voor hen echter het feit dat hij met Margaretha van Bourgondië, de dochter 

vann Jan zonder Vrees was verloofd. Maar nadat de Armagnacs vanaf augustus 

14133 weer de macht in Parijs in handen hadden gekregen, hadden zij weten te be-

werkstelligenn dat Louis zijn kanselier, die door toedoen van Jan zonder Vrees was 

aangesteld,, had ontslagen met het argument dat hij zelf zijn gouvernement in han-

denn wilde nemen.1 De directe invloed van Jan zonder Vrees op Louis was daar-

meee verder teruggedrongen maar nog niet geheel uitgeschakeld. In december 1413 

enn januari 1414 zou Louis zijn schoonvader enkele malen geschreven hebben dat 

hijj  door de Armagnacs in het Louvre gevangen werd gehouden, hetgeen door deze 

werdd aangegrepen om naar Parijs op te trekken om hem desnoods gewapender-

handd te bevrijden. De Armagnacs ontkenden uiteraard dat de dauphin gevangen 

werdd gehouden en hebben met moeite weten te voorkomen dat Jan zonder Vrees 

mett zijn troepen de stad zou binnentrekken. Aangezien hij de koninklijke bevelen 

omm uit Parijs weg te blijven negeerde, werd hij tot rebel verklaard. Op 3 april 1414 

trokk de koning in gezelschap van de dauphin met een leger tegen hem ten strijde 

enn sloeg na de inname van een aantal andere plaatsen het beleg voor Arras.153 
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L aa Kassinelle 

Dee Armagnacs hebben getuige het volgende, geen middel onbeproefd gelaten om 

dee dauphin onder controle te krijgen. Als een vaak geciteerd voorbeeld van een 

geestigg en creatief gebruik van een embleem in het kader van de hoofse minne die 

inn die djd zou zijn gecultiveerd, geldt wel het vaandel dat Louis de Guyenne heeft 

gevoerdd ten tijde van de veldtocht tegen Jan zonder Vrees in het voorjaar en de 

zomerr van 1414, resulterende in het beleg van Arras. Het vaandel bestond uit de 

letterr K, een zwaan (eigne) en de letter L en was een verbeelding van de naam 

Kassinelle,, een vrouw met wie Louis in die tijd een verhouding had.154 Maar wat 

altijdd op het eerste gezicht als een speels voorbeeld van hoofse minne is gezien, 

lijk tt bij nadere beschouwing toch bepaald minder onschuldig te zijn geweest.155 De 

vrouww die dus het object en de minnares van Louis de Guyenne was en la Kassi-

nellee heette, was een van de hofdames van koningin Isabeau de Bavière en dochter 

vann Guillaume Kassinel (+27 april 1413), maitre dTiötel van de koningin. De Kas-

sinelss (van Italiaanse oorsprong) waren op dat moment een van de machtigste fi-

nanciëlee clans in Parijs en nauw geparenteerd aan de oppermachtige grand maitre 

d'hótell  van de koning, Jean de Montaigu, ooit de sleutelfiguur in de invloed van de 

Armagnacss aan het hof, die Jan zonder Vrees op puur politieke gronden op 17 

oktoberr 1409 had laten arresteren en terechtstellen.156 Hoewel Louis de Guyenne 

weliswaarr gehuwd was met Margaretha van Bourgondië, was een dergelijke 'bui-

tenechtelijke'' liaison niet ongebruikelijk (hij was nog niet eens 14 jaar!). Hij had zijn 

vrouww zelfs tijdelijk naar St-Germain-en-Laye gestuurd. Het betekende echter wel 

datt hij op die wijze bewaakt werd en binnen de invloedsfeer van de Armagnacs 

werdd gehouden. Afgezien van het feit dat de koning en de dauphin tijdens de veld-

tochtt tegen Jan zonder Vrees de "bande blanche" van de Armagnacs droegen, zal 

dee boodschap van het vaandel (Kassinel = Armagnacs) Jan zonder Vrees en de 

Bourgondiërss verschanst in Arras, zeker niet zijn ontgaan. Jan zonder Vrees zal 

zichzich niet alleen politiek gezien maar ook als schoonvader, behoorlijk geschoffeerd 

hebbenn gevoeld.157 

Hett is niet geheel zonder reden geweest dat na de bestandsovereenkomst op 4 

septemberr Louis de Guyenne niet direct naar Parijs is teruggekeerd, maar nog ge-
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ruimee tijd in het noorden is gebleven, of liever gezegd, is vastgehouden, zoge-

naamdd in het kader van de opstelling van de vredesregelingen. Jan zonder Vrees 

heeftt tijdens de besprekingen over deze regelingen uiteraard geprobeerd zijn 

schoonzoonn weer in zijn macht te krijgen. Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt 

Louiss keerde pas 13 oktober in Parijs terug, dat in die tijd stevig in handen was van 

dee Armagnacs. Het wantrouwen jegens hem was echter groot aangezien hij bij de 

onderhandelingenn over de vrede met Jan zonder Vrees zich naar de zin van de 

Armagnacss op een aantal punten al te toegeeflijk had betoond.158 

Eenn herhaling van de problemen zoals die zich hadden voorgedaan in januari van 

1414,, toen hij, en vooral zijn hofhouding, toch al te veel oncontroleerbare contac-

tenn hadden onderhouden met Jan zonder Vrees, wilden de Armagnacs voor zijn. 

Eenn eventuele terugkeer van de Bourgondische hertog en zijn partij in Parijs dien-

dee om elke prijs voorkomen te worden. Jean de Berry, als feitelijk hoofd van de 

Armagnacss en een doorgewinterde oude rot in het politieke spel, heeft dan ook alle 

middelenn aangewend om Louis de Guyenne weer in zijn greep te krijgen. Vanaf 

hett moment van zijn terugkeer uit het noorden werd Louis onder stricte surveil-

lancee van de Armagnacs geplaatst. Zo werd Martin Gouge, bisschop van Chartres 

enn voormalig trésorier van Jean de Berry, tot kanselier van Louis aangesteld. On-

derr zijn toeziend oog presideerde Louis, als plaatsvervanger van zijn vader, de con-

seilss royaux en werd op 22 februari 1415 uiteindelijk plechtig de vrede tussen de 

Armagnacss en de Bourgondiërs afgekondigd. Maar bij de herdenkingsdiensten 

voorr Louis d'Orléans die begin januari plaatsvonden, liet Louis de Guyenne toch 

weerr verstek gaan, hetgeen bepaald niet onopgemerkt is gebleven.159 

Kostbaree geschenken 

Maarr ook met andere middelen werd Louis binnen het kamp van de Armagnacs 

gehouden.. Zo heeft Jean de Berry hem op 7 december overladen met geschen-

ken.1600 De hertog, oud en der dagen zat, zo lijk t het wel, zou zijn schatten wegge-

gevenn hebben aan zijn achterneerje, plaatsvervanger van de koning en troonopvol-

gerr van Frankrijk. Het doet welhaast aan als een uitverkoop van zijn collecties, 

alsoff  hij als een bezeten verzamelaar een veilige bestemming heeft gezocht voor al 
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zijnn kunstschatten en kostbaarheden. Maar het tegendeel is toch het geval geweest 

hijj  heeft zijn schatten politiek uitermate efficiënt ingezet met slechts één doel voor 

ogen. . 

Mehun-sur-Yèvree als geschenk 

Eenn meesterzet heeft Jean de Berry gedaan door Louis de Guyenne eind oktober 

1414,, niet lang na zijn terugkeer uit Vlaanderen, uit te nodigen op een diner waar-

bijj  hij hem het slot Mehun-sur-Yèvre heeft geschonken. Weliswaar was al vele 

jarenn te voren de koning met Jean de Berry (overigens enigszins tegen diens zin) 

overeengekomenn dat Jean de Touraine, na zijn dood, Berry en de Poitou toegewe-

zenn zou krijgen. Desalniettemin deed Jean de Berry de schenking van het slot Me-

hun-sur-Yèvree (Afb.1.5.21), dus voor een tweede maal, nu aan diens broer Louis, 

dee dauphin. Het was niets anders als een politieke zet161 

Eenn gebied of een kasteel diende men indertijd, zoals gebruikelijk was, binnen een 

bepaaldee termijn in bezit te nemen door zich ter plaatse als nieuwe heer te presen-

teren.. De indruk bestaat dat Jean de Berry aan zijn schenking de voorwaarde had 

verbondenn dat Louis direct zou afreizen om het slot in bezit te nemen. Louis is 

nogg diezelfde nacht, in een zeer klein gezelschap, naar Bourges en vervolgens naar 

hett slot Mehun-sur-Yèvre vertrokken. Jan zonder Vrees uitte vervolgens luidkeels 

beschuldigingenn van ontvoering van de dauphin. Louis is pas begin december weer 

teruggekeerdd in Parijs. Maar tussentijds heeft Jean de Berry in Parijs de vrije hand 

gehadd om het hele hotel van Louis te ontmantelen en al zijn Bourgondische sym-

pathisantenn te ontslaan. Kortom een geslaagde coup.162 

Wijj  kunnen ons nu even afvragen of Jean de Berry toen niet slechts het slot Me-

hun-sur-Yèvree maar impliciet meer heeft beloofd aan Louis. Wanneer wij de Tres 

RichesRiches Hearts als een cadeau in dit politieke schaakspel betrekken en ook als docu-

mentt beschouwen, gaat het om de gebieden Berry en Poitou met de kastelen Lu-

signan,, Poitiers, Etampes(?) en Dourdan(?).163 Misschien zou, met andere woor-

den,, gesteld kunnen worden, dat Jean de Berry in de vorm van het handschrift van 

dee Tres Riches Heures met de genoemde kastelen (dat wil zeggen althans die in de 

eerstee katern) als het ware Louis de Guyenne als zijn erfgenaam en opvolger heeft 

75 5 



aangewezenn en hem op deze aanschouwelijke, symbolische wijze het bezit van zijn 

gebiedenn in het vooruitzicht heeft gesteld.164 Het is verder in dit kader heel aan-

nemelijkk dat de prelaat die zo prominent op de januari-miniatuur figureert, Martin 

Gougee de Charpaignes, bisschop van Chartres en later van Clermont, voorstelt. 

Opp het moment waar hier sprake van is, was hij tot kanselier van Louis aangesteld 

enn heeft hij immers een uiterst belangrijke rol gespeeld.165 

Dee derde fase: CHARLE S COMT E DE PONTHIE U 

Hett  handschrift na 18 december  1415 

Dee plotselinge dood van Louis de Guyenne, nauwelijks een jaar later, op 18 de-

cemberr 1415 betekende een zware slag voor de Armagnacs en minder dan een half 

jaarr later overleed ook Jean de Berry. Er volgde een periode waarin de politieke 

gebeurtenissenn elkaar bij voortduring inhaalden. Louis d'Anjou had vervolgens, als 

oudstee in het kamp van de Armagnacs, samen met zijn vrouw Yolande d'Aragon, 

inn Parijs de leiding op zich genomen, maar, ziek en uitgeput, had hij zich begin 

14177 al weer teruggetrokken in Angers waar hij op 29 april is overleden. Kort 

daarvoor,, op 5 april, was, aan Bourgondische kant echter eveneens de dauphin 

Jeann de Touraine plotseling gestorven. 

Opp dit punt aangekomen, is een belangrijke vraag, wat er in deze jaren met het 

handschriftt is gebeurd. Helaas lijk t dit niet meer te achterhalen. De executeurs-

testamentairr van Louis de Guyenne waren zijn moeder Isabeau de Bavière en Jean 

dee Berry. Het is heel wel mogelijk dat het handschrift weer, zij het voor slechts 

kortee tijd, is teruggekeerd in het bezit van Jean de Berry, maar het is evenzeer mo-

gelijkk dat het verkocht is. In elk geval is het in andere handen overgegaan en, naar 

magg worden aangenomen, vervolgens grondig veranderd zoals hier eerder is be-

schreven. . 

Reedss Bellosi had de suggestie gedaan dat het handschrift in handen is gebleven 

vann de Franse koningen en ca 1440 werd aangevuld met de miniaturen in de twee-

dee katern, een suggestie die Cazelles & Rathofer overnamen en verder uitwerkten. 

Zijj  wezen er op dat dit niet vóór 1437 kan zijn geschied aangezien Charles VI I in 

datt jaar op 12 november zijn intocht in Parijs heeft gemaakt en toen pas zijn kaste-
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lenn in Parijs in bezit heeft kunnen nemen.166 De toeschrijving, de datering en de 

groeperingg van de miniaturen zoals voorgesteld door Bellosi en door Cazelles & 

Rathoferr correspondeert echter niet geheel met de hier eerder gegeven analyse van 

dee codicologische opbouw van het handschrift. Ook stilistisch gezien zijn hun 

voorstellenn bovendien niet zonder meer acceptabel. 

Recentelijkk heeft Chatelet er op gewezen dat een veel vroegere datering van de 

modee van de kleding zeer wel mogelijk is en hij bepleitte derhalve een terugkeer 

naarr de vroegere datering en de oude toeschrijving van de miniaturen van septem-

ber,, oktober en december (uiteraard met uitzondering van november) aan de Ge-

broederss Limburg zoals voorgesteld door Durrieu en Meiss. Zijn argumenten zijn 

echterr niet in alle opzichten even steekhoudend. Weliswaar werd er ook korte kle-

dingg gedragen aan het hof ca 1409 en 1412-16 en daarin lijk t Chatelet geen ongelijk 

tee hebben, maar het tamelijk brede hoofddeksel met de comette rond de kin gesla-

gen,, is toch weer niet zo vroeg te dateren als hij voorstelde. Het feit dat de kastelen 

hett Louvre, Vincennes en Saumur nooit in bezit van Jean de Berry zijn geweest, 

lietliet Chatelet verder geheel onbesproken, een probleem dat Bellosi juist opgelost 

meendee te hebben.167 In elk geval zijn de argumenten van de mode van de kleding 

diee Bellosi indertijd voor een latere datering naar voren heeft gebracht, inderdaad 

niett dwingend genoeg (Afb.1.5.22). Bovendien is het stilistisch gezien zelfs on-

waarschijnlijkk dat zo laat (ca 1440-50) nog in deze stijl geschilderd zou zijn. Der-

halvee zou een datering van de miniaturen omstreeks 1417-1421 toch meer aanne-

melijkk zijn. 

Yolandee d'Aragon 

Hett vermoeden dat de Tres Ricbes Heures na de dood van Louis de Guyenne (of 

eventueell  na de dood van Jean de Berry) werden verworven door Yolande 

d'Aragon,, de vrouw van Louis d'Anjou, is bijzonder aantrekkelijk. Louis d'Anjou 

wass niet alleen executeur-testamentair van Jean de Berry doch ook, zij het voor 

slechtss korte tijd, zijn opvolger als leider van de Armagnacs. Maar zoals gezegd, hij 

overleedd reeds in het voorjaar van 1417. Precies in deze periode is er sprake ge-

weestt van een interessante transactie met betrekking tot een handschrift uit de 
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nalatenschapp van Jean de Berry, namelijk de Belles Heures. Uit een document ver-

bandhoudendd met de afwikkeling van de erfenis van Jean de Berry, blijkt dat Yo-

landee d'Aragon een speciale belangstelling voor dit handschrift uit de erfenis heeft 

gehad.. Zij heeft het handschrift op zicht laten komen en, na lang beraad, besloten 

hett te houden. Zij is echter niet bereid geweest de getaxeerde waarde te betalen 

maarr heeft er slechts de helft voor over gehad. In elk geval moet de kwestie heb-

benn gespeeld nog voor de dood van Louis d'Anjou.168 Uit het feit dat zij specifiek 

belangstellingg heeft getoond voor de Belles Heures mag misschien afgeleid worden 

datt zij er van op de hoogte is geweest dat de makers van het handschrift dezelfde 

zijnn geweest als die van de Tres Riches Heures. Dat zij wellicht, lijk t het wel, lichtelijk 

teleurgesteldd is geweest in de artistieke kwaliteit van het werk, is niet geheel onbe-

grijpelijk,, wanneer wij de twee manuscripten naast elkaar leggen en met elkaar ver-

gelijken.. Hoe het ook zij, gezien het volgende is het bepaald niet onaannemelijk dat 

Yolandee de Tres Riches Heures heeft gekend en, analoog aan de Belles Heures, kort 

voordienn (waarschijnlijk uit de boedel van Louis de Guyenne of uit die van Jean de 

Berry)) heeft weten te bemachtigen. Wij gaan er hierbij even van uit dat zij vooral 

belangstellingg heeft gehad voor de inhoudelijke decoratieve kant van het hand-

schriftt dat wil zeggen vooral de miniaturen en niet het handschrift als rijk versierd 

objectt (band, beslag en pipe), gesteld dat deze rijke versieringen op dat moment 

nogg aanwezig zijn geweest. 

Mett de overgang van het handschrift van de Tres Riches Heures in andere handen is 

waarschijnlijkk de volgende fase van aanpassingen en veranderingen in het hand-

schriftt aangebroken. Het lijk t er op dat Yolande het handschrift grondig onder-

handenn heeft laten nemen, indien zij degene is geweest die de aanpassingen heeft 

latenn doorvoeren die wij eerder hebben beschreven: namelijk de verwijdering van 

dee (mogelijk) oorspronkelijke kalender (vergelijkbaar met die van de Belles Heures), 

dee aanvulling van het tweede katern met kalenderminiaturen en het aanbrengen 

vann de kalenderteksten op de rectos van alle kalenderminiaturen, de verwijdering 

vann het psalter en de toevoeging van het getijdenboek-deel en tenslotte de enigzins 

willekeurigee verstrooiing over het handschrift van de resterende pagina-grote mini-

aturen.. Het betekende een zeer drastische vernieuwing van het handschrift.169 
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Preciess in de toegevoegde delen van het handschrift lijk t een bevestiging voor de 

hierr geformuleerde vermoedens gevonden te kunnen worden. Indien wij er van 

uitgaann dat Yolande het handschrift voor de latere Charles (VII ) en /of zijn bruid, 

Mariee d'Anjou, haar dochter, heeft bestemd, lossen alle tegenstrijdigheden in het 

handschriftt zich op en wordt aan alle voorwaarden voldaan, althans vanaf om-

streekss het voorjaar van 1417 tot zijn benoeming tot regent op 26 oktober 1418.170 

Charless de Ponthieu tot hertog van Berry verheven. 

Naa de plotselinge dood van Louis due de Guyenne 18 december 1415 hebben de 

Armagnacss met alle macht Charles, comte de Ponthieu (de latere koning Charles 

VII )) naar voren geschoven als de wettige plaatsvervanger van de koning, die bij 

voortduringg vanwege zijn labiele geestesgesteldheid niet in staat was de regerings-

takenn waar te nemen. Dit is uiteraard fel bestreden door de Bourgondiërs die, te-

recht,, deze functie opeisten voor Jean de Touraine, die dauphin was geworden na 

dee dood van zijn broer, gehuwd was met Jacoba van Beieren en door de zuster van 

Jann zonder Vrees, Margaretha van (Bourgondië Holland in Le Quesnoy (Hene-

gouwen)) werd opgevoed. Maar aangezien op dat moment de Armagnacs de macht 

inn Parijs in handen hadden, wisten zij met succes de Bourgondiërs buiten de stad 

tee houden en aldus te verhinderen dat Jan zonder Vrees en Willem VI , graaf van 

Holland,, Henegouwen en Beieren, de dauphin Jean de Touraine Parijs zouden 

binnenvoerenn en zich met hem als het wettige gezag in het Palais de la Cité zouden 

installeren.. De beslissende confrontatie op dit punt tussen de Armagnacs en de 

Bourgondiërss heeft echter nooit plaatsgevonden, aangezien Jean de Touraine, 

eveneenss plotseling, op 5 april 1417, is overleden. 

Charless (VII ) werd direct na de dood van zijn broer Jean, op 17 mei 1417 door de 

koningg tot hertog van Berry verheven. Daarmee zou de handhaving in het hand-

schriftt van de afbeeldingen van de kastelen van de Berry en de Poitou namelijk 

Lusignan,, Poitiers, alsook Dourdan(?), Etampes(?) verklaard zijn.171 

Dee koninklijk e kastelen: het Palais de la Cité, Vincennes en het Louvre. 

Inn de nieuwe opzet kon ook het (tweemaal) aanwezige koninklijke Palais de la Cité 

(Afb.1.5.23)) probleemloos gehandhaafd worden. Verder werden er zelfs, met het 
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nieuwee tweede katern, twee koninklijke kastelen toegevoegd: namelijk het Louvre 

(Afb.. 1.5.24) en Vincennes (Afb. 1.5.25), kastelen waarmee Charles (VII) , overigens 

all  vóór zijn verheffing tot dauphin, een bijzondere relatie heeft gehad. In 1415 was 

hijj  tijdens de totale ontreddering aan het Franse hof als gevolg van de slag bij 

Azincourt,, op 25 november tot capitaine van Vincennes en, in het jaar daarop, in 

juni// juli 1416, in opvolging van Jean de Berry, tot capitaine van Parijs benoemd. 

Dee capitaine de Paris, opperbevelhebber van de verdediging van de stad, had zijn 

zetell  in het Louvre. Het is aannemelijk dat de twee toegevoegde kastelen hebben 

gestaann voor de twee titels die Charles (VII ) vanaf dat moment heeft gevoerd. Pas 

opp 13 april 1417, na de dood van zijn tweede broer Jean de Touraine (5 april), is hij 

dauphinn geworden en heeft hij, met des te meer recht, ook het Palais de la Cité als 

symbooll  van het koninklijke gezag kunnen voeren, en helemaal toen hij op 26 ok-

toberr 1418 de titel van régent du royaume had aangenomen.172 

Tenslottee moet nog aan de twee resterende kastelen afgebeeld in het handschrift 

aandachtt besteed worden, namelijk Saumur en de Mont Saint-Michiel. 

Saumur r 

Hett voorkomen van het kasteel van Saumur (Afb.1.5.26) is als een volstrekt onop-

losbaarr probleem in het handschrift van Jean de Berry beschouwd. Het slot is altijd 

hett bezit van de Anjou's geweest en nimmer van Jean de Berry of de koning. Louis 

I II  d'Anjou schonk het in april 1401 aan zijn vrouw Yolande d'Aragon die het 

sindsdienn in haar bezit heeft gehad en er uiteindelijk in 1442 is gestorven. De 

kwestiee is gewoonlijk ontweken of verzwegen en Meiss heeft er zich indertijd in 

feitee met een grapje van af gemaakt.173 Maar wanneer wordt aangenomen dat Yo-

landee het handschrift heeft laten aanpassen voor Charles (VII) , lost het probleem 

zichh als vanzelf op: Charles (VII ) was 18 december 1413 (in het Louvre in Parijs) 

verloofdd met Marie d'Anjou, de dochter van Yolande d'Aragon. Yolande heeft na 

dee dood van haar man bij minderjarigheid van haar kinderen het bestuur op zich 

genomenn en haar schoonzoon Charles (VII ) met raad en daad krachtig terzijde 
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Dee Mont Saint-Michel 

Ookk de afbeelding van de Mont Saint-Michel (Afb. 1.5.27) in het toegevoegde deel 

mett de getijden behoeft nog een nadere toelichting. Het voorkomen van de rots in 

hett handschrift is altijd als tamelijk raadselachtig beschouwd.175 Jean de Berry 

heeftt met de Mont Saint-Michel nooit een relatie gehad die een afbeelding ervan in 

zijnn handschrift gerechtvaardigd zou hebben. Weliswaar maakte Jean de Berry deel 

uitt van het gezelschap dat de koning in januari-februari 1394 vergezelde op zijn 

bedevaartt naar de Mont Saint-Michel, maar de berg met het klooster heeft altijd 

onderr bescherming van de koning gestaan.176 Van Charles (VII ) daarentegen is 

bekendd dat hij een speciale verering voor de Aartsengel heeft gekoesterd. In 1420 

enn 1421 liet hij vaandels met de figuur van de Heilige Michael schilderen; in 1422 

stuurdee hij een ex-voto en na de dood van de Engelse koning (Henry V) besloot 

hijj  tot een pelgrimage naar de berg. Pas veel later is de Heilige Michael tenslotte, 

naa de stichting van de Orde van de Heilige Michael aartsengel door Louis XI , 1 

augustuss 1469, tot een nationaal symbool uitgegroeid.177 

Juistt in deze jaren is vanwege de Engelse dreiging de rots en de verering van de 

Heiligee Michael bijzonder actueel geweest. De nieuwe inval in Frankrijk door de 

Engelsenn op 1 augustus 1417, betekende een voortzetting van de agressieve koers 

diee Henry V had uitgezet om zijn ambitie, namelijk de Franse kroon, te realiseren. 

Hijj  veroverde heel Normandië in korte tijd, op de Mont Saint-Michel en Cher-

bourgg na. De versterking van de rots was in 1417 voortvarend ter hand genomen 

doorr abt Robert Jouvet die enige tijd later (voorjaar 1420) weliswaar zou overlopen 

naarr de Engelsen en daarna, in de functie van kanselier van de hertog van Bedford, 

langee tijd actief maar zonder succes de belegering van de eerder door hemzelf on-

neembaarr versterkte rots heeft geleid... Zo is bekend dat vanaf 1417, nog onder 

zijnn leiding, de houten palissaden werden vervangen door een stenen muur waarin 

zijnn nog altijd aanwezige wapen (Afb.1.5.28) werd opgenomen.178 In elk geval geeft 

dee miniatuur de rots weer in de toestand van na de ommuring maar vóór de instor-

tingg van het koor van de abdijkerk die op 20 september 1421 plaatsvond.179 Daar-

meee is dus, in principe aldians, de periode afgebakend waarin zich de tweede fase 
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vann de herschikking en de uitbreiding van het handschrift zich moet hebben vol-

trokken,, namelijk de periode 1417-1421. 

Dee wapenschilden en de pavilions van Mehun-sur-Yèvre 

Eenn curieus, uiterst klein detail tenslotte lijk t de hier verdedigde these dat het 

handschriftt voor Charles (VII ) werd aangepast en uitgebreid, te bevestigen. Het 

deell  met de getijden van het handschrift dat dus ten behoeve van Charles (VII ) en 

Mariee d'Anjou werd toegevoegd, bevat nog de afbeelding van het slot Mehun-sur-

Yèvre,, de oogappel van Jean de Berry, als illustratie van de Verzoeking van Chris-

tuss door de duivel. Boven de poort van het kasteel bevindt zich duidelijk waar-

neembaarr met het blote oog, het wapenschild van Berry: namelijk France engrelée 

rougee (Afb. 1.5.29-30). Zoals gezegd was Charles (VII ) direct na de dood van zijn 

broerr Jean de Touraine, tot hertog van Berry verheven. Op de torens zijn minus-

kulee vlaggetjes afgebeeld, ogenschijnlijk eveneens van Berry. Maar bij nadere be-

schouwing,, en met een vergrootglas is het zelfs heel duidelijk zichtbaar dat het niet 

gaatt om het wapen van Berry maar om dat van Anjou: namelijk France a bande 

rouge!!  (Afb.1.5.31-33). Ook al betreft het uiterst kleine details, er lijk t weinig twijfel 

aann te bestaan dat de schilders niet gemakzuchtig zijn geweest door rode rechte 

randenn in plaats van schulprandjes te schilderen. Het lijk t onontkoombaar: zij heb-

benn op deze torens vaantjes met het wapen van Anjou geschilderd en niet met dat 

vann Berry.180 Het is bekend dat Mehun-sur-Yèvre een van de favoriete kastelen van 

Charless (VII ) is geweest: vanaf ca 1418 resideerde hij er regelmatig. Yolande 

d'Aragonn had voor haar vertrek naar de Provence op 20 juni 1419, voor haar 

dochterr Marie d'Anjou een zogenaamd eigen hotel in het slot geïnstalleerd. Zij was 

niett aanwezig bij haar huwelijk in april 1422, maar keerde pas eind juni 1423 terug 

mett het oog op de bevalling van het eerste kind, een zoon, op 3 juli. Ook later 

heeftt Charles er samen met zijn vrouw en zijn schoonmoeder nog vaak vertoefd 

enn in 1461 blies hij er uiteindelijk ook zijn laatste adem uit.181 

*** * 
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1.6.. DE MINIATURE N VA N DE DRI E KONINGE N I N DE TRES 

RICHESRICHES HE URES 

Dee twee grote miniaturen met de Drie Koningen in het handschrift (fol.51v en 

52r)) (Afb.1.6.1-2) hebben, zoals eerder werd betoogd, naar alle waarschijnlijkheid 

deell  uitgemaakt van de reeks miniaturen die zich tussen de oorspronkelijke maar 

verwijderdee kalender en het eveneens verwijderde psalter heeft bevonden. Het 

handschrift,, vermoedelijk oorspronkelijk een psalter, heeft Jean de Berry ten ge-

schenkee gegeven aan de dauphin Louis de Guyenne. Hij heeft daartoe het hand-

schriftt laten aanpassen en enkele bladen met voorstellingen in de huidige kalender 

doorr nieuwe laten vervangen waarop naar alle waarschijnlijkheid de dauphin werd 

afgebeeld.. Er lijk t echter rekening gehouden te moeten worden met de mogelijk-

heidd dat in deze fase misschien ook de twee voorstellingen van de Drie Koningen 

zijnn toegevoegd. In de jongste koning op deze voorstellingen is duidelijk sprake 

vann een portret en gezien de leeftijd van de figuur, is het niet uitgesloten dat even-

eenss Louis de Guyenne werd voorgesteld. 

Badii  heeft in 1987 opmerkzaam gemaakt op de wijde keten in de vorm van een 

kroonn met lelies die deze jongste koning over de schouders draagt. Hij heeft deze 

ketenn in verband gebracht met het embleem van de cerf volant van. de Franse koning 

Charless VI (Afb.1.6.3).182 Aan dit embleem heeft hij verder uitvoerig aandacht be-

steedd en hij heeft aan de voorstellingen vergaande conclusies verbonden met be-

trekkingg tot keizerlijke renovatio- en translatio-symboliek waarin ik hem niet altijd 

evenn goed kan volgen.181 Zo meende hij dat in de oudste van de drie koningen 

(Melchior),, keizer Manuel II Paleologus in de gedaante van Karel de Grote werd 

voorgesteldd (Afb.1.6.4)184 en in de tweede koning (Baldiasar), keizer Constantijn, 

zoalss afgebeeld op een van de medaillons in bezit van Jean de Berry (Afb.1.6.5). In 

dee jongste koning (Caspar) zag hij Charles VI voorgesteld op grond van deze keten 

mett de fleurs de lis, symbool van de "cerf volant couronné d'or au col", als een 

"alterr idem" van Caesar's hert (Afb.1.6.6). Hij herleidde deze symboliek tot het 

allegorischee geschrift Le Songe du vieil pèlerin dat Philippe de Mézières in ca 1388 

aann Charles VI had opgedragen (Afb. 1.6.7). Verder verwees hij nog naar de balla-
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dess met profetische inhoud van Eustache Deschamps eveneens opgedragen aan de 

koning.. Zijn verwijzingen zijn zeker relevant185 Beaune heeft indertijd als eerste 

dee mogelijke bron van het embleem van de cerf volant aangewezen namelijk een 

passagee in de roman van La queste del Saint Graal die Charles VI vóór 25 januari 

13822 uit zijn bibliotheek in het Louvre had geleend. Niet alleen de kleuren rood, 

groenn en wit maar ook het motto JAMAIS zouden aan deze passage zijn ondeend 

(Afb.. 1.6.8-9).186 

Dee motto's, emblemen en ook de kleuren van de koning blijken echter opmerke-

lij kk genoeg, niet steeds in dezelfde, vaste combinaties te zijn gebruikt. Tot de meest 

spectaculairee vondsten gedaan tijdens de opgravingen in de Cour Carré vanaf 1977 

inn het kader van de grote verbouwing van het Louvre, behoren een aantal frag-

mentenn van twee ijzeren helmen versierd met gegraveerde en vergulde fleurs de lis 

(Afb.. 1.6.10). Reverseau heeft de fragmenten in verband gebracht met de beschrij-

vingg van twee helmen van respectievelijk Louis de Guyenne en koning Charles VI 

inn de rekening van de stallen uit 1411. De eerste helm was blijkens de beschrijving 

verderr voorzien van kroontjes, dolfijntjes en zes schildjes met het wapen van de 

dauphin.. De tweede helm had een kroon, cerfs volants en het motto EN BIEN, 

mett bovenop een fleur de lis.187 In de decoratie van de helm van de koning was 

duss behalve de fleur de lis, het embleem van de cerf volant met het motto EN 

BIENN verbonden en niet met JAMAIS. Het is bekend dat Charles VI het motto 

ENN BIEN reeds in 1391-6 in gebruik heeft gehad. Het is te vinden in de miniatuur 

vann de Epïtre de Philippe de Mézières uit ca 1395 in de British Library in Londen 

(Afb.1.6.11).188 8 

Dee leeftijd van de voorgestelde koning op de twee miniaturen van de Drie Konin-

genn vormt een probleem indien wordt aangenomen dat koning Charles VI werd 

voorgesteldd aangezien hij in 1368 werd geboren en in 1400 dus 32 en in 1411 43 

jaarr oud was. Zo zou het meer voor de hand liggen in de jongste koning, indien de 

herschikkingg van het handschrift in het najaar van 1414 heeft plaatsgevonden, de 

dauphinn Louis de Guyenne te herkennen. In hoeverre ook hij het embleem van de 

cerff  volant heeft gevoerd, is niet bekend. Het motto EN BIEN heeft hij, naar het 
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schijnt,, niet gevoerd. Het handschrift met de Comedies van Terentius in de Biblio-

thèquee de rArsenal dat vermoedelijk in zijn bezit is geweest, is voorzien van het 

mottoo DE BIEN EN MIEUX (Afb.1.6.12).189 

Hoewell  het dus niet meer is vast stellen of in de jongste koning op deze twee mi-

niaturenn Louis de Guyenne werd voorgesteld, zou mede gezien zijn jeugdige voor-

komenn een dergelijke veronderstelling heel wel passen in de hier voorgestelde hy-

pothesee en goed aansluiten bij de voorstellingen op de achtergrond van de twee 

miniaturenn waar sprake is van herkenbare stadsgezichten: op de Ontmoeting van 

dee Koningen Parijs (als Jeruzalem) en op de Aanbidding Bourges (als Bethlehem) 

(Afb.. 1.6.13-14). Zij zouden de veronderstelling dat het handschrift verband heeft 

gehoudenn met Jean de Berry's "donation entre vifs" vann zijn hertogdom aan Louis 

dee Guyenne, versterken. Het zou kunnen betekenen dat ook deze twee miniaturen 

inn zijn opdracht zouden zijn toegevoegd en niet tot het oorspronkelijke bestand-

deell  van het handschrift hebben behoord. 

Opmerkelijkk is wel dat dit portret van de dauphin enigszins verschilt van dat van 

dee prins op de cavalcade van de maand mei en op de ontvangst van januari 

(Afb.. 1.6.15). Weliswaar is het duidelijk dat er verschillende handen voor al deze 

miniaturenn verantwoordelijk zijn geweest, maar indien wij het verschil in physi-

ognomicc zwaar laten wegen, kan een tweede mogelijkheid niet worden uitgesloten. 

Hett is bekend dat Charles VI niet de enige is geweest die het embleem van de cerf 

volantt heeft gevoerd. Ook Charles VI I heeft dit embleem in gebruik gehad (op zijn 

vroegstt vanaf 1424, voorzover bekend), bovendien in combinatie met het motto 

ENN BIEN. De Vaivre en Bath, zoals gezegd, hebben uitvoerig over het embleem 

geschrevenn en talrijke voorbeelden naar voren gebracht. Het meest bekend is wel 

hett tapijt van de Cerfs ailés in Rouen uit ca 1453-1461 (Afb.1.5.16-18). 190 Als een 

vann de voorbeelden van de combinatie noemde Vaivre nog de tympanen in de 

kathedraall  van Evreux, die hij omstreeks 1440 dateerde en daarmee in de tijd van 

Charless VI I plaatste (Afb.1.6.19).191 Een weinig bekend voorbeeld waaruit naar 

vorenn komt dat Charles VI I inderdaad het motto EN BIEN in gebruik heeft ge-

had,, is echter te vinden op de oorkonde die hij een Zwitserse delegatie uit Bern 
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schonk.. Het fraaie perkamenten document dat een verklaring van eeuwige vriend-

schapp van de koning bevat, is voorzien van het groot koninklijk waszegel en geda-

teerdd 27 februari 1453, Montils bij Tours. In de grote initiaal K bevindt zich (bo-

venaan)) het motto EN BIEN (Afb.1.6.20).192 

Indienn dus in de jongste koning op de miniatuur van de Aanbidding Charles (VII ) 

herkendd mag worden, zou dat inhouden dat ook deze twee miniaturen met de drie 

koningenn pas in de zogenaamde derde fase zouden zijn toegevoegd. Een verder 

argumentt hiervoor zou zijn dat de figuur van de oudste koning op de Ontmoeting 

vann de Wijzen (fol.51v) vrijwel geheel correspondeert met de figuur van keizer 

Augustuss (fol.22r) (Afb.1.6.21).193 

Tenslottee resten nog de stadsgezichten van Parijs en Bourges op de twee miniatu-

renn met de Ontmoeting en de Aanbidding van de drie koningen (fol.Slv en 52r) 

(Afb.. 1.6.22-23). Ook deze pleiten tegen de veronderstelling dat de miniaturen voor 

Jeann de Berry zijn gemaakt. Een aanwijzing daarvoor is het volgende. Op de ach-

tergrondd werd duidelijk herkenbaar bij de Ontmoeting Parijs (als Jeruzalem) en bij 

dee Aanbidding Bourges (als Bethlehem) voorgesteld. Maar in het gezicht op Bour-

gess werd aan de Sainte Chapelle die Jean de Berry had laten bouwen, geen promi-

nentee plaats toebedeeld. Indien de voorstellingen in zijn opdracht zouden zijn ge-

maakt,, zou aangenomen mogen worden dat dit zonder meer het geval ware ge-

weestt gezien het grote belang dat hij aan de bouw en de inrichting van zijn stich-

tingg heeft gehecht. m Zo zou de aanpassing en uitbreiding van het handschrift met 

onderr andere deze miniaturen misschien veeleer verband gehouden kunnen heb-

benn met Charles' aanname van de titel van Regent bij de inname van Tours op 30 

decemberr 1418. De symboliek van de "cerf volant" en de adoptie van Saint Michel 

alss beschermheilige zou daarmee heel wel in overeenstemming zijn. 

Wijj  dienen thans terug te keren naar het begin van voorafgaande hoofdstuk waar 

eenn welhaast onoverkomelijk punt werd gesignaleerd in de eerste fase van het 

handschriftt namelijk het voorkomen van het Palais de la Cité. 
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1.7.. HE T OORSPRONKELIJK E HANDSCHRIF T VA N DE TRES 

RICHESRICHES HEURES EN ZIJ N BESTEMMIN G 

Indienn mag worden aangenomen dat het oorspronkelijke handschrift van de Tres 

RichesRiches Heures (misschien) een psalter-heures is geweest dat aan het begin voorzien 

wass van onder andere een reeks afbeeldingen van de maanden (zonder tekst en 

mett blanco achterzijden), dan zouden hiervan dus alleen de twee dubbelbladen 

mett de maanden februari-juli en maart-juni zijn overgebleven. De vier paginas 

tonenn de voorstellingen van de werken van de maanden resp. houthakken en -

sprokkelen,, ploegen en snoeien, hooien en maaien. Op drie van deze voorstellin-

genn zijn kastelen afgebeeld: op maart: Lusignan; op juni: het Palais de la Cité; op 

juli :: Clain bij Poitiers. Op februari is geen kasteel afgebeeld. De combinatie van 

dezee kastelen is merkwaardig aangezien Jean de Berry Lusignan en Clain vanaf 

13600 (1375) tot aan zijn dood in zijn bezit heeft gehad, het Palais de la Cité, het 

centrumm en symbool van de Franse koninklijke macht, daarentegen altijd ko-

ninklijkk bezit is geweest Deze kastelen dus in één ensemble bijeen te vinden is 

uiterstt problematisch en tot nog toe bleek er geen afdoende verklaring voor gege-

venn te kunnen worden.195 

Eenn psalter was een tamelijk persoonlijk gebruiksvoorwerp. Zo is het weinig aan-

nemelijkk dat Jean de Berry in een psalter met behalve zijn eigen kastelen ook een 

afbeeldingg van het Palais de la Cité voor zichzélf heeft laten maken, cadeau gekre-

genn of zelfs gekocht heeft. Maar, indien hij het handschrift desalniettemin heeft 

latenn maken kan de vraag gesteld worden wie hij beoogd kan hebben. Wanneer wij 

inn gedachte houden dat psalters en getijdenboeken bij allerlei gelegenheden cadeau 

werdenn gedaan in het bijzonder bij huwelijksverbintenissen, is aan te nemen dat 

hett oorspronkelijke handschrift misschien eveneens met het oog op een dergelijke 

gelegenheidd is gemaakt196 Het zou dan gelet op de kastelen in dit geval kunnen 

gaann om een verbintenis tussen de families van de koning en van Jean de Berry. 

Wanneerr wij nu kijken welke verbintenissen in deze periode in aanmerking zouden 

kunnenn komen, is er in feite slechts één mogelijkheid: de huwelijksovereenkomst 

vann Jean de Berry met de koning met betrekking tot de dochter van de koning 
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Katharinee (1401-1438) en Charles comte de Clermont (1401-1456) (vanaf 1434 

Charless I due de Bourbon), zoon van Jean de Clermont (vanaf 1410 due de Bour-

bon)) en Marie de Berry, de dochter van Jean de Berry. Charles was dus zowel de 

kleinzoonn van Jean de Berry als de kleinzoon van Louis II Bourbon. Louis II 

(1337-1410)) was de broer van Jeanne de Bourbon (1338-1378), de vrouw van ko-

ningg Charles V, en behoorde tot de oude generatie. Hij was indertijd samen met 

onderr andere Philips de Stoute en Jean de Berry opgevoed aan het hof van Jan de 

Goede.. Hij zetelde in het conseil royal en was een van de meest invloedrijke per-

sonenn in het koninkrijk. Twee meest invloedrijke grootvaders die de toekomst van 

hunn beider kleinzoon veiligstelden.197 

Dee eerste overeenkomst met betrekking tot de verbintenis van Katharine en Char-

less dateert van 5 juni 1403. Vervolgens werd op 3 juli 1403 het contract getekend 

datt tot 18 augustus 1412 geldend is gebleven.198 Op die datum is in het kader van 

dee vrede tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs in Auxerre, de verbintenis weer 

doorr de koning verbroken. Charles kreeg toen in plaats van Katharine Agnes de 

Bourgogne,, een van de dochters van Jan zonder Vrees toebedeeld.199 Maar nadat 

dee Armagnacs in 1413 weer de macht in Parijs in handen hadden gekregen, hebben 

zijj  de koning gedwongen deze opgelegde verbintenis tussen Charles en Agnes te 

annulerenn en te vervangen door een verbintenis met Anne de Bretagne, dochter 

vann hertog Jean V.200 Jan zonder Vrees heeft het er echter niet bij laten zitten en 

toenn de Bourgondiërs in 1418 in Parijs weer de overhand hadden gekregen, heeft 

hijj  de nakoming van de verbintenis met Agnes de Bourgogne alsnog afgedwon-

gen.2011 Al deze huwelij ksovereenkomsten waren niet uitsluitend een zaak van de 

betrokkenn families. Zij kwamen niet zonder overleg met en de goedkeuring van de 

koningg tot stand. Het waren politieke zaken van het allerhoogste belang en zij be-

troffenn direct de machtsverhoudingen in het koninkrijk. 

Inn dit perspectief gezien is het ontstaan van de oorspronkelijke Tres Riches Heures 

(vermoedelijkk een psalter) in de periode 1403-1412 te veronderstellen, waarbij ui-

teraardd een ontstaan tegen 1412 het meest voor de handliggend is. Het psalter zou 

dann min of meer in dezelfde tijd gemaakt zijn als de Belles Heures die in de inventa-
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risris van Jean de Berry van 1413 worden beschreven maar waarvan wordt aangeno-

menn dat zij ca 1408 zijn ontstaan.202 In dezelfde tijd moet de hertog ook de Granêes 

HeuresHeures hebben laten maken blijkens de ex libris van Hamel in dit enorme hand-

schriftt uit 1409.203 In de jaren 1408 tot 1412 was Jean de Berry vanaf november 

14088 tot maart 1409 in de Berry en de Poitou. Hij keerde terug naar Parijs en ver-

bleeff  afwisselend in Etampes, Bicêtre en de stad zelf tot april 1410, toen hij zich 

tott december 1412 met enkele korte onderbrekingen weer in de Berry en de Poitou 

ophieldd en nog maar zelden zelfs in de buurt van Parijs kwam waar de Bourgondi-

ërss de macht in handen hadden.204 Het is echter weinig aannemelijk dat de per-

soonlijkee aanwezigheid van de hertog noodzakelijk is geweest bij de vervaardiging 

vann de handschriften. Gewoonlijk wordt aangenomen dat de Tres 'Ricbes Heures en 

dee Belles Heures in Parijs (of soms Bourges) zijn ontstaan, maar het lijk t verre van 

eenn uitgemaakte zaak. 

Ookk een datering van het handschrift ca 1412 lijk t dus heel wel in overeenstem-

mingg met het nakende huwelijk van Charles en Katherine. De vraag blijf t echter 

waaromm in het handschrift de kastelen in bezit van respectievelijk de vader van de 

bruidd en de grootvader van de bruidegom werden verbeeld. Ik zou hier op het 

volgendee willen wijzen. Het is een traditie geweest om aan een dauphin de titel van 

eenn omstreden en betwist gebied toe te kennen om daarmee aan de tegenstanders 

duidelijkk te maken dat het om een zaak ging waaraan niet licht getild werd. Wie het 

waagdee het bezit van de zoon van de koning te betwisten, wist dus wie hij tegen-

overr zich zou vinden. Zo kreeg Jan de Goede als dauphin de titel van Normandië, 

dee dauphin Louis de titel van due de Guyenne en zijn broer Charles de titel van 

comtee de Ponthieu, gebieden die de Engelsen en de Fransen elkaar in de Honderd-

jarigee oorlog hebben betwist en waar de meeste oorlogshandelingen hebben 

plaatsgevonden.. In eenzelfde perspectief mag m.i. de traditie gezien worden om bij 

huwelijkenn kastelen aan te wijzen waarop de zogenaamde douarie (dat wil zeggen 

dee weduwegift, het weduwe-pensioen) van de bruid werd vastgezet Zo werd de 

douariee van Maria d'Harcoutt bij haar huwelijk met Reinout IV van Gelre in 1405 

vastgezett op de kastelen Caster, Broiche, Borne en de steden Caster, Broiche, 

Gladbach,, Suchtelen, Sittard en Susteren in Gelre. Zij dienden dus na de dood van 

Reinoutt IV in handen van Maria gesteld te worden. Het betrof niet slechts de 
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waardee van de inkomsten maat ook het strategische belang van de plaatsen.205 

Louiss II d'Anjou schonk aan Yolande van Aragon na hun huwelijk in 1400 "chas-

tell  viüe et chastellenie de Mirebeau, Saumur et la fortresse de Louppelande" en 

ookk koning René deed successievelijk zijn beide vrouwen het kasteel Saumur 'ca-

deau'.2066 Louis de Bourbon wees bij het huwelijk van zijn zoon Jean comte de 

Clermontt met Marie de Berry in 1400 de kastelen Belleperche en Murat en Bour-

bonnais,, het kasteel Remy in de Beauvaisis en een jaargeld van 6000 livres t. als 

douairee toe.207 Zo is dus te veronderstellen dat de kastelen Clain en Lusignan in dit 

kaderr misschien symbolisch hebben gestaan voor een deel van de toekomstige 

douariee van de bruid. Jean de Berry had tenslotte geen zoon meer die hem in zijn 

gebiedenn zou opvolgen. Als hoofd van zijn familieclan was hij de spil bij deze hu-

welijkstransactiess en het is aan te nemen dat hij heeft geprobeerd van de koning de 

toezeggingg los te krijgen om de Poitou, net als de Auvergne bij het huwelijk van 

zijnn dochter Marie in 1400, als een erfelijk familieleen op zijn kleinzoon te laten 

overgaan.. Zowel de Auvergne als de Poitou waren apanages die gewoonlijk bij de 

doodd van de titelhouder weer aan de kroon zouden te vervallen.208 

Kunnenn deze twee kastelen (Lusignan en Clain) een duidelijke concrete waarde 

hebbenn vertegenwoordigd, de afbeelding van het Palais de la Cité kan uiteraard 

slechtss een symbolische betekenis hebben gehad. Maar deze maakte wel manifest 

datt men in de hoogste rangen van de koninklijke erfopvolging was opgenomen.209 

Inn 1403 was er dus een contract met betrekking tot het huwelijk gesloten en in 

14122 waren Charles en Katharine beiden ten naastebij 12 jaar en hadden zij bijna 

dee huwbare leeftijd bereikt.210 Maar een beslissing over de datum van de officiële 

feestelijkee bezegeling was aan de koning voorbehouden en zo kon Jean de Berry 

slechtss afwachten. Het klimaat daarvoor was echter in de jaren na de moord op 

Louiss d'Orleans in 1407 zeer ongunstig geworden. Parijs en de koning waren vast 

inn de greep van Jan zonder Vrees geraakt en ook de dood van Louis de Bourbon 

inn 1410 was niet bevorderlijk voor een feestelijke voltrekking van het huwelijk. 

Uiteraardd was het huwelijk in het geheel niet in het belang van Jan zonder Vrees. 
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Hett conflict tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs was zelfs steeds verder ge-

ëscaleerdd en de onderlinge verhoudingen waren tot een ongekend dieptepunt ge-

daald.. Na de veldtocht van de koning tegen Jean de Berry in de zomer van 1412 

waarbijj  zelfs het beleg om Bourges was geslagen, werd bij de daaropvolgende vre-

dee in Auxerre de huwelijksverbintenis verbroken, dus nog vóór de Armagnacs het 

jaarr daarop weer de macht in Parijs in handen hadden kunnen krijgen. Maar in 

wezenn werd Jean de Berry in Auxerre wel zwaar afgestraft voor zijn rebellie tegen 

dee koning. Deze rebellie had de hertog bovendien nog eens al zijn schatten gekost 

diee hij eerder (weliswaar onder voorbehoud) aan zijn Sainte Chapelle had geschon-

ken.211 1 

Zoo is aan te nemen dat het handschrift als cadeau voor Charles en Katharine waar-

schijnlijkk tot in de zomer van 1412 in de maak is geweest maar dat de bestelling 

ervann is geannuleerd aangezien het als cadeau niet meer van node was. Het is toen 

vermoedelijkk in onvoltooide staat gebleven ... en vervolgens beschikbaar geweest 

voorr een volgende passende gelegenheid. 

*** * 
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1.8.. CONCLUSIE TRES RICHES HEURES 

Inn dit eerste deel werd aandacht besteed aan de Tres Riches Heures en werd het au-

teurschapp van de Gebroeders Limburg ter discussie gesteld. Er werd vastgesteld 

datt Delisle's identificatie toch op minder stevige fundamenten rust dan altijd alge-

meenn is aangenomen. De identificatie van de Bible moralisée, ms fr. 166 in de Bi-

bliothèquee nationale, met de Bible die door de Gebroeders Limburg in 1402-1404 

voorr hertog Filips van Bourgondië van Tiistoires' werd voorzien, kan evenmin als 

eenn solide basis voor de toeschrijving van werk aan de Gebroeders worden geac-

cepteerd. . 

Inn deze studie werd dan ook vervolgens als werkhypothese de opschorting van de 

identificatieidentificatie van het handschrift in Chantüly met dat genoemd in de inventaris van 

Jeann de Berry, gewoonlijk aangeduid als de Tres Riches Heures, aangehouden. Daar-

meee werd in principe het handschrift gescheiden van de documenten met betrek-

kingg tot de Gebroeders Limburg en werd het bevrijd van de dwang van de datering 

begrensdd tussen ca 1400 en 1416. 

Inn de volgende hoofdstukken in dit eerste deel werd de aandacht geconcentreerd 

opp het handschrift zelf met name de codicologische opbouw ervan, in het bijzon-

derr het deel met de miniaturen van de kalender, waarbij vervolgens de vraag cen-

traall  heeft gestaan tegen welke achtergrond het handschrift is ontstaan en wat de 

mogelijkee politieke connotatie ervan is geweest gezien de witte 'bande', het partij-

tekenn van de Armagnacs, de verschillende Hvreikleuren en de afbeeldingen van de 

kastelenn die deels wel maar deels ook nooit in bezit van Jean de Berry zijn geweest 

Ofschoonn De Berry's wapens, emblemen, kleuren en portret in het handschrift 

aanwezigg zijn, is het niet aannemelijk dat Jean de Berry het handschrift oorspron-

kelijkk voor zichzelf heeft laten maken zoals gewoonlijk is aangenomen. Hier is de 

hypothesee ontwikkeld dat het handschrift veeleer als een geschenk bedoeld is ge-

weest:: Jean de Berry heeft het handschrift oorspronkelijk laten maken met het oog 

opp het huwelijk van zijn kleinzoon Charles de Bourbon en Katharine de France. 
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Hett huwelijk vond geen doorgang aangezien het huwelijkscontract uit 1403 in 

14122 door de koning werd geannuleerd. Enige jaren later, na aanpassingen, be-

stemdee Jean de Berry het handschrift voor de dauphin Louis de Guyenne die hij 

alss zijn erfgenaam had aangewezen. Het betrof een politieke manoeuvre. Jean de 

Berryy had geen zoon als erfgenaam en opvolger en het hertogdom, als kroonleen, 

zouu na zijn dood aan de koning vervallen. Louis de Guyenne is echter voortijdig 

overledenn in december 1415. Tenslotte is het handschrift (evenals de Belles Heures) 

naa de dood van Jean de Berry in 1416 vermoedelijk in handen van Yolande 

d'Aragon,, de vrouw van Louis d'Anjou geraakt die het voor haar schoonzoon be-

stemde,, de dauphin Charles, de latere koning Charles VII , die vanaf 1417 tot 1422 

dee titel van hertog van Berry heeft gevoerd. Daarmee zou niet alleen de koninklijke 

symboliekk van de Cerf volant in de voorstellingen van de Drie Koningen maar ook 

dee verering van de Heilige Michael in dit gedeelte van het handschrift verklaard 

zijn.. De Heilige Michael werd juist door de dauphin Charles (Vil ) ca 1418 nadruk-

kelijkk als beschermheilige gekozen terwijl van enige duidelijke voorkeur voor deze 

heiligee aartsengel bij Jean de Berry geen sprake lijk t te zijn geweest. 

Zoo heeft het handschrift telkens bij elke verandering van eigenaar/bestemming 

metamorphosess ondergaan. Er zijn aanpassingen en een gedeeltelijke vervanging 

vann de kalender te constateren en er lijk t zelfs een grondige modernisatie van het 

handschriftt te hebben plaats gevonden door de verwijdering van het Psalter en de 

toevoegingg van een nieuw deel met getijden, psalmen en missen. Deze metamorp-

hosess van het handschrift lijken zodanig van aard te zijn geweest dat van het oor-

spronkelijkee handschrift weinig bewaard is gebleven: slechts een aantal bladen van 

dee kalender (de miniaturen op fols. 1-8) en misschien ook nog een aantal van de 

grotee losse miniaturen zijn misschien nog bij leven van de hertog ontstaan. Het 

overgrotee deel van de decoratie van het handschrift (fols. 17-206) dateert echter 

vann na het overlijden van de hertog (15 juni 1416) en na de dood van de Gebroe-

derss Limburg (in de loop van hetzelfde jaar, in elk geval vóór september/oktober) 

waarmeee dus het auteurschap van de Gebroeders van de miniaturen in kwestie 

onwaarschijnlijkk is. 
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Dee identiteit van de miniaturisten die verantwoordelijk zijn geweest voor de minia-

turenn in de Tres Riches Heures is in deze studie verder niet meer aan een onderzoek 

onderworpenn maar zal in de toekomst het onderwerp zijn van een aparte studie. In 

elkk geval is gezien de stijlovereenkomsten in de miniaturen een en hetzelfde atelier 

(dezelfdee 'firma') verantwoordelijk geweest voor de veranderingen die binnen een 

tijdsbestekk van een tiental jaren zijn doorgevoerd. 

*** * 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  LI . 
T H EE LIMBOUR G BROTHERS, T H E MINIATURIST S OF TH E TRES 
RICHESRICHES HEURES BV DUC DE BERRY ? 

ADDENDU M M 
Dee tekst is oorspronkelijk als lezing gehouden op het congres Medieval Manuscript Illu-
minationn in the Northern Netherlands in Utrecht, 10-13 december 1989, en daarna gepu-
bliceerdd in het congresverslag Masters and Miniatures. Proceedings of the Congress on Medieval 
ManuscriptManuscript Illumination in the Northern Netherlands, Utrecht 10 -13 December 1989, edited by 
K.. van der Horst and J.-C. Klamt, Doornspijk, 1991 (maar verschenen 13 maart 1992), 
109-116. . 
Inn een artikel in Master Drawings 2003 waarin hij de toeschrijving van een tekening met 
dee Bespotting van Christus in Kopenhagen als een vroeg werk van de gebroeders voor-
stelde,, verwierp Zeman de identificatie van ms fr. 166 met de opdracht van Filips de Stou-
tee aan de gebroeders in 1402. Naar zijn mening zou ms fr. 166 een tweede versie van de 
Biblee moralisée van de gebroeders zijn geweest, daterend uit ca 1405-1406. De relatie van 
dee tekening in Kopenhagen met het ms fr. 166 en de Belles Heures is interessant De teke-
ningg toont in mijn ogen tevens grote verwantschap met het Getijdenboek van de Brevier-
meester,, thans in de collectie van Alexander Acevedo in New York (CT Nijmegen 2005, 
400-403,, nr.116-117; Vte Sotheby, London, 1999, lot 43). 
Inn de catalogus bij de tentoonstelling in Nijmegen De Gebroeders van Limburg, Nijmeeg-
see meesters aan het Franse hof 1400-1416 (26-augustus -20 november 2005), schreef Rob 
Dückerss een hoofdstuk over de Bible ms fr.166 (85-95). Hierin kwam hij eveneens tot de 
conclusiee dat de Bible ms fr. 166 weliswaar niet identiek kan zijn met de bijbel die de Ge-
broederss Limburg voor Filips de Stoute hebben gemaakt, maar verwierp het auteurschap 
vann de gebroeders van ms fr. 166 niet Bovendien accepteerde hij de relatie met de bijbel 
genoemdd in het document van 22 mei 1407 niet In noot 16 merkte hij nog op niet te 
begrijpenn op welke gronden ik in mijn berekening tot een aantal van 782 dagen was geko-
menn die de gebroeders aan de bijbel werkzaam zouden zijn geweest Maar dat is eenvoudig 
beantwoord:: in het document nr. 46 (zie hier de Appendix I-A) werd gesteld dat de vier 
jarenn waren begonnen op 6 maart 1401 (mandement van Filips de Stoute die in die perio-
dee in het huis van Durant in het Cloistre de Notre-Dame verbleef). In tegenstelling tot de 
Geldersee documenten werden de Franse documenten niet opnieuw nagezien en getrans-
cribeerdd maar werden de teksten van Gorissen en Meiss weergegeven. De berekening van 
dee ratio dagen - aantal miniaturen die de gebroeders geschilderd zouden hebben of liever 
kunnenn hebben, is een beetje fancy. Zij werden alle dagen betaald, maar op zondagen 
haddenn zij uiteraard vrij evenals op allerlei andere feestdagen. Het aantal zondagen is be-
kend,, maar het aantal andere feestdagen niet Maar veel maakt het niet uit, evenmin het 
feitt dat de gebroeders ook in het vierde katern reeds de ondertekening hadden uitgevoerd 
maarr nog niet hadden ingekleurd, waarmee ik geen rekening zou hebben gehouden. De 
constateringg dat zij in meer dan twee jaar tijd minder dan 10 % van het totale aantal minia-
turenn van de bijbel hebben uitgevoerd spreekt voor zich. 

A DD NOOT 1 
Cazelless 1984, spec.195-197. 

A DD NOOT 3 
Inn de CT Nijmegen 2005, 336-341, nr.82-84 bracht Hamburger zijn toeschrijving van de 
miniaturenn van het missaal opnieuw naar voren. De stukken op de tentoonstelling en de 
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uitstekendee kleurenafbeeldingen bewijzen eens te meer dat het missaal werkelijk niets van 
doenn heeft met Gelre. Misschien moet de achtergrond van de kunstenaar in Spanje ge-
zochtt worden. De wapenschilden van Bourbon lijken, gezien de doffe blauwe kleur en de 
uniformee gouden lelies (goudverf, geen blad- of zogenaamd schelp-goud!), 19*  eeuwse 
vervalsingen.. De rood-blauw-zwarte penversiering (nligraanwerk) als opvulling in de ran-
denn is niet in het noorden te vinden maar wel bv in de Psalter-getijden van Giangaleazzo 
Viscontii  door Giovannino en Salomonc dei Grassi (1388-1391), Banco Rati 397 in de 
Bibliotecaa nazionale in Florence, zie Kirsch 1991. 

A DD N O OT 11 
Guiffreyy 1894-1896, II , 280, no. 1164: Item, en une layette plusieurs cayers d'unes tres 
richess Heures, que faisoient Pol et ses frères, tres richement historiez et enluminez; prisez 
Vcc liv.t ' Het betreft een toevoeging aan de invtntcdn apris décès van 1416. 
Layette:: De Laborde 1872, 357-358: "C'était un coffre, mais léger et de petites dimen-
sions,, plus particulièrement réserve a la conservation des papiers dans les archives." La-
bordee geeft een aantal voorbeelden o.a. het testament van hertog Philips van Bourgondië 
(1459).. Layettes waren ook in gebruik bij libraires voor het transport van katernen die 
werdenn afgeschreven, gedecoreerd, geïllumineerd en van histoires voorzien. 

A DD N O OT 25 
Dee twee gebroeders zijn hun werkzaamheden begonnen in het hotel van Philippe's lijfarts 
Jeann Durand in het Cloistre de Notre-Dame, onder het direct toeziende oog van de hertog 
aangezienn deze met zijn zoon Jean en zijn kleinzoon Antoine, vanaf 25 februari tot 30 
maartt daar zijn intrek had genomen. 15 augustus was hij daar opnieuw. Hij ontving er bij 
voortduringg gasten, onder wie ook Jean de Berry. Zo is het bepaald niet ondenkbeeldig dat 
Jeann de Berry een voorbezichtiging van zijn bijbel gegund is geweest. Het was gebruikelijk 
datt de canonici studenten als kostgangers in huis hadden. Picard 1910-1913, 52-53; Petit 
1888,322-325;; Mirot 1938,197; Zie nog Cazelles, 1972, 229-231. 

A DD N O OT 26 
Mett betrekking tot een correctie van de datering van het document van de tweede toe-
kenningg van 600 frs. aan Durant (ADCO B 1532, f. 323rv, Ree. gén. des Fin. 22-3-1402 -
30-9-1403)) zie de aantekeningen bij het betreffende document (no.57) in: A P P E N D D I I-
A A 

A DD N O OT 33 
Hierr zij nog een korte opmerking gemaakt over de benamingen van Bijbels waarmee 
altijdd geworsteld is. De mss fr.167 en fr. 166 worden sinds geruime tijd als Bibles moralisées 
aangeduid.. In de inventarissen uit 1420 en 1467 van Filips de Goede, is ms fr. 167 be-
schrevenn als Ta (belle) Bible historiée' (De Winter 1985, 263-264). Zoals Lowden heeft 
latenn zien is het eerste gebruik van de benaming van bibk moraüsée te vinden in het ms 141 
inn de Universiteitsbibliotheek in Gent, dat waarschijnlijk ca 1407-1420 in Parijs zou zijn 
gemaakt.. De tekst ervan komt overeen met die van mss fr.167 en 166. Zie Lowden 2000, 
22 -7 en voorts Durrieu 1895,103,114-118 en Avri l 1973, 91-93. 
Onderr een bibk historiée kan in principe verstaan worden dat het om een bijbel gaat die van 
illustratiess was voorzien, maar te zeggen welk type bijbel het is geweest zonder te beschik-
kenn over nadere gegevens is niet mogelijk. Ook de Franse bible van Jeanne de Bourbon 
werdd als een bibk historiée opgevoerd (Avril 1973,118). 
Wanneerr een bible is aangeduid als bibk historiak, lijk t sprake van de vertaling van de His-
toriaa scholastica van Petrus Comestor door Guiart des Moulins: "Bible historiale" De 
vertalingg was verbreid en er zijn tal van rijk geïllustreerde exemplaren bekend. Jean de 
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Berryy leende in 1383 een exemplaar van de koning dat hij de rest van zijn leven behield en 
waarinn hij zijn ex-libris liet schrijven. Het keerde na zijn dood terug in de koninklijke bi-
bliotheekk (Bibliothèque Nationale P ms fr. 20090) Zie ook Meiss 1969, 315 en CT Parijs 
2004,, nrs. 162 en 163. Vermoedelijk is van een dergelijk werk sprake bij het item in de 
inventariss van 1420: Item, ung autre gros livre nommé la bible historialx. .. .(zie De Winter 
1985,, 263). Een ander voorbeeld is te vinden in de inventaris van Charles V waar op de 
benamingg TJne Bible francois', de uideg was toegevoegd 'ou les Histoires scolastices', 
Delislee 1907, II , 20, nr.100. De kwestie van de benamingen van de bijbel werd ook be-
sprokenn door Dückers in de CT Nijmegen 2005, 87. 
Eenn vergissing tussen historiée en historiale is gauw gemaakt. 
Ziee APPENDIX I-B 

A DD N O OT 40 
Vann deze dri e andere schilders die aan de bijbel werkzaam zijn geweest werd aan Imbert 
244 fr s. betaald, Coene 20 frs. en Hainsselin 16 frs. Indien wij zouden aannemen dat zij 
allenn eveneens 10 sous parisien per dag hebben ontvangen, komen wij uit op respectieve-
lij kk 60, 50 en 40 dagen. Maar meer waarschijnlijk is dat zij elk voor een gelijk aantal dagen 
ingeschakeldd zijn geweest, nl 50 dagen, d.w.z. 7 a 8 weken. In dat geval hebben Imbert, 
Coenee en Hainsselin respectievelijk 12,10 en 8 sous parisien per dag ontvangen. Imbert 
kreegg het hoogst betaald, net zoveel als Jan Maelwael. 

Zoalss elders werd opgemerkt, is van deze Bijbel die aan Jean de Berry werd gegeven, geen 
spoorr teruggevonden in zijn inventarissen. Het zou betekenen dat hij de Bijbel onverwijld 
eenn goede bestemming heeft gegeven. Met het voorbeeld van Gui de la Tour du Pin, bis-
schopp van Clermont (1222-1286) in gedachte (zie Rouse en Rouse 2000,1, 51-71) zou ik in 
ditt verband willen herinneren aan het feit dat Jean de Berry in de Chartreuse in Champmol 
achterr het hoofdaltaar een altaar had gesticht gewijd aan Johannes de Doper dat hij niet 
alleenn met een flink bedrag had begiftigd maar tevens rijkelij k had laten uitrusten. Het was 
o.a.. voorzien van het bewaard gebleven Kruisigingsretabel van De Baerze en Broederlam 
(thanss in Dijon). Voor een uitvoeriger bespreking van deze "kapel', die in 1398 gewijd 
werd,, zou ik willen verwijzen naar Prochno 2002, 127-130. Zo is het bepaald niet ondenk-
beeldigg dat de Bijbel voor deze kapel bestemd is geweest Zie APPENDDt I-C 

11 The Tres Riches Heum 1969, Introd., 30: Letter of 14 February 1881 by Leopold Delisle 
(1826-1905),, administrateur general de la Bibliothèque Nationale to Henri de Bourbon 
(1822-1897),, due d'Aumale, 5th son of king Louis Philippe de Bourbon of France. In 1847 
thee due d'Aumale was governor of Algeria and defeated Abd-el-Kadr. In 1848 he was 
exiledd from France and stayed in England but was allowed to return in 1870. Thereafter 
hee was for a short time pretender to the throne of France. Before his death he bequeathed 
Chantillyy and his collection to the Institut de France. We should keep in mind the highly 
romanticc ambiance in which the due d'Aumale was living. 

22 There was some discussion about die suggestion of Delisle at that time. Bouchot hesi-
tatedd on account of the Italian character of the miniatures and was inclined to identify the 
Biblee fr.166 with the Bible mentioned in the document of 1407 (cf. n. 43 here) in which 
Jacquess Coene, Imbert Stainer and Haincelin de Haguenau are mentioned as illuminators. 
Hiss view met with littl e response. Bouchot 1904, 196-217. Besides there was die antago-
nismm on the Flemish and French Primitives between Hulin and his French confrères. 
Bellosii  1975, 24-34. Bellosi was the first who questioned the attribution to the Limbourg 
brotherss of a number of illustrations of die mondis (March, June, September, October 
andd December). On the grounds of the fashion worn by some figures he ascribed these to 
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ann anonymous master who worked on the manuscript before it was finished by Colombe. 
Cazelless 1976, 3-30. Cazelles reexamined the original order of the illuminations. König 
1976,, 96-123. König suggested a ,Zwischenmeister, who might be identified with an 
anonymouss master from the circle of King René. His comparisons with die illuminations 
inn the Livrt de lapropriiti  des choses in the Bibliothèque Nationale in Paris do not convince. 
Hulinn 1903,178. 

33 Hamburger 1988,7-44. 

44 Porcher 1953, 53. 

55 Meiss Limbourgs 1974,240-51; Dekissé 1970,206-12. 

66 CT Utrecht 1989, No.9, PL 9; Boon 1977,30-9. 

ii  Les BelksHeum 1974, PL 62 (fol. 138). 

»Gorissenn 1954,151-221. 

99 Durrieu 1904(B), 48: He colons blond, clair, léger et lumineus apparait dans les ceuvres 
d'artt italien'; Bouchot 1904, 196; Meiss Limbourgs 1974, 240-51. Meiss gave full attention 
too the Italian influences but was very restrained in his treatment of die northern influ-
ences.. Delaissé in his review of Meiss's book, criticized diis 'lack of balance' sharply. De-
laisséé 1970, 210. 

100 The Grand Chateau in Chantilly was rebuild in 1875-1881 for die Due d'Aumale, in 
Renaissance-stylee however, by die architect Daumet- Cazelles 1984 (B). 

111 Delisle 1884,106; Meiss Limbourgs 1974, 80. 

122 For a full description and discussion of the MS, see Durrieu 1904; Meiss Limbourgs 
1974,143-224,308-24,, plates 280-325, fols. l-24v; Les Tris Riches Ueures 1984. 

133 A number of MSS is known to have been in die possession of Jean de Berry, but are not 
mentionedd or are not recognizable in the extant inventories, see Meiss Late 1967, 309-318 
passim. . 

i++ Tris Riches Heum Heum 1969, Introd. 30; Delisle 1884,401-4. 

155 Porcher 1953; The Belles Heuns Heuns 1974; Meiss Limbourgs 1974,103-42, 331-6. 

166 Meiss Limbourgs 1974, 81-101, 342-3; Durrieu 1895,103,113-22,129-35; Durrieu 1922 
73;; Lowden 2000, 5, 251-284; Bouchot refused the identification: Bouchot 1904, 196, see 
alsoo n. 2; Porcher accepted the attribution of the first three quires to the Limbourg broth-
erss but denied die identification of the manuscript with the commission of the Bible of 
1402,, Porcher 1955, 91-2, no.188; Sterling accepted the attribution of the first diree quires 
off  die Bible fr.166 to the Limbourg brothers. However, he doubted the identification of 
thiss bible with die commission of 1402 and hypothesized diat it might have been a com-
missionn to the brothers by Philip the Bold, preceding die commission in 1402 to finish a 
biblee already begun by odier illuminators. 1 diink diis unlikely. The suggestion fr.166 was 
illuminatedd by die brothers not in Paris but in Dijon, I drink very unlikely. Sterling 1977, 

99 9 



415-29,, esp. 421. De Winter 1985, 107-111, 264-271. De Winter assumed that the three 
illuminatorss mentioned in the document of 1407 worked on the, now lost, second part of 
thee Bible described in the inventory of the library of Francis I in Blois in 1518. But, as we 
mayy read in the description, the second part was not illuminated but contained only in 
addition,, most interestingly, '„ . deux cayes du papie ou sont contenus la forme de faire les 
dictzz histoires'; Sterling 1977, 420, n. 17. For the parts of the MS ascribed to die kter 
painterss I would like to refer to König 1982, 188-9. The example of MS fr.166 was cer-
tainlyy MS fr.167 in the Bibliothèque Nationale a Paris, see Avri l 1973, 91-125. Sterling 
1987,150-5,, no.22: Bible Moralisée de Jean le Bon. 
Forr ms fr.167 see: APPENDIX I-B 

177 For example the lost Charter of the Sainte Chapelle in Bourges ca. 1405, the miniature 
addedd to the Petites Heures of Jean de Berry in the Bibl. Nat., Paris, MS lat.18014, fol. 288v, 
andd the lost 'Itinerary' in the Tres Beties Heures de Noire Dame in the Bibl. Nat., Paris, MS 
nouv.acq.latt 3093. Meiss Iimbourgs 1974, 102, 361, Fig. 387; 361, Figs. 404-5, 500-1. For 
otherr tentative attributions see Porcher 1953, 8. 

«« Delisle 1880, 283-93; Delisle 1884,106, 399-400. 

1 9Seen.l6. . 

200 See APPENDDXI-A 
Thee documents concerning the brothers were published on more than one occasion: Go-
rissenn 1954, 151-221; Cockshaw 1969, 122-43; Meiss Iimbourgs 1974, 67-81; Guiffrey 
InventairesInventaires 1894-96; Delisle 1884, 97-110, 281-92, 391-405; Sterling 1977, 415-29, esp. 419, 
n.. 15. Sterling noticed that Cockshaw in his publication of the documents (133-5), had 
omittedd the annotations in the margin of the documents Nos. 46 and 57. Meiss Iimbourgs 
1974,, 67-81 omitted these annotations also. For the sake of completeness I repeat here the 
respectivee passages according to Sterling: 
Too no.46: Super dictum magistrum JoDurant et caveatur de tempore dictorum III I anno-
rumm qui videntur incipere Vl a marcii MoCCCo primo. 
Too No.57: Super dictum magistrum Johannes Durandi prout in compoto precedent! 
fo.XIIIIx xx XI X pro aliis VI o fir. et caveatur quod dicta Biblia reddatur domino vel etc". 
Moreover,, the document is dated not 17 but 18 January 1404 (n. s.). 
Curiouslyy the fragment of the document No.46 Sterling quotes in his own text is at vari-
ancee with the text quoted in his note 15 and the text given by Cockshaw: 'd'achever et de 
continuerr les histoires' against 'parfaire les histoires'. 

TheThe Tres Riches Heures 1984, 63-5. The authors deny any relationship between the brothers 
Hermann and Jacquemin mentioned in the document 1399/1400 and the brothers Polequin 
andd Janequin mentioned in the document of 2 February 1402. I cannot agree with their 
extremelyy rigid interpretation of the documents. 

211 The imprisonment in Brussels, 2 May 1400: Cockshaw 1969 n. 20), 132, No.39; Meiss 
Iimbourgss 1974, p; 72; Aries 1960, 8; Scheller 1985,9, n. 20; Gorissen 1954, 162,168. 

222 Gorissen 1954, documents 189-221: Jean Malouel received a salary of 8 gros a day: doc. 
Nos.. 46, 52, 57; in 1401 his salary was raised to 12 gros: doc. no.66; after the death of 
Philipp the Bold he was retained in the service of John the Fearless, again at 8 gros: doc. 
nos.. 87, 96. After his death, Henri Bellechose from Brabant succeeded him as painter of 
Johnn the Feadess at a salary of 10 sous (tournaisis) a day, doc. no. 134. 
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233 Contract and first advance to Jean Durand, 9 February - 8 May 1402: Cockshaw 1969, 
133,, no.46; Meiss Limbourgs 1974, 72. Jean Durand got a first advance of 600 Fr. on 8 
Mayy 1402 to pay for the writing as well as the illumination of the Bible. The brothers were 
onlyy to illuminate the Bible, not to finish the writing. Beside that they were illuminators 
andd not writers, this may be deduced also from the rather high salary they received. Writ-
ingg obviously was less well paid than illumination. Jean L'Avenant, 'scriptor libtorum Re-
gis'' received a salary of only 4 sous a day (although this was in 1364), cf. De Winter 1982, 
787.. This interpretation is confirmed by a document of 1404 (Cockshaw 1969, No.57) 
wheree it is explicitly stated, that the task of the brothers was to illuminate the Bible ("pour 
laa perfeccion des histoires et enlumineure de certaine Bible"). 
Ass to the expression *Parfaire' I would like to remark this: Sterling 1977, 419 following 
Porcherr in his exhibition catalogue CT Paris 1955,91-2, No.188, is holding too strongly to 
thee expression 'parfaire' in the sense of continuing and finishing work already started by 
otherr artists. In my opinion this wording meant not so much that the brothers had to 
completee what other illuminators before them had begun (the writing of the Bible was not 
yett finished), as to perfect, to complete the Bible, when the writing had been done, with 
illustrationss and, if so desired, with other decorations. The verb 'to perfect' is still in use in 
Englishh in this sense. See also the latin word perficere. See also Lowden 2000,274; 
Dee Winter 1985, 288 n.15: Payment by Philippe le Hardi 4 July 1391 to Yvon le Gorgent, 
"escripvain,.... pour faire, accomplir et parfaire ung messel et ung breviaire ... tant d'escrip-
turee comme de enluminure et de relyeure ..."; Delisle 1,1868, 20: 
"Cestee bible est a nous Charles le cinquiesme de notre nom, roy de 
France,, et est en deux volumes, et la fimes faire et parfere." 
"Cestt livre nomme Rasional des divins ofises est a nous Charles le 
cinquiesmee de notre nom, et le fimes translater escrire et tout 
parferee 1'an MCCCLXXIIIL " 
"Cee livre du sacre des rois de France est a nous Charles le cinquiesme 
dee notre nom, roi de France, et le fimes conger, ordener, escrire et 
istorier,, 1'an MCCCLXV." 
Cockshaww 1969, No. 26,62. 

244 Advance to Durand for azure stone, 10 July 1402: Cockshaw 1969, 136, No.56; Meiss 
limbourgss 1974, 73. Payment for azure stone, 20 August 1402: Cockshaw 1969, 134, 
No.48.. In my opinion this document can be put in relation to this commission. 

**  Bonus, 12 January 1403: Cockshaw 1969,135, No.51; Meiss Limbourgs 1974, 73. 

266 Second advance to Jean Durand, 27 January 1404: Cockshaw 1969, 136, No.57; Meiss 
limbourgss 1974,73. 
277 Meiss Limbourgs 1974, 80. 

288 Delisle 1884,105,393; Meiss Late 1967, 257. 

MM De Winter 1985,61-7. 

*>> Durrieu 1895,114. 

311 Durrieu 1895,114; De Winter 1985, 262, No.40. 

322 Durrieu 1922,73; see also n. 2 and 16. 
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333 Durrieu 1895,102-3,113-22; see also n. 2 and 16. 

344 De Winter 1976, 677-684, spec. 679-680 in his calculation even arrived at 3,6 days for 
onee miniature! 
Meisss Limbourgs 1974, 84 came to 1,5 day. 

355 See also n. 9. 

366 Meiss Late 1967, 355, 399, n. 28, Fig. 323; Meiss Limbourgs 1974, 104, n. 126-7, 336, 
Fig.. 412. The border motif of the jugs threaded on a stern (sometimes half light, half dark 
orr in different colours) in The Belles Htures on fols. 84, 191, 209, and 215 is also to be 
foundd in the MS with a French translation of Valerius Maximus (Paris, BibLNat, MS 
fr.282),, foL 71, Meiss Limbourgs 1974, Fig. 414 and on fols. 28, 72v, 120v of a Book of 
Hourss (Paris, BibLNat, MS nouv. acq. lat 3107, of which Meiss attributed one foL to an 
associatee of the Boucicaut Master), Meiss Boudcaut 1968,128-9, Figs. 147, 213 and 216. 

Ass Meiss Limbourgs 1974, 104 stated, The Belles Heures and the Valerius Maximus also 
havee in common two other border patterns: a vibrant kind of meander (Fig. 411 and 413) 
andd a rather broad band with ivy (Fig. 492) which recur in New York, Pierpont Morgan 
Library,, MS M.515 (Fig. 412), Meiss Late 1967, 355, 399, n. 28, Fig. 323; Meiss Limbourgs 
1974,104,, n. 126-7. 336, Fig. 412. As MS M.515 in the Pierpont Morgan Library is in fact 
aa located and dated MS (i.e. Nantes 1402), it might be used as a possible starting point for 
groupingg other MSS in Nantes. The borders of diese MSS merit closer study; CT Dijon/ 
Clevelandd 2004, 80-81, nr.24, fol. 130v (color). 

377 Meiss Limbourgs 1974, 256-77. 

388 Martens 1929. The "Boccaccio' of Philip the Bold: 192-7, 241, n. 221; Meiss Limbourgs 
1974,, 287-90, 373-S, 383-4, discerned two masters and called them the Master of the 
Coronationn of the Virgin (Paris, BibLNat, MSS fr.12420 and fr.540), and the Master of 
Berry'ss Cleres Femmes (Paris, BibLNat, MS fr.598). De Winter 1985, 96-104, 206-7 
(No.9).. De Winter renamed the Maitre de la Couronnement as the Maïtre du livre Des 
femmess nobles et renommées de Philippe Ie Hardi (Paris, BN., Mss fr.12420 and fr.540). 
Sterlingg 1987, 273-9. Sterling baptised die masters Le Maïtre du Boccaccio du due Philippe 
Iee Hardi (fr.12420) and Le Maïtre du Boccaccio du due Jean de Berry (fr.598). 
399 De Winter 1985, 104 and 300, n. 74 disagrees with Meiss Late 1967, 152, n. 17 and 
Meisss limbourgs 1974, 287 who suggested that the inscription was a later addition. The 
textt on the phylacter is clearly in Dutch. According to De Winter it is in "bas-allemand" and 
hee read: 'Hort et wort'. Porcher 1953, 14 read: 'Hort het merk', which makes no sense. 
Thiss expression can be found often in the Bible for example Isaiah 1:10 "Hoort des 
Heerenn woord..." and Jeremiah 9:20 etc. 

**  Cockshaw 1969,138, No.66; Meiss limbourgs 1974, 141; Hulin 1908,186 and n.1. Hu-
linn used the publication of the document (with the erroneous date of 22 May 1404) by De 
Champeauxx and Gauchery 1894. So he wondered whether the date of 27 may 1404 men-
tionedtioned in the document, was right. 

411 Meiss Late 1967, 61 and n. 17: "Perhaps Philippe commissioned two copies of the Bible 
moralisee at the same time'. 

422 De Winter 1985,111, 264-271, No.41 
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«« As Hulin already supposed, Hulin 1908,187. 

444 Meiss Late 1967, 60-2. Bouchot's suggestion to attribute the Bible and the Tris Riches 
HeurestoHeuresto Jacques Coene, was never accepted. See also n. 2. 

455 Meiss Limbourgs 1974,251 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.2. 
LE SS TRES RICHES HEURES THE JEAN, DUC DE BERRY: U N DOCUMEN T 
POLITIQUE ? ? 

^ADDENDU MM  RIBAULT96.DO C 
Sindss de verschijning van dit hoofdstuk als aparte studie in 1996 (Les Tres Riches Heures de 
Jean,, Due de Berry: Un document politique? in: En Berry, du Moyen-age a la Renaissance: 
Pagess d'Histoire et d'Histoire de 1'Art. Mélanges offerts a Jean-Yves Ribault, Etudes réu-
niss par Philippe Goldman et Christian-E.Roth, Cahiers ̂ Archéologie et d'Histoire du Berry, 
novembree 1996 (hors série), pp. 109-114), zijn niet alleen een aantal nieuwe studies ver-
schenenn maar ben ik ook zelf op een aantal punten tot iets gewijzigde inzichten gekomen. 
Inn de volgende hoofdstukken zijn een aantal argumenten gerelativeerd en andere rechtge-
zett en is naar de nieuwere literatuur verwezen. 

Hett aanvankelijke optimisme over de constantie van de geadopteerde kleuren en deviezen 
enn de bruikbaarheid ervan moet enigszins getemperd worden en enige relativering lijk t op 
zijnn plaats. Het blijkt nu eens wel en dan weer niet het geval. Sommige kleuren blijven 
gehandhaafdd en keren telkens terug, andere blijken efemeer te zijn geweest. Zo lijk t het 
ookk gesteld te zijn geweest met de devises en de motto's. Veel van de kleuren en emble-
menn waren gelegenheidsversieringen die in sommige gevallen levenslang werden gevoerd. 
Dee meeste waren eenmalig en vaak de uitdrukking van een gelofte (in ridderlijke geest). 
Sommigee zonen namen zonder enige verandering de emblemen van hun vader over. An-
derenn kozen eigen emblemen, of een selectie of varieerden. Hadden zij succes dan bleven 
zee wat langer in gebruik. Meestal was dat niet het geval, maar soms werden ze op een later 
tijdstipp weer van stal gehaald. Het materiaal is zeer lacuneus bewaard gebleven en sommi-
gee devises zijn slechts uit geschreven bronnen bekend. In veel gevallen is de aanleiding en 
dee betekenis niet bekend. De overleving en de uitkristallisatie van de ordes van de Kouse-
bandd en het Gulden Vlies kan als zeet uitzonderlijk beschouwd worden. 

Sommigee devises werden door opvolgers overgenomen. Zo merkte Hablot 2001, 99 op 
datt Jean II de Bourbon (1427-1488) grotendeels de emblemen van zijn vader overneemt 
All  eerder hadden verscheidene nazaten van Jean I de Bourbon (1382-1434), gehuwd met 
Mariee de Berry (1400), het embleem van de beer geadopteerd (Hablot 2001, 97). Een hier-
vann was Louis I de Bourbon (+1486) die in 1450, evenals nadien zijn zoon Gilbert 
(+1496),, de beer als teken heeft gevoerd. (Hablot 2001,100). Het is derhalve bepaald niet 
onaannemelijkk dat ook de dauphin Charles (de latere koning Charles VII ) bij zijn verhef-
fingg tot due de Berry, integraal de kleuren en emblemen van zijn oudoom Jean de Berry 
heeftt overgenomen als tekens behorende bij de titels van due de Berry et d'Auvergne. 
Voertt hij aanvankelijk de kleurencombinatie rood-wit-blauw van de Berry, na de dood van 
zijnn vader en met zijn aanspraak op de Franse kroon, adopteert hij de kleurencombinatie 
rood-wit-groenn (perse) die zijn vader als koninklijke kleuren (in verschillende combinaties 
enn met zwart) in de periode ca 1380-1422 in gebruik heeft gehad. Daarnaast adopteerde hij 
hett embleem van de cerf volant dat zijn vader vanaf 1380 had gevoerd. Zie daarvoor 
Hoofdstukk 1.6 
Voorr de devises van de Bourbons zij dus nog verwezen naar: Hablot 2001,91-103. 

Watt ik zonder meer overeind zou willen houden is de identificatie van de bande blanche, 
hett partijteken van de Armagnacs op de Januari-miniatuur. Voor deze bande zij nog ver-
wezenn naar de publikatie van Slanicka 2002, 233-280, spec. 267-280 en 292-300 die onaf-
hankelijkk tot eenzelfde conclusie kwam (269). Definitief verlaten in de volgende hoofd-
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stukkenn is de optie dat de Tres Riches Heures een geschenk aim Jean de de Berry geweest 
zouu kunnen zijn. 

NB!!  In de noten zijn een aantal toevoegingen te vinden (gemerkt in grijs). 

Jee tiens ici a exprimer ma reconnaissance envers Pierre-Gilles Girault a Bourges (au-
jourd'huii  a Blois) pour sa bonne grace de corriger mon texte francais et de m'avoir trouvé 
dee la littérature introuvable. 

477 Wapens en emblemen van Jean de Berry in de Tres Riches Heures 
(Ed.. Meiss, Spectrum Utrecht / Antwerpen 1975): 
lv .. januari wapen (semé) baldakijn 
14vv Zodiac VE wapen (2 x) moderne 
26tt Annunciatie wapen (2x) moderne, zwanen, beertjes 
fütfüt beertje in marge 
38vv wapen (semé), zwaan, marge: beertje 
Sövv wapen (semé) 
611 r zwaantje in initiaal 
66vv beertje in initiaal 
75rr wapen Savoie (2x) 
112vv zwaantje in initaal, beertje in initiaal 
150rr wapen (moderne) 
158rr wapen Savoie 
173vv beertje in initiaal 
189vv wapen (moderne) 
195rr wapen (moderne) 

488 Guenée 1992, 84-85 sur la "cupiditas thezaurandi." 

4 '' Colenbrander 1991, 109-116; Colenbrander 1995,171-184. 

500 Colenbrander 1995, 171-184; Scher 1994, 31-37; si les médaillons et les miniatures du 
Rencontree et de 1'Adoration des Mages ont eu rapport au séjour de 1'empéreur Manuel 
Palaeologue,, 1'origine du manuscrit pourrait remonter au printemps de 1400 au plus töt. 

511 Baumstark 1995, 44-48. 

522 The Tres Riches Heum 1969, no. 5 (fol.4v); Lehoux III , 169; Hansen 1984, fig.32, 59-62; 
Hett gebfuik om ringen uit te wisselen en deze elkaar aan de vinger te steken bestond in 
dezee tijd nog niet. Zie: Voskuil 1975,47-79 en Apeldoorn 1925. 

533 Pour les chateaux de Dourdan et d'Etampes cfr. Lehoux II , 429; III , 255-6, 275; Cazel-
less et Rathofer 1988, 224-5. Volgens Gazelles en Mathofer 1984, 92 zou Jean dé Berry het 
slott Doatfdan aan Charles d'Odéans hebben beloofd bij zijn huwelijk met Bonne 
d'Atmagnac.. Maat een document of een verwijzing biervoor heb ik tot nog toe niet kun-
nenn terugvinden. 

544 Morand 1954, 54-61. Morand a propose qu'il y est représenté au fond du mois de mai la 
vill ee de Riom, capitale de 1'Auvergne et par la il entrevoyait que Ie couple au milieu pour-
raitt être Jean de Bourbon et Marie de Berry, mariés Ie 24 juin 1400 au Palais royal a Paris. 
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Lehouxx II , 433 n.1 a accepté cette suggestion sans tenir comptc de la date généralement 
acceptéee du manuscrit; 
Papertiantt 1952, 52 a reconnu ici le Palais de la Cite. 

555 II faut mentionner ici les études de Beaune 1981,125-146 et de Vaivre 1983, 92-95. 

566 Probablement ce prélat est son chanceiier Guillaume Boisratiet, 1'archevêque de Bour-
ges,, chargé de la publication et de 1'exécution du contrat de manage de Charles d'Odéans 
ett de Bonne d'Armagnac, Lehoux II I 169. 
CMtselett 1999,405-411. Hierin stelt hij voor (een suggestie van Howard Kaminsky, Simon 
Ctamaudd and the Great Schism, New Brunswick, 1983, volgend), in de prelaat aan tafel hij 
Jeann de Berry Simon de Ctamaud te zien, (1345-1423, évêque de Poitiers, aartsbisschop 
vann Reims, vanaf 1385 kanselier van Jean de Berry, 1405 conseiller de Louis d'Orléans, 
leidtt in 1409 de Franse delegatie op het concilie in Pisa, 1413 door Johannes XXII I tot 
cardinaall  verheven. Chatelet ging daarbij uit van een datering van ca 1414-1416 voor het 
handschrift. . 

577 Voor het motief van de gouden kroon met stralen cfr la miniature Le Roi David priant, 
Dee Hamel 1997, fig.176. 

588 Het gaat hierbij waarschijnlijk om de uitdrukking van een gelofte cfr. Nori 1982,1,233-
246,236:: op 21 maart 1413 kleedde Mcolö II I d"Este zich in het zwart met een rood kruis 
opp de borst en maakte hij zich op voor een tocht naar het Heilige Graf; 241-242. Van 15 
aprill  - 5 juli 1413 was hij op stap. Op 6 april scheepte hij zich in Venetië in en aangeko-
menn in Jeruzalem liet hij zich op de Golgotha door een van zijn gevolgslieden, Alberto 
Dallaa Scala, aan de linker ypet een gouden spoor aanbinden, waarbij hij verklaarde de 
anderee spoor voor zijn rechtervoet te reserveren voor een toekomstige pelgrimage naat 
Santiago. . 
Overr Niccoló II I d'Este 1383-1442: Dizionario biografico degli Italiani, 43, 1993, 396-403. 

599 On compare les deux serviteurs devant la table au festin d'Hérode dans Les Belles Heures 
1974,, foL212v. 

600 II n'est pas tout a fait évident de quelles lettres il s'agit. cfr. Imagination, vol. 11, 1996, 
288 (des lettres E et W ornamentées dans la Bible du roi Wenzel de Bohème a Prague). En 
toutt cas il ne s'agit pas des V et E (entrelacées) de Jean de Berry. Stirnernann 2004, 43 las 
«Vic». . 

611 Sterling 1987, respectivement 212, fig.124 et 215, fig.125: petit écu penché, 1'insigne de 
1'ordree de 1'écu d'or institué par ce prince en 1369, cfr. Vaivre 1972, 2-10. La forme est 
pourtantt différent. 
ZI EE voorafgaande Addendum. 

622 On compare les trompettes dans la decoration marginal des Heures de Bedford au Bri-
tishh Library, Londres, oü les drapeaux sont pourvus du mot PAIX, cfr. Backhouse 1990, 
(illustrationn sur la couverture). (Afb.1.2.18) 

«Durrieuu 1904 (B), 141. 

644 II tient une epée dont seulement la poignée et le pomeau sont visibles. Done il n'est pas 
unn fou de cour. Aux enfants et des fous il faut se garder de dormer des épées. 
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<"<"  Durrieu 1904 (B), 141, Laborde 1849-1852, t i l l , 70 no.5563, 77 no.5581; 79 no.5595; 
170no.5869; ; 
Jall  1872,492-494 (Devises); Beaune 1981,145. 
Ziee voorts HOOFDSTUK I.S alhier. In de Grandes Chroniques de France verlucht door 
jeann Fouquet (ms fr. 6465 BN Parijs) bevindt zich een miniatuur waar is uitgebeeld hoe 
koningg Charles V keizer Karel IV op een feestmaal onthaalde in zijn paleis. Onder trom-
petgeschall  komen voor de tafel twee dienaren schalen aandragen en de hofmeester met 
eenn stok in de hand houdt toezicht Hij draagt een grote witte sjerp schuin over de rug. 
Hett betreft echter niet de bande van de Armagnacs, aangezien hij over de rechterschou-
derr naar de linkerheup hangt, op de wijze van de bandelier dus, waaraan gewoonlijk het 
zwaardd hing, cfr Fouquet 1987,249, 260-263, Tafel 49 (fol.444v) (Afb.1.2.16-17). 

666 Mémoires de Pierre de Fenin 1837,16. 

677 Monstrelet 1857-1862,t. II 466. Apparemment il s'agit du fait qu'il avait depouillé de son 
heritagee son parent Géraud III , comte de Pardiac et vicomte de Fézenzaguet, qu'il fit 
mourirr en prison avec ses deux fïls. 

688 Spencer 1965, 496-7; Lehoux III , 168-9; Hansen 1984, 12-13 énumère d'autres occasi-
ons,, tres souvent des mariages, auxquelles on se présentait des heures. 

699 Champion 1911, 73; Laborde 1849-1852, t. III , 246, no.6177 (AN K 535). 

700 Laborde 1849-1852, t.111, 248, no.6190 (AN K.535) et 44, no.5463 (AN K.264). 

711 König 1991. 

722 Guenée 1992, 84 "initium peccati omnis superbia." 

733 Une autre allusion a la politique contemporaine dans Ie manuscrit est peut-être la plai-
santeriee dans la miniature du Chateau Mehun-sur-Yèvre oü on voit un lion sous un arbre 
danss lequel s'est réfugié un ours. Cazelles et Rathofer 1988 171 (fol.lólv) contestent qu'il 
s'agitt d'une allusion politique et soutiennent que c'est plutöt un singe qu'un ours. Mais Ie 
symbolismee animalier rappelle la miniature fol.2v dans Ie manuscrit BN Parijs fr.5733 de 
Jeann Petit, cfr. Guenée 1992, PI. VII . 
Ziee voorts de voorstelling van Johannes de Doper m de woestijn in de Bei/es Heures (The 
Qoisters),, fbL 211 Waar onder de boom waarin een beer is geklommen, een leeuw staat. 
Benn soortgelijke dierensymboliek is vermoed in de beer, leeuw en de hagedis / salamander 
(?)) op de miniatuur van de Ontmoeting van de Drie Koningen in de Tres Riches Heures, 
f.Slv,, als symbolen respectievelijk voor Jean de Berry, Jean sans Peur en Louis / Charles 
d'Orléans,, cfr Autrand 20000, 444-446 en Tesnière in CT Parijs 2004, 27. Zij zagen deze 
inn het kader van een lecture symbolique de 1'apaisement voulu par Jean de Berry/ Hoe 
dezee interpretatie dan weer te rijmen is met de symboliek van de 'cerf volant' en de latere 
datumm van deze miniatuur zoals hier in HOOFDSTUK 1.6 naar voren wordt gebracht, is 
problematisch. . 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK  13. 
DEE KALENDE R VA N DE TRES RICHES HEURES 

744 Volgens Cazelles en Rathofer 1988, 13 werden de voorstellingen van de zonnewagen 
steedss door dezelfde miniaturist uitgevoerd. Er zijn echter lichte verschillen te ontdekken 
inn compositie en factuur op grond waarvan aangenomen moet worden dat er toch ver-
schillendee handen aan het werk zijn geweest Op bijvoorbeeld de maanden februari en 
maartt heeft het voorste paard het hoofd afgewend. Er zijn echter aan de hand van de 
verschillenn nauwelijks groeperingen te maken. 

755 Cazelles en Rathofer 1988; 
Meisss 1974, 310 gaf een tabel van een aantal variaties in de elementen van de kalender. 
Inn hun commentaar bij de facsimile-uitgave hebben Cazelles en Rathofer 1984, de pagina's 
vrijj  nauwkeurig beschreven, zij het dat zij aan de heiligen en de feesten zelf weinig aan-
dachtt hebben besteed en een transcriptie achterwege hebben gelaten. 
Voorr een synopsis van de kalender zij verwezen naar het hier bijgevoegde schema 
APPENDDtt  I-H.SCHEMA.KA1ENDER.TRH.XL S 

766 Alexander 1992,40; Byrne 1984,118-136; Calkins 1978, 61-70; Calkins 1979, 3-83; 
Farberr 1993, 21-39. 

777 Cazelles en Rathofer 1984, 50-53. 
Bijj  de verticale kolommenindeling is niet altijd sprake van dubbele lijnen. De derde en de 
vierdee kolom zijn gewoonlijk gescheiden door een enkele lijn en f.8r (tekst augustus) heeft 
111 kolommen (voor de S-aanduiding van de heiligen). De miniatuur van januari is even-
eenss een uitzondering: de voorstelling werd niet alleen verbreed maar ook aan de onder-
zijdee vergroot. 

788 De derde katern bestaat uit twee dubbelbladen: foL14v bevat de Zodiac-figuur, de rest 
vann de pagina's is blanco gelaten. 

799 Cazelles en Rathofer 1984, 50-53 noemden fol. 205recto en verso als voorbeelden van 
voorgelijndee bladen zonder tekst. De enige uitzondering hierop is fol.90rb die 23 regels 
bevat t 
Mett betrekking tot de techniek van het liniëren kan nog verwezen worden naar de vermel-
dingg in de inventaris van Nicolas de Baye's inventaris uit mei 1419: no.419 Item, j tableau 
dee bort a regier parchemin, prisie xij d, Baye 1885-1888, Ixxvii . 

800 Het feit dat de dubbele vertikale rode kandijnen op de verso's in de eerste katern op alle 
folio'ss identiek zijn, zou tegen een vervanging van de folio's met januari-augustus en april-
meii  pleiten. Het is echter heel voorstelbaar dat het hierbij gaat om de vier folio's van het 
oudee tweede katern (oorspronkelijk bestemd voor de maanden september tot en met de-
cember)) waar de miniaturen nooit waren ingeschilderd. 

811 De indeling in tien kolommen op dit laatste blad wijkt weliswaar af van die in katern 2 
diee 9 kolommen toont. Het gaat echter om een detail evenals de lij n die in het midden 
overr de hele hoogte doorloopt 
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822 Cazelles en Rathofer 1984, 55-56. De relatie van dit ms lat 757 tot Frankrijk verdient 
hoognodigg nadere studie. Zie ook Manion 1995, 160 n.7 en n.36 en voorts Kirsch 1991, 
Suttonn 1982, CogÜato Arano 1970, Tassetto 1998. 

833 Meiss 1974,178-179. 

844 Opmerkelijk genoeg vermeldde Meiss 1974, 310 een aantal van deze onregelmatigheden 
maarr kennelijk zijn deze aan de aandacht van Cazelles en Rathofer ontsnapt 

855 In het licht van onder anderen Farber 1993 kan Meiss' voorstelling van de gang van 
zakenn waarbij handschriften geheel onder leiding en toezicht van de miniaturisten van de 
grotee "histoires" tot stand zouden zijn gekomen, zonder meer als achterhaald worden 
beschouwd,, cfr. Meiss 1969, 337-8 (weliswaar met betrekking tot de Tres Belles Heures de 
Notree Dame): "...Master of the Parement de Narbonne, a painter rather than a professio-
nall  miniaturist, directed the beginning of the illumination. He established the design of the 
folioss and allocated to three or more assistents the painting of the vines and the angels in 
thee borders, the initials and the bas-de-page." Ook Byrne 1984 en Manion 1995, 147 wa-
renn nog de mening toegedaan dat de schilders van de histoires (de Gebroeders Limburg) 
bemoeieniss hadden gehad met de layout van het handschrift.. 

866 Cazelles en Rathofer 1984,55-56. 
Ookk de Petites Heures en de Belles Heures bevatten nog dergelijke beschermbladen; 
Meisss 1974, 335 hierover met betrekking tot de Belles Heures; alsook Plummer 1973. 
Inn de Bedford Hours worden de full-page illustraties van onderwerpen uit het Oude Tes-
tamentt telkens gevolgd door een blanco blad, cfr Backhouse 1990, 32 (de opbouw van de 
katernenn in dit handschrift is mij niet bekend). 

877 Leroquais 1927-1943, i-lxxxv. 
Cazelless en Rathofer 1984, 35-39. 

888 Cazelles en Rathofer 1984,56. 

899 De toepassing van de drukkunst heeft ongetwijfeld in sterke mate bijgedragen aan de 
standaardisering. . 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  1.4 
D EE TRES RICHES HEURESx OORSPRONKELIJ K E EN PSALTER-HEURES? 

900 De tekst op f.51r is van later datum cfr Cazelles en Rathofer 1984, 85; de bladen werden 
evenminn van kantlijnen of liniëring voorzien. 

911 Cazelles 1976, 29 "Tardivement réunies au manuscrit avec lequel elles n'ont pas de 
lien.""  Autrand 2000, 446-449 zag in deze reeks "la dimension politique de rhumanité" 
(watt dat dan ook mag inhouden). 

922 Meiss Late 1969, 154-155. Meiss heeft kennelijk wel een vermoeden gehad dat er iets 
vreemdss met de Tra Riches Heures aan de hand was. Zo stelde hij dat er sprake is geweest 
vann een "altered plan" in welk kader hij onder andere meende, op grond van een licht 
stilistischh verschil, dat Paul van Limburg het oorspronkelijke blad met de Aanbidding zou 
hebbenn vervangen door het huidige blad. Zijn argumenten zijn echter weinig overtuigend. 

933 Meiss Limbourgs 1974, 155, 459 note 328. Meiss' argument is een argument uit het 
ongerijmdee zoals Cazelles en Rathofer opmerkten, Cazelles en Rathofer 1984, 83-86,104. 

944 Durrieu 1904(B), 28-31,119; Leroquais, Psautiers 1940-1941, II , 13-17 no.255 Psautier 
aa 1'usage de Parijs, dit Psautier de Blanche de Castille et de Saint Louis, XlII e s., l re moitié 
.. Dit handschrift bevat een serie van 22 pagina-grote miniaturen op een gouden fond. 17 
ervann bestaan uit telkens 2 medaillons boven elkaar. In totaal gaat het om 39 voorstellin-
gen. . 
Ookk Kauffmann 1977, 249-260 vermeldde de mogelijkheid dat de Val van de engelen in 
dee Tres Riches Heures met de traditie van de psalterillustratie verband heeft gehouden, zon-
derr er verder op in te gaan en er consequenties aan te verbinden met betrekking tot de 
eventuelee bron van de voorstelling van Meester Bertram. 

955 Doutrepont 1906, inventaris van Philips de Stoute uit 1404, no.26 (f. 18); Dehaisnes 
1886,, 839; Peignot 1841, 55-6. 

966 De Winter 1985, 128 no.26: Inv.1420 no.28 (Doutrepont 1906 no.28; Colbert 500, 
no.1277 f.36v); maar aanknopingspunten zijn er in feite nauwelijks; bij de een zijn de sloten 
vann goud, bij de ander van verguld zilver; het zij de beschrijvers vergeven. De Winter 
vermelddee niet dat Doutrepont 1906 item 28 in de inventaris van 1420 daarentegen vra-
genderwijss verbonden had met een van de Deux grands livres d'Heures de Notre Dame 
etc.. (nos. 4 en 5 in de inventaris van 1420; De Winter 1985,184, no.24 en 25) die De Win-
terr juist meende te mogen identificeren met de Grandes Heures van Philips de Stoute in 
Cambridgee en Brussel De suggestie van Doutrepont lijk t inderdaad niet van toepassing 
aangezienn de een als groot en de ander als klein werd gekwalificeerd. 

977 Doutrepont 1906, Inventaris van 1420: 
-- 9 no. 14: "Item unes autres petites heures de Nostre Dame en latin et flament ... et y a 
XVI II  feuillez au commencement historiez d'un des costes ..." 
- 122 no. 18: "Item, Unes Heures Nostre Dame ....et apres ledit kalendrier y a VT feuillez 
historiez..." " 
-- 14 no.23: "Item, ung autre livre, par maniere d'Eures, ... armoies de France et de Flan-
dress ..., et apres Ie kalendrier y a a XIII I feuillez historiez d'un coste; et se commence Incipit 
Innarium,, et se fine Hoc quod dicit lectio." 
-144 no.25: "Item ung psaultier ... et apres Ie kalendrier y a a V feuillez historiez..." 
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-- 14 no.26: "Item un autre livre couvert de drap de soye vermeil, armoye des armes de feu 
maditee dame, et est par maniere de Heures, tout historie des sains et de saintes; et se 
commencee apres Ie kalendrier la gesine sainte Anne." 
Inn de inventaris van 1405 is dit handschrift waarschijnlijk vermeld als: "I aultre livre ou-
quell  Ie kalendrier est au commenchement, et apres y sont plusieurs ymaiges de Nostre 
Seigneur,, Nostre Dame et plusieurs sains et saintes sans escripture." 
(cfrr CT La passion des manuscrits enluminés, Bibliophiles francais: 1280-1580, Bibliothè-
quee Nationale, Parijs, 1991, 12-13, no.1 BN Parijs ms n.a. fr. 16251, Hainaut vers 1280; 
Smeijerss 1998, 148; A.Bram, Das Andachtsbuch der Marie de Gavre, Parijs BN ms 
n.a.fr.. 16251. Buchmalerei in der Diözese Cambrai im letzten Viertel des 13Jh., Wiesba-
den,, 1997. 
-- 18 no.36: "Item, ung psaulrier d'ancienne facon dont Ie calendrier est historie des XI I 
moiss et des XI I signes et es DC feuillez apres sont DC histoires de Dieu et de Nostre Dame 
...""  Dit handschrift heette in de inventaris van 1404 "Ung psaultier ancien a lettre d'or et 
d'asurr et a ystoires d'or." In de inventaris van 1477 werd het boek opeens als een "Breviai-
ree d'ancienne lettre" gekwalificeerd, indien het althans om hetzelfde handschrift ging. 

Voortss in de Libraire royale du Louvre 1373-1424 bij Deüsle 1881, III , 117-128, psalters: 
nos.. 47 (Psautier: "... grant quantite dtüstoires au commencement du dit livre..."), 50, 55, 
60,, 61, 62 ("Un tres bel psautier... et apres a vint pages historiees de la creacion du monde 
ett de la vie de Nostre Seigneur..."), 66, 67; Heures: no.268: "Unes plus grans heures de 
Nostree Dame ou est au commencement Ie kalendrier, et pluseurs histoires de pluseurs 
sains,, et est Ie psautier devant les dictes heures, et pluseurs autres oroisons apres." 

988 Leroquais 1940-1941, II , 144, no.375, Meiss Late 1969, 135-154, 331-332. In dit psalter 
iss voor de thematiek van de voorstellingen teruggegrepen op het Brtviain de Belleville, waar 
eveneens,, weliswaar in de kalender, profeten en apostelen tegenover elkaar zijn gesteld. 
Meisss rept met geen woord over het fenomeen op zich van een serie grote miniaturen in 
hett begin van het handschrift. Hij zag het als een uitzonderlijke vernieuwing. Het was dus 
veeleerr een voortzetting van een traditie. De tegenoverstelling van profeten en apostelen is 
ookk te vinden in de kalender van de Grandes Heures van Jean de Berry , zie: P.Cockshaw, 
Lee Bréviaire de Belleville (BNParijs, MSS latins 10483-10484): Problèmes Textuels et Ico-
nographiques,, Medieval Codicology, Iconography, Literature and Translation. Studies for 
KLVall  Sinclair, ed. by P.ILMonks and D.D.R.Owen, Leiden, 1994, 94-109. Voorts ook nog 
inn de Sobieski Hours. 
Ikk wil hier nog een probleem signaleren met betrekking tot het psalter van Beauneveu. In 
dee beschrijving is sprake van 'histoires'  maar in het handschrift zelf zijn figuren van pro-
fetenn en apostelen afgebeeld en geen *histoires'. Zoals bekend werden onder liistoires' 
verhalendee voorstellingen met meerdere figuren verslaan. Hier zijn figuren van eenzame 
profetenn en apostelen voorgesteld. Bovendien is sprake van "pluseur s histoires" maar in 
werkelijkheidd gaat het om wel 24 figuren. Enige aarzeling bij de identificatie van het psal-
terr in de BN Parijs ms fr. 13091 met dat beschreven in de inventarissen van Jean de Berry 
(1402:: nr. 1049; 1413: nr. 906; 1416: nr. 483) is dus op zijn plaats. 

999 Leroquais 1940-1941, I, lxxxvi-xc; Leroquais, Livres d'Heures 1927, I, i-lxxxv. Het is 
merkwaardigg dat dit aspect van de series met grote histoires zonder tekst in deze hand-
schriftenn niet sterker de aandacht van Leroquais heeft getrokken. Maar zijn belangstelling 
gingg tenslotte vooral uit naar de teksten. 

iooo Durrieu 1911, 500-555. 
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1011 De idee dat het Psalter van Bonne de Luxemburg in The Cloisters geïdentificeerd zou 
kunnenn worden met het handschrift beschreven in de genoemde inventarissen van 1404 
enn 1420 is aantrekkelijk maar wordt gehinderd door de vermelding van de aanwezigheid 
vann heures en het ontbreken van de vermelding van een psalter in de beschrijving. Delisle 
1868,, I, 18 onderkende een mogelijke relatie met een van de vier boeken van Bonne de 
Luxembourgg beschreven in de inventaris van Charles V, in het bijzonder no.250 en het 
handschriftt van Bonne, toentertijd in bezit van A.Firmin Didot en thans in The Cloisters. 
Cataloguee A.Firmin Didot, 1882, 5-10 no.3; Delisle noemde dit handschrift opmerkelijk 
genoegg een "belles heures." 

1022 Delisle 1868-1881, II I 127 no.234 "Les heures de pluseurs festes de 1'an, auquel livre fu 
ostee un psautier pour Ie roi, histoirees et enluminees." 
Manionn 1995, 147-161, besteedde uitvoerig aandacht aan de illustratie van de psalter-
tekstenn in de Tres Riches Heures zonder zich van de hier aan de orde gestelde problematiek 
bewustt te zijn geweest. 

1033 Er is in de Tres Riches Heures in die zin dus geen sprake geweest van een "altered plan" 
off  een "novelty" zoals Meiss Limbourgs 1974, 144-145 maar al te graag zag. Veeleer is dus 
aann te nemen dat de grote miniaturen naderhand zijn verspreid over het handschrift. Ook 
zijnn bewering (p.145) dat de Tres Riches Heures met de Zodiacfiguur geen voorbeeld heeft 
gesteldd is niet geheel juist: in de weliswaar latere, gedrukte getijden van Pigouchet en Si-
monn Vostre (eind 15dc eeuw) werd een soortgelijke figuur opgenomen. De relatie is dus 
heell  wel bekend geweest, cfr Wieck 1997-1998, 36-37, Cazelles en Rathofen 1984, 123-
124.. De vermelding van de Dies Aegyptiaci in de kalender lijk t met deze figuur verband te 
hebbenn gehouden, cfr O.Neugebauer, Appendix C in: Meiss Limbourgs 1974, 421-432, 
spec.. 430-2; 

Eenn interessant voorbeeld van een dergelijke figuur uit de eerste helft van de 15*= eeuw is 
tee vinden in het handschrift in het Wellcome Institute, London, ms.49 (Apocalypse), f.43v. 
Cataloguee of Western Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical 
Medicall  Library, by SJVJ.Moorat, I. Mss written before 1650 A.D., London 1962, 32-37, 
no.44 The Apocalypse. 

1044 Cazelles en Rathofer 1984,177 n.91. 

1055 Meiss Limbourgs 1974,167-168. 

1066 Alexander 1980, no. 17; Alexander, The Limbourg Brothers and Italian art: a new 
source,, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 46,1983, 425-435; Alexander 1992,141-143; 
Reauu n 1957, 435-436; Schiller 2 1968 66; Waal 1982, 73D 31 31; 
Dee verschillen tussen de miniatuur en het fragment in de Wallace Collection zijn echter 
dusdanigg dat de veronderstelling van Alexander dat dit blad bekend is geweest aan de 
miniaturistenn en mogelijk het voorbeeld is geweest, niet overtuigend is. 
Dee scene komt verder nog voor in: de Belies Heures f.l23v, Heures, BN Parijs, Rothschild 
2534,, f.124 (König 1982, Abb.7); Heures, Baltimore Walters Art Gallery ms no.221, f.10 
(Königg 1982, Abb.270); Heures, Pierpont Morgan Library ms 263, f.1 (König 1982, 
Taf.1688 Abb.331); Heures, Pierpont Morgan Library M.190, f.42 (Plummer 1982, no.29 
afb.kleur). . 
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1077 Mciss Limbourgs 1974, 167-168, 171-2. Volgens Mciss zouden zij onderdeel hebben 
uitgemaaktt van het zogenaamde "altered plan." Meiss verwees slechts naar het Evangelie 
vann Johannes (18,4-6) als bron. 
Dee miniatuur Ego sum zou weliswaar geen bladvullende voorstelling zijn geweest zoals de 
voorstellingenn van de drie koningen. Dat de Overbrenging van Christus eveneens tot deze 
reekss zou hebben behoord betwijfel ik gezien de nauwe stilistische banden met de vijf 
anderee scenes uit de Passie (de Geseling, Christus verlaat het pretorium, de Kruisdraging 
enn de Kruisafneming) die alle (op de Overbrenging na) de reguliere kantlijnen van de 
tekstpagina'ss tonen. 

«  Alexander 1992,141-142. 
Mett betrekking tot het Speculum Humanae Salvationis zie: Pédrizet 1908, Breitenbach 
1930,, Wilson & Wilson 1984 en B.Cardon, Manuscripts of the Speculum Humanae Salva-
tioniss in the Soudiern Netherlands (c.l410-cl470). A Contribution to the Study of the 
15thh Century Book Illumination and of the Function and Meaning of Histocial Symbolism, 
Loww Countries Series 6 (Corpus of Illuminated Manuscripts), (Peeters) Leuven, 1996. 
Inn de Bedford Hours is de scene Ego sum in een van de medaillons naast de grote scene 
vann de Gethsemane op f.208 te vinden; in de Sobieski Hours komt ze niet voor. 

1099 Backhouse 1990, 24, 32; Spencer 1966, 497 nam naar aanleiding van Rowe's ontdek-
kingg (1962) van een mogelijke relatie tussen de miniatuur met de historie van Clovis en 
Johnn Lydgate's Mumming of Windsor opgevoerd voor Henry VI in 1429, aan dat wellicht 
soortgelijkee Engelse of Franse mysterie-spelen ten grondslag gelegen zouden kunnen heb-
benn aan de vier miniaturen aan het begin van het handschrift. 'Terhaps in the choice of 
thee story of the Ark and the Tower of Babel there is a subtile hint that he [Henry VTJ wil l 
bee expected to restore order to the 'confusion of tongues' in France. Whatever their sig-
nificance,, these five important miniatures were neither ideologically nor physically a part 
off  the original book." 
Inn de Bedford Hours zijn het antitype en de prototypes van cap.II met de Verleiding van 
Evaa samengevoegd met de prototypes van cap.I en omvatten de Schepping van Adam tot 
enn met zijn dood. Cap.VIc De Toren van Baris (prototype van de Verloving van Maria) 
werdd vermoedelijk in de beter bekende toren van Babel getransformeerd (die namelijk niet 
voorkomtt in het Speculum). De tweede voorstelling van de Ark van Noach met de ont-
schepingg en de Bespotting van Noach was waarschijnlijk het prototype (XLXc) van 
cap.XDCC met het antitype van de Bespotting van Christus. 

1100 De titel Ontmoeting van de drie koningen zou derhalve gecorrigeerd kunnen worden in 
"Dee wijzen zien een ster." Het is niet erg waarschijnlijk dat ooit alle voorstellingen of zelfs 
slechtss de 45 antitypen van het Speculum in psalters of getijdenboeken werden opgeno-
men.. Dit zou alleen het geval geweest kunnen zijn bij de Grandes Heures die 45 grote minia-
turenn bevatte. Veeleer ging het om een keuze. Ook voorstellingen uit andere bronnen 
kondenn kennelijk naar wens worden toegevoegd. In de Bedford Hours werd bijvoorbeeld, 
mett een speciaal oogmerk, een voorstelling uit de Legende van Clovis en de Fleur de lis 
toegevoegd. . 

1111 Aan de relatie tussen de Tres Rkhes Htures en de Bedford-meester hebben Reynolds 
2005,, 526-533 en Stirnemann en Rabel, 2005, 534-5538 recentelijk opnieuw aandacht be-
steed. . 

1122 Pédrizet 1908, 154-158 wees er op dat ook in het Passie-officie (in feite de Lamentaci-
oness in passione ihesu xristi fili i sui volgens König 1998, 105) en elders in het verloren 
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deell  in Turijn van de Tres Belles Heures de Notre Dame een aantal voorstellingen geba-
seerdd werd op het Speculum Humanac Salvationis en corrigeerde daarmee een aantal in-
terpretatiess van Durrieu. 

1133 Zie voor deze bijbel: APPENDIX I-C 
Ziee voor de Grandes Heures van Jean de Berry nog Colenbrander 2005,225-233. 

1144 Opmerkelijk genoeg stemt het aantal van 45 exact overeen met het aantal hoofdstukken 
vann het Speculum Humanae Salvationis. Het kan uiteraard toeval zijn. 

1155 Pacht 1956, 149-161; Chatelet, L'ige d'or 2000, 142 meende in het voorkomen van de 
grotee verdwenen miniaturen in de Grandes Heures van Jean de Berry een analogie aan de 
TresTres Riches Heures te zien. Dit is 
plausibel.. Maar zijn opmerking lijk t weer enigszins in tegenspraak met hetgeen hij 189 
noott 18 opmerkte waar hij zijn twijfel uitsprak ten aanzien van de suggestie van Norden-
falkk en Pacht dat de Kruisdraging in het Louvre een van deze grote miniaturen geweest 
zouu kunnen zijn. Zijn bezwaren zijn echter niet van dien aard dat de suggestie van Nor-
denfalkk en Pacht terzijde kan worden geschoven. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.5 
DEE DESTINATAIRE S VA N DE TRES RICHES HEURES 

1166 Het probleem zowel bij de eerste mogelijkheid (namelijk dat Jean de Berry het ten ge-
schenkee heeft gekregen) als bij de tweede (dat hij het voor zichzelf heeft laten maken), 
vormtt het voorkomen van het Palais de la Cité (juni) dat altijd koninklijk bezit, en bovenal, 
hett symbool van het koninklijk gezag is geweest. 

1177 Durrieu 1904(B), 141, PLV; 
Jall  1867,364-368: Charles VI : blanc, vermeil, vert, noir; 
Gay:: 1887,457: 
13933 4 couleurs (niet gespecificeerd) 
13966 3 couleurs: blanc, vermeil, noir 
13988 4 couleurs: vermeil, vert, blanc, noir 
14044 4 couleurs: blanc, vermeil, vert, noir 
14088 4 couleurs (niet gespecificeerd) 

Uitt de rekeningen van het hotel van Isabeau de Bavière blijkt dat de "vier kleuren" ook 
haarr "voorkeur" hebben gehad, cfr Gibbons 2000, 384-5 en n.54. 
Hett is aan te nemen dat het bij deze vier kleuren in feite ging om de kleuren van de ko-
ninklijkee familie. 

Alss voorbeelden kunnen genoemd worden: de franje van de troonhemel van de koning op 
dee miniatuur waarop Salmon de koning zijn Dialogues aanbiedt, BN Parijs ms fr. 23279 
f.2,, cfr. Roux 1998, PL1.; de wimpel en de franjes met koninklijke kleuren van het pavil-
joenn op de miniatuur in de "Justification de monseigneur Ie due de Bourgongne" van Jean 
Petitt uit de zomer van 1408 die in drie copieën bekend is, cfr Wien, Oesterreichische Na-
tionalbibliothek,, cod.2657, foLlv; Baumstark 1995, fig.10; Nordenfalk 1977, 323-341; 
Guenéee 1992,180-201,fig. VI,VI L 
Ziee verder nog CT Parijs 2004,375-379 Annexe I. 

Dee maréchal op het joyeau van het Goldenes Rössl in Altötting is gekleed in een witte 
goudgezoomdee rok met een groene omslag. Zijn hozen zijn rood en en wi t Hij draagt 
verderr een blauw, goudgezoomd manteltje met een driebladmotief, Baumstark 1995, 
Taf.1,8,12,15. . 

Rood,, wit, zwart en goud zijn overigens ook de kleuren van de Orde de 1'Etoile geweest, 
gestichtt door Jan de Goede op 6 november 1351 in antwoord op de Engelse Orde van de 
Kouseband.. Zie de afbeelding van het feestmaal van deze ridders in de Grandes Chroni-
quess de France, BN Parijs ms fr 2813, fol.394r, Dupont en Gnudi 1954, 42: de ridders 
droegenn een witte wambuis, een rode mantel met vair gevoerd en op de borst een zwarte 
sterr met een gouden hart De tafeldienaren en muzikanten droegen combinaties van de 
kleurenn rood, wit, zwart, grijs en donkergroen. 

1188 En bijgevolg ook de andere samenhangende miniaturen van augustus en april-mei zoals 
eerderr aangegeven. 
Stirnemannn en Villela-Petit wezen op de vermelding van saint Albert op het einde van de 
litaniess des confesseurs (fol.73). Naar hun mening betreft het Albert van Sicilië (+ 1306), 
eenn carmeliet die vereerd werd vanwege de vele wonderen en genezingen die hij had 
verrichtt Ofschoon hij pas formeel in 1476 werd gecanoniseerd, was zijn verering reeds 
directt na zijn dood op gang gekomen. In 1411 was op instigatie van Jean Ie Gros, overste 
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vann de orde, op het generale kapittel in Bologna, "une fête par devotion" van saint Albert 
ingesteld.. Zij veronderstelden dat de aanwezigheid van saint Albert in de Tres Riches Heures 
waarschijnlijkk als de oudste getuigenis van de instelling van het feest van Albert gezien kan 
worden.. Daarmee zou deze vermelding ook een datum post quem verschaffen voor de 
werkzaamhedenn aan de Tres Riches Heures (althans voor dit gedeelte, zou ik daar aan willen 
toevoegen). . 
Less Tres Riches Heures du due de Berry et renluminure en France au début du XVe siècle, 
préf.. de Francoise Autrand, textes par Patricia Stirnemann, Inès Villela-Petit, avec la colla-
borationn de Emmanuelle Toulet, Somogy editions d'art / Musée Condé, Chateau de 
Chantilly,, (31 mars au 2 aoüt 2004), 48. 
Zijj  verwezen nog naar Père B.Zimmermann in: F.Cabrol, H.I.Marrou, HXeclerq, Dic-
tionnairee d'archéologie chrétienne et de liturgie, 15 vols. (30 vols), Paris, 1907-1953, II , 2e 

partie,, col.2166-2175, m.n. 2173. Zie voorts LCI, IH , 5, (1973), 75 Albertus Siculus. 

1199 Bij de intocht van de Armagnacs in Parijs op 31 augustus 1413, na de val van het regi-
mee van de Cabochiens en de vlucht van Jan zonder Vrees, droeg iedereen in de stad mut-
senn en kaproenen mi-parti rood en zwart, de kleuren van de koning en van de dauphin 
Louiss de Guyenne. De dauphin liet de prinsen bij hun intocht korte paarse manteltjes 
zonderr mouwen, zogenaamde "huques", met gouden takjes met bladeren en het devies "Ie 
droitt chemin" in parels erop geborduurd aanreiken. Jean de Berry had zich daartoe reeds 
opp 21 agustus stoffen laten aanschaffen, cfr Lehoux 1966-1968 III , 324-5. Ten tijde van de 
Cabochienss had iedereen in Parijs witte mutsen en kaproenen gedragen. Hoezeer al deze 
zakenn met argus-ogen werden bekeken, blijkt wel uit het incident waarbij de dauphin voor 
eenn venster van het paleis met zijn witte kaproen op het hoofd was verschenen waarvan 
hijj  de afhangende cornette toevallig (of met opzet) schuin over de borst, van de linker-
schouderr naar de rechter heup had geschoven waardoor deze op de bande blanche van de 
Armagnacss had geleken. De verzamelde menigte was daarover zeer verbolgen geraakt en 
hadd het als een provocatie opgevat Lehoux 1966-1968 III , 303 (waarschijnlijk heeft deze 
gebeurteniss zich op 22 mei 1413 afgespeeld). 
D'Avoutt 1943, 184 Op grond van het citaat uit Juvénal des Ursins 253 "Regardez ce bon 
enfantt dauphin, qui met sa cornette en forme que les Armagnacs Ie font," meende 
D'Avoutt dat de Orléanais de cornette links hadden gedragen in tegenstelling tot de Bour-
gondischee partijgangers die deze rechts droegen. Het is D'Avout kennelijk ontgaan dat het 
err om ging dat de dauphin met zijn gebaar met zijn witte cornette de bande van de Ar-
magnacss schuin over de borst had gesuggereerd. 

1200 vervallen 

1211 Meiss Limbourgs 1974 191-192. Hij zag in deze elementen een argument voor zijn 
vermoedenn dat in de miniatuur het huwelijk van Jean de Clermont (de Bourbon) en Marie 
dee Berry (1400) werd voorgesteld. 
Stirnemannn 2004, 43 bracht dit alles opnieuwe naar voren. Hablot 2001, 91-103 maakte 
geenn enkele melding van het devies van de 'medaillons a sept besans'. 

Mett betrekking tot de Ordre de 1'écu d'on 
Boultonn 1987, 271-274; De Vaivre 1972 (A), 2-10; 
Ziee nog verdere verwijzingen bij Saffioy 1968,1, nrs. 4045-4047, 4054. 
Enn vooral nog Hablot 2001, 91-103. 
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Dee Oide van het gouden schild werd door Louis de Bourbon gesticht direct na zijn terug-
keerr uit Engelse gevangenschap in 1367. Het teken van de orde bestond uit een gouden 
schildd met een bande waarop het woord "Allen" was geschreven. Het was dus niet effen. 
Boultonn 1987, 274 merkte nog op dat hij geen directe aanwijzingen heeft gevonden voor 
hett voortbestaan van de orde na ca 1370 en veronderstelde dat de voorkeur is uitgegaan 
naarr de riem met het motto Espérance, ongeveer in dezelfde tijd door Louis de Bourbon 
geïntroduceerd,, die ca 1379 tot een soort pseudo-orde zou zijn getransformeerd. 

Ziee de afbeelding van Louis II de Bourbon met zijn gevolg die de eed van de kastelein van 
Bulless ontvangt Zij dragen een klein gouden schildje op de borst (volgens Sterling ging 
hett om een geborduurd schildje), L'hommage du seigneur de Bulles, vers 1376, Paris, Bibl. 
Natt Est Oa.13 foL28; l'hommage du seigneur de Bulles devant son chateau et sa ville, 
Pariss BibLNat fr. 20082, fol.171 Registre des Fiefs du Comté de Clermont-en-Beauvaisis, 
copiee XVni e s. 
Sterlingg 1987 ,1, respectievelijk 212, fig.124 en 215, fig.125. 
Hett betreft dus niet een rond medaillon met een schildje. 
Inn de mss BN Parijs tns fr 848 en BL Londen Harley ms 4431, foL95r en 95v bevinden 
zichh miniaturen waarop Charles d'Orléans als Hector werd voorgesteld, met eveneens een 
goudenn schild hangend aan een boom. De handschriften bevatten de tekst van Christine 
dee Pizan's Epistre Othea, opgedragen aan Louis d'Orléans, waarschijnlijk ter gelegenheid 
vann de meerderjarigheid van zijn zoon Charles. Een eerdere versie had zij ooit vóór 1404 
opgedragenn aan Philips de Stoute. Het handschrift in Parijs maakte deel uit van een volu-
mee met het verzamelde werk van Christine dat Jean de Berry van haar kocht in 1408. Het 
handschriftt in London dateert van ca. 1410-11 en was bestemd voor koningin Isabeau de 
Bavière. . 
Hindmann 1986, figs 5, 6 en Pis. A, B. 
Hindmann interpreteerde het schildje als het gouden schild, de Écu d'or van de Bourbons. 
Datt is echter geheel de vraag. Afgaande op deze miniaturen heeft Charles d'Orléans ken-
nelijkk eveneens een embleem van een gouden schild gevoerd, maar de context ontgaat 
ons.. In elk geval was een effen gouden schild als het wapen van Hector als Preux niet 
courantt Voor een uitstekende recente teksteditie met een uitvoerige inleiding en bibliogra-
fiee met betrekking tot het geschrift van Christine de Pizan kan verwezen worden naar 
Parussaa 1999. 

Voorr muzikanten met soortgelijke schildjes zie nog Het Jachtfeest aan het hof van Philips 
dee Goede, Musée Historique de Versailles, afbeelding in kleur in: Dhanens 1980, 123; De 
Vaivree 1985,313-339; CT Dijon 2004,162-163 nr.60. 
Eenn effen gouden schildje kan dus niet exclusief als het teken van de Bourbons worden 
gezien. . 

1222 vervallen 

1233 De man met rode muts op de april-miniatuur doet denken aan de miniatuur met Louis 
d'Orléanss in het handschrift van de Epitre Odiea van Christine de Pizan in Londen BL, 
Harleyy ms 4431 fol.95r, Hindman 1986 figs. 5, 6 en Pis. A, B. Maar zie ook het portret van 
Louiss II d'Anjou, CT Paris 1993-1994,232 no.125. 

1244 Roux 1998, P1.IV; Sterling 1987, 360, fig.251, BN Parijs ms fr 23279, fol.53. 
Eenn aspect dat heden ten dage enigszins vreemd aandoet is wel dat de figuren afgebeeld in 
dee livreikleuren van een heer niet uniform gekleed waren dwz dat zij niet allen, bijvoor-
beeld,, een zwarte muts, een rood jak en groene hozen droegen maar dat de kleuren bij elk 
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individuu wisselend over de verschillende onderdelen van hun kleding verdeeld waren. Ik 
will  hierbij verwijzen naar de bekende miniatuur waar de koning Salmon's Lamentations in 
ontvangstt neemt en waar de bewaking van het paleis is verbeeld: de eerste dienaar (bij de 
poortt van de hof) draagt een rode muts, een groene tuniek een rode hoos (de ander niet 
zichtbaar),, de tweede (een maréchal, paraat met zwaard te paard met een muilpaard naast 
zichh in de hof) een zwarte muts, een jak mi-parti rood en groen en een groene franje op de 
schouderr (rest niet zichtbaar), de derde die de toegang tot het paleis bewaakt, draagt een 
zwartee muts, een groene tuniek en rode en witte hozen en is uitgerust met een ceremonië-
lee knots; tenslotte de kamerheer; hij is getooid met een witte muts, draagt een groene pele-
rinee met capuchon, een rode tuniek en groene mouwen met witte poffen (hozen niet 
zichtbaar).. Daargelaten de figuren die nog als extra-bewaking uit de vensters of over een 
balustradee kijken. Mogelijk schuilt de verklaring hiervoor wellicht in het feit dat men bij de 
vervaardigingg van de livreien geen stukken stof wilde overhouden. Het werd kennelijk niet 
alss een probleem ervaren dat de livreien in samenstelling verschilden en er geen sprake 
wass van uniformiteit. De hoofdzaak was immers de combinatie van kleuren waaraan de 
onderdanenn van een heer waren te herkennen. 

1255 Beaune 1981,145; 144 noot 75 verwees zij naar het Journal d'un Bourgeois, éd. Tuetey 
1881,, 44 n.2 namelijk de kleuren bij de intocht in Parijs op 31 augustus 1413. Rood, wit 
enn zwart waren volgens haar de kleuren van Louis due de Guyenne en violet en blanc van 
dee Armagnacs, namelijk wit van de bande en violet van Armagnac. Zie ook nog het Jour-
nall  d'un Bourgeois, éd. Beaune, 1990, 68. De "huques" werden aangeboden door de pré-
vostt des marchands, les échevins et bourgeois de Paris, cfr G.Cousinot, Chronique de la 
Pucelle,, ou chronique de Cousinot, éd. M.Vallet de Viriville , Paris, 1859, 150: "Au devant 
(datt wil zeggen tegemoet) desquieulx [princes] allerent Ie prevost des marchands, les éche-
vinss et bourgeois de Paris, vestuz de riches heuques en couleur de violete, sur lesquelles ilz 
portoientt en devise richement garny de perles ce mot *Le droit chemin.' Et a chacun des 
princess presenteren! une heuque de leur devise .. qu'üz vestirent en grant gre." 
Mett betrekking tot de kleuren wit en violet zij nog gewezen op de passage in de Chroni-
quee de Charles V éd. Delachenal 1916, 209 bij de verwelkoming van keizer Karel IV in 
Parijss in 1378 "Et aussi y estoit Ie prevost des marchans 4) (=Jean de Cocatrix, dit de 
Bonnes)) et les échevins de la ville, et des bourgeois de Paris, bien montez et vestuz d'unes 
robes,, miparties de blanc et de violet" De vraag is in hoeverre deze kleuren wit en violet 
inn 1413 nog altijd de kleuren van de prévót des marchands en de échevins van Parijs wa-
renn (en dus niet van de bande en de Armagnacs zoals eerder gemeld). 

Labordee 1851, III , 70, 5563, 28 oct.1393 "Cent et seize houppelandes de frises noires que 
MSS a faite a plusieurs chevaliers et ecuiers, en chascune desquelles a VI bandes, entretail-
lieess a viz, des six couleurs de MS et sur 1'une des manches de chascune houppelande a un 
louu de brodeure ...;" 
76,, 5577-79, 6 febr.1393 idem; 
77,, 5581, 31 dec.1393 Pour Ie roi et pour MS ij longues houppelandes de drap de damas 
noirr et VI bendes entaillees de VI couleurs de MdS ..; 
79,, 5595 une longue houppelande de satin noir etc; 
170,, 5869, 4 dec.1398 ... pour parfaire la devise de nos six couleurs sur iii j houppelandes ... 

Kovacss 1981, p.226 ".. une autre devise d'Orléans était les six couleurs (dont Ie chroma-
tismee est inconnu) 

it t 
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Iightbownn 1992, 270: "probably those of heraldry" en dat zijn er in principe dus maar zes: 
roodd - keel, gueules; blauw - azur; zwart - sabel; groen - sinopek wit - (zilver) argent; geel -
(goud)) ore. 

A.Champollion-Figeac,, Louis et Charles dues d'Orléans, leur influence sur les arts, la litte-
raturee et 1'esprit de leur siècle, I-III , Paris, 1844 (Genève 1980), III , 12, n.1 Les six cou-
leurss du prince Louis ornaient ordinairement les housses des harnois: "acquisition de 
drapss de laine rouge, blanc, gris, bleu, vert, nok pour la devise des VI couleurs de 
Monseigneur,""  (helaas zonder bronvermelding). 

Opp grond hiervan lijk t nu ook de figuur naast Jan zonder Vrees op de miniatuur waar 
Salmonn zijn Réponses a Charles VI et Lamentations aan de koning aanbiedt, BN Parijs ms 
fr.. 23279, f.2 (Roux 1998, Pl.1; Beaune en Avri l 1989, 22) geïdentificeerd te kunnen wor-
den:: het gaat naar alle waarschijnlijkheid om Charles d'Odeans: hij draagt een rode mantel 
mett grijze voering, versierd met gouden kroontjes met palmtakken(?), groene mouwen en, 
waarschijnlijk,, een groene chaperon, waarvan de uiteinden over zijn borst hangen, en ten-
slottee een blauwe en een witte hoos. De kleur zwart zou ontbreken, maar kan herkend 
wordenn in de zwarte kralenketting met het medaillon die hij draagt. Volgens Roux 1998, 
99-1055 zou Filippo Maria Visconti voorgesteld zijn, hetgeen in deze contekst geen enkele 
zinn geeft. Ook haar identificatie (79-86) van de andere figuur in het zwart met Philips de 
Stoutee is zonder meer te verwerpen. Gezien de emblemen van de "niveau" en de "rabot" 
(schiedoodd en schaaf) op zijn mantel, kan niemand anders zijn voorgesteld dan Jan zonder 
Vrees,, ook al bestaat er ontegenzeggelijk enige fysiognomische gelijkenis met het portret 
vann Philips de Stoute in het Louvre. De emblemen op zijn zwarte mantel kunnen echter 
zonderr meer als doorslaggevend beschouwd worden. 

Pierree de Bourbon (1438-1503) droeg, als enfant adoptif vanaf 1447 aan het hof van Blois 
bijj  Charles d'Orléans en zijn tante Marie de Clèves, diens kleuren: pourpoint de damas 
noir,, cornette de velours (noir), robe ecarlate, de gris de Rouen, de migraine violet, cfr 
Championn 1911, p.394. 

Dee livrei-kleuren van Bourbon zijn blauw-wit geweest zoals blijkt uit de genoemde passa-
gee in de Chronique de Charles V, éd. Delachenal 1916, 201-2: 31 dec 1478 "Compiègne, 
Iee due de Bourbon, 300 et plus, vestuz des robes du dit due, les quelles estoient de blanc 
ett  de bleu miparti. " 
Maarr de kleuren varieerden enigszins in de loop van de tijd. Op de voorstelling van de 
begrafeniss van Jeanne de Bourbon (+1377) in de Grandes Chroniques de France, fr 2813 
f.480v,, dragen de pages met de toortsen mi-parti zwart en blauwgrijs voorzien van witge-
zoomdee dunne rode banden (afb. kleur bij Beaune 1989,138). In het livre des Tournois 
duu Roi René (ca 1465) is de hertog van Bourbon getooid in een kleed met zijn blazoen 
(Francee semé a la bande (schuinbalk) rouge). Le livre des Tournois du Roi René, de la 
Bibliothèquee nationale (ms.francais 2695), Introduction de Francois Avril , Paris, 1986, Het 
triptiekk van Pierre II de Bourbon et Anne de Beaujeu van de Meester van Moulins in de 
kadiedraall  van Moulins (ca 1495) toont ons de hertog en zijn vrouw tegen de achtergrond 
vann gordijnen met rode en groene banen. 

1266 Over deze letters zie Hoofdstuk 1.2 

1277 Autrand 2000(B), 481-484; Buettner 2001. 
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1288 Saint-Jean Bourdin, Analyses des Tris Riches Heures du due de Berry, Identification des 

personnagess figurant dans le calendrier, 1 (1982), 141. 

Cazelless en Rathofer 1984, 113, 115f, 119 vonden het merendeel van zijn identificaties 

onwaarschijnlijk.. De teksten op het wandtapijt wachten nog altijd op ontcijfering! 

1299 Dr B.Blanc (Thonon) hield op 13 april 1996 een lezing voor de Académie Chablaisien-
ne e 

"Less Tres Bacbes Heures des dues de Berry et de Savoie," Séance exceptionnelle du 13 Avri l 

19966 au Chateau de Ripaille. Dr Blanc was zo vriendelijk mij de tekst van zijn lezing toe te 

sturen,, cfr zijn brief dd 25 juni 1999; Saint-Jean Bourdin 1982, 63. 

1300 Voor voorbeelden van dit collier kan verwezen worden naar Boulton 1987, 260. 

Autrandd 2000(B), 454 meende dat de figuur het collier van de baton noueux van Louis 

d'Orléanss droeg. Maar ook dat is nauwelijks aannemelijk. Het collier van deze orde, zo 

dezee zelfs ooit bestaan heeft, is niet bekend. Zie thans de uitvoerige studie van Slanicka 

2002. . 

1311 Autrand 2000(B), 452-455. Autrand verschreef zich kennelijk: de kardinaal heette Ale-

mannoo Adimari. 

1322 Chatelet 1999, 405-411. Buettner 2001, 613 meende ten onrechte dat de woorden 

"aproche,, aproche" waren gericht tot de prelaat in wie zij Martin Gouge meende te mogen 

herkennen. . 

1333 Hirschbiegel 2003, 47-69. Z i e A P P E N D I X I - E 

1344 Favière 1996, 149-153 maakte opmerkzaam op het devies van de blaadjes van de si-

naasappelboom,, ' feuüles d 'o renges' van verguld zilver die Jean de Berry, ten getale van 

8588 stuks, had laten maken voor zijn livrée voor de jour de 1'an van 1414 (Compte de la 

trésoreriee de Berry, okt.1413-sept.1414, Archives nationales, Parijs, K K 250, f.45; Guiffe-

reyy 1894-1896, I I , 333). Hi j veronderstelde daarbij dat D e Berry de blaadjes had laten uit-

delenn aan zijn getrouwen. Hirschbiegel 2003 ,49 n.65 verwees naar Autrand 2000, 482 n.17 

voorr de vermelding maar n am aan dat de blaadjes bedoeld waren geweest om ter decoratie 

opp de houppe lande van de her tog te worden genaaid voor de jour de 1'an 1415. De houp-

pelandee zou dan verzwaard zijn geweest m et ca 9 kil o edelmetaal! De veronderstel l ing van 

eenn uitdeling door Favière lijk t dan toch iets meer voor de hand te liggen. D i t embleem 

vann sinaasappelblaadjes is, zoals Favière aangaf, terug te vinden in de beschrijving van de 

'dosselett . .. semé de branches d'orengiers et de p o m m es de p in' in De Berry's inventaris 

vann 1416 (Guiffrey I I , 217-218, nr.88) en in de takken met de appels op het baldakijn 

bovenn het hoo fd van D e Berry op dejanuan-min iatuur. Indien het embleem speciaal voor 

dee jour dt 1'an van 1415 werd bedacht en geïntroduceerd, lijk t een datum postquem voor de 

miniatuurr gevonden. Over het fragment van de genoemde compte van D e Berry (A N K K 

250)) bestaat enige onduideli jkheid: Guiffrey I I , 331-339 gaf voor de compte de jaren 1413-

1415.. H et lijk t om verschil lende fragmenten te gaan. H et i tem van de blaadjes volgt direct 

opp de d iamanten die de her tog voor het Nieuwjaar o.a. ook aan He rman en J an schonk 

(Meisss L imbourgs 1974, 77 aarzelde tussen 1414 en 1415; Hirschbiegel 2003, 496 nr.1629: 

1414)) en eerder werd nog een zekere Girault, escuier du seigneur de 'Cornoaille*  (d.w.z. 

J o hnn Ken twood, comte en sénéchal van Cornwall) g e n o e md I n de 6e compte van Fran-

coyss de Nerly (trésorier et receveur general des finances van Louis de Guyenne), (oktober 

1414-- september 1415) wordt aan 'Cornouaille d'Angleterre' zelf bij zijn vertrek een fer-

maill  cadeau gedaan, Lebailly 2005, nr.63. Voor ts gaf Louis de Guyenne bij zijn terugkeer 
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uitt Bourges (hetgeen begin december 1414 is geweest) de koning een fermail (Ibidem 
nr.60).. In deze 6**  compte komen nog twee items voor die wijzen op het Nieuwjaar van 
1415:: het geschenk aan de kardinaal van Pisa bij zijn vertrek (369 nr.67) (waarschijnlijk 
naarr het Concilie in Constanz) en de 'chambre de drap de damas blanc brode d'or  et 
dee soye a ours et oranges portants feuilles et pommes, qui est la devise de mons. 
Dee Berry '  als een geschenk aan de hertog van Berry (370 nr. 77). Het lijk t dus inderdaad 
omm het Nieuwjaar van 1415 (n.s.) te gaan! 

Indienn de prinsen geprobeerd hebben zich telkens bij Nieuwjaar op een originele en ver-
rassendee wijze te 'profileren' en een boodschap in de vorm van een raadseltje (embleem 
mett eventueel een motto) naar voren te brengen, is het aannemelijk de datering van deze 
miniatuurr althans omstreeks januari 1415 is te zoeken. Deze 'feuille d'orenge' zal zonder 
twijfell  net als de schaaf en de waterpas van Jan zonder Vrees, een betekenis hebben gehad, 
maarr wat Jean de Berry er mee bedoeld heeft te zeggen, is niet bekend. Louis de Guyenne 
gaff  Jean de Berry als étrennes voor 1415 "un gros balaiy cabochon, apellé Ie balay de la 
chastaigne,, assis en une branche d'orengier" , Hirschbiegel 2003, 496 nr. 1676. 

1355 Autrand, 1995, 91-103, spec. 93; voorts Autrand 1994, 788. 

1366 De kleur zwart ontbreekt op de schouder van de jongeman, maar mogelijk is deze niet 
zichtbaar. . 
Lehouxx III , 381 n.3 Mandement de Charles d'Orléans 20 mars 1415: ter gelegenheid van 
hett tournooi op 10 februari 1415 in de rue Saint-Anthoine, aangeboden door de due de 
Guyenne,, ter ere van de aankomst van een nieuw Engels gezantschap (onder wie de de 
bisschopp van Norwich): "autres depenses: 4 aulnes de drap de 3 couleurs, rouge, blanc et 
noir ,, pour faire devise sur les manches des houppelandes", P.O. 2157, Orleans, 496, Cf. 
P.O.2606,, du Saillant, 52. 

1377 Voor het gebruik dat de "princes du sang" aan tafel de spijzen opdienden cfr het brui-
loftsfeestt van Jean de Clermont (de Bourbon) en Marie de Berry, 25 juni 1400, in het hotel 
dee Nesle, Lehoux 1966-1968, II , 435. 

1388 Guiffrey 1894-1896,1, 336, no.1250. Vergelijkbaar met dit item is de band van Gaston 
Phoebus'ss Jachtboek uit het bezit van Louis d'Orléans die de kleuren zwart, wit en rood 
toonde,, cfr de inventaris opgesteld na het overlijden van Valentine Visconti in 1409: "Le 
livree de Venerie fait par le conté de Foix, tout historie, couvert d'un baudequin neoir, a 
branchess de violettes blanches et vermeilles, double de cendal noir, a deux fermouers 
d'argentt dore, armoyez aux armes d'Orléans," Laborde 1851, III , 239, No.6133. 

Shultzz 1977, 220-221 (onder verwijzing naar Roman 1894, 82 no.384) Louis d'Orléans liet 
tweee identieke zwarte fluwelen mantels borduren met cosses in wit en groen geëmailleerd; 
dee een gaf hij aan de koning, de ander behield hij zelf. 

Inn 1403 werd betaald voor de üvreien van de stalmeesters van de koningin: 44 "robes 
mipartiess de blanc et de vert [avec] escharpe destailles noires blanches vertes et vermeil-
les,""  met bijpassende mutsen en hozen, cfr. Gibbons 2000, 385. 
Chroniquee du RSD I, 35 bij de intocht van Charles VI na zijn kroning in Reims (1380) 
gingenn de burgers van Parijs gekleed in mi-parri blanc et vert hem te paard tegemoet. 

1399 De kastelen in de kalender van de Grandes Heures van Jean de Berry zullen hier buiten 
beschouwingg worden gelaten aangezien zij nauwelijks een portretmatig karakter hebben en 
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ookk een geheel andere functie hebben vervuld namelijk als symbool van de Synagoge. Het 
enigee kasteel in de Grandes Hennes dat een zekere gelijkenis vertoont met een kasteel van 
Jeann de Berry is dat op f.1 waarin met enige moeite het kasteel van Nonette in de Auverg-
nee herkend zou kunnen worden. Een vergelijking laat echter zien dat het kasteel in dat 
gevall  van de andere zijde zou zijn afgebeeld. Verder zijn er nog de nodige detailverschillen 
onderr andere het feit dat de toren in de Grandes Heutrs rond is in plaats van polygonaal. De 
combinatiee van een grote toren aan de ene zijde en een paviljoen met schilddak aan de 
anderee zijde is niettemin opmerkelijk. Fournier 1973,11, Pl.VII-X , fig.17-25. 
Tott op zekere hoogte, althans waar het de afbeelding van kastelen betreft, is vergelijkbaar 
hett onvoltooid gebleven getijdenboek in de Bibliothèque Mazarine Parijs, ms 473, ge-
maaktt ca 1465 voor Charles de France, de broer van koning Louis XI , (1447-1472), CT 
Parijss 1993-4,158-162, no. 81. 

Eenn ander, later voorbeeld is nog het handschrift met de Généalogie de Madame Anne de 
lala Tour d'Auvergne (+1524), princesse de 1'Ecosse in de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag,, waarin een ridderroman over de legendarische graven van Auvergne, de afstamming 
mett wapenschilden en een tiental heerlijkheden in het graafschap van Auvergne zijn opge-
nomenn met hun portret in de vorm van een kasteel met aantekening van hun opbrengsten, 
ziee CT Den Haag 2002,123, 127-128, afb.99-100 (KB hs 74 G 11). 
Ui tt de 160*  eeuw kan nog vermeld worden het voorbeeld van de tapijtserie van de Jachten 
vann Maximiliaan in het Musée du Louvre in Parijs waar op de achtergrond de kastelen van 
Maximiliaann zijn afgebeeld. De reeks bestaat uit twaalf tapijten die de maanden vertegen-
woordigen. . 

1400 Over de kastelen: Meiss Limbourgs 1974, 201-6. 
Cazelless en Rathofer 1984, 86-95,112-122. 
Cazelless en Rathofer 1988, 225-226. 

1411 Guiffrey 1894-1896,1, lxxxii-lxxx v gaf een beknopte opsomming van de kastelen en 
verblijvenn van de hertog: de kastelen in Bourges en Mehun-sur-Yèvre, het Hotel de Nesle 
inn Parijs, het maison royale du Val la Royne (of Vaux la Reine) in Combs-la-Ville, het kas-
teell  Bicêtre, een hotel in Saint-Marcel-les-Paris, de kastelen in Dourdan en Etampes, het 
kasteell  Nonette in de Auvergne, de kastelen van Lusignan en Poitiers, tenslotte nog een 
huiss in Rouen en ergens een "hostel a la Grange." Meiss Limbourgs 1974, 205 had zich er 
overr verbaasd dat de Saintes-Chapelles in Bourges en Riom, netzomin als zijn paleizen in 
Bourgess en in Poitiers of het kasteel Bicêtre werden afgebeeld. Met name het ontbreken 
vann het kasteel Nonette in de Auvergne is inderdaad opmerkelijk. 

1422 Het gaat in feite om in totaal elf afbeeldingen, maar het Palais de la Cité werd tweemaal 
afgebeeld. . 

i «« Cazelles en Rathofer 1984, 86-95. 
Cazelless en Rathofer 1984, 92 merkten op dat bij de groep kastelen die niet in bezit waren 
vann Jean de Berry "das Motiv in dem Wunsch gelegen haben könnte, der Gesinnung und 
derr Geistigkeit des Mazens Ausdruck zu verleihen." Zie verder Cazelles & Rathofer 1988, 
225-6,, waar zij hun mening nog nader uitwerkten. Dit zal verderop nog ter sprake komen. 

1444 Zie Fournier 1973 en Fournier 1978, 278 "...pendant tout 1'Ancien régime, la seigneurie 
restaa une institution économique et social vivante. La plupart des patrimoines fonciers 
avaientt pour centre un chateau ou un manoir, plus ou moins anciens, qui aux yeux des 
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contemporains,, représentaient Ie fondement des droit s seigneuriaux et Ie symbole de 
1'appartenancee a la noblesse de leurs propriétaires." 
CTT Brussel 1995. Zie voorts de recente studie van Coulson 2003 alsook Gent 2001,116-
129.. Hij concludeerde 129: "Het kasteel was en bleef een van de meest beeldbepalende 
elementenn in de adellijke levensstijl." 
Neubeckerr 1981, 21-22 vemeldde Azincourt als voorbeeld voor het gebruik om een veld-
slagg naar het dichtstbijzijnde kasteel te vernoemen. Muller 2000, 11-29 zocht de kastelen 
inn een meer overdrachtelijke zin te duiden. 

»ss Er zijn een 20-tal ex-libris van Flamel bekend, ctr bijvoorbeeld de Belies Heures in The 
Cloisterss en de Grandes Heures in de BN Parijs. De Tm Riches Heures hebben geen ex-libris. 
Di tt zou als een bibliofiele schoonheidsfout aangemerkt kunnen worden. 

1466 CT Parijs 1981, nr 290 Hommages Clermont-en-Beauvaisis; 
Sterlingg 1987, 209-217, fig.125. 

W77 CT Parijs 1981, nr 311; CT Parijs 1993-4,247-249, no. 135; Fournier 1973. 
Dee interessante tekeningen van de grondstukken in de Archives départementales du Cher 
zijnn in principe vergelijkbaar, zie F.Michaud-Fréjaville, Quand Ie dessinateur sert Ie sei-
gneur.. Quelques "figures" de paysages berrichons entre moyen-age et temps modernes 
(v.1480-1540),, in: Pages Ribault 1996,253-263. 

1488 Voor een uitvoerige bespreking met bibliografische verwijzingen met betrekking tot de 
kastelenn zij verwezen naar APPENDDX I-F 

1499 Algemeen voor dit hoofdstuk zie: Mirot 1914; d'Avout 1943; Famiglietri 1986; Guenée 
1992,, 222-225,265-267; en uiteraard Lehoux 1966-1968 JII. 

1500 Ordonnances VII I (1750), 577, 26 april 1403: de niet-herroepbare volmacht aan konin-
ginn Isabeau de Bavière voor de waarneming van het bestuur van het koninkrijk "en cas de 
mortt ou d'absence du roi." 

1511 Ordonnance du roi, 31 december 1409: gouvernement en 1'absence de son père. 
Daarmeee werd de eerdere Ordonnance uit 1403 waarin deze taak aan Isabeau de Bavière 
wass toegekend, herroepen. 

1522 Guenée 1992,223. 

1533 Op 3 april 1414 vertrok de koning uit Parijs naar Compiègne; Journal d'un Bourgeois 
1990,, 71; Zie verder Mirot 1914. 

1544 Juvenal des Ursins, 496 (tekst geciteerd bij Pannier 1873, 220-221); Monstrelet 1857-
1862,111,76 6 

1555 Huizinga 1921, 211-12. 

15**  Journal d'un Bourgeois 1990, 66 n.3; Juvenal des Ursins, 526. De moeder van Jean de 
Montaiguu heette Biette de Kassinel. Zie voor Jean de Montaigu: Merlet 1852, 248-284, 
spec.252;; de broer van Biette, Ferry Cassinel was bisschop van Auxerre; Autrand 2000(B), 
19,, 221-1 sprak van "la puissante tribu italienne des Cassinel." Zie voor Guillaume Cassi-
nel:: Bozzolo 1982,1, 61 no.32. 
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1577 Margaretha van Bourgondië 1393-1441, verloofd 30/8/1404, tegelijk met Philippe Ie 
Bonn en Michelle de France. 

1588 Lehoux 1966-1968, III , 368. 

1599 Lehoux 1966-1968, III , 379, 383. 

1600 Guiffrey 1894-1896,1, Inv.A (=1413-16): 
A4411 un gros dyamant pointu, le Dyamant de Chartres; 
A7855 un bel hannap d'or et d'esmaux de pelite; 
A7866 une belle aiguiere d'or et de pelite, pour servir audit hannap (vormde een paar met 
no.785); ; 
A566 Un grand tableau de bois quarre, garni de X marcs d'or ou environ, ouquel par devant 
aa un ymaige de Nostre Dame ... 
Hett was weliswaar gebruikelijk elkaar kostbare geschenken cadeau te doen, gewoonlijk 
mett Nieuwjaar als étrennes, met Pasen of bij andere bijzondere gelegenheden, maar deze 
schenkingenn op 7 december waren uitzonderlijk en hebben misschien verband gehouden 
mett Sint Nicolaas of veeleer de terugkeer van Louis in Parijs, zoals uit het volgende mag 
blijken. . 
Opp 1 januari 1414 (s.a.!) kreeg Louis nog als étrennes van Jean de Berry "ung gros balay 
cabochon,, appele le Balay de la chasteigne," en, na 16 januari 1414 (s.a.), nog "ung taber-
naclee d'or, ouquel est le jugement de Nostre Seigneur, 31 mars d'or etc," cfr Guiffrey I, 
A1163enA1112. . 
Ziee over schenkingen: Ewert 2000, 5-37; Buettner 2001; Hirschbiegel 2003. 

1611 Lehoux 1966-1968, III , 372; 12 juli 1401 kreeg Jean de Touraine als apanage de duché 
dee Touraine toegewezen. Jean de Berry beloofde hem de opvolging in zijn hertogdom 
Berryy en het graafschap van Poitiers, Ordonnances VII I (1750), 450-452. 

1622 Lehoux 1966-1968, III , 372 n.3 "...que luy avoit donne le due de Berry, apres sa mor t" 
3722 n.4 "... et en cellui demourant print la possession." 
Nadienn was Louis de Guyenne nog enkele malen in Mehun-sur-Yèvre. 
Jeann de Berry vestigde definitief zijn zetel in Parijs vanaf september 1413. Zo liet hij in 
novemberr van dat jaar een deel van zijn meubilair uit Bourges en zijn orgels uit Dourdan 
naarr Parijs overbrengen, Lehoux 1966-1968, III , 331. 

Wijj  zouden een moment kunnen denken in het handschrift een staaltje van schokkend 
cynismee van de kant van Jean de Berry jegens Louis op het spoor te zijn gekomen: im-
mers:: het decor van de miniatuur waarop de duivel alle rijkdommen van de wereld aan 
Christuss aanbiedt, bestaat uit het slot Mehun-sur-Yèvre. Louis zou dus bezweken zijn 
voorr de aardse verleidingen in de vorm van dit slot... Hoewel een dergelijke lezing niet 
vann toepassing is, aangezien de miniatuur van het slot, zoals wij zullen zien, pas later werd 
toegevoegd,, heeft Jean de Berry Louis op 7 december, bij zijn terugkeer in Parijs opge-
wachtt en hartelijk welkom geheten, inderdaad, met alle rijkdommen van de wereld ... 
Ziee voor de ikonografie: Schiller 1971,1., 143-145 (Mattheus 4,1-11; Lucas 4,1-13). 

1633 De Auvergne was reeds ontkoppeld namelijk bij het huwelijk van Jean de Clermont 
(nadien:: Jean Ier de Bourbon) en Marie de Berry in 1400, zie RSD.II, 759-61; Leguai 1962 
97-110;; Lehoux 1966-1968, II 432-435; oorspronkelijk waren Berry en Poitou beloofd aan 
Jeann de Touraine, maar in het kader van de strijd om de macht, had nu Louis due de Guy-
ennee als opvolger de voorkeur gekregen; Jean de Touraine werd ver weg van Parijs, in Le 
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Quesnoyy in Henegouwen, samen met zijn verloofde, Jacoba van Beieten, opgevoed door 
zijnn schoonmoeder Margaretha van Bourgondië, de zuster van Jan zonder Vrees, gehuwd 
mett Willem VI graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. 

1644 Het Palais de la Cité, dat tweemaal voorkomt, kan gezien worden als symbool voor het 
koninklijkk gezag. Vooruitlopend op de veldtocht van de koning tegen Jean de Berry in 
Bourgess in het voorjaar van 1412, werden in december Etampes en Dourdan, door de 
jongee Louis due de Guyenne, onder leiding van zijn schoonvader Jan zonder Vrees, "ver-
overd":: het was zijn eerste wapenfeit in zijn volwassen ridderlijke leven ... 
Inn deze veronderstelling gaan wij er gemakshalve even van uit dat, met uitzondering dus (I) 
vann de afbeelding van Mehun-sur-Yèvre (fol. 161v), de kastelen van Etampes en Dourdan 
opp dat moment reeds aanwezig zijn geweest. Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn 
geweest. . 

Hett slot Mehun-sur-Yèvre (fol. 161v) vormt de illustratie van de eerste mis in de reeks 
vann de eerste vier zondagsmissen van de Vasten. Manion 1991, 187 merkte op dat deze 
tekstenn niet voorkomen in de andere boeken van Jean de Berry maar wel in een Francis-
caanss Missaal-Getijdenboek van Lombardische origine, namelijk ms lat 757 in de Biblio-
thèquee nationale in Parijs, dat ca 1390 wordt gedateerd. Zie Kirsch 1991, 95. Manion wees 
err overigens en passant nog op (187 n.33) dat ook voor de ongebruikelijke illustratie van 
dee Litanie van de heiligen in de Tres Ricbes Hams, Hams, f.71v-72r (Alb.l.D.30), de Processie van 
dee Heilige Gregorius, in het handschrift lat757, fol. 155, een precedent te vinden is. Zij 
vermelddee echter niet dat deze voorstelling eveneens te vinden is in de Getijden (geda-
teerdd 1407), Douce 144, in de Bodleian library, Oxford, fols. 105, 108v, 109 en 110, 
Meisss Limbourgs 1974, figs.458-461 (volgens Meiss 405 een toevoeging, toe te schrijven 
aann de Master of St Jerome, daterend uit ca 1417). 

»«« Zie Lehoux 1966-1968, III , 13,124,127, 379. 

1666 Bellosi 1975,33. Hij noemde Chades VI I niet bij name. 
Cazelless en Rathofer 1984,94-95; 
Cazelless en Rathofer 1988,225-226. 

1677 Chatelet 2001, 3-9. Opmerkelijk genoeg bracht Chatelet voor de stelling dat de Ge-
broederss Limburg een nieuwe benadering in de weergave van het landschap zouden heb-
benn geïntroduceerd, de miniatuur van maart (met Lusignan) als stilistisch voorbeeld naar 
voren.. Maar het is juist deze miniatuur en juist het onderste gedeelte ervan met de ploe-
gendee boer, die algemeen beschouwd wordt als later te zijn bijgewerkt. Op vergelijkbare 
wijzee werd ook het onderste gedeelte met de wijnoogst op de maand september (Saumur) 
doorr Jean Colombe bijgewerkt. 
Dee idee om de cornette rond de kin te slaan, zoals Bellosi bij de figuur op de Seine-oever bij 
hett Louvre op de miniatuur van oktober had vastgesteld, is uiteraard tamelijk vanzelfspre-
kend.. Ook de jongeman op de januari-miniatuur, in wie wij Louis de Guyenne willen her-
kennen,, heeft de cornette van zijn blauwe chaperon om de kin geslagen. 

1688 Meiss Limbourgs 1974, 80; *Guiffreyl 894-1896, II , 299; Meiss merkte nog op dat de 
betalingg van het handschrift geschiedde vóór de dood van Louis d'Anjou op 29 april 1417. 
Hett is naar mijn mening zelfs aan te nemen dat dit alles zich heeft afgespeeld in Parijs, nog 
vóórr het vertrek van Louis d'Anjou naar Angers in het begin van 1417. 
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1699 Gezien het feit dat de toegevoegde illustraties stilistisch vrij nauw aansluiten bij de 
reedss aanwezige miniaturen, is aan te nemen dat Yolande d'Aragon dit werk aan hetzelfde 
atelierr heeft toevertrouwd. 
Manionn 1995 heeft er op gewezen dat het handschrift een interessante reeks van kleine 
psalter-illustratiess in de officies toont hetgeen tamelijk ongebruikelijk is geweest. Het zou 
hierr echter mogelijk om een doelbewuste vernieuwing gehandeld kunnen hebben als in-
derdaadd het oorspronkelijke psalter verwijderd werd ten gunste van dit nieuwe deel in het 
handschrift.. Het zou kunnen wijzen op een verschuiving in de devotionele aandacht en 
eenn voorkeur voor de getijden boven het psalter. Dit punt verdient nader onderzoek. Zie 
Manionn 1995,147-161. 

1700 Wij willen niet bij voorbaat uitsluiten dat het handschrift eventueel verband gehouden 
kann hebben met de aanname van de titel van "Régent du royaume" 26 oktober 1418 of de 
huwelijksvoltrekkingg van Charles (VII ) en Marie d'Anjou in april 1422 in Bourges. Maar 
duidelijkee aanwijzingen of argumenten daarvoor ontbreken. 

1711 Ordonnances X (1763), 409-11. Inclusief uiteraard het graafschap Poitou. 

1722 Ordonnances X, 404 Paris, Ie 13 avril 1417. 
Charless (VII ) was echter in die tijd niet zelf in Parijs aanwezig maar bevond zich onder de 
hoedee van Yolande in Angers (5 feb.1413- juni 1416), cfr Du Fresne de Beaucourt 1881,1, 
16-18. . 
Lehouxx III , 322 n.4 Jean de Berry was op 5 augustus 1413 in zijn functie van capitaine 
généralee de Paris ('garde et gouverneur de la ville") hersteld. De titel (en functie) was hem 
ooitt al eerder toegekend in 1405: Lehoux III , 51: 21 augustus 1405, daarbij ontruimde Jan 
zonderr Vrees het Louvre en betrok hij weer het Hotel d'Artois. Er zij opgemerkt dat on-
derr de afgebeelde kastelen bijvoorbeeld ook de Bastille S. Antoine ontbreekt. 

1733 Meiss Limbourgs 1974, 202; 
Reynaudd 2000, 46 en n. 50: En avril (1401) Ie prince assigne a Yolande 2000 livres tour-
noiss sur la chatellenie et Ie chateau de Saumur. Il "fait don a Yolande des chastel vill e et 
chastelleniee de Mirabeau, Saumur et fortresse de Louppelande," en "i l cede tous droits, 
terres,, possessions, maisons, manoirs etc. ... excepté Ie droit de souveraineté et ressort 
avecc foy et hommage...". 
Ookk koning René schonk het kasteel Saumur aan zijn beide vrouwen, successievelijk Isa-
bellee (1442) en Jeanne (1454), Favreau 1973, voL2, VII.4. 
Reynaudd 2000,100 Yolande verblijft tussen april 1417 en juni 1419 afwisselend in Angers, 
Saumur,, Loudun en Chinon. In juli 1419 wijkt zij uit naar de Provence en keert pas in juni 
14233 weer terug naar de Anjou. Zij was verder geheel de zaak van Charles VI I (inmiddels 
troonpretendent)) toegedaan. 
Ookk in Holland is dit gebruik bekend: Zweder van Gaasbeek gaf op 22 mei 1372 aan zijn 
vrouww Anna van Leijningen in lijftocht het liuys te Poortugaal', het latere slot Valkesteyn, 
waarvann thans nog alleen de slotvijver over is. Een dergelijke gift werd vaak bij gelegen-
heidd van een huwelijk gedaan. De Groot, 1959, 54. 

1744 In juni 1417 riep Charles (VII ) de staten van Poitou bijeen in Saumur om een einde te 
stellenn aan de interne conflicten in het gebied, cfr. Cosneau 1886, 48; Bouvier 1979, 243, 
"enn sa vill e de Saumur" (1441). 
Hett huwelijk van Charles VI I en Marie d'Anjou werd pas voltrokken in april 1422 in 
Bourges. . 
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1755 De voorstelling toont in de omlijstende versiering het wapen van Berry. Charles (VII ) 
was,, zoals gezegd, na de dood van zijn broer Jean, tot hertog van Berry verheven. 
Opmerkelijkk is dat in het toegevoegde deel voor Charles (VII ) kennelijk de emblemen van 
dee zwaan en de beer van Jean de Berry zijn aangehouden. De zwaan is soms nog als "na-
vré""  voorgesteld. 

1766 In de copie van zijn testament (Wenen) riep Charles VI de Heilige Michael als eerste 
aan,, cfr. Acker 1982, 321-336, spec.328. 
Hierr zij verder nog gewezen op de voorstelling van de processie van de Heilige Gregorius 
terr illustratie van de grote litanie in de Tres Riches Hearts fol.71v-72 (Afb.l.D.30), waar de 
Heiligee Michael eveneens een belangrijke rol speelt Zie bij NOOT 164 

1777 Mérindol 1988, 513-542, spec. 515-518 (met betrekking tot de Mont Saint-Michel), 
529-355 (Charles (VII)) . Mérindol vermeldde weliswaar de Tres Riches Hearts en merkte op 
datt Jean de Berry de dauphin had ondersteund. Maar bij de dood van Jean de Berry was 
Charless (VII ) nog geen dauphin en speelde hij nog nauwelijks een rol van enige betekenis. 
Hijj  was vanaf begin februari 1414 tot half juni 1416 niet in Parijs, cfr. Du Fresne de Beau-
courtt 1881,1,16-19. 
Voorr de Orde van de Heilige Michael aartsengel zie Boulton 1987, 427-500. 

"»» Gout 1910,1,194, II , 557; Bazin 1978,74. 
Dee beweegreden van abt Jolivet om over te lopen naar de Engelsen is volgens Vallet de 
Virivill ee 1863, II , 5-6 geweest dat de belangrijkste inkomsten van zijn "mense abbatiale" 
afkomstigg waren uit de door de Engelsen veroverde gebieden in Normandië. 

"»» Zie APPENDDt I- D 

1800 Zie de detailafbeelding bij Cazelles en Rathofer 1988,170-171. 
Hett is aan te nemen dat de schilders een vergrootglas of een glazen bol hebben gebruikt 
Hett is evenzeer aannemelijk dat Charles (Vil ) es. dergelijke hulpmiddelen zijn aangereikt 
omm het raffinement van de schilders te bekijken! 
Eenn vergelijkbaar voorbeeld is het Wilton-diptiek waar tijdens de laatste restauratie in de 
boll  op de stok van het vaandel een klein landschapje werd ontdekt Ook dit detail is in 
feitee alleen met een vergrootglas goed zichtbaar. De schilders zochten eer in hun werk. 
Ziee Gordon 1992, 662-667; Gordon 1993; Gordon 1997. Zie ook Hockney 2001. 
'*ii  Vallet de Virivill e 1863,1,151; 369 en 387. Voor de opzet van een eigen hotel (maison) 
voorr Marie: Du Fresne de Beaucourt 1881, II , 181. Marie, geboren op 14 oktober 1404, 
wass dus op dat moment 14 jaar oud. 
Dee precieze datum van het huwelijk van Charles (VII ) en Marie in april 1422 is merkwaar-
digg genoeg niet bekend en evenmin is iets over de feestelijkheden bekend. Du Fresne de 
Beaucourtt 1881, I, 233-236 verwees naar een aantal posten in de rekeningen die er waar-
schijnlijkk verband mee hebben gehouden. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.6 
D EE MINIATURE N VA N DE DRI E KONINGE N 

1822 Bath 1987, 13-15; Bath 1992, 62-94; Slanicka 2002, 57-64, zij miste de publikaties van 
Bath. . 

1833 M et betrekking tot de medaillons van Heraclius en Constanüjn zij verwezen naar 
APPENDI XX I-J 

1844 Bath 1992, 66 ("generally accepted"). 

1855 Bath meende dat ook het koninklijke embleem van de cosses de genet \n de margedecora-
tiess van het handschrift van de Tm Riches Heures voorkwam. Ik heb evenwel in het hand-
schriftt de cosses niet kunnen terugvinden. 
Bathh 1987,19; Bath 1992, 86 

1866 Beaune 1981,136-7; De Vaivre 1982,103-4 n.1; De Vaivre 1983,92-95. 
Dee cerf volant en het mot jamais dateren in oorsprong waarschijnlijk van 1382 maar de eer-
stee vermelding is van 1387; volgens Slanicka 2002, 57-64, spec. 57 zou Charles VI de cerf 
volantvolant reeds in 1380 hebben geadopteerd, dat wil zeggen bij zijn opvolging; Charles (VII ) 
zouu dus het devies in 1417 weer uit de kast hebben gehaald; de eerste vermelding van de 
cossecosse de de genet dateert uit 1393. 
Dee Vaivre 1982, 94-6; Bath 1992,106; 
Aann de voorbeelden gegeven door De Vaivre kunnen nog worden toegevoegd: de sloten 
vann een boek; 
*Lee livre que fit Honore Bonnet, prieur de Salon, a trois cours, fermoirs d'argent dores, 
faiss en facon de deux mains, et y a trois cerfs volans d'argent dore. ... Maintenant puisque 
-101.' ' 
Libairiee du Louvre 1373-1424, Inventaires D(1411) 888, E(1413) 129, F(1424) 169. 
Delislee 1868-1881, Cab.m 169 nr.1213; en: 5420 '... un gobelet d'or, gauderonne, a un 
esmaill  ou fons, d'un cerf volant et sur Ie couvercle a un chappellet de xxxix perles....' La-
bordee III , 35 Inventoire de la vaisselle 1389. 

187Fouülesinl984. . 
Fleuryy et Kruta 1985,11-12, nov.dec. 649-672; Fleury, 1986,110, 72-77; Salet, 1987, no.4, 
407. . 
Babelonn 1987, 5-25, spec, p.8 fig.5: Casque de parade de Charles VI vers 1411, réconstitu-
tion,tion, dessin de FXagarde. Zie voorts CT Parijs 2004,120,142,159-160. 

>»» London BL Royal Ms B.VL, f.lv. 
Dee miniatuur vormt de titelpagina van het handschrift met het YHS-monogram op een 
fondd van het gecombineerde wapen van Frankrijk en Engeland; en erboven in drie nissen, 
dee doornenkroon van Christus in het midden met aan weerszijden de kronen van de Fran-
see en de Engelse koningen met, eronder, hun namen en, erboven, hun motto's geschre-
ven,, respectievelijk "charles roy de ftance, en bien; ihus roy de paix, pax vobis; richart roy 
dangletre:: sans reptir." 
Gordonn 1993, Pl.17; Gordon 1997, PU 6; Philippe de Mézières 1975. 

Hett mot En Bien is verder nog te vinden op een schriftrol rond een tak met twee bloem-
pjess op twee paneeltjes die de rand vormen van een vensterglas met de voorstelling van 
eenn knielende ridder met gevouwen handen in het Victoria & Albert Museum, Londen. 
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Hijj  draagt op de mouw van zijn bovenarm het embleem van de Bourgondische vuurslag. 
Dee andere paneeltjes hebben op een banderole JHS en MRIA. Het is duidelijk dat het bij 
ditt raam om een samenraapsel gaat Aubert 1958,196, fig.151. 

J»» Martin 1907, Bibliothèque de l'Arsenal, ms lat 664 f.lv , Sterling 1987, I, 323-335, 
fig.223. fig.223. 
Ookk het wapen in het handschrift is een probleem. Het zou gaan om France ancien en 
niett om het gebruikelijke wapen van de dauphin namelijk gevierendeeld France moderne 
enn Dauphiné. Het is echter even de vraag in hoeverre France ancien is voorgesteld aange-
zienn het wapen is voorzien van een dunne dubbele gouden bande. Daarmee zou het het 
wapenn van Anjou kunnen voorstellen, zij het dat de kleur goud (in plaats van rood) van 
dezee bande een bijzondere brisure geweest zou kunnen zijn, cfr de Getijden van Charles 
dee France in de Bibliothèque Mazarine, Parijs ms 473, uit ca. 1465, waar een émail van het 
wapenn van Berry eveneens gemodificeerd werd (namelijk engrelée or i.p.v. rouge), CT 
Parijss 1993-1994,160-162, no.81. Chatelet 2000,121-123 is onnauwkeurig met betrekking 
tott de kwestie van het motto. 
Hett is dus twijfelachtig of het handschrift in de Bibliothèque de 1'Arsenal het exemplaar 
vann de dauphin is geweest. Het kan bij de vermelding heel wel om een andere, identieke 
copiee gehandeld hebben. Het is indertijd niet ongebruikelijk geweest om van een hand-
schriftt meerdere identieke exemplaren te laten maken om cadeau te doen, cfr. Meiss Late 
1969,49. . 
Ziee nog Villela-Petit 2001,88 n.42-43 en Hablot 1999,13-19. 
Hierr zij nog gewezen op twee soortgelijke motto's met het woord BIEN uit dezelfde tijd: 

POURR BIEN : 
CTT New York, 1968-1969, no. 136 Drinking Cup, zilver (Blumka collection). Het zilver-
merkk lijk t op de Engelse jaarmerken uit het begin van de 15de eeuw. De bodem toont een 
medaillonn met een liggend gevleugeld hert met een kroon om de hals. In de bek heeft het 
dierr een banderolle met de inscriptie POUR BIEN. 

JEE SUIS BIEN : 
Hett motto JE SUIS BIEN bevindt zich op de rand van het kleine tondo met de Madonna 
enn engeltjes in de Walters Art Gallery in Baltimore, cfr Verdier, 1981,247-256. 

1900 De Vaivre 1982, 93-108; Bath 1992.Rapp Bury & Stucky-Schürer 2001,246-252. 

1911 Het is niet bekend tot welk kader deze vensterfragmenten in Evreux hebben behoord. 
Hett is zeer de vraag of ze uit de tijd van Charles VI stammen. De Vaivre 1982,98-99, fig.6 
(cerff  ailé in een ovaal medaillon) zuidelijke transept (volgens De Vaivre uit de tijd van 
Chadess VII) ; Bath 1992, 111, fig.33. 
Ziee CT Parijs 2004, 93-94 , fig. 22. 
Ookk in de kathedraal van St Julien in Le Mans komen cerfs volants voor namelijk als 
schildhouderss van een onleesbaar wapen onder de nis van een beeld op een van de steun-
berenn van de westelijke facade. In het noordelijke transept bevindt zich een gewelfsluit-
steenn met het wapen van de Franse koning die zeer waarschijnlijk dateert van vóór augus-
tuss 1425. Er werden voorts in dit transept vensters met onder andere de portretten van 
Charless VI I en Yolande d' Aragon aangebracht en Gatouillat veronderstelde een relatie 
mett de toezegging van 1000 livres door Charles VI I gedaan tijdens zijn bezoek aan de stad 
16-188 mei 1421. Gatouillat 2003, 307-324, spec. 309-311. Maar zie vooral De Vaivre 1993, 
497-523,, spec. 522 noot 16. De Vaivre kwam tot een datering van de vensters ca 1435-
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14400 en bracht de toezegging van Charles VI I in verband met de bouw ('nouvel oeuvre") 
enn niet met de vensters. 

1922 CT Bern 1948, 19. De tekst van het verdrag dat werd gesloten is te vinden in het 
Staatsarchivv Bern, Bundbuch, G.69 H.41; Cetto 1949, 9-16, afb. Initiaal K; Perrot, 1993-
1994,, 549-555, 551 + fig.4: Traite conclu en 1453 entte Charles VI I et la confederation 
suisse. . 

1933 Dit zou betekenen dat het bezoek van Keizer Manuel Paleologos ongeveer twintig jaar 
eerderr weinig van doen heeft gehad met het handschrift. Het is nauwelijks voorstelbaar 
datt ca 1418 dit bezoek nog een rol gespeeld heeft in de politiek of een referentie daaraan is 
geweest.. De medailles kunnen daarentegen heel wel als artistieke bron van inspiratie heb-
benn gediend. 

1<**  Cazelles en Rathofer 1984,146-150. 
Mett betrekking tot de Sainte Chapelle in Bourges zie: Ribault 1992, 239-247; zij nog gewe-
zenn op : Raynaud 1996 (niet beschikbaar). 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.7 
HE TT OORSPRONKELIJK E HANDSCHRIF T VA N DE TRES RICHES 
HEURESENHEURESEN ZIJ N BESTEMMIN G 

1955 Meestal wordt opgemerkt dat er het uitzicht uit het Hotel de Nesle van Jean de Berry 
wass bedoeld. Autrand 2000(B), 452 gaf als argument dat Jean de Berry "fils , frère et oncle 
dess rois" was. Maar dat gold voor het meerendeel van de zeer uitgebreide koninklijke fa-
milie.. Zij verwierp het argument dat de miniatuur met Lusignan (maart) gemaakt zou zijn 
doorr de latere zogenaamde "Zwischenmaler" voor Charles VII , die het slot in 1417 in 
bezitt had gekregen. 
Ziee verder Cazelles en Rathofer 1984,90, 94. 

>**  Zie Hoofdstuk 12. 

™™ Autrand 2000(B), 73-75. 

"  Zie APPENDDt I-G 

mm Lehoux 1966-1968, III , 280, n.8. 

200RSD.V,, 169. 

2011 Lehoux 1966-1968, II , 513 n.1; Leguai 1962, 19-20, 91. Na de dood van Jan zonder 
Vreess stuurde Chades haar naar haar broer Philippe Ie Bon terug aangezien hij de partij 
vann Chades VI I had gekozen. Uiteindelijk werd het huwelijk toch nog voltrokken op 17 
septemberr 1425. Dussieux 1869, 5. 

2022 Meiss 1971, 225-235. 

«JJ Thomas 1971; Meiss Late 1969, 256-286. 

2044 Zie Itinéraire in: Lehoux 1966-1968, III , 508-510. 

2055 Tardif 1866, 118, nr. 1821-23. Hulshof 1912, 27-125 XII-LII : 26 stukken met betrek-
kingg tot het huwelijk van Maria 1401-1405. 

2066 Zie uitvoerig hierover in Hoofdstuk 1.5 Noot 173; Reynaud 2000,46 en n.50. Louis II 
gaff  haar de dag na zijn huwelijk 15 december 1400 reeds een 'rente viagère' van '2000 
francss sur Ie péage des rives du Rhone', maar déze schenking dateert van april 1401. 

2077 Lehoux 1966-1968, II , 433. 

2088 Zie over al deze juridisch uiterst gecompliceerde machinaties Lehoux 1966-1968, II , 
433-434.. Voorts Leguai 1962, 34-35 voor de maatregelen die werden genomen voor het 
behoudd van de Auvergne bij de naderende dood van Jean de Berry. 

2099 Het ware na te gaan in hoeverre nog sporen van onderhandelingen over deze douarie 
zijnn terug te vinden. 

2i°° Zie nadere toelichting APPENDIX I-G 
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2111 Het eenzijdig verbreken van een huwelijkscontract en het terugsturen van de bruid 
werdd als een zeer ernstig affront beschouwd en is de aanleiding tot heel wat conflicten 
geweestt Een beroemd voorbeeld is Willem IV van Holland die Jan II I van Brabant in 
13366 gewapenderhand dwong zijn huwelijksbeloften met betrekking tot zijn dochter na te 
komen. . 

*** * 
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APPENDIXX I-A 

DEE DOCUMENTE N ME T BETREKKIN G TOT DE GEBROEDERS 

LIMBUR GG EN DE AA N HE N TOEGESCHREVEN 

HANDSCHRIFTEN . . 

Hierr zijn slechts de belangrijkste documenten opgenomen (tekst en nummers naar 

Cockshaww 1969, Meiss Limbourgs 1974 en Guiffrey 1894-1896, tenzij anders 

aangegeven)) die in de tekst besproken worden. Voor een volledig overzicht zij 

verwezenn naar Gorissen 1954 en 1957, Meiss Limbourgs 1974, 71-81 en voorts 

nogg de CT Nijmegen 2005, 94-95. 

14000 May 2 

39.. A Hermant Maleuel, Jaquemin Maleuel freres, jonnes enfant et nepveus de 
Jehan.. Maleuel, paintre et varlet de chambre de mon dit seigneur, auxquelz mon dit 
seigneurr pour cause de la mortalité estant nagaires a Paris et pour eulz faire tenir et 
aprenree leur mestier d'orfaverie de Alebret de Bonne, orfevre demourant a Paris, 
leurr maistre, eust fait mener les diz enfans ou païs de Gherles dont ilz estaient néz; 
ett il soit ainsi que, en alant oudit pais, Ie varlet qui conduisoit yceulx enfans fist 
passerr par Brouxelles ou ilz furent detenuz prisonniers et pris pour marque pour 
occasionn du debat estans lors entre ceulz de Brabant, et ceulz de Gherles, ou ilz 
demouroientt en griesve prison par 1'espace de environ demi an aux despens de leur 
meree qui estoit une tres povre femme, de laquelle prison ilz n'ont peu eschapper, 
senonn que, pour pictié et en faveur dudit Maleuel, aucuns orfevres et painctres de 
laa dicte vill e de Bruxelles composerent et traictierent pour yceulz enfans et se 
obligerentt de paier pour eulz dedens la Penthecouste prouchain ensivant la somme 
dee LV escuz ou de rendre yceulx enffans prisonniers audit de Bruxelles comme 
devantt Pour laquelle chose, yceulx enfans n'avoient de quoy paier et par ce 
conviendroitt qu'ilz retournassent prisonniers comme dit est, a leur tres grant 
dommaigee et retardement de tout leur bien. Mon dit seigneur aians consideration a 
cee que dit est et aux bons et agreables services, que icellui Maleuel, oncle d'iceulx 
enfans,, avoit faiz Ie temps passé a mon dit seigneur, fait chascun jour et espere que 
facee ou temps avenir et yceulx Herman Maluel et Gillequin Maluel enfans, a donné 
dee grace especial la dicte somme de LV escuz pour eulz acquictier de leur dicte 
raencon,, si qu'il appert plus a plain par les lectres patentes dudit seigneur sur ce 
faictes,, donnees a Conflans lez Paris Ie second jour de may 1'an mil et CCCC cy 
renduu a court avec quictance. Pour ce LV escuz. 
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Dijon,, ADCO, B 1519, f. 158v-159r, Ree. gén. des Finances, 1-2-1400 au 31-1-
1401. . 
Dehaisness 1886, t. II , 790-791. 
Mongett 1898,286 (las als enige correct Bonne). 
Gorissenn 1954, no.62. 
Cockshaww 1969,132, no.39. 
Meisss Limbourgs 1974, 72. 
CTT Nijmegen 2005, 94, Document nr.1 (waar nog altijd de lezing van Bolure werd 
gevolgd,, evenals in de rest van de catalogus, zij het met vermelding van de 
afwijkendee (juiste) lezing (Bonne) van Monget). 
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14022 (February 9) May 8 

46.. A Polequin Manuel et Jehanequin Manuel, enlumineurs, lesquelz mon dit 
seigneurr par ses lettres donnees a Paris le IXe jour de fevrier mil CCCC et ung 
colkcionneess par 1'un de ses secretaires le derrenier jour d'avril ensivant, si comme 
ill  appert par la copie d'icelle cy rendue, eust retenuz pour parfaire les histoires 
d'unee tres belle et notable Bible que avoit nagaires fait encommencier ledit 
seigneur,, que pour 1'acomplissemcnt d'icelles et des ystoires qui y devront estre 
faictes,, iceulx Polequin et Jehannequin ne se povoient louer a autre que a mon dit 
seigneurr mais entendre et besongner seulement en 1'ouvraige d'icelle, icellui 
seigneurr desirant acertes ledit ouvtaige estre fait et parfait le mieulx et si brief que 
fairee se pourroit, ordena et tauxa que aus dessus diz Polequin et Jehannequin tant 
pourr leur peine et vivre comme pour avoir leurs autres necessitéz, la somme de 
XXX s. p. pour chascun jour ouvrable et non ouvrable jusques a quatre ans 
prouchainss [-venans] ensivant IHIc et cinq. C'est assavoir pour chascun d'iceulx 
Polequinn et Jehannequin X s. p. pour chascun jour durans lesdiz quatre ans, si 
commee tout ce puet plus a plain apparoir par la dicte copie, pour laquelle Bible 
fairee et historier a esté paié, baillié et delivré par ledit commis du commandement 
ett ordonnance de mon dit seigneur a maistre Jéhan Durant, son phisicien la 
sommee de VIc frans pour iceulz emploier es escriptures et perfection d'icelle Bible 
ett aussi es gaiges desdiz Polequin et Jehannequin desdiz XX s. p. par jour, par 
vertuu d'un mandement de mon dit seigneur donné a Paris le Vie jour de mars 1'an 
mill  lu i e et I, laquelle somme mon dit seigneur veult qu'elle soit allouee es comptes 
d'icelluii  commis. Pour ce, par vertu d'icellui mandement avec quittance dudit 
maistree Jehan Durant, escripte le VDIe jour de may mil IIII c et deux, tout rendu a 
courtt Vi e frans. 

Dijon,, ADCO, B 1526, f. 292v-293r = 298v-299r ancienne foliotation, Ree. gén. 
dess Finances, (le compte de Jean Chousat, 22-3-1401 au 21-3-1402). 
Champeauxx et Gauchery 1894,137 (resumé!) 
Durrieuu 1895,115. 
Gorissenn 1954, no.76 (naar Champeaux et Gauchery 1894,137). 
Cockshaww 1969,133, no.46. 
Meisss Limbourgs 1974, 72. 
CTT Nijmegen 2005,94, Document nr.2 (waarbij niet onderkend werd dat 
Gorissenn een resumé van Champeaux et Gauchery van het document overnam dat 
dee auteurs als Document nr.3 opnamen). 

Aantekening: : 
Sterlingg 1977, 415-29, esp. 419, n. 15. Sterling noticed that Cockshaw in his publication of 
thee documents (133-5), had omitted the annotations in the margin of the documents Nos. 
466 and 57. Meiss Limbourgs 1974, 67-81 omitted these annotations also. For the sake of 
completenesss I repeat here the respective passages according to Sterling: 
Too no.46: Super dictum magistrum Jo.Durant et caveatur de tempore dictorum MI 
annorumm qui videntur incipere Vita marcii NoCCCo primo. 
Too No.57: Super dictum magistrum Johannes Durandi prout in compoto precedent! 
fo.XIIIIx xx XIX pro aliis VIo fr. et caveatur quod dicta Biblia reddatur domino vel etc". 
Moreover,, the document is dated not 17 but 18 January 1404 (n. s.). 

135 5 



Curiously,, the fragment of the document No.46 Sterling quotes in his own text is at 
variancee with the text quoted in his note 15 and the text given by Cockshaw: 'd'achever et 
dee conönuer les histoires' against 'parfaire les histoires'. 
Sterlingss transcriptie (geverifieerd door Pierre Quarré) is niet vlekkeloos. 
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14022 July 10 

56.. Audit commis qu'il a paié du commandement et ordonnance de mon dit 
seigneurr la somme de XLI I escuz d'or pour les choses qui s'ensuivent Cest 
assavoirr pour six onces de fin asur que mon dit seigneur fist achater pour 
enluminerr certainz livres que faisoit faire ledit seigneur, chascune once du pris de 
VI II  escuz. Montent ycelles VI onces a la dicte somme de XLI I escuz si comme il 
appertt plus a plain par les letres patentes dudit seigneur sur ce faictes, donnees 
Pariss le Xe Jour de juillet 1'an mil CCCC et deux cy rendues avec certifficacion de 
maistree Jehan Durant phisicien dudit seigneur sur le pris, achat et delivrance dudit 
azur.. Pour ce XLI I escuz. 

Dijon,, ADCO, B 1532, f. 322v-323r, Ree. gén. des Finances, (2e compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Niett bij Gorissen. 
Cockshaww 1969,136, no.56. 
Meisss Limbourgs 1974, 73. 
Niett bij CT Nijmegen 2005. 
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14022 August 20 

48.. De lui (Jean Ie Chien, receveur general de Flandre) sur sa dicte recepte, la 
sommee de CLVI I frans V s.t., a XXXIII I gros de Flandres pour chascun franc, en 
denierss paiéz a Jehan Delinant, marchant demourant a Paris, pour asur qu'il a 
delivréé pour enluminer une Bible et pour draps de soye delivré pour mon dit 
seigneur,, par lectre faicte Ie XXe jour d'aoust 1'an mil CCCC et deux CLVII f. 
Vs.t.. a XXXIII I g. Ie franc. 

Dijon,, AD CO, B 1532, f. 30r, Ree. gén. des Finances, (2e compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Niett bij Gorissen. 
Cockshaww 1969,134, no.48. 
Niett bij Meiss Limbourgs 1974. 
Niett bij CT Nijmegen 2005. 
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14033 January 12 

51.. A Jehannequin et Paulequin, paintres, pour don a euls fait par raon dit 
seigneurr de grace especial, la somme de XX escus d'or. C'est assavoir a chascun X 
escuzz pour avoir de la robe pour ce qu'ilz besoignoient pour mon dit seigneur 
chascunn jour en 1'ostel de maistre Jehan Durant son phisicien si comme il appert 
pluss a plain par les lettres patentes dudit seigneur sur ce faictes, donnees a Saint 
Germainn en Laye le Xll e jour de janvier 1'an mil CCCC et deux cy rendu avec 
quittance.. Pour ce XX escuz. 

Dijon,, ADCO, B 1532, f. 194v-195r, Ree. gén. des Finances, (2e compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Gorissenn 1954, no.75 (naar Champeaux 1895,138, en noemde als bron ADCO B 
15199 (zonder folio-aanduiding). 
Cockshaww 1969,135, no.51. 
Meisss Limbourgs 1974, 73. 
CTT Nijmegen 2005, Document nr.4. 
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14044 January 17 ( ?) of: 1403 January 17 of 18 ? 

57.. A Paulequin Maluel et Jehannequin, paintres et historieurs, ausquelz mon dit 
seigneurr a ordonnéz prendre et avoir chascun jour XX s. p. jusques a quatre ans, 
tantt pour leur vivre comme pour la perfeccion des histoires et enlumineure de 
certainee Bible que mon dit seigneur a ordonnee faire, enluminer et historier par les 
dessuss diz, si comme il appert plus a plain par ung vidimus des letres de mon dit 
seigneurr auquel est attaché ung mandement dudit seigneur donné le XVI e jour de 
marss 1'an mil CCCC et ung, yceuls renduz par le premier compte dudit commis ou 
chappitree de despense commune folio He IIIIx x XIX e sur la partie desdiz 
Paulequinn et Jehnequin, sur laquelle pour la premiere annee a esté baillé a maistre 
Jehann Durant phisicien dudit seigneur auquel mon dit seigneur a commis ladicte 
besongne,, pour bailler aux dessus diz, la somme de Vic frans. Pour ce cy, par vertu 
desdictess letres rendues comme dit est pour la He, IIHe annee baillé audit maistre 
Jehann Durant et par sa recongnoissance faicte le XVUe jour de janvier 1'an mil 
quatrecenss et trois cy rendue. Pour ce Vi c frans. 

Dijon,, ADCO, B 1532, f. 323v, Ree. gén. des Finances (2C compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Niett bij Gorissen 
Prostt 1890-1891, 343 (vermeld als la deuxième annuité' 18 januari 1404 (n.st)) 
Cockshaww 1969,136, no.57 
Meisss Limbourgs 1974, 73. 
Dee Winter 1985, 266 (vermeldde 18 januari 1404 (n.s.) Lille, ADN B 4085, f.79) 
CTT Nijmegen 2005, 95 Document nr.5. 

Seee for additions Doc.no.46. 

Aantekening::  het mandement van maart 1401 (s.a.) waar naar verwezen wordt, wordt 
hierr als van 16 maart gegeven, maar in het document van 8 mei 1402 (Gorissen 76) is 
sprakee van 6 maart 1401 (s.a.) evenals in de aantekening in de marge die door Sterling 
1977,, 419-420, n.15 werd gepubliceerd (zie hierboven bij no.46). 

Dee datering in 1404 van dit document vormt een probleem. Meiss Limbourgs 1974 nam 
dee transcriptie van het document van Cockshaw over maar veronderstelde dat het was 
gedateerdd volgens de PaasstijL d.w.z. 1404. Ook Sterling 1977 nam aan dat het om de 
Paasstijll  ging en wees er bovendien nog op dat niet 17 maar 18 januari gelezen diende te 
wordenn (hij liet het document verifiëren door Pierre Quarré). In de zinsnede '...par vertu 
desdictess letres rendues comme dit est pour la He, IIHe annee ...' is overigens onduidelijk 
(off  verkeerd gelezen) wat met 'He, IIHe annee' bedoeld kan zijn. Wellicht is dit te lezen als 
2dee van vier jaren. 
Err zij echter opgemerkt dat hier in het document zelf vermeld wordt dat Durant op 17 
januarii  1403 voor de ontvangst van de 600 frs. tekende. Het kan derhalve niet om een 
dateringg volgens de oude stijl (d.w.z. = 1404) gaan zoals Prost, Meiss en Sterling hebben 
aangenomen,, als er van uitgegaan mag worden dat de 2C compte van Chousat (B 1532) 
waarinn deze tekst voorkomt, correct gedateerd is namelijk de periode 22-3-1402 au 30-9-
14033 en dus in september 1403 werd afgesloten (zie Pocquet du Haut-Jussé 1937, 53 en 
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71).. Een interpretatie van de datum van het document volgens de Paasstijl lijk t dus 
uitgesloten.. Bovendien werd naar f.299 in de voorgaande compte verwezen en dat was de 
eerstee compte van Chousat (B 1526,22 maart 1401-21 maart 1402). Het bedrag van 600 
frs.. dat Durant ter beschikking werd gesteld is dan bedoeld geweest voor het tweede jaar. 
Indienn dit juist is, zou dat kunnen betekenen dat er zeer waarschijnlijk niet twee- maar 
viermaall  600 fre. voor de onderneming was voorzien (afgezien van de verdere onkosten 
(asurcn(asurcn gratificaties). Deze veronderstelling zou inderdaad meer in overeenstemming zijn 
mett de gebruikelijke wijze van uitbetaling namelijk in jaarlijkse en niet tweejaarlijkse 
tranches.. Hiermee zou bovendien een oplossing gevonden zijn voor het volgende 
probleem. . 

Durantt kreeg in het eerste jaar 600 firs. ( = 750 livres parisis = 15.000 sous parisis.) Indien 
ditt bedrag bedoeld was geweest voor de werkzaamheden gedurende de eerste twee jaren, 
zouu het vrijwel geheel zijn opgegaan aan het arbeidsloon van de Gebroeders: zij kregen 10 
s.. par. per persoon per dag, d.w.z. per jaar 3650 s. par., samen 7300 s. par. per jaar ofwel 
3655 Lpar. ( = 292 frs.). Durant zou derhalve geen geld meer gehad hebben om het 
afschrijvenn van de bijbel te bekostigen zoals tevens in het contract was bepaald: \ . .la 
sommee de VI c frans pour iceulz emploier  es escriptures et perfection d'icelle Bible et 
aussii  es gaiges desdiz Polequin et Jehannequin desdiz XX s.p. par jour...' (G 76; 
Cockshaww no.46). Het is niet aannemelijk dat Durant dergelijke bedragen uit eigen zak 
heeftt voorgeschoten. Gaat men er daarentegen van uit dat er dus gedurende vier jaar elk 
jaarr 600 frs. beschikbaar is gesteld, dan is er sprake geweest van een redelijke verdeling 
tussenn de kosten voor het schrijven (inclusief het perkament) en de werkzaamheden van 
dee Gebroeders. 

Voorr de vervaardiging van de bijbel in vier jaar waren dan tenminste 2400 frs. (= 3000 
liv.par.)) uitgetrokken, waarvan 1168 frs. (4 x 292 frs.) (ofwel - 1460 liv.par.. = 4 x 365 
liv.par.. a 20 s. par.) aan de Gebroeders Limburg zouden worden uitbetaald. Voor het 
schrijven,, perkament e.d. waren dus 1232 frs. (= 1540 liv.par.) voorzien. Het afschrijven, 
dee verluchting en de vervaardiging van de Tiistoires' was dan vrijwel gelijk opgegaan. 
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14077 May 22 

66.. A Jaques Rapponde, la somme de LX frans d'or lesquelz du commandement 
dee feu monseigneur le due cui Dieu pardoint et par ordonnance de maistre Jehan 
Durantt conseillier de mon dit seigneur, ycellui Jaques bailk et delivra pour faire 
ystoress en la Bible en latin et en francoiz que ledit feu mon seigneur faisoit faire, 
laquellee mon dit seigneur a donnee a mon seigneur de Berry, aux personnes qui 
s'ensuivent.. C'est assavoir a Ymbert Scanier enlumineur, XXIII I frans le premier 
jourss de mars mil CCCC et III . Item, le Illl e jour dudit mois ensivant a Jaques 
Contt paintre, XX frans. Item, a Hainsselin de Haguenot enlumineur le XVII e jour 
dee may mil CCCC et quatre, XVI frans. Pour ce, par mandement de mon dit 
seigneurr donné a Confflans lez Paris le XXII e jour de may mil CCCC et sept, cy 
renduu avec quittance dudit Jaques et certifficacion dudit maistre Jehan Durant sur 
laa delivrance dudit argent LX frans. 

Dijon,, ADCO, B 1547, f. 140v, Ree. gén. des Finances, 2241-1406 au 22-11-1407. 
Cockshaww 1969,138, no.66. 
Meisss Boucicautmaster 1968,141. 
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14122 February 1 -1413 January 31 

960.. Item, unes belles Heures, tres bien et richement historiées; et au 
commancementt est le kalendrier, bien richement escript et historie; et après est 
historiéee la Vie et Passion de Saincte Katherine; et ensuivant sont escriptes les 
quattee Euvangiles et deux oroisons de Nostre Dame; et après commancent, les 
Heuress de Nostre Dame, et s'ensuivent pluseurs autres heures et oroisons; et au 
commancementt du second fueillet desdictes Heures de Nostre Dame, a escript: 
audieritis;; couvertes de veluiau vermeil, a deux fermouers d'or, esquielx sont les 
armess de Monseigneur de haulte taille; et par dessus lesdictes Heures a une 
chemisee de veluiau vermeil, doublé de satin rouge; lesquelles Heures Monseigneur 
aa fait faire par ses ouvriers. 

Guiffreyy 1,253 no.960. 
Meisss Late 1971, 228,233,235. 
Meisss Limbourgs 1974, 75, Appendix A. 
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14133 Parij s 

Hanssee Melluel, nouvel orfèvre en 1413. 

A NN Paris K 1040bis no.22 

Henwoodd 1981,160. 

Kovacss 1984, 42-45 (niet beschikbaar) 

Commentaar::  Het moet gaan om Jan van Limburg die zich in dat jaar heeft 
ingeschrevenn in het gilde van de goudsmeden in Parijs (als een van acht nieuwe 
ingeschrevenen).. Kovacs is de eerste geweest die dit gesignaleerd heeft. Het is aan te 
nemenn dat men een zekere leeftijd bereikt moest hebben om zich in het gilde te kunnen 
inschrijven.. Bovendien was er sprake van coöptatie in de gilden en was, al naar gelang de 
economischee omstandigheden, het aantal leden gelimiteerd. Zo is niet zonder meer hieruit 
aff  te leiden dat hij in 1413 ca 23-25 jaar is geweest (cfr. in 1400 jeune enfant genoemd). 
Hett feit dat Jan dus ingeschreven heeft gestaan in het gilde van de goudsmeden hoeft niet 
tee betekenen dat hij zelf actief het beroep gepraktiseerd heeft, maar wel dat hij in elk geval 
gerechtigdd is geweest tot de uitoefening van de handel in edelsmeedwerk (en edelstenen) 
enn in het verlengde daarvan de taxatie en de pandneming. We mogen aannemen dat hij 
verstandd van zaken heeft gehad. Hiermee lijk t een bevestiging gevonden van het 
vermoedenn dat ik reeds in 1995 (Appendix.I-J noot 10 alhier) naar voren had gebracht. 
Alleenn in dit soort handel kon men zich zodanige kapitalen verwerven dat men in staat 
wass anderen leningen te verstrekken zoals de gebroeders blijkens het document dat 
Ribaultt 1990 publiceerde, hebben gedaan. 
Hierr zij er nog aan herinnerd dat aangenomen mag worden dat ook Paul door zijn 
huwelijkk met Gillette la Mercière, erfgename van haar vader de mareband Gillet Merrier uit 
Bourgess (haar moeder Marie du Breuil hertrouwde bovendien met de bekende changeur 
Audebertt Carin in Parijs), in het milieu van de Parij se goudsmeden en wisselaars goede 
connectiess zal hebben gehad. 
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Afterr  1416 June 16 

1164.. Item, en une layette plusieurs cayers d'unes très riches Heures, que faisoient 
Poll  et ses freres, tires richement historie2 et enluminez; prisez Vc liv. t. 

Guiffreyy II , 280, nr. 1164. 
Meisss Limbourgs 1974, 80. 
CTT Nijmegen 2005,378 nr.105. 
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Beforee 1417 Apri l 29 

Pourr diminucion et dechiet de la somme de 700 liv. par. qui font 875 liv. t que ont 
estéé prisées unes belles Heures tfès bien et richement historiées, au 
commencementt desquelles est le kalendrier, etc.; 1) lesquelles Heures tres haulte et 
puissantt dame la royne de Secille a envoyé quérir et demander par maistre Pierre 
Franchomme,, chantre de 1'esglise de Paris, a messeigneurs les executeurs, et 
lesquelless mesditz seigneurs lui ont envoiées par ledit chantre pour icelles veoir et 
retenirr s'il lui plaisoit en payant ladicte somme de 700 liv. par., ou telle autre 
sommee d'argent, comme bon lui sembleroit, affin qu'elle eust envers le roy de 
Secille,, son seigneur et mari, principal executeur du testament dudit feu Seigneur, 
lee fait de ladite execution pour recommandé; laquelle dicte Royne, après ce qu'elle 
ott longuement veues et advisees icelles Heures, a retenu ycelles par devers elle et 
paiéé a ladite execution seulement la somme de 300 liv.t. Et ainsi est ladite somme 
dee 875 liv. t. diminuée de 575 liv. t. 

1)) The description of the manuscript was copied from the item in the inventory of 
Robinet,, given above, no.960. 

Guiffreyy II , 299 f. 
Meisss Limbourgs 1974, 80. 
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APPENDIXX I-B 

DEE BIBLE  MORAUSÉE MS FR. 167 I N DE BIBLIOTHÊQU E 

NATIONAL EE PARIJS. 

Naarr thans wordt aangenomen heeft de Bible moratisêe ̂ ms fr. 167 in de 

Bibliothèquee nationale in Parijs indertijd tot voorbeeld voor ms fr. 166 in dezelfde 

bibliotheekk gediend. Aangezien het feit dat het ms fr. 167 in bezit van de hertogen 

vann Bourgondië is geweest, als een argument naar voren is gebracht ter 

ondersteuningg van de theorie dat ms fr. 166 de Bijbel is geweest die Philips de 

Stoutee de Gebroeders Limburg in 1402 in opdracht had gegeven, is hier de 

pedigreee van ms fr. 167 nagegaan. 

Avri ll  heeft in 1973 voorgesteld ms fr. 167 te identificeren met de Bijbel die Jan de 

Goedee omstreeks 1350 heeft laten maken. Zijn voorstel is aantrekkelijk en het is 

niett onaannemelijk dat het handschrift inderdaad voor of in opdracht van Jan de 

Goedee werd gemaakt.1 Het handschrift is vermoedelijk in 1373 en in 1380 vermeld 

inn de koninklijke inventarissen (A).2 Daarna zou het op een of andere manier in 

bezitt van Philips de Stoute zijn overgegaan die in 1401 een stuk stof voor de 

bekledingg ervan heeft laten aanschaffen (B). In 1404 zou het handschrift in zijn 

inventaireinventaire après décès kort zijn beschreven (nr.34) (C). In 1420, in de inventaire après 

décèsdécès van Jan zonder Vrees, is het handschrift voor het eerst zodanig beschreven 

datt aan de identificatie geen enkele twijfel lijk t te kunnen bestaan (D).3 

Bijj  de identificatie op basis van de vermeldingen van het handschrift in 1401 en 

14044 volgde Avri l Durrieu die in 1895 reeds had gesuggereerd in deze 

vermeldingenn een van de bijbels ms fr. 166 of 167 te herkennen. Ofschoon Avril 

erkendee dat de beschrijvingen op zich niet toereikend zijn voor een identificatie 

mett ms fr. 167, beschouwde hij de toeschrijving van de miniaturen in ms fr. 

1666 aan de Gebroeders Limburg als een doorslaggevend argument in deze.4 
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Dee Winter aanvaardde AvriTs identificatie van de beschrijvingen in 1380 en 1401 

mett de Bijbel van Jan de Goede, maar maakte een voorbehoud met betrekking tot 

dee vermelding in 1404, in welke hij de bijbel meende te mogen herkennen die 

Philipss de Stoute vóór 14 april 1400 voor 600 escus d'or van Jacques Rapondi had 

gekochtt (E).5 De Bijbel van Jan de Goede zou in 1404 naar zijn mening niet meer 

zijnn opgevoerd omdat hij op dat moment ter beschikking was gesteld aan de 

Gebroederss Limburg ten behoeve van de vervaardiging van ms fr. 166. Het 

handschriftt zou daarna weliswaar spoedig weer geretourneerd zijn aan de 

bibliotheekk van Jan zonder Vrees.6 

Dee Winter lijk t gelijk te hebben wanneer hij de identificatie van het handschrift 

beschrevenn in de inventaris van 1420 met dat beschreven in de inventaris van 1404 

(nr.34)) afwijst, een kwestie waarop ik zo dadelijk zal terugkomen. Maar men kan 

zichh afvragen of zijn alternatieve identificatie van het handschrift beschreven in 

14044 (nr.34) met de bijbel die de hertog vóór 14 april 1400 van Rapondi had 

gekochtt (ADCO B 1517, f.206v), redelijk is. De benaming bibkystoriée van nr.34 is 

gelijkluidendd aan die van een van de zes handschriften genoemd in het document 

vann 1401 terwijl daarentegen de omschrijving van de bijbel van Rapondi 

verschillendd is ("...une belle Bible escripte en francois..."). Er werd in de inventaris 

vann 1404 (fol.36) vermeld dat het tot de handschriften behoorde die Richart Ie 

Contéé in beheer heeft gehad zodat het aannemelijk is dat voor deze inventaris 

gebruikk is gemaakt van een lijst van de hand van deze Le Conté. Zo ligt het meer 

inn de rede om de bijbel van Rapondi te vereenzelvigen met de andere bijbel die in 

hetzelfdee document van 1401 werd genoemd, namelijk "la Bible en francoiz". 

Weliswaarr is deze Bijbel niet meer te identificeren in de inventaris van 1404, maar 

mogelijkk is zij nog in de items van de inventarissen van 1420 en 1477 te herkennen 

zoalss De Winter voorstelde.7 

Daarmeee zijn wij weer teruggekeerd bij het probleem waarmee De Winter zich 

geconfronteerdd had gezien en dat hij had gemeend te kunnen oplossen met zijn 

alternatievee identificatie, namelijk in hoeverre kan ms fr. 167 identiek zijn geweest 

mett de vermeldingen in het document van 1401 en de inventaris van 1404 (nr.34)? 
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Dee Winter had echter terecht geconcludeerd dat dat niet mogelijk kan zijn op 

grondd van de beschrijving in de inventaris van 1420. In deze inventaris is sprake 

vann een handschrift voorzien van "quatre fermouers d'argent dorez hachiez" 

terwijll  daarentegen het handschrift in 1404 slechts twee "fermouers d'argent 

dorés""  had die bovendien voorzien waren van de wapens van de hertog ("armoiez 

auxx armes de feu mondit seigneur").8 Het is niet ondenkbeeldig dat de sloten van 

eenn handschrift binnen een tijdsbestek van ca 20 jaar vervangen zijn, maar dat een 

handschriftt met twee sloten opeens zou zijn voorzien van vier sloten is toch 

minderr waarschijnlijk. Het zou een flinke en ongebruikelijke structurele ingreep 

hebbenn betekend. Daar komt bij dat het handschrift indien het inderdaad zou gaan 

omm de Bijbel die Jan de Goede had laten maken, oorspronkelijk reeds voorzien is 

geweestt van vief sloten zoals Avril heeft opgemerkt: "deux paires de fermouers 

d'argentt esmaillez a fleurs de Hz." Toegegeven, deze sloten waren van zilver en 

geëmailleerd.9 9 

Eenn ander argument dat tegen een identificatie van het handschrift genoemd in 

14011 en 1404 met de Bijbel ms fr. 167 zou kunnen pleiten, is het volgende. In het 

documentt van 1401 werd voor de ontvangst van stukken stof bestemd voor zes 

manuscriptenn getekend door Richart Ie Conté: 

"laa Bible ystoriee, Ie livre Etique, Ie livre Ypolite, la Bible en francoiz, les croniques 

dee France, Ie livre de Tituliveus." Twee van deze handschriften waren recent 

verworven:: de "Bible escripte en francois" werd aangekocht van Jacques Rapondi 

vóórr 14 april 1400 (n.s.), de Titus Livius werd als étrennes ontvangen van Dino 

Rapondii  in 1400 (n.s.). Zo is het niet onaannemelijk om te veronderstellen dat alle 

zess handschriften tamelijk recente acquisities zijn geweest, waarvoor de lappen van 

zijdee ter bescherming zogenaamde chemises, waren aangekocht.10 

Mett betrekking tot de Chroniques meende De Winter dat het om het exemplaar 

gingg dat zich thans in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, handschrift 4 bevindt 

enn herkenbaar werd beschreven in de inventaris van 1420. Dit handschrift uit ca 

13200 had de hertog in 1384 voor 72 francs bij de libraire Henriot Gamier gekocht. 

Maarr de veronderstelling dat de Chroniques de France vermeld in 1401 en in 1404 
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(nr.33)) misschien geïdentificeerd zouden mogen worden met een ander exemplaar 

namelijkk dat Guillaume Malet, mcatre d'ostel du rqy, in 1397 Philips de Stoute cadeau 

hadd gedaan (Paris Bibüothèque de l'Arsenal, ms 5223, uit ca 1390), lijk t mij toch 

plausibeler.. Malet had als een tegengift vdsselle d'argent ter waarde van 200 firs 

ontvangen,, een aannemelijk bedrag voor een dergelijk handschrift zoals Winter 

1677 opmerkte. Verder vermeldde hij nog dat Philips de Stoute een Chroniques aan 

Isabeauu de Bavière had uitgeleend. Zij had het handschrift (op haar beurt) aan de 

koningg geleend waarbij het kennelijk enigszins in het ongerede was geraakt, want 

zijj  had het laten opknappen en er nieuwe "fermoers d'argent dorez armoiez aux 

armess de monseigneur de Bourgogne" voor laten maken (betalingen 24 december 

13988 en 1 maart 1399). Winter vroeg zich nog even af of dit hetzelfde boek is 

geweestt als vermeld in het document van 21 februari 1401 met betrekking tot de 

aanschaff  van de stoffen, maar koos dus voor een identificatie met het exemplaar in 

Brussel.11 1 

Dee Chroniques de France figureerde als eerste (nr.33) onder de stukken in de 

inventariss van 1404 die door Richart Ie Conté beheerd waren, gevolgd door de 

Biblee ystoriée (nr.34) en de Tituslius (sic!) (nr.35). De livres "Etique" en 

"Politique""  (twee werken van Aristoteles in opdracht van Charles V vertaald door 

Nicolee Oresme 1372) die eveneens in het document van 1401 werden genoemd, 

meendee De Winter te mogen herkennen in de volumes respectievelijk in de KB 

Brussell  9505-06 en in een particuliere collectie in Parijs. De twee banden werden 

inn de bibliotheek van het Louvre beschreven in 1373 en 1380 en maakten deel uit 

vann een veertigtal boeken die aan Louis d'Anjou 7 oktober 1480 ter verpanding 

warenn uitgeleend maar na zijn dood in 1385 werden gerestitueerd. De boeken 

werdenn opgevoerd in de inventaris van 1404 als de nrs. 66 en 67 waarbij nog kan 

wordenn aangetekend dat bij het eerste deel werd vermeld dat het voorzien was van 

"deuxx fermaux d'argent dorés, armoiez aux armes de mondit seigneur" (dat wil 

zeggenn Philips de Stoute), en het tweede deel "deux fermaulx d'or, aux armes du 

Roy""  had. Dit zou er op kunnen wijzen dat de koning de twee volumes aan Philips 

dee Stoute cadeau heeft gedaan, want in 1373 en 1380 waren de delen nog voorzien 
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vann respectievelijk "fermoers d'or tres bien ystorié" en "deux fermouers d'argent, 

hashiezz des armes de France".12 

Voorr deze twee boeken had Philips (getuige de bevestiging van Richart le Conte 

vann 4 april 1402) twee leren etuis "armoyés aux armes de mon dit seigneur" laten 

maken.. Tegelijkertijd had hij echter ook een identiek etui laten maken voor een 

anderee "aanwinst" namelijk het Livre des Propriétés des choses van Barthélemy 

1'Anglais,, "... tout nuef, escript et ystorié", die hij kennelijk in de loop van 1401 had 

gekochtt van Jacques Rapondi en waarvoor hij hem op 3 januari 1402 400 écus 

betaalde.133 Indien het bij deze zes handschriften gaat om recente acquisities, lijk t 

dee kans dat de Bibleystoriée van 1401 identiek is geweest met de Bijbel van Jan de 

Goedee vermeld in de inventaris van 1380, klein, te meer daar dit handschrift was 

voorzienn (couvert) van een "drap d'or a Agnus Dei", waarbij ik even in het midden 

will  laten of deze 'drap d'or5 de stof van de band of de chemise betrof.14 

Tott slot zou ik nogmaals aan het feit willen herinneren dat de inventaris van 1420 

niett het bezit van Philips de Stoute betrof maar dat van Philips de Goede dat hij 

georvenn had van zijn vader Jan zonder Vrees in Dijon. Mede gelet op de 

omvangrijkee geschenk-cultuur in die tijd waarbij wij vooral denken aan het gebruik 

vann de étrennes bij het Nieuwe Jaar, kan niet zonder meer aangenomen worden 

datt ms fr. 167 een erfstuk uit de boedel van Philips de Stoute is geweest. Indien de 

Bijbell  ms fr. 167 de Bijbel van Jan de Goede is geweest die in 1373 en 1380 werd 

beschreven,, is het dus volstrekt duister op welke wijze hij vóór 1419 (1420) in het 

bezitt van Jan zonder Vrees is geraakt. 

*#* * 

Overzichtt  van de beschrijvingen van de genoemde handschriften in de 
verschillendee inventarissen en documenten (naar  De Winter  1985): 

(A)) Inventaris van Charles V, 1373 en 1380: 
'Laa tres belle Bible toutte historiée que fist le roi Jean couverte de drap d'or a 
Agnuss Dei.' 
(DeHslel907,IInr.l02) ) 
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(B)) 21 februari 1401: aanschaf stoffen voor boeken: ' . . . la Bible ystoriee, Ie livre 
Etique,, Ie livre Ypolite, la Bible ea francoiz, les croniques de France, Ie livre de 
Tituliveus,, ...' 
(ADCOO Piece B 388 ; naar Prost 1890-1891, 341-342) 

(C)) Inventaris van Philippe Ie Hardi, 1404: 
nr.. 34: 'Item la bible ystoriée fermant a deux fermouers d'argent dorés, armoiez 
auxx armes de feu mondit seigneur.' 
(ADCOO B 301, f.36) 

(D)) Inventaris van Philippe Ie Bon (biens mobiliers héritées de son père Jean sans 
Peur),, 1420: 
'Item,, ung autre livre nommé la Bible historiée, escripte en parchemin, de lettre de 
forme,, en francois et en latin, a III I colonnes, historiée de blanc et de noir et 
enluminéé d'or et d'asur, en chascun feuillet XVI histoires, commencant ou He 
feuillett et protuHt , et ou derrenier foris cams, couverte de cuir rouge marqueté, a 
quatree fermouers d'argent dorez hachiez.' 
(BNP,, Colbert 500, nr.127, f. 150 (Doutrepont 1906, nr.86)). 
<< feuillet = Partie d'une feuille de papier pliée formant deux pages (Dictonnaire de 
Littré)> > 

(E)) Gekocht van Jacques Rapondi vóór 14 april 1400 (n.s.): 
'AA Jacques Raponde marchant demourant a Paris, auquel estoit deu par mon dit 
seigneurr la somme de Vi c escus d'or pour une belle Bible escripte en francois de 
lettree de forme, tres bien hystoriée dedens et dehors armoies aux armes dudit 
seigneur,, couverte de drapes cramoisy et garnis de gros fermaulx d'argent dorez, 
laquellee Bible ledit seigneur fist acheter et prenre de lui pour la dicte somme de 
VI cc escus et ycelle retenue devers lui.' 
(ADCOO B 1517, f. 206v.) 

NOTENN BIJ APPENDIX I-B 

ii  Avril 1973, 91-125; Sterling 1987, 1,150-155 nr.22; Lowden 2000, I, 221-250; CT Dijon 
2004,102-103,, nr.28. 

22 De Winter 1976, 345, 677-684 en De Winter 1985, 67,162-164. Hij ging er zonder meer 
vann uit (58-59) dat de bijbel die de koning uit de bibliotheek van het Louvre 29 december 
13988 had opgevraagd, ms fr. 167 is geweest, maar in het item nr.40 in zijn catalogus (262-
264)) vermeldde hij dit niet met zoveel woorden; Avril 1973, 118-120 overwoog nog de 
mogelijkheidd dat ms fr. 167 de bijbel geweest zou kunnen zijn die Chades VI in 1398 uit 
dee bibliomeek had opgevraagd, namelijk de Bible historiée van koningin Jeanne de 
Bourbon,, maar hij wees deze mogelijkheid af. Deze bijbel was bovendien in het Frans en 
niett in het Latijn èn het Frans. De Winter is dus onnauwkeurig met Avril's suggestie 
omgesprongen.. Voor de Bijbel van Jeanne de Bourbon zie Delisle 1907, II , 21 nr.103. 

33 De Winter 1985,163. 

152 2 



**  Avri l 1973,92-4; Durrieu 1895,103,114-118. 
Aangezienn de toeschrijving van het handschrift in Chantiüy aan de Gebroeders een axioma 
is,, zouden wij , indien wij Avril' s argument zouden aanvaarden, in een zogenaamde 
kringverwijzin gg terechtkomen. 

ss De Winter 1985,130. 

66 De Winter 1985,263. 

77 De Winter 1985, 263-264, 130-131; zie over andere vermeldingen van Bijbels in het 
Franss in de inventaris van Margaretha van Vlaanderen (1405): 162-163 nr.156 en 166 
nr.174. . 
Lowdenn 2000,1,221-250. Lowden 245 ging er van uit dat in de Bibkystoriée het ms ft. 167 
herkendd mag worden. Hij tekende weliswaar aan dat tussen 1420 en 1467 de rode band 
("couvertee de cuir rouge marqueté") door zwart satijn ("couverte de satin figure noir") 
vervangenn zou zijn. 

88 De Winter 1985, 130-131, 263. Ook Durrieu 1895, 114 had gesignaleerd dat het 
handschriftt in 1420 vier  sloten had in tegenstelling tot de beschrijving van 1404 waar 
slechtss twee sloten werden vermeld. 

»» Avri ll  1973,122. 

100 De Winter 1985,263,130 nr.34,131-132 nr.35. 

111 De Winter 1985,166-167 nr.175. Prost 1890-1891,337-337 gaf als jaar van het geschenk 
13966 (n.s.) evenals Hirschbiegel 2003,384, nr. 699. 

122 De Winter 1985, 222-225 nr.17 (figs.103-105). De Winter 1985 veronderstelde dat de 
tweee delen in 1385 niet terugkeerden in de bibliotheek van het Louvre. Henwood 2004, 
244 wees er nog eens op dat de zogenaamde plundering van de koninklijke schatkist door 
Louiss d'Anjou in 1381 in feite een lening van de koning is geweest. Louis*  weduwe 
verplichttee zich in 1385 de objecten die deel van deze lening hadden uitgemaakt, te 
retourneren. . 

133 De Winter 1985, 133 nr.37, 195-197 nr.4. Hij identificeerde het met het ms 9094 in de 
KBB Brussel (fig.179). Het document van de etuis gaf hij op 223 (ADCO B388). Het is niet 
onaannemelijkk dat Philips het in opdracht heeft laten maken. Volgens Hirschbiegel zou 
Philipss dit handschrift in januari 1402 als éttennes aan een niet bij name genoemd persoon 
hebbenn geschonken. Hirschbiegel 2003, 434, nr. 1205: "un traite aristotélicien de la 
propriétéé des choses tout nuef escript et ystorié, 400 écus d'or" (ACO B 1526, f.298), hij 
verweess naar David 1945, 46. Het laten maken van etuis voorzien van zijn wapen voor de 
boekenn zou uitgelegd kunnen worden dat Philips van meet af aan de boeken voor zichzelf 
heeftt aangeschaft en niet om cadeau te doen. 

144 De Winter 1985, 263; Delisle 1907, II , nr.102. Ik wil niet verhelen dat ook de banden 
vann handschriften met stof werden bekleed. Maar een boekband met stof bekleden was 
gewoonlijkk het handwerk van een specialist, de binder, die zulk werk in zijn atelier 
uitvoerde.. Aan de vervaardiging van de chemise kwam hij gewoonlijk niet te pas. Dat was 
hett werk van een naaister en zo is aan te nemen dat de stoffen benodigd voor de chemises 
aann Richart Ie Conté, als beheerder van de boeken, ter hand werden gesteld, die er verder 
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zorgg voor droeg dat de naaisters in huis deze ter plaatse op maat maakten voor de 
betreffendee boeken. Voor chemises zie A.Vallet de Viriville , La bibliothèque d'Isabeau de 
Bavière,, Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 1858,363-687. 
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APPENDIXX I-C 

VOLUMINEUZ EE BIJBEL S 

All  eerder heb ik hier het vermoeden uitgesproken dat de bijbel die Philips de 

Stoutee aan de Gebroeders Limburg in opdracht had gegeven misschien zelfs uit 

meerderee delen heeft bestaan. Gezien de kosten en de tijd die voor de decoratie 

voorzienn werd, is het project waarschijnlijk vergelijkbaar geweest met soortgelijke 

ondernemingenn waarvan ik er hier, ter vergelijking, een aantal zou willen noemen. 

Hett is niet altijd uit te maken om wat voor soort bijbels het ging. Het betrof 

evidentt prestigieuze projecten, vaak op het grootste formaat perkament Voor de 

verderee motieven en achtergronden van het afschrijven cq. laten afschrijven, 

vertalenn en drukken van de bijbel wil ik verder verwijzen naar onder andere: 

S.. Berger, La Bible franfaise au Mqyen Age: étude sur les plus anciennes versions de la Bible écrites en 
proseprose de longue d'oil, Paris, 1884. 

P.. Durrieu, *Manuscrits de luxe executes pour des princes et des grands seigneurs francais', 
in:: LeManusmt, 2,1895,103,113-22,129-135. 

W.. Walther, Die deutsche Bibeüberset^tng des Mittelalters, Braunschweig, 1892, spec. 672-676. 

E.Zimmermann,, Die deutsche Bibel im religiösem Leben des Spatmittelalters, in: 
H.Vollmer,, Neue Beitrdge %ur Geschichte derdeutschen Bibel Bibel im Mittelalter, hrsg. in G. mit O. 
Grueterss und E.Zimmermann, von H. Vollmer, (Bibel und deutsche Kultur. 
VeröfFendichungenn des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg, Band VIII) , Potsdam, 
1938,1-91. . 

CL.dee Bruin, Middelnederlandsche vertalingen van bet OTy Groningen 1934. 

A.. de Laborde, Etude sur la Bible moralisée illustrée, Paris, 1911. 

J.. Lowden, The Making af the Bibles MoraBsées, I:  The Manuscripts, II:  The Book of Ruth, 2 vols., 
(Pennn State University Press), London, 2000. 

FAvril ,, TJn chef d'oeuvre de 1'enluminure sous Ie règne de Jean Ie Bon: La Bible 
moralisée,, manuscrit francais 167 de la Bibliothèque Nationale', in: Fondation Eugène Piot. 
MonumentsMonuments etMémoires etMémoires publiésparl'Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 58,1972, 95-125. 

M.ICA.. van den Berg, De Noordnederlandse historiebijbel, Hilversum 1998. 

H.Kunze,, Geschichte der Buchillustration in Deutschland Das 15.Jahrhundert, 2 vols. Leipzig 
1975,1,, 303-319. 

S.Hindman,, Text and Image in Fifteenth-century Illustrated Dutch Bibles, Leiden 1977. 
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Rouse,, R.H., M.A. Rouse, Manuscripts and Their Makers. Commercial Book Producers in in Medieval 
ParisParis 1200-1500, 2 vols., Turnhout 2000. 

1.. De Bijbel met glossen in 11 delen die Gui de la Tour du Pin, bisschop van 

Clermontt (1222-1286) heeft laten maken door Nicolas Lombard in Parijs in de 

jarenn 1250 en 1260 en bestemd had voor de Dominicanen van de Notre-Dame de 

Contortt in Lyon waar hij ook zijn graf had gekozen. 

Ziee Rouse 2000,1,51-71. 

2.. Jean Ie Bon trof onder de joyaux die Humbert, dauphin de Viennois, hem in 

13555 had nagelaten, onder andere een Bijbel in 14 delen aan. 

Delislee 1907,1,330. 

Delislee Cabinet 1,1868-1881,17 (Trésor des Chartes reg. 84 pièce 153). 

3.. Jean Ie Bon liet door Jean de Sy een bijbel beginnen. Deze was daarna in bezit 

vann respectievelijk Louis d'Orléans, Charles d'Orléans en de hertog van Bedford. 

Hett ging om een vertaling, met commentaar (exposicion) en een gloss, geschreven 

inn twee kolommen. Van de 11 delen die gereed kwamen, is een deel bewaard 

gebleven.. De overige delen zijn waarschijnlijk verbrand bij de inname van het 

kasteell  Balinghem in 18 juli 1436, aangezien Bedford de bijbel aan Richard Sellyng 

inn onderpand had gegeven voor achterstallige soldij. 

Delislee Cabinet 1,1868-1881,16; Shultz, 1977,199-201 ;Stratford 1993, 336-338. 

4.. Louis d'Orléans schonk in augustus 1397 een bijbel uit de koninklijke collectie 

aann de Célestins in Parijs (Bibl. Arsenal lat.590). 

Eenn tweede schenking aan de Célestins in december van hetzelfde jaar betrof een 

anderee bijbel in 5 delen, eveneens uit de koninklijke collectie. De delen 1 en 5 

bevindenn zich thans in de Bibl. Arsenal en de delen 2-4 in de Bibliotheek in St. 

Petersburg. . 

Inn hetzelfde jaar kocht Louis d'Orléans nog voor 400 frs. een bijbel van Augustin 

Damasse,, koopman uit Lucca en van april 1396 tot november 1398 liet hij 

vertalerss en schrijvers betalen die werkzaam waren aan de voortzetting van de 
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onvoltooidd gebleven bijbel van Jean de Sy. Deze onderneming werd daarna 

kennelijkk stopgezet 

Shultzz 1977,177,184,199. 

5.. Jean de Berry kreeg van paus Clemens VI I (+1394) een 10-delige bijbel ten 

geschenkee die hij in 1402 voor zijn Sainte Chapelle in Bourges bestemde. 

Daarnaastt ontving hij nog een tweedelige bijbel die thans in de Biblioteca 

Apostolicaa Vaticana (Vatlat. 50-51) bewaard wordt. 

Meisss Late 1969,194-198, 342-3. 

6.. Philips de Stoute kocht in april 1400 voor 600 écus, een rijk geïllustreerde bijbel 

inn het Frans van Dino Rapondi. 

Dee Winter 1985, 66,130 nr.34. 

7.. Jan zonder Vrees verwierf in 1415 een zeer rijk versierde bijbel in het Frans, 

'toutee enluminée d'or et d'azur', van Jean Chousat, receveur general des finances 

dee Bourgogne, waarvan hij de prijs (500 escus d'or) liet schatten door zijn 

biechtvaderr en een raadsheer. Hij gaf deze te leen aan zijn vrouw Margaretha van 

Beieren.. Het ging om een volume in het grootste formaat perkament ("dont une 

peauu dud. parchemin pouvait faire deux feuillets seulement" ofwel "... de deux 

feuilletzz la peau .."), van 558 feuilles, voorzien van pagina-grote histoires aan 

hett  begin. <hiervoor was dus een kudde schapen van 279 schapen geslacht! >. 

B.. Prost, Quelques acquisitions de manuscrits par les dues de Bourgogne Philippe 

Iee Hardi et Jean sans Peur (1396-1415), Archives bistoriques, artistiques et littéraires, II , 

1890-1891:: 337-353, spec. 352-353. 

8.. Op het einde van de 14' eeuw deed Pietro Sacchi da Verona, later bibliothecaris 

vann Jean de Berry, veel moeite om een bijbel te recupereren die hij ter verkoop aan 

Richardd II naar Engeland had gezonden. Na de dood van Richard wist hij de bijbel 

uiteindelijkk naar Brugge te laten verschepen waar hij probeerde het boek te 

verkopenn aan de hertog van Bourgondië die echter net vertrokken was toen het 

handschriftt arriveerde. Hij keerde daarna terug naar Parijs waar hij het boek 
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uiteindelijkk aan Jean de Berry verkocht. Het is niet bekend welke bijbel dit in de 

Beny'ss bezit is geweest. 

Meisss Late 1969, 65; De Winter 1985, 66 n.39. 

9.. De Bijbel die koning Wenzel van Bohemen liet schrijven. Het betreft een 

vertalingg die incompleet is gebleven. Hij bestond oorspronkelijk uit 3 delen (thans 

inn 6 delen ingebonden) in het formaat van 535 x 370 mm, 1214 fols., Wenen, 

Oesterreichischee Nationalbibliothek, Cod. 2759-2764. 

10.. Henry IV van Lancaster liet een grote latijnse bijbel schrijven (vóór maart 

1413)) in formaat 625 x 430 mm, 350 fols., London BL Royal ms l.E.IX. 

11.. De latijnse Bijbel in 1402-3 geschreven door Henricus van Arnhem in het 

Karthuizerr klooster Nieuwlicht in Utrecht (incompleet bewaard gebleven), formaat 

5155 x 355 mm. 

CTT Brussel 1971, 20 no.5. 

12.. De Bijbel van Thomas a Kempis uit 1427-1438 bestaande uit vijf delen, 

formaatt 343 x 240 mm. Darmstadt Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 

324. . 

CTT Brussel 1971, nr.58. 

13.. De Bijbel in twee delen die Everard Soudenbalch liet schrijven ca 1465, 

formaatt 397 x 292 mm. 

Wenen,, Oesterreichische Nationalbibliothek 2771. 

CTT Utrecht 1989,201-204, No.61. 

14.. Herman Droem, kanunnik kapittel S. Maria in Utrecht vanaf 1425 en deken 

vanaff  1458 tot zijn dood in 1476, liet vóór 1472 een ladjnse Bijbel in 7 delen 

schrijven,, waarvan de bestemming onbekend is, formaat 520 x 380 mm. 

Romee Biblioteca Casanatense, ms 4212. 

CTT Utrecht 1989, 219-222, No.72. 
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15.. Herman Droem liet ook nog de zesdelige Zwolse Bijbel maken die bestemd 

wass voor S.Maria in Utrecht, 1464-1476 en thans in de Universiteitsbibliotheek 

Utrechtt wordt bewaard, formaat 535 x 390 mm. 

CTT Utrecht 1989,245-247, No.84. 

16.. Die Kölner Bibel van 1478/1479 (=KBB), gedrukt door Von Unckel. De 

bijbell  verscheen tegelijk in een niedersachsische (KBU) en een niederdeutsche 

(KBE)) editie. 

Kautzschh 1981, 9-13. 

17.. De niederdeutsche Lübecker Bibel van 1494, gedrukt door Steffen Arndes in 

Lübeck. . 

Colenbranderr 1993,139-150. 

18.. De Biblia Pauperum van Jacob Cornelisz van Oostsaanen en Lucas van Leyden 

iss een bijzondere vorm van een bijbel-uitgave geweest namelijk in de vorm van 

reuzen-houtsnedenn voorzien van teksten in het Nederlands, Frans en Latijn 

(verkrijgbaarr in verschillende edities). De Bijbel bestond uit 12 bladen met telkens 

tweee reeksen van drie voorstellingen in een architectonische omlijsting boven 

elkaar:: 24 NT scenes en 48 OT scenes, totaal drie meter lang uitgegeven door 

Doenn Pietersz in Amsterdam ca 1530. 

Filedtt Kok 1988, no.2, 83-116. 

19.. De Biblia Regia of Polyglotta naar voorbeeld van de Alcala Bijbel in vier talen 

(Hebreeuws,, Chaldeeuws, Grieks en Latijn) door Plantijn gedrukt 1568-72 (in acht 

delen). . 

Sabbee 1978,36-46. 

*** * 
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APPENDIXX I- D 

D EE MON T SAINT-MICHE L I N DE TRÈS RICHES HEURES 

Dee miniatuur met het gezicht op de Mont Saint-Michel (f. 195) (Afb.l.D.1) biedt 

eveneenss aanknopingspunten voor de datering van het handschrift van de Tres 

RichesRiches Heures. Bazin heeft in zijn uitvoerige beschrijving van de bouwgeschiedenis 

vann de berg in 1933 en 1978 uiteraard ook de miniatuur in de Tres Riches Heures niet 

buitenn beschouwing gelaten. Hij kwam daarbij tot enkele opmerkelijke conclusies. 

Zoo meende hij op grond van het ontbreken van een aantal gebouwen op de minia-

tuurr dat de Gebroeders Limburg de Mont Saint-Michel vóór 1400, misschien wel 

vóórr 1393 (of zelfs nog eerder: in 1391 of 1390) hebben bezocht en ter plaatse 

tekeningenn hebben gemaakt.1 Hij twijfelde geen moment aan het auteurschap van 

dee Gebroeders Limburg, hetgeen dus een datum ante quem van het voorjaar 1416 

inhield.. Evenmin twijfelde hij aan de precisie waarmee zij de berg en de gebouwen 

zoudenn hebben weegegeven. Maar afgezien van het feit dat de Gebroeders Lim-

burgg in 1393 wel heel erg jong zouden zijn geweest, is de identificatie van een aan-

tall  gebouwen op de miniatuur zoals voorgesteld door Bazin, vatbaar voor discussie 

enn is ook zijn vroege datering van de miniatuur (of van de voorbeelden) aanvecht-

baar. . 

Voorr een goed begrip van de situatie is het echter noodzakelijk hier eerst een be-

knoptt overzicht te geven van de belangrijkste gebouwen en hun onderdelen die 

zichzich met name aan de oostelijke en de zuidelijke zijde van de berg bevinden. Fraaie 

oudee foto's van de berg uit 1875, zijn te vinden in het boek van Gout uit 1910 

(Afb.l.D.2-3).2 2 

Inn het Musée des Plans-Reliefs in het Hotel des Invalides wordt een maquette 

(plan-reliëf)) van de Mont Saint-Michel bewaard die de situatie van 1701 weergeeft 

(Afb.l.D.4).. Deze maquette vormt vanwege de restauraties, veranderingen en de 

nadienn ingestorte, afgebroken en verdwenen gebouwen een essentiële bron van 
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informatie.. Ook deze maquette zal in de navolgende beschrijving en discussie 

wordenn betrokken.3 

Dee hier te geven beschrijving betreft slechts de gebouwen die aan de oost- en de 

zuidzijdee van de berg op het plan-reliëf zichtbaar zijn. Naast een moderne platte-

grondd is hier voor de nummering van de gebouwen nog de plattegrond van Bazin 

19788 bijgevoegd (Afb.l.D.5-6). Voorts worden hier nog een aantal recente afbeel-

dingenn gegeven (Afb.7-11). 

Opp de hoek aan de noordzijde van de berg bevindt zich de Merveille (21) die ge-

bouwdd werd tussen 1211-1217. Het gaat om een kolossaal gebouw waar de Au-

mönerie,, de Salie des Hötes en de refter van de monniken zich boven elkaar be-

vonden. . 

Dee Chapelle de Saint Madeleine (23) bevindt zich ernaast aan de zuidzijde. 

Dann volgt de Tour des Corbins (24). Deze toren werd herbouwd in 1391 door abt 

Pierree Le Roy (1386-1410) en vormde de toegang tot de verschillende verdiepin-

genn van de Merveille. 

Hett Chatelet (42) ernaast, werd eveneens gebouwd ten tijde van Pierre Le Roy en 

voltooidd in 1393. Het vormde het verdedigingswerk van de poort (Afb.l.D.12). 

Dee Officialité, Prétoire of Belle Chaise (28), was de zetel van de abt van de berg. 

Err onder bevond zich de toegang tot de abdij met de Salie des gardes. 

Dee Tour Perrine (30) werd eveneens door Pierre Le Roy gebouwd ten behoeve 

vann de legering van het garnizoen. 

Dee vleugel die enigszins naar achter ligt, is de Bailliverie (31) en werd ook door 

Pierree Le Roy gebouwd. 
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Aann de voet van de Bailliverie ligt een muur met contreforts (29). Iets lager ervoor 

looptt nog een muurtje en nog iets lager bevindt zich een langere muur die in wes-

telijkee richting naar de Fanils (de magazijnen) loopt. 

Dann volgt het hoogoprijzende Logis abbatial (32) dat eveneens door Pierre Le Roy 

werdd gebouwd. 

Aansluitendd komt de Cuisine (34). De rez-de-chaussée werd vóór Pierre Le Roy 

gebouwdd of door hem verbouwd; de 1 ste en de 2e etage werden eveneens door 

hemm gebouwd en de 3e etage werd door abt Guillaume de Lamps (1499-1510) er 

opp gezet. 

Dee Chapelle de Sainte Catherine (of Chapelle des Degrés) (35) werd door Geoffroi 

dee Servon (1363-1386) gesticht. De 1ste etage werd door Pierre Le Roy er op ge-

zet,, de 2e etage door Guillaume Lamps. 

Hett Logis met het hoektorentje (36) is van Guillaume Lamps en werd in 1400 vol-

tooid. . 

Dee Sault-Gautier, een platvorm naast de kerk waar de rots zeer stijl is, bestaat uit 

eenn muur met drie ondersteuningsbogen. 

Meerr naar beneden bevind zich de "poulain" (hijsbaan) vanaf de Fanils die in klei-

nerr formaat reeds op de miniatuur in de Tres Riches Heures aanwezig lijk t 

(Afb.l.D.13). . 

Inn het volgende deel bevindt zich op de tweede etage de Chapelle de Saint-Etienne 

(20)) uit 1163. 

Alss laatste gebouw was er de Hótellerie en de Infirmerie (19). Dit deel werd ge-

bouwdd door Robert de Torigny en na 1164 voltooid. Deze is in 1817 ingestort 

(Afbl.D.14). . 

Dee zuidwestelijke punt werd afgesloten door het westelijke terras. 
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Eenn niveau hoger dan de tot hier toe beschreven gebouwen, ligt de abdijkerk die 

eveneenss door Robert de Torigny (1154-1186) werd gebouwd en eerdere bouw-

werkenn verving.4 

Dee twee vooruitstekende torens aan de westgevel van de kerk werden ook door 

Robertt de Torigny toegevoegd. De noordelijke toren is op een onbekend tijdstip 

verdwenen,, de zuidelijke toren is, evenals de eerste drie (van de in totaal zeven) 

traveeënn van de kerk, na de brand in 1776 afgebroken wegens instortingsgevaar. 

Dee huidige facade dateert uit 1780. Op de miniatuur in de Tres Riches Heures is de 

enormee steunmuur van de toren duidelijk weergegeven. 

Voorr de kerk aan de westzijde bevond zich het reeds genoemde terras met een 

rondd hoektorentje, gelegen boven de gebouwen die Torigny liet optrekken. Deze 

gebouwenn kunnen in dit verband verder buiten beschouwing gelaten worden om-

datt zij op de miniaturen niet zijn weergegeven. 

Dee vierkante toren op de viering van de abdijkerk heeft in de loop der tijden tal 

vann metamorphoses ondergaan door de frequente branden veroorzaakt door blik-

seminslag. . 

Hett koor moet, althans volgens de miniatuur zoals Bazin opmerkte, in oorsprong 

eenn koor met een deambulatorium zijn geweest en niet zoals Gout stelde een ro-

maanss Benedictijner koor. Maar aangezien het hoger is dan het schip is, naar mijn 

mening,, te vermoeden dat dit oorspronkelijke Benedictijnse koor al eerder door 

eenn nieuw verhoogd romaans koor met deambulatorium werd vervangen. Het 

transeptt toont een absidiool en aan het deambulatorium was kennelijk nog een 

axialee absidiool gebouwd, waarboven zich naar het lijk t een luchtboog bevond (dit 

detaill  is ook zichtbaar op de miniatuur in de Sobüski Hours).s 

Hett koor is op 20 september 1421 ingestort. Ofschoon Charles (VII ) pauselijke 

indulgentiess wist te verwerven voor de herbouw, is vanwege de voortdurende 

Honderdjarigee oorlog daarmee pas ten tijde van cardinaal Guillaume d'Estouteville 

(1444-1482)) begonnen. De herbouw werd uiteindelijk ca 1518 afgesloten.6 Tot 
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zoverr het beknopte overzicht van de bouwwerken aan de zuidzijde nodig voor een 

goedd begrip van de miniatuur in de Tris Riches Heurvs. 

Alvorenss de argumenten van Bazin voor de uitzonderlijk vroege datering van de 

miniatuurr ter discussie te stellen moet nog vermeld worden dat hij helaas geen 

kenniss meer heeft kunnen nemen van de miniatuur van de Mont Saint-Michel in 

dee Sobieski Hours, (Afb.l.D.15) die Spencer in 1977 publiceerde, dus vrijwel op 

hetzelfdee moment als de verschijning van de herziene editie van zijn boek.7 

Spencerr constateerde dat op de miniatuur in de Sobieskj Hours het romaanse koor 

vann de abdijkerk nog aanwezig was, en herkende voorts de oostgevel van de Mer-

veille,, de Tour des Corbins, de Belle Chaise, de Tour Perrine en het Logis abbatia-

le.. Op grond van het gegeven dat het koor van de kerk, dat op 20 september 1421 

instortte,, nog intact werd weergegeven en het feit dat in 1417 werd begonnen met 

dee ommuring van de stad, concludeerde zij dat in de miniatuur de berg werd weer-

gegevenn in de staat waarin deze zich in de jaren 1417-1421 bevond. Uiteraard is het 

niett uitgesloten dat de miniaturist de miniatuur ook pas enige rijd later naar een 

voorbeeldd uit deze periode heeft kunnen maken.8 Hoewel Spencer niet uitsloot dat 

dee miniaturist zich heeft geïnspireerd op de miniatuur in de Tres Riches Heures, gaat 

hett naar mijn mening toch om twee tamelijk onafhankelijke voorstellingen van de 

bergg zoals een nauwkeurige vergelijking van de twee miniaturen in relatie tot de 

maquettee in Parijs leert. 

Dee Sobieski Hours 

Dee miniatuur in de Sobieski Hours (Afb.l.D.15-18) begint in de noordoosthoek met 

dee voorgevel van de Merveille met ernaast de Tour des Corbins en de puntgevel 

vann de Chapelle de la Madeleine. Voor deze kapel bevindt zich een muur met een 

borstweringg met kantelen waarin het Chatelet is te herkennen. Rechts hieronder is 

nogg een muur met kantelen voorzien van steunberen afgebeeld. Het gaat om de 

plaatss voor het Chatelet. Op het Chatelet volgt de Belle Chaise (zonder dakf) met 

err aan vast de Tour Perrine (met een schuin rood pannendak). Links hiervan is de 

Bailliveriee breed uitgemeten: aan de onderzijde bevindt zich een soort gazon dat 
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wordtt begrensd door de muur met de steunberen. In het midden is de vierkante 

uitbouww van de gevel als een toren met kantelen voorgesteld. De gehele gevel is 

vann een overkragende borstwering met kantelen voorzien. Er is slechts een rij ra-

menn weergegeven. Daarna volgt een vooruitstekend gebouw (met een schuin rood 

pannendak)) dat alleen het Logis abbatial kan voorstellen gezien de drie grote 

steunberenn en de overkragende arcade van vier bogen. De reeks wordt merkwaar-

digerwijss afgesloten met een losstaande toren waarin gezien de galmgaten niet an-

derss dan de zuidelijke klokkentoren in te herkennen is. Het curieuze is dat hij enige 

niveauss te laag is geplaatst Dat de toren de klokkentoren van de abdijkerk moet 

voorstellenn blijkt wel uit het feit dat hij verbonden is met een terras dat gezien het 

rondee hoektorentje als het westterras voor de kerk herkend kan worden. De kerk 

bevindtt zich boven al deze zojuist beschreven gebouwen. Naast het transept be-

vindenn zich links nog twee gebouwen (met blauwe daken) met puntgevels, alsof er 

nogg twee transepten zouden hebben bestaan. Het schip en de twee torens bij de 

facadee ontbreken. De vieringtoren is aanwezig evenals het koor met een abcis die 

meerr weg heeft van een ronde toren. Hiervoor is, iets lager, nog een ronde toren 

zichtbaar.. Achter deze toren is een soort kam zichtbaar die als een luchtboog geïn-

terpreteerdd zou kunnen worden. 

Wanneerr wij al deze gebouwen inkleuren op de geverwand van de maquette in het 

Muséee des Invalides (tekening Al en A2 (plattegrond)) (Afb.l.D.16-17), blijkt wel 

hoee selectief de miniaturist is geweest en in welke mate er vergrotingen, verkleinin-

genn en verschuivingen hebben plaatsgehad in het proces van weergave. Aangezien 

hett in werkelijkheid een onmogelijkheid is om tegelijkertijd zowel de gevel van de 

Merveillee als het westterras te zien, moet geconcludeerd worden dat de miniaturist 

waarschijnlijkk gezichten vanaf verschillende kanten op de Mont Saint-Michel heeft 

gecombineerd. . 

Dee Tres Riches Heures 

Dee miniatuur in de Tres Riches Heures (Afb.l.D.19) geeft een iets ander beeld te 

zien.. Van de Merveille is slechts een steunbeer zichtbaar. Daarop volgt de enigs-

zinss fantastische Tour des Corbins die verder bijna een geheel is geworden met het 
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Chatelett dat herkenbaar is aan de overkragende borstwering boven een rechthoe-

kigee poort eronder. De poort van het Chatelet was echter in het geheel niet recht-

hoekigg en was niet naar het oosten maar naar het noorden georiënteerd. Voor deze 

poortt bevindt zich een muur met kantelen die de plaats voor het Chatelet aan de 

oostzijdee afsluit. Hierna volgt de Belle Chaise voorzien van een dak. Aan de zijkant 

vann de Belle Chaise bevindt zich een steunbeer en dan volgt de Bailliverie met in 

hett midden een vierkante steunbeer of toren. Het geheel is bekroond met een 

dubbell  overkragende arcade of kroonlijst. Het gebouw is verder weergegeven zon-

derr ramen en het is dan ook begrijpelijk dat Bazin meende dat het om een muur 

mett hordijzen (hourds) ging, waartegen later de Bailliverie zou zijn gebouwd. Maar 

naarr mijn mening mag aangenomen worden dat de miniaturist geen duidelijk beeld 

heeftt gehad hoe de situatie ter plaatse in feite was. Hij beschouwde de Tour Perri-

nee en de Bailliverie kennelijk als één gebouw. Dit blijkt verder uit de daarop vol-

gendee drie grote steunberen. De muur tussen de eerste twee steunberen wordt 

bekroondd door een enkelvoudige arcade of overkragende uitbouw (volgens Bazin 

ookk een hordijs met een blauw dak). De twee muurvlakken tussen de daaropvol-

gendee steunberen worden bekroond door een gemeenschappelijk blauw dak en 

hebbenn elk een venster in de bovenste zone. In principe zou het kunnen gaan om 

dee Cuisine, maar dat zou betekenen dat het zeer prominente bouwwerk van het 

Logiss abbatial tussen neus en lippen zou zijn verdwenen. Op deze Cuisine volgt 

eenn smal hoog torenachtig bouwwerk geflankeerd door zware steunberen. Het is 

aann de bovenzijde voorzien van twee arcades en een terras met kantelen. De bo-

venstee verdieping heeft een venster. In dit bouwwerk kan ontegenzeggelijk het deel 

mett de Chapelle de Saint Catherine herkend worden. 

Bazinn achtte het niet juist in de muur met de drie steunberen het Logis abbatial te 

herkennen.. In zekere zin is dat niet onbegrijpelijk gezien de niet-corresponderende 

dakenn erboven. Het lijk t er echter op dat de onder- en bovenkant van deze partijen 

doorr verschuiving in het ongerede zijn geraakt en de miniaturist er maar het beste 

vann heeft gemaakt. Het is bijna ondenkbaar dat het belangrijkste gebouw, het zo 

prominentee Logis abbatiale, geheel zou zijn vergeten of weggelaten. Uiteraard is 
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hett niet onmogelijk dat een of meerdere oudere tekeningen de basis hebben ge-

vormdd van de miniatuur.9 

Daarnaa volgt een grote vlakke muur met een onduidelijk blauw dak en een klein 

houtenn hokje. Aan de onderzijde bevindt zich een schuine steunbeer waarin waar-

schijnlijkk de voorloper van de hijsbaan herkend kan worden. Hij bevindt zich op 

dezelfdee plaats als de grote hijsbaan (een van de "poulains a monter les vivres" die 

thanss nog aanwezig is.10 

Hiernaastt bevindt zich een enorme steunbeer die het bouwwerk begrenst waarin 

zichh de Chapelle de Saint-Etienne bevindt Het gaat om een gebouw van drie ver-

diepingenn met een arcade en een blauw dak. Links voor dit blauwe dak is een klein 

blauww spitsje zichtbaar dat het klokketorentje van de kapel (of van de Infirmerie) 

geweestt zou kunnen zijn. De tweede verdieping toont twee hoge ronde vensters 

waarr zich de kapel bevond. In feite gaat het om telkens drie vensters per verdie-

ping,, maar de eerste vensters gaan op de miniatuur kennelijk schuil achter de grote 

steunbeer.. Hierop volgt een groot gebouw waarvan de zijmuur met twee hoge 

rondee vensters en nog twee steunberen van de voorgevel zichtbaar zijn. Het heeft 

eenn terras met kantelen en een schoorsteen. Het gaat bij dit gebouw onmiskenbaar 

omm de verdwenen Hostellerie. Boven het terras rijst een enorme steunmuur op van 

dee klokketoren van de abdijkerk. De toren is aan de andere kant eveneens voor-

zienn van een enorme steunmuur. Ook de tweede toren is nog weergegeven en het 

schipp van de abdijkerk toont vijf traveeën, het zuidtransept met een oostelijke ab-

cis,, de vierhoekige vieringtoren met een grote spits en vier spitsjes op de hoeken, 

hett verhoogde koor met een axiale absidiool. Boven deze absidiool zien wij ook 

hierr weer, een kam die een luchtboog zou kunnen voorstellen. 

Kerenn wij thans nog even terug naar het gebouw van de Belle Chaise waar onder-

aann een muur naar het westen loopt voorzien van vier steunberen en een toren-

poortje.. Vanaf dit poortje loopt een geplaveide straat langs de muur omlaag naar 

dee stad beneden. De muur maakt bij een gemetselde rechthoekige stenen zuil een 

hoek,, loopt verder westwaarts langs de helling naar beneden waar zich een poortje 

bevindt.. Daar maakt hij vervolgens een hoek (waar zich een oven(?) bevindt) en 
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looptt dan verder naar omlaag. Het lijkt bij deze lange muur vanaf de Belle Chaise 

tee gaan om de muur die nog goed zichtbaar is op de foto bij Gout 1910 (PLX uit 

1875)) (Afb.l.D.20). Deze liep recht vanaf de Belle Chaise naar beneden en flan-

keerdee de westelijke toegang naar het Chatelet. Het poorttorentje is kennelijk afge-

broken,, tenzij aangenomen wordt dat er een samensmelting van enkele muurpar-

tijenn heeft plaatsgevonden die grote gelijkenis met elkaar vertoonden, namelijk 

enerzijdss het westelijk toegangspoortje voor het Chatelet (Gout 1910, figs.113 en 

463)) (Afb.l.D.21) en de daarmee verbonden muur met steunberen en anderzijds 

dee fundamenten met de steunberen aan de voet van de Bailliverie. Een en ander 

zouu dan flink verschoven zijn. Maar gezien de gesignaleerde verwarring, of liever, 

dee mogelijke ineenschuiving van de verschillende gebouwen tussen de Belle Chaise 

Chapellee en de Sainte-Catherine, zou ook dit niet zo verwonderlijk zijn. 

Wanneerr wij ook deze partijen inkleuren op de gevelwand van de maquette in het 

Muséee des Invalides, komt duidelijk naar voren in welke mate de twee miniaturen 

vann elkaar verschillen (tekening BI en B2 (plattegrond)) (Afb.l.D.22-23). 

Dee gezichtspunten van de twee miniaturen zijn eveneens duidelijk verschillend: in 

dee Sobieski-mimatmx ligt dit meer naar het noord-oosten en het panorama omvat 

dee voorgevel van de Merveille tot en met het Logis abbatial. Maar dit panorama 

werdd gecombineerd met een gezicht vanuit het zuid-westen op de klokketoren met 

hett westelijk terras. Daarbij werden de tussenliggende gebouwen weggelaten. 

Inn de miniatuur van de Tres Riches Heures is een vergelijkbaar verlangen te constate-

renn om een completer beeld van de berg te tonen dan vanuit één punt zichtbaar is. 

Hett gekozen punt lijk t te liggen vóór het bolwerk van de Demi-lune (of Tour 

Chollet)) (50) (Afb.l.D.24) in de muur, waar zich meer links oorspronkelijk de toe-

gangg tot de stad bevond. Maar daarbij had de Belle Chaise in feite frontaler en het 

Chatelett duidelijker afgebeeld moeten zijn en had de gevel van de Merveille geheel 

zichtbaarr geweest moeten zijn. Ook bij de miniatuur in de Tres Riches Heurts kan 

dann ook niet geheel worden uitgesloten dat er twee gezichten vanuit een verschil-
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lendee hoek op de Mont Saint-Michel werden samengesmolten, waardoor in het 

middenn de vermoede misverstanden over een aantal onderdelen zijn ontstaan.11 

Dee behoefte om meer te tonen dan vanuit één punt waarneembaar is, kan ook bij 

lateree gravures van de Mont Saint-Michel worden vastgesteld (Afb.l.D.25-27). 

Kennelijkk konden een aantal elementen niet ontbreken vanwege de volledigheid en 

herkenbaarheid.. De rondlopende wand werd daartoe als het ware "panoramisch" 

teruggebogen.12 2 

Algemeenn kan vastgesteld worden dat aan de twee miniaturen ook twee tamelijk 

verschillendee artistieke visies ten grondslag hebben gelegen. In de Tres Riches Heures 

iss er naar gestreefd een portret te schilderen van de majestueus oprijzende rots met 

zijnn gebouwen en de stad in zijn totaliteit Evenmin als de drooggevallen zandvlak-

tee met de gekantelde bootjes is de zee op de achtergrond vergeten waar de rots van 

Tombelainee als in wedijver met de Mont Saint-Michel, zich uit zee verheft. De stad 

iss verder geheel verlaten: er is geen enkele menselijke figuur te bekennen. Slechts 

herr en der zitten of vliegen een paar vogels. Hoog boven de stad speelt zich, als 

eenn bovennatuurlijk gebeuren, de strijd tussen de Heilige Michael en de draak af. 

Wijj  horen donder en bliksem. 

Inn de Sobieski Hours daarentegen lijk t sprake van een geringere belangstelling voor 

eenn topografische exactitude. De nadruk ligt meer op de weergave van een aantal 

lossee kenmerkende elementen die alle bijeen de Mont Saint-Michel voorstellen. 

Mett name het verhalende karakter van de voorstelling, namelijk de pelgrimage naar 

dee berg, heeft de volle aandacht gekregen getuige de scene op de voorgrond van de 

dorstigee passagiers op de wagen die zo hun krachten sparen voor de laatste küm en 

voortss de pelgrims die in deze laatste etappe telkens op de kade, in de poort en in 

hett straatje in hun tocht naar boven zijn voorgesteld. Evenzeer anecdotisch zijn de 

strijdd van de Heilige Michael en een helper tegen de duivels die de pelgrims bek-

gen.13 3 
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Dee hoog oprijzende gebouwen vormen een massieve wand met talloze ramen en 

steunberenn en het aanzicht is dusdanig indrukwekkend en overweldigend dat het 

begrijpelijkk is dat er bij de weergave de onderdelen waaruit deze wand bestaat, 

doorr elkaar zijn gehaald, de verhoudingen zijn verschoven en allerlei details op 

driftt zijn geraakt. De topografische betrouwbaarheid van de miniaturen is derhalve 

vann betrekkelijke aard en van precisie in de miniatuur in de Tres Riches Heures kan 

moeilijkk gesproken worden. Te veronderstellen is dat de rniniaturist van de Tres 

RichesRiches Heures ofwel pas achteraf naar eigen schetsen heeft gewerkt waarbij hij de 

preciezee situatie en vormen inmiddels weer was vergeten (of minder belangrijk 

vond),, ofwel dat hij naar voorbeeld(en) van anderen heeft gewerkt, nooit zelf ter 

pelgrimagee is getogen en de berg nooit uit eigen aanschouwing heeft gekend. 

Hett is nu nog even de vraag of Bazin niet toch gelijk heeft gehad met zijn datering 

vann de miniatuur in de Tres Riches Heures vóór ca 1393. Hij was echter enigszins in 

verlegenheidd geraakt bij de vaststelling dat er op de miniatuur duidelijk sprake was 

vann een ommuring van de stad waarvan bekend is dat deze in 1417 onder leiding 

vann abt Robert Jolivet (1410-1420-1444) werd begonnen, waarbij de houten palis-

sadenn werden vervangen. In de muur nabij de zogenaamde Demi-lune (50) bevindt 

zichh nog altijd een steen met een leeuw en het wapen van Jolivet. (Afb.l.D.28) u 

Dee datering (van het voorbeeld) van de miniatuur in de Sobieski Hours lijk t dus min 

off  meer vast te liggen door de aanwezigheid van de ommuring van de stad en het 

romaansee koor van de abdijkerk, dwz tussen 1417 en 1421. Maar in feite gelden 

dezelfdee argumenten voor de miniatuur in de Tres Riches Heures. De conclusie is 

derhalvee dat ook deze miniatuur niet vóór 1417 kan zijn ontstaan en op grond 

hiervann moet dus worden aangenomen dat zij pas na de dood van Jean de Berry 

(155 juni 1416) is uitgevoerd of aan het handschrift is toegevoegd. Indien de minia-

tuurr zelf niet in de jaren 1417-1421 is ontstaan maar nog wat later, moet het voor-

beeldd in elk geval uit deze periode dateren.15 

Hett feit dat het engeltje in de medaillon in de rand linksonder op de miniatuur het 

wapenn van Berry vasthoudt (Afb.l.D.29), vormt op zich geen beletsel voor deze 

nieuwee datering van de miniatuur. Zoals bekend, wees de koning na de dood van 
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Jeann de Berry de titel van hertog van Berry eerst aan Jean de Touraine en, na diens 

doodd in 1417, aan zijn jongste zoon Charles (VII ) toe en wanneer wij nu aanne-

menn dat ook het handschrift na de dood van Jean de Berry in bezit is gekomen van 

Charless (VII) , lijk t dit probleem opgelost.16 

Dee vaststelling dat de miniatuur met de Mont Saint-Michel pas na 1417 kan zijn 

toegevoegdd en het vermoeden dat het handschrift voor Charles (VII ) bestemd is 

geweest,, wordt nog versterkt door het feit dat Charles (VII ) juist in deze periode 

eenn speciale verering had opgevat voor de Aartsengel Michael. Volgens Grandeau 

zouu Charles (VII ) nadat St Denis in de macht van de Engelsen was geraakt in 

1419,, in het besef dat de heilige het Franse koninkrijk zijn bescherming had ont-

trokken,, de Heilige Michael als nieuwe patroonheilige hebben geadopteerd. Mérin-

doll  geeft verder tal van voorbeelden: in 1420 en 1421 liet Charles (VII ) vaandels 

mett de figuur van de Heilige Michael schilderen; in 1422 stuurde hij een steen en 

zijnn borstbeeld van cristal als een ex-voto naar de berg, stichtte een "messe perpe-

tuelle""  in de Sainte-Chapelle in Bourges en besloot na de dood van de Engelse 

koningg in 1422 tot een pelgrimage. De Heilige Michael is nadien tot een nationaal 

symbooll  uitgegroeid.17 Voorts kan nog gesignaleerd worden dat voor de illustratie 

diee de aanvang van de Grote litanie (fol.71v-74v) (Afb.l.D.30) omrandt juist de 

voorstellingg werd gekozen van de processie die paus Gregorius had bevolen i.v.m. 

dee pestepidemie in Rome waarbij de aartsengel boven het Castelsantangelo was 

verschenenn ten teken dat de epidemie voorbij was. De keuze voor de illustratie van 

dee verschijning van de aartsengel is opmerkelijk en versterkt de hier naar voren 

gebrachtee these. 

Jeann de Berry lijk t in elk geval geen bijzondere verering te hebben gehad voor de 

Heiligee Michael. Weliswaar vergezelde hij in februari 1394, samen met onder ande-

renn de due d'Orléans, de connétable en de amiral de France, de koning op diens 

bedevaartt naar de Mont Saint-Michel. Het is niet erg aannemelijk dat hij er ooit 

nogg een keer is teruggekeerd.18 

*** * 
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N O T E NN BIJ APPENDIX I- D 

11 Bazin 1978,47,193-194, 231. 

Dezee datering werd overgenomen in de CT Parijs 1966-1967,47. 

2Gout l910,Pl . IX,X. . 

33 CT Parijs 1966-1967, 97, no.173, pis .24-26. 

44 Bazin 1978,109-121. 
55 Bazin 1978, 111. Zie nog voor de kwestie over het koor Iabelle Isnard's bespreking 
(2005)) van de studie van Yves Gallet, Le chevet flamboyant du Mont-Saint-Michel et ses 
modèless dans rarchitecture gothiques des XlII e et XTVe siècles, Les Amis du Mont-Saint-
Michel.. Bulletin annuel, 108, 2003, 43-55. Gallet toonde volgens haar overtuigend een 
relatiee aan tussen het koor van de Mont-Saint-Michel en dat van de kathedraal van 
Evreux. . 

66 Gout 1910, I, 199 verwees naar Dom Thomas Le Roy, Curieuses recherches, hand-
schrift,, in 1647 afgesloten, éd. E.de Robillard de Beaurepaire, 2 vols, Caen 1878 : 20 
septembree 1421: s'effondra jusqu'aux piliers de la croisée des transepts."; Bazin 1978, 43-
44;; Cronique du Mont Saint-Michel, 1343-1468, publ. par Siméon Luce, 2 vols. Paris, 
1879-18833 (reprint New York 1966), 24 "Anno Domini millesimo quadringentesimo vige-
simoo primo, ecclesia ista, cunctis illesis, cecidit in vigili a Sancti Mathei" (dat wil zeggen 
zaterdagg 20 september 1421); ook in de Gallia Christiana XI , 528 werd dit feit vermeld, 
naarr Luce veronderstelde, gebaseerd op deze kroniek. Hierbij zij echter aangetekend dat in 
dee kroniek niet het koor in het bijzonder werd vermeld. 

Ofschoonn Charles VI I ten behoeve van herbouw pauselijke indulgenties verwierf voor 
iederr die zou bijdragen, bleven de pelgrims weg vanwege de gevaren op de wegen. De 
hertogg van Bedford verbood alle pelgrimages naar de berg, 11 oktober 1422, CT Millénai-
ree 1966,125 nr.236. 

77 Spencer 1977, to.p. 38 (kleur). 

88 Spencer 1977, 37-39 mogelijk zelfs na november 1419 ontstaan. Op 68 n.50 verwees zij 
nogg naar een aantal andere miniaturen waarop de Mont Saint-Michel werd voorgesteld: 

1)) Hours of Pierre II of Brittany, Paris BN ms lat.1159, f.l60v, (Afb.l.D.15) 
afb.. in: J.Harthan, Books of Hours, London 1977, 119. 
Inn de pelgrims werd de Sobieski-miniatuur nagevolgd; maar de architectuur is geheel fan-
tasie; ; 

2)) De BoHcicaut Hours, f. 11 v, 
afb.. in: Meiss 1968, pl.2. 

3)) Salisbury Breviary, Paris BN ms lat 17294, f.607v-610, in border medaillons, 
afb.in:: CT Parijs 1966-1967, cat.290, pl.16. 

4)) Paris BN ms fr.9199, f.37v, 
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afb.. in: Meiss 1974, fig.703. 

5)) New York Pierpont Moigan Library, ms M 453 Master of Morgan 453 en een navolger 
vann de Bedford meester, ca 1425-30, (geen afb. beschikbaar). 

6)) Torino, Archivio di Stato, cdjb.ii.21 bis, f.241v 
byy the master of the Munich Légende Dorée, (geen afb. beschikbaar). 

7)) Brussel, B.R. ms. 11060-61, p.198, 
afb.. in: Meiss 1974, fig.456 
hett is echter zeer twijfelachtig of de Mont Saint Michel werd voorgesteld 

Dee meeste van deze miniaturen zijn echter weinig gedetailleerd en geven nauwelijks meer 
dann een vage indruk van de Mont Saint-Michel. Topografisch gezien zijn zij, in dit ver-
band,, van betrekkelijk weinig waarde. 
99 Bazin 1978, 193-4 De Tour des Corbins was na een brand in 1391 herbouwd. Volgens 
Bazinn zou de fantasie-vorm van de toren verklaard kunnen worden uit het feit dat de Ge-
broederss Limburg de berg voor de herbouw van de toren hebben bezocht toen de toren 
nogg een ruïne was of in de steigers stond. De lezing van de miniatuur was voor Bazin 
problematisch. . 

ww CT Parijs 1966-1967 , no.267, pl.28 houtsnede uit 1750. 
Goutt 1910, I, fig.71, I I 708, fig.415 "plan incline sur lequel glissait un chariot servant a 
monterr a 1'abbaye les approvisionnements .." [poulain = schrootladder voor fusten]. 

111 Bazin 1978, 231-2; Gout 1910, P1.X. 

122 Zie de gravures in het Monasticon Gallicanum uit 1706 (Gout 1910, fig.420), in de An-
natess bénédictines (Gout 1910, fig.428) en die van Jolkin uit de 18de eeuw (CT Parijs 
1966-1967,, Pl.27). In feite gaat het om eenzelfde kunstgreep als Picasso in zijn portretten 
toepaste. . 

133 De bomen waartussen het paard zich bevindt blijken door te lopen als een reling van de 
wagenn waartegen de pelgrims geleund zitten. De wagen lijk t dan ook een zeer vroeg voor-
beeldd van het principe van de driebalk van Penrose of de band van Moebius, cfr. Bool 
1981,, 147. De meest complexe uitwerking is wel Eschers litho Belvedere, fig.426. Men 
vergelijkee overigens nog zijn houtsnede Luchtkasteel, ibidem, 211, fig.117 met de Mont 
Saint-Michel. . 

144 Bazin 1978, 74,231, CT 1966, no.294, Gout 1910, II , 557, fig.370 en 380. 
Dee versterking van de stad werd ijlings ter hand genomen na de landing van Henry V op 1 
augustuss 1417 bij Touques en de aankondiging van zijn voornemen Normandië te zullen 
veroveren.. Voor eind 1419 had hij, op de Mont Saint-Michel na, het hele hertogdom in 
handen. . 
Naa de aanleg van de versterkingen te hebben geleid, koos Jolivet de kant van de Engelsen 
enn had de berg op 21 mei 1420 verlaten. Hij werd in 1423 zelfs kanselier van de hertog 
vann Bedford en leidde daarna de belegering van de berg! De verdediging van de stad stond 
opp 15 juni 1420 onder commando van Guillaume Ie Soterel, baron de Biards, bailli du 
Contentin,, cfr Cronique du Mont Saint Michel, 11879,22, 99. 
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155 Het gouden weegschaaltje dat rechts als een uithangbord aan een huis hangt, is niet 
alleenn een attribuut van de aartsengel maar staat tevens als teken van de dierenriem voor 
dee maand september, precies de maand van het feest van de Heilige Michael: 29 septem-
ber.. De weegschaal was verder kennelijk ook het attribuut van de koopman cfr de afbeel-
dingg in "Dat Scaecspel," f.211r, Herwaarden 1999, 309-337, spec.331 fig. 10. Aan een huis 
geheell  links hangt een uithangbord van een blauw schildje met gouden stippen. Het is de 
vraagg of hierin het wapen met de fleurs de lis herkend kan worden. 

166 Het embleem van de medaillons met engeltjes omgeven door donkere wolken waardoor 
goudenn stralen omlaag schijnen, herinnert sterk aan het embleem dat Charles (VII ) op zijn 
huquee droeg bij zijn intocht in Toulouse op 1 maart 1420: namelijk een zon met stralen 
diee door een afdak (auvent) schijnen, cfr. Vallet de Virivill e 1863, I, 207-210; alsook Mér-
indoll  1988, 534. De medaillons met de engeltjes zouden dan tevens als zonneschijven (of 
dee hemel) op te vatten zijn. Deze emblemen lijken van dezelfde hand als de miniatuur. De 
initiaall  daarentegen is van een verschillende hand. 
Hett embleem lijk t op dat op de mantel van de kamerheer met de staf bij de haard op de 
miniatuurr van Januari: een kroontje met een wolkje eronder waaruit stralen komen. 

177 Nagelaten aantekeningen van Yann Grandeau 1982,149-152, spec. 151. 
Mérindoll  1988, 513-542, spec. 515-518 (met betrekking tot de Mont Saint-Michel), 529-35 
(Charless (VII)) . Mérindol vermeldde weliswaar de Tres Riches Heures en merkte op dat 
Jeann de Berry de dauphin had ondersteund. Maar bij de dood van Jean de Berry was 
Charless (VIT) nog geen dauphin en speelde hij nog geen rol van betekenis. 
Ziee ook nog Du Fresne de Beaucourt 1881,1, 244. 

188 In de literatuur wordt wel vermeld dat de koning in 1393 en het jaar daarop nogmaals 
naarr de Mont Saint-Michel reisde. Dit berust op een misverstand. Lehoux II , 308-310; 
Lehouxx III , 478, 15 februari 1394; Jean de Berry zou nog tweemaal de Mont Saint-Michel 
hebbenn bezocht (p.479) september 1395 en (p.513) november 1415, Normandië, het gaat 
echterr beide malen om onbevestigde bezoeken. Lehoux II , 351 twijfelde ernstig aan het 
tweedee bezoek met de koning volgens de kroniek van Bonaccorso Pitti in september 1395. 
Datt hij in 1415 nogmaals de Mont Saint-Michel heeft bezocht, is gezien zijn routes en zijn 
leeftijdd in 1415 eveneens tamelijk onwaarschijnlijk; Mérindol 1988, 517-18 vermeldde 
slechtss een enkele pelgrimstocht van de koning; Petit 1893, 405-492, spec. 462-3: Charles 
VII  bezocht op 15 en 25 februari 1394 de Mont Saint-Michel. In 1394 schonk Maria, non 
inn Poissy, haar vader Charles VI , een "statuette de vermeil de saint Michel"; Philips de 
Stoutee schonk Charles VI in 1397 een "ymage de saint Michel...tout d'or... " en Charles' 
VII  dochter, januari 1395 geboren, werd Michelle gedoopt cfr. Hirschbiegel 2003,195. 

*** * 
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APPENDIXX I-E 

DEE JANUARI-MINIATUU R I N DE TRES RICHES HEURES EN DE 

ÉTRENNE S S 

Hkschbiegell  2003 behandelde de januari-miniatuur in de Tm Ricbes Heures 

uitvoerig.. Hij verwees naar een vermoeden van Werner Paravicini die in de figuur 

diee "aproche, aproche" roept, een hofnar meende te mogen herkennen. De 

gedachtee lijk t ingegeven door een zekere mate van gelijkenis met de portretten van 

Triboulet,, de hofnar van koning René. Ondanks deze gelijkenis, komt het mij voor 

datt een hofnar niet de functie van ceremoniemeester heeft waargenomen die uit de 

kouu arriverende gasten bij het vuur noodde. De figuur is overigens niet in een 

narrencostuumm met belletjes gekleed. Vergelijkbare figuren met stokjes zijn te 

vindenn op andere voorstellingen van ontvangsten om al te opdringerige lieden hun 

plaatss te wijzen.1 

Hirschbiegell  meende dat de voorstelling gelezen kan worden in de zin dat de 

arriverendee gasten hun Nieuwjaarswensen en -geschenken komen aanbieden en 

datt de hertog deze dan ook beantwoordt met zijn nieuwjaarsgaven. Het probleem 

iss echter dat op de voorstelling nergens nieuwjaarsgeschenken zijn te ontdekken en 

datt er ook geen sprake is van handelingen die in die richting zouden kunnen 

duiden.. De woorden "aproche, aproche" spreken daar zelfs tegen: de arriverende 

gastenn zijn verkleumd en hen wordt een warm ondiaal gegeven. Zich warmen bij 

hett vuur en eten en drinken zijn de essentialia van de voorstelling van de maand 

januarii  in kalenders en dat is hier in eerste instantie voorgesteld zoals ik al eerder 

hebb opgemerkt Hirschbiegel  2 verwees nog naar Autrand 1999.3 Autrand had 

zichzich afgevraagd waartoe, indien er sprake is van een reguliere kalendervoorstelling, 

eenn van de bedienden dan met het partijteken van de Armagacs, namelijk de witte 

sjerp,, werd voorgesteld. Maar een dergelijk teken staat naar mijn mening in feite op 

eenn lijn met de andere heraldische tekens op de voorstelling (de baldakijn, de 

kleurenn van de kleding etc). De voorstelling werd een meerwaarde verleend, maar 

inn welke richting precies, is heden ten dage dus niet meer gemakkelijk te verstaan. 
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Eenn "als politisch Manifest zu interpretierende Geschenkveigabe am 1. Januar" 

zouu heel wel denkbaar zijn gelet op de vorm waarin de geschenken door onder 

anderee Jan zonder Vrees enkele malen werden gegoten (de schaafjes en de 

hiveauxx de macon"), wie het niet dat hier dergelijke geschenken niet zichtbaar 

zijn.. Er is in de voorstelling geen enkele verwijzing naar het gebruik van de 

étrenness te vinden en er is ook geen sprake van een handeling van het aanbieden 

off  overhandigen van voorwerpen, zodat de voorstelling ook niet in die zin 

geïnterpreteerdd kan worden. Uiteraard hadde n wij dat ook graag gewenst want de 

Tress Riches Heures zijn hoe dan ook een buitengewoon bijzonder getijdenboek. 

Overigenss merkte Hirschbiegel ook zelf op dat de étrennes vaak door bodes 

werdenn rondgebracht en dat het zeer twijfelachtig is of een prins deze altijd zelf in 

eenn plechtige ceremoniële bijeenkomst overhandigde. 

Watt betreft de voorgestelde figuren is in feite alleen Jean de Berry met enige mate 

vann zekerheid te identificeren op grond van zijn wapen, zijn kleuren en emblemen 

opp de baldakijn. Aangezien een nauwkeurige datering van het handschrift nog 

altijdd een desideratum is, is elke suggestie tot identificatie van de overige figuren 

eenn slag in de lucht, ofschoon ook wij graag zouden willen weten wie daar allemaal 

werdenn voorgesteld. Desalniettemin wordt hier eveneens een voorstel gedaan. Men 

oordelee zelf of dit op een verantwoorde wijze is gedaan. Uiteraard gaat het om een 

hypothese.. Bewezen is er niets. Maar bij de opstelling van een hypothese gaat het 

tenslottee om de mate van plausibiliteit en waarschijnlijkheid, waarbij zoveel als 

mogelijkk wordt geprobeerd wishful thinking' te vermijden. 

Hirschbiegell  gaat er vanuit dat in de voorstelling een gebeurtenis is afgebeeld die 

opp een bepaald moment heeft plaatsgevonden. Maar dat is een hedendaagse 

opvattingg van voorstellingen aangezien onze zienswijze geheel geconditioneerd is 

geraaktt door de instant-snapshot fotografie. In deze voorstelling is echter geen 

sprakee van een realistische weergave van een moment, maar een verbeelding van 

eenn veeleer symbolische werkelijkheid van een moment of liever van een 

belangrijkee gebeurtenis, een Zweigiaanse "Sternstunde". Met de conclusie van 

Hirschbiegel44 "Die Szene spiek mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
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inn einer der Residenzen des Herzogs, mglicherweise in Poitiers..." kan ik dus niet 

instemmen.. Aan het beeld ligt niet de klassieke eis van eenheid van tijd, plaats en 

handelingg ten grondslag. Het gaat niet om een kiekje. De voorstelling is een 

geconstrueerdee werkelijkheid waarbij de genoemde drie elementen niet tot een 

eenheidd werden samengevoegd. Er is gericht meer informatie in de voorstelling 

verwerktt om duidelijk tot uitdrukking te brengen dat zij betrekking heeft gehad op 

eenn gebeurtenis' die als zeer belangrijk is beschouwd. 

*** * 

NOTENN BIJ APPENDIX I-E 

11 Hirschbiegel 2003, 47-58; Autrand 1999 spec 288;Ginzburg 1996, 25-, spec. 29, noten 
266 en 27, fig. 12 (Francesco Laurana, Allen Memorial Art Museum, Oberlin (Ohio) en 13 
(idem,, bronzen medaille, 1461). Voorts Tietze-Conra 1953 nr.1, 7-90 en Buettner 2001. 
Eenn vreemde interpretatie is nog te vinden bij Panofsky 1953(A), 65 : the Hig h 
Stewardd orders the next course with the words Approc he, Approche.' " Er staat overigens 
tweemaall  a proche' geschreven. 
Voorr afbeeldingen van kamerheren met stokjes of staven, zie Beaune et Avril 1989, 15 en 
88.. Overigens werden herauten ook vaak met een stokje of stafje in de hand afgebeeld. 
Eenn nar had gewoonlijk een marot (zotskolf). 

22 Hirschbiegel 2003,49 n.66 

33 Autrand 1999(B), 275-288 en Autrand 2000(B), 452-455. 

•• Hirschbiegel 2003, 55 
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APPENDIXX I-F 

DEE KASTELE N I N DE TRES BICHES HEURES 

Bibliografischee verwijzingen en aantekeningen. 

Algemeen: : 
Meisss Iimbourgs 1974,201-206;Cazelles 1984, 86-95,112-122;Guiffrey 1894-
1896,1,, lxxxii; Mesqui 1991-1993 ; Lalou 1997, 78,100-101: Jean de Berry 
bewoondee de kastelen Mehun-sur-Yèvre, Gien, Montargis, het hotel Genouilly bij 
Gracayy in Berry, zonder daarbij te rekenen de kastelen van Poitiers, Usson, 
Nonette,, Boulogne-sur-Mer en de Parij se hotels de Giac en de Nesle. 

Januari i 

Februari i 
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Maart t 
LUSIGNA N N 
(Afb.l.F.1-3) ) 
Plattegrond:: Salch 1979,703. 

Meisss Iimbourgs 1974, fig.707, tekening beleg in 1574, Paris BN Cab.d'Est 
dee tekening stemt redelijk overeen; 

Babinet,, Notice sur Ie chateau de Lusignan, Bulletin de la Société des antiquaires 
dee 1'Ouest, XIII1872,216-227, 307-317. 
Cazelless 1984, 89,94-95,114-5. 
Salchh 1979,703. 

Err is ooit ook wel Pierrefonds voorgesteld. Cazelles 1984,115 verwezen naar een 
ongepubliceerdee mededeling van Pierre Jamet. Zij gaven ook een afbeelding 
(p.116)) van een tekening van het slot Pierrefonds in 1611 van Joachim Duviert in 
dee BN Cab. est 
Maarr naar mijn mening toont een vergelijking met de plattegrond van Pierrefonds 
duidelijkk aan dat van dit kasteel geen sprake kan zijn. Bovendien is een dergelijke 
identificatiee reeds in tegenspraak met de enorme windvanen van draken op de 
torens:: de draak van de historie van Mélusine ... 

Ziee plattegrond van Pierrefonds in: Mesqui 1993,1, 60, II, 47. 
Ziee over Pierrefonds: Shultz 1977, 61; Ribéra-Pervillé 1979,139-148, fïg.3: plan du 
chateau. . 

Inn 1374 had Jean de Berry de overgave van het kasteel door Engelsen weten te 
bereiken,, Lehoux I, 344, brief van 2 oktober 1374. 
Naa Allerheiligen 1400 verbleef Jean de Berry ongeveer anderhalve maand op het 
kasteel.. In dat jaar waren onder andere aan de Tour d'Etampes de nodige 
verbouwingenn verricht, cfr ms fr.20686, Lehoux 1966-1968, II, 440. 
Opp het einde van de 16de eeuw heeft de Franse koning het kasteel tot de grond 
toee laten afbreken. 

Jeann d'Arras schreef de roman Mélusine voor Jean de Berry (begonnen in 1387 of 
1392). . 
Stoufff 1930; Stouff 1932; Debaene 1951,111-120. 
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April l 
DOURDA NN [?] 
(Afb.l.F.4-6) ) 

Plattegrond:: Humbert 1944,239. 
Mesquii 1993,1 35. 
Salchh 1979, 426. 

Volgenss Cazelles 1984, 89-90, 92,115-116 zou Dourdan zijn voorgesteld. Jean de 
Berryy beloofde het slot aan Charles d'Orléans bij zijn huwelijk met Bonne 
d'Armagnac.. De miniatuur zou in dat geval volgens hen dan van vóór 1411 of van 
naa 1412 dateren gezien het feit dat Jan zonder Vrees het slot tijdens de veldtocht 
tegenn Jean de Berry in het najaar 1411 veroverd had en tot de zomer van 1412 
bezett heeft gehouden. 

Overr Dourdan (Etampes): Guiffreyl, 303 n.3. 
Humbertt 1944, 236-245. 
Salchh 1977,716. 
Salchh 1979, 425-426. 

Ziee verder commentaar bij Etampes. 
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Mei i 
PALAI SS DE LA CIT É 
(Afb.l.F.7-10) ) 

Cazelless 1984,90,116-7. 

Volgenss Morand 1957 werd Riom voorgesteld. 
Saint-Jeann Bourdin 1982 en Lehoux 1966-1968 volgden hem hierin. 
Papertiantt 1952 heeft onomstotelijk laten zien dat het Palais de la Cité is 
voorgesteld. . 

Ziee verder bij het volgende no. 
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Juni i 
PALAI SS DE LA CIT É 
(Afb.l.F.7-10) ) 

Plattegrond:: Mesqui 1993, II, 32. 
Cazellesl984,90,117. . 
Gueroutt 1949-1951 
Whiteleyy 1989,133-154 
Autrandd 1994; 

Hetzelfdee gezicht vanuit het westen: 
-- miniaturen van Jean Fouquet, 
Avrill 1987 (A),Taf.l4, figs.pp.122,123, 216. 

-- miniatuur van de Dunois-meester, ca 1450. 
Manchester,, John Rylands University Library, ms lat. 164 fol.254r, 
Dee Hamel 1997, fig.168. 

Krebberr 1992, 203-225. 
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Juli i 
POITIER S S 
(Afb.l.F.11-13) ) 

Plattegrond:: (niet beschikbaar) 

Meisss Late, fig.701 (gravure door Chastillon, 1648); 
Cazelless 1984, 90, 94,117-118, afb. p.118 gravure Poitiers door Claude Chatillon 
1648; ; 
Crozett 1971,235-236. 
Salchh 1977, 792: Poitiers au confluent du Clain et de la Boivre, vestige, bad en 
13822 a 1388 par Ie due de Berry; détruit en 1726. 
Salchh 1979,916-917. 

Heuress de Charles de France, Paris Bibliodièque Mazarine, ms 473, Le Maïtre de 
Charless de France, 1465, fol.72bis, De Reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, 
waarr op de achtergrond een gezicht op het chateau van Poitiers is weergegeven! 
Tott nog toe lijkt dit onopgemerkt te zijn gebleven. 

CTT Parijs 1966, no.250 (niets over de kastelen); 
CTT Parijs 1993, -4160-162, no.81, p.159 fig.(detail); 
Delislee 1894, 337-342; 
Batutt 1933, p.42 no.473 (ancien 813) Livre de Prières, Planche XVIIa et b (fol.85v 
Nativité;; fol.122 Crucifixion), F.72bis: Le voyage a Bethléem dans un joli paysage 
(sic!). . 
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Augustus s 
ETAMPE SS [?] 
(Afb.l.F.14-17) ) 

Plattegrond:: Salch, 1979, 457. 
Vuee axonométrique: Mesqui 1993,1,149. 

Meisss Limbourgs 1974, fig.702 
CazeUess 1984, 90,116-7 
Enaudd 1958,115. 
Salchh 1977, 716. 
Salchh 1979, 457-458. 

Cazelless 1984, 89-90, 92,115-116 
Volgenss Cazelles beloofde Jean de Berry het slot Dourdan aan Charles d'Orléans 
bijj zijn huwelijk met Bonne d'Armagnac op 15 april 1410. Aangezien Jan aonder 
Vreess het slot tijdens de veldtocht tegen Jean de Berry in het najaar van 1411 had 
veroverdee en het tot de vrede van Auxerre op 22 augustus bezet heeft gehouden, 
zouu volgens hen de miniatuur ofwel vóór 1411 of na 1412 zijn ontstaan. 

Dee historie van de titel van het graafschap Etampes (Dourdan etc.) is tamelijk 
gecompliceerd. . 
Opp 9 november 1381 had Louis d'Evreux comte d'Etampes aan Louis Ier 
d'Anjou,, onder voorbehoud van het vruchtgebruik, Etampes (inclusief Gien-sur-
Loire,, Dourdan en Aubigny) geschonken en daarvoor een jaargeld van 2000 l.t. 
bedongen.. Daarbij was hij wel even vergeten dat hij op 15 januari voorafgaande, de 
nu-propriétéé van deze zelfde gebieden reeds aan Jean de Berry had gegeven. Ter 
compensatiee bood Louis d'Anjou, vooruidopende op de verovering van het 
koninkrijkk Napels, in 1382 Jean de Berry de principautés van Achaia (Morea) en 
Tarentee aan. Na de dood van Louis d'Anjou in 1384 ruilde Jean de Berry met de 
erfgenamenn van Anjou de rechten op deze verre prinsdommen in tegen Etampes. 
Opp 22 juni 1387 kwam hij, na onderhandelingen met Louis d'Evreux uiteindelijk 
effectieff in het bezit van zijn rechten (nu-propriété). Daarbij nam hij de 
verplichtingg van de betaling van 2000 Lt. aan Louis d'Evreux over. In zijn 
testamentt van 4 november 1386 legateerde hij het graafschap aan zijn broer Philips 
dee Stoute en op 28 januari 1388 bevestigde hij dit legaat nogmaals. In 1400 
overfeedd Louis d'Evreux tijdens een diner bij Jean de Berry en direct daarop bracht 
dezee voor het graafschap leenhulde aan de koning en betrok Etampes. De 
erfrechtenn op Etampes zoals Jean de Berry in zijn testament had bepaald, waren na 
dee dood van Philips de Stoute in 1404, overgegaan op zijn zoon Jan zonder Vrees, 
maarr na de moord op Louis d'Orléans in 1407, had Jean de Berry de legatering 
herroepen. . 

Tenn tijde van het conflict tussen de Bourgondiërs en de Armagnacs stond Jean de 
Berryy Louis d'Orléans toe een garnizoen in Etampes te leggen. In 1411 belegerde 
Jann zonder Vrees samen met de dauphin (zijn schoonzoon!) de stad die heldhaftig 
werdd verdedigd door Louis de Bosredon (dat heeft hij later moeten bezuren). Op 
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111 december vond de overgave plaats. Bij de vrede van Auxerre (22 augustus 
1412)) werd het graafschap weer aan Jean de Berry teruggegeven. Na de dood van 
Jeann de Berry beriep Jan zonder Vrees zich op de bepalingen met betrekking tot 
Etampess in zijn testament. Bij het verdrag van Pouüly (1419) erkende de dauphin 
diee inmiddels in het bezit ervan was gekomen, de Bourgondische aanspraken, 
hetgeenn door de koning op 19 juli werd bekrachtigd. Maar omdat na het tractaat 
vann Troyes (20-21 mei 1421) Charies (VIT) geen enkele reden meer had om zijn 
woordd (ooit gegeven aan Jan zonder Vrees) jegens Philippe Ie Bon te houden, gaf 
hijj Etampes aan Richard de Bretagne, de broer van Jean V en Richemont (8 mei 
1421).. Als Charles VII bevestigde hij deze schenking nogmaals in oktober 1425. 
Nietteminn hield Philippe Ie Bon vast aan zijn aanspraken op het graafschap die hij 
inn 1434 cedeerde aan zijn neef Jean de Bourgogne, comte de Nevers (zoon van 
Philippe,, comte de Nevers, gesneuveld bij Azincourt, en Bonne d'Artois). In een 
overeenkomstt met Jean de Bourgogne van 17 september 1434, droeg Richemont 
dee titel van comte d'Etampes aan hem over. Zij bleven echter beiden de titel van 
comtee d'Etampes voeren en ook na het tractaat van Arras (1435) was het probleem 
niett opgelost. Tenslotte kwam het tot een proces. Na dertig jaar deed het 
Parlementt van Parijs uitspraak waarbij Etampes met het koninklijk domein werd 
samengevoegd. . 

Guiffreyy 1894-1896,1, p.13 n.1 Les joyaux et les armes d'Etampes sont assez 
communss dans 1'inventaire van Jean de Berry; 303 n.3; 
Lehouxx 1966-1968, II, 62-63,142-143,187,204-5,430-1,447; 
Cosneauu 1886, 61,231,384 en 497-499, Appendix XV, Don du comté d'Etampes 
aa Richard de Bretagne (1421, 8 mei). 

Lehouxx 1966-1968, II, 431 meende dat Jean de Berry zichzelf had laten voorstellen 
"unn faucon sur Ie poing, partant pour la chasse en compagnie de joyeux cavaliers et 
dee gracieuses cavalières," en verwees in n.7 naar Edm. Morand, Le chateau royal 
d'Etampess et la chasse au faucon, dans les Tres Riches Heures du due de Berry, 
conférencee donnée a la Société des Amis d'Etampes, le 8 dec. 1957, 8 p. 

Saint-Jeann Bourdin 1982,27, 39 bracht de "monticule de sable" rechtsboven op de 
miniatuurr in verband met een glasindustrie die er met het oog op de vensters voor 
onderr andere de Sainte Chapelle naar Bourdin meende, in de omgeving van 
Etampess ook toentertijd mogelijk heeft bestaan. Nog heden ten dage zou een 
groevee van siliciumzand in bedrijf zichtbaar zijn vanuit de trein tussen Etampes en 
Etréchy. . 

Err blijft niettemin enige twijfel bestaan dat op deze maand Etampes werd 
voorgesteldd gezien het feit dat er een korenveld vóór de stad is afgebeeld. Met 
betrekkingg tot het beleg van Etampes door de koninklijke troepen in 1412 schreef 
dee Religieux de Saint-Denis: "De la vüle on montait a la fortresse par un coteau 
sablonneuxx ..." RSD IV 573. 

Inn Etampes gaat het om een grote toren die buiten de stad ligt, hoger op een 
hellingg en niet aan een meertje of een verbreding van een rivier. Op de voorstelling 
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ligtt de toren met de ommuring van het kasteel binnen de omwalling van een stadje. 
Dee toren gelijkt in die zin dat hij voor zover te zien in elk geval uit drie 
ineengesmoltenn torens bestaat waarbij het dak van het middendeel een langgerekte 
vormm heeft. Tenzij op de miniatuur het kasteel van de andere zijde werd 
voorgesteldd ... 

186 6 



September r 
SAUMUR R 
(Afb.l.F.18-23) ) 

Plattegrond:: Mesqui 1993, II, 150. 

Meisss Limbourgs 1974, figs. 698-700; 
Cazelless 1984, 90,92-94,119-120. 
Volgenss Saint-Jean Bourdin 1982 zou het gaan om het kasteel Bicêtre. 

Landaiss 1964, 523-558. 
Dee aanleiding voor Jean de Berry om het kasteel in de Tres Riches Heures op te 
nemen,, meende Landais (552-3) te kunnen vinden in de veronderstelling dat Jean 
dee Berry min of meer bij de constructie van het kasteel betrokken is geweest via 
zijnn architect Guy Dammarrin die voor hem vanaf 1370 Mehun-sur-Yèvre heeft 
gebouwd. . 

?? Bibliographie Chateau de Saumur, col. Savette, Le Chateau de Saumur, Girouard 
etRichou,1937,47.p. . 
Dodd-Opritescol998,, 40-49. 
Whiteleyy 2003,247-258. 
Landais,, 189-203. 
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Oktober r 
LOUVRE E 
(Afb.l.F.24-27) ) 

Plattegrond:: Mesqui 1993,1 34, II25 

Meisss Limbourgs 1974, fig.705-6 
Cazelless 1984, 90,120 
Autrandd 1994, 766-769 
Krebberr 1992, 203-225 

Fouilles:: Fleury 1985,1986 
Babelonn 1987 
CTT Parijs 2004,120,142,159-160. 
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November r 

December r 
VINCENNE S S 
(Afb.l.F.28-30) ) 

Plattegrond: : 
Mesquil993,I,40. . 

Cazelless 1984, 90,121-122. 
Autrandd 1994,769-778. 
Meisss Limbourgs 1974, 204, fig.704 Fouquet, Job (met op achtergrond toren), 
Chantilly,, Musée Condé ms 71; fig.711 gravure Androuet du Cerceau, 1576. 
Mesquii 1993,1, afb.40, 162; II, 417. 
WhiteleyWhiteley 1994. 313-335. 
Faucherree 1994. 337-355. 
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MEHUN-SUR-YÈVR E E 
f.lólv v 
(Afb.l.F.31-38) ) 

Plattegrond:: Troescher 1966,168. 

Cazelless 1984, 91,189-191, afb.p.190 (tekening door Penot) 

Montcloss 1992, 63-70. 
Salchh 1979,739-740. 

Meisss Late fig.425 gravure naar een tekening door Penot uit 1737; fig.430 detail 
miniatuurr Annunciatie, The Cloisters, New York. 
Ziee voor deze laatste afbeelding nog: CT new York 1982,48 no.64, Master of 
Charless of France, Annunciation (2 fols.) ca 1465), New York Metropolitan 
Museumm of Art, Cloisters Collection, 58.71 a,b. 

Bonn 1997:plattegrond ligging Mehun-sur-Yèvre (p.48 fig.1); foto van Mehun 1988 
(p.49fig.2); ; 
opp de achtergrond van de miniatuur van de Annunciatie in de Heures de Charles 
dee France (vers 1465), New York, Metropolitan Museum, Ms.58.71 a (p.50, fig.3). 

Guiffreyy 1,1894, lxxxii. 
Gaucheryl932,338--
Lehouxx 1966-1968 III, 372. 

Dee due de Guyenne kreeg eind oktober 1414 het chateau Mehun-sur-Yèvre van 
Jeann de Berry cadeau "de nue prophete," Le Fèvre 1876-1881.1,195. 

Voorr de ikonografie van het kasteel zie: Wyüe 1914-1929, II, 416 n.7. 

Eenn 18de eeuwse plattegrond is te vinden in:Wallonl 876, 413. 

Bonn 1996, p.53-62. 
Enaudd 1958, 52. 
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MONT-SAINT-MICHE L L 
f.195 5 

Ziee APPENDIX I- D 
(Afb.. zie aldaar) 

Meisss Limbourgs 1974,205, fig.597, 703; 
Cazelless 1984, 91,207-8; 
Spencerr 1977,37-39, n.50, fol.240v, pi. lvi; 
Goutt 1899; 
Goutt 1910; 
Besnardd (s.d.); 
Bazinn 1933; 
Vallery-Radott 1955, 70-77; 
Vallery-Radott 1966,413-446; 
CTT Paris 1966-1967; 
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BOURGES S 
(Afb.l.F.39-44) ) 

CHATEA UU DE BICÊTRE (bij  Parijs) 
(Afb.l.F.45-47) ) 

Anderee kastelen: 
CHATEA UU LE BROC (Auvergne) 
(Afb.l.F.48) ) 

VILL EE ET CHATEA U DE MOULIN S 
(Afb.l.F.49) ) 

CHATEA UU D E P I E R R E F O N D S 
(Afb.l.F.50) ) 
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APPENDIXX I-G 

DEE HUWELIJKSVERBINTENI S VA N CHARLE S (DE BOURBON) EN 

KATHERIN EE DE FRANCE 

Opp 5 mei 1403 had Philips de Stoute met de koning een huwelijkscontract 

ondertekendd met betrekking tot de huwelijken van twee van zijn kleindochters met 

respectievelijkk de dauphin Louis en zijn broer Jean. Dit geschiedde tot groot 

ongenoegenn van Louis d'Orléans die de dauphin voor een van zijn (toekomstige) 

dochterss opeiste en de koning (zijn broer) twee dagen later wist te bewegen tot de 

annuleringg van het contract. Maar Philips de Stoute liet zich niet onbetuigd en 

bereiktee op 11 mei dat het contract weer van kracht werd verklaard door de 

koning.. Deze controverse deed de reeds bestaande spanningen tussen de huizen 

vann Bourgondië en Orleans opnieuw tot grote hoogte oplopen.1 

Dee plechtige viering van de huwelijken was echter nog afhankelijk van de 

pauselijkee dispensatie in verband met bloedverwantschap. Zolang deze niet was 

verkregen,, was een huwelijksovereenkomst een zeer aanvechtbare en onzekere 

zaak.. De verwerving van de pauselijke dispensatie was in die jaren echter een lastig 

probleemm vanwege het grote Schisma in de kerk. Paus Bonifacius IX (1389-1404) 

inn Rome was anti-Frans gezind zodat van hem waar het dispensatie betrof, niets te 

verwachtenn viel. Maar dispensatie te verwerven van de anti-paus Benedictus XIII 

(Pedroo de Luna, 1394-1417, opvolger van Clemens VII) was evenmin een 

gemakkelijkee zaak aangezien in 1398 de Franse koning en de clerus hem hun 

obediëntiee hadden opgezegd. Bovendien verkeerde hij in een groot conflict met de 

cardinalenn in Avignon. Na een lange periode van gevangenschap en zijn 

ontsnapping,, had hij in het voorjaar van 1403 een accoord bereikt met de 

cardinalen.. Aan het Franse hof was men nu geneigd tot een herstel van de 

obediëntiee aan Benedictus, maar de Franse clerus was daarover ernstig verdeeld. 

Louiss d'Orléans forceerde de zaak door de aarzelende koning voor een fait 

accomplii te zetten. Daarna sloten ook Philips de Stoute en Jean de Berry zich op 

299 mei aan bij de hernieuwde erkenning van Benedictus. Vervolgens heeft de paus 
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welwillendd de gevraagde dispensaties aan de koning en de prinsen verleend.2 Hij 

deedd dit in de vijf bullen van respectievelijk 3 en 5 januari 1404 die betrekking 

haddenn op de voorgenomen huwelijken van vijf kinderen van de koning met drie 

kleinkinderenn van Philips de Stoute (dat wil zeggen de kinderen van Jan zonder 

Vrees),, een gezamelijke kleinzoon van Jean de Berry en Louis II de Bourbon en 

eenn zoon van Louis d'Orléans:3 

1)) de dauphin Louis de Guyenne x Margaretha van Bourgondië 

(1397-1415)) (1393-1441) 

2)) Jean de Touraine x Katherine de Bourgogne 

(1398-1417)) (1401-1414) 

3)) Michelle de France x Philippe (nadien hertog Philippe Ie Bon) 

(1395-1422)) (1396-1467) 

4)) Katherine de France x Charles de (Clermont) Bourbon 

(277 okt.1401-1438) (1401-1456)4 

5)) Isabelle de France x Charles d'Angoulême (Orleans) 

(1389-1409)) (1394-1465) 

Vann deze vijf huwelijken is dat van Jean de Touraine en Katherine van Bourgondië 

kennelijkk nadien geannuleerd. Jean is op 29 juni 1406 gehuwd met Jacoba van 

Beierenn (1401-1436), dochter van Willem VI van Holland, Zeeland en 

Henegouwenn (van het Beierse huis) en Margaretha van Bourgondië. Dit huwelijk 

werdd voltrokken in Compiègne tegelijk met dat van Isabelle de France en Charles 

d'Angoulême,, waarvoor 5 juni 1404 de koning reeds zijn "consentement" had 

gegeven.55 Katherine werd daarna voorlopig even achter de hand gehouden. 

Hett huwelijk van de dauphin Louis de Guyenne met Margaretha van Bourgondië 

werdd het eerst geëffectueerd op 31 augustus 1404, dat van Michelle de France met 

Philippee van Bourgondië op 14 februari 1405.6 
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Opmerkelijkk genoeg werd het huwelijk van Katherine de France met Charles de 

Bourbonn wat uitgesteld. De precieze reden daarvan is onduidelijk maar te 

vermoedenn is dat de zeer jeugdige leeftijd een rol heeft gespeeld. Wanneer men de 

leeftijdd van 8 jaar zou aanhouden voor Charles, had het in 1409 kunnen 

plaatshebben.. Maar inmiddels waren de tijden veranderd. 

Mett de huwelijken werd de rang in de koninklijke hiërarchie en de fortuin van de 

familiess in de opvolging bepaald. Ofschoon Louis d'Odéans drie zonen had, 

sleeptee hij in deze ronde van het huwelijksspel slechts een dochter van de koning 

inn de wacht, terwijl Philips de Stoute er drie wist te bemachtigen en bovendien nog 

dee tweede koningszoon aan zijn kleindochter Jacoba van Beieren wist te koppelen. 

Inn vergelijking daarmee waren Louis II de Bourbon en Jean de Berry toch wat 

minderr bedeeld. 

Dee koninklijke erfopvolgingshiërarchie naar geslacht en leeftijd was dan als volgt: 

Guyennee (x Bourgondië) 

Tourainee (x Bourgondië) 

Charless (x Bourgondië 1406) 

Isabellee (x Odéans) 

Jeannee (x Bretagne) 

Michellee (x Bourgondië) 

Catherinee (x Berry/Bourbon) 

Ookk in dat opzicht kwamen Louis de Bourbon en Jean de Berry er, in vergelijking 

mett Philips de Stoute en Louis d'Orléans, bekaaid af. 

*** * 
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NOTENN BIJ APPENDIX 1-G 

11 Lehoux 1966-1968, II, 498; 
Dee RSD III, 76, 78 meldde dat Philips de Stoute buitengewoon ingenomen is geweest met het 
bereiktee resultaat en ter gelegenheid daarvan een groot feest heeft gegeven. 

22 Lehoux 1966-1968 IL 512-513. 

33 Zie met betrekking tot deze huwelijken ook nog Vaugham 2002(C), 91-2 die stelde dat Philips de 
Stoutee op 5 mei niet drie maar vier huwelijken met de koning was overeengekomen: waarbij Jean de 
Tourainee een niet nader genoemde kleindochter en een Charles de France van drie maanden oud 
Jacoba,, dochter van Willem van Oostervant van Beieren en Margaretha van Bourgondië zouden 
huwen.. De pauselijke dispensaties vermeldde hij niet. 

Afgezienn van de kinderen van de koning die slechts een kort leven beschoren is geweest, dienen 
nogg drie kinderen genoemd te worden die in de campagne van 1403-4 buiten beschouwing bleven: 
Jeannee (1393-1433) omdat zij in 1399 reeds aan Jean VI van Bretagne was uitgehuwelijkt; Marie 
(1393-1438)) die het klooster van Poissy was ingetreden en Charles (1403-1461), de latere koning 
Charless VII, die precies in 1403 werd geboren. 

44 Met betrekking tot de huwelijksovereetikomst van Charles de Bourbon en Katherine merkte 
Lehouxx 1966-1968, II, 513 n.1 op dat deze in 1418 door Jan zonder Vrees werd geannuleerd en dat 
Charless met Agnes de Bourgogne huwde en Katherine met Henry V van Engeland. Zij vermeldde 
hett huwelijk van Charles en Agnes in 1412 hier niet, maar wel in haar vol. Hl, 280 n.8. 
Ziee ook nog Leguai 1962,19-20, 91. 

55 Op 29 juni 1406 in Compiègne volgens Champion 1911, 38, maar volgens Mirot 1904-1905, 519: 
66 juni 1406. 

66 Het is te vermoeden dat rekening werd gehouden met het bereiken van de 8-jarige leeftijd van de 
jongetjes.. Het bereiken van de 8-jarige leeftijd was immers het moment waarop het moederlijk 
gezagg eindigde. De kinderen kregen op die leeftijd een huisleraar toegewezen en ontvingen hun 
eerstee leesboek Louis was in 1404 bijna 8 jaar, Philippe was in 1405 9 en Jean van Touraine in 1406 
88 jaar oud. Charles d'Orléans was in 1406 wat ouder, officied 15, maar in werkelijkheid 12 jaar. 

*** * 
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APPENDIXX I-J 

TH EE LIMBOUR G BROTHERS, TH E "JOYAUX "  OF CONSTANTIN E 

AN DD HERACLIUS , TH E TRÈS RICHES HEURES AN D TH E VISI T 

OFF TH E BYZANTIN E EMPEROR MANUE L I I  PALAEOLOGU S TO 

PARISS I N 1400-1402.1 

Millardd Meiss in his volumes on French Painting inn the Time of Jean de Berry por

trayedd die duke as a foremost 'bibliophile avant la lettre', an unrivalled connoisseur 

andd a most liberal Maecenas who protected the greatest miniaturists of his time.2 

Readingg however De Berry's political biography by Francoise Lehoux3 we are less 

inclinedd to the credibility of such qualifications, as it clearly appears that the duke 

wass behaving in no different way as his brothers and nephews were in matters of 

artt and culture, to use anachronistic terms. It seems mainly due to the survival of 

thee extraordinary detailed inventories, painstakingly kept by Guillaume de Ruilly 

andd Robinet d'Estampes, his 'gardes de joyaux', that this image of die duke as a 

bibliophilee in a more modern sense could be upheld.4 

Ass one of the first princes of France, only second to the king, he had to live in 

greatt style and could not afford himself being accused of amassing treasures, that 

iss to say of avarice, one of the deadly sins. So he was behaving as liberal as was 

expectedd on behalf of his 'position princière'. But even his contemporaries as Béti-

zac,, bailiff of the duke in the Languedoc, at his trial, could not refrain from re

markingg that the dukes passion for precious stones was more like greediness "... et 

enn pierrie, ainsi que vous scaves que tels choses il a achatté legièrement, et s'en a 

estofféé son estat très-grant que il a tousjours tenu ..." (Afb.l.J.1).5 

Fromm die documents Jean de Berry does not emerge as a man particularly inter

estedd in miniature painting, ahhough he ordered several lavishly decorated manu

scriptss and attracted in his service such miniaturists as the Limbourg Brothers, but 

wee may ask ourselves if it were really their art that brought them the favour of the 

duke.. We know the Limbourg Brothers offered him on the first of January 1411 

(n.s.)) a very original gift: a painted wooden book. Generally this has been under-
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stoodd as an "innocente plaisanterie", a witty joke and as a sign of the atmosphere 

off great familiarity between the duke and the brothers. I don't think so. The 

woodenn book was however already provided with the two gilded silver clasps 

enamelledd with the arms of the duke and wrapped in a so-called chemise of white 

velvet.. So they offered the duke a dummy, as the real present was not yet ready.6 

Wee may even suppose that the miniatures in the 'layette' described in the inventory 

off 1416 as by the Limbourg Brothers was this, in the end, unfinished present.7 

Thee brothers got many favours of the duke: diamonds, a golden ring with a ruby 

andd sums of money "en considerations des bons et agréables services quil (Paul) 

luyy a faiz, fait chascun jour et espère que fasce ou temps a venir ..." Already Guif-

freyy supposed it concerned loans or acquisitions of precious stones, as die same 

qualificationss were used for transactions with a number of merchants and bank

ers.88 Paul got one of the largest houses in Bourges by way of the duke and the 

brotherss even lent him considerable sums of money.9 Recently Ribault published 

twoo documents in which the Limbourg Brothers were mentioned as involved in 

financiall transactions with other people. So when they died, they must have been 

reallyy wealthy men.101 cannot imagine they earned all dieir wealth by just practising 

theirr art of iUumination and I would like to recall in this respect that they originally 

(justt before 1400) were apprenticed with the goldsmith Alebret de Bonne in 

Paris.111 Goldsmith apprentices learned not only working gold and silver but also 

mountingg precious stones and they had to acquire a good knowledge of the quality 

off stones and of fakes. I think we may have touched here on the common interest 

off Jean de Berry and the Limbourg Brothers, as he was continually buying and 

givingg away precious stones as marks of his favour, but also as a payment to his 

servants,, or as pledges for loans he needed, as cash money was a scarce item in 

thosee days. 

Francoisee Lehoux assumed that Jean de Berry when in Bourges and at his castle in 

Mehun-sur-Yèvree in 1401-1402 personnally supervised the inventory activities of 

hiss treasures.12 Almough it is improbable that he did so himself, nobody ever won

deredd why he had done it at that time. As said art collecting was in those days a 

radierr anachronistic activity and we may wonder what his motives were to have 
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donee this. I think the reason must have been the tense political situation in the 

autumnn of 1401 between Philippe of Burgundy and his nephew Louis d'Orléans 

whoo where disputing the positions with the richest yield in the realm. Everybody 

tookk it then for granted that a conflict was inevitable and that the princes would 

takee up arms to battle out their quarrel. So the duke expected in case of trouble to 

bee in need of cash money to pay armed men and so had ordered to have made 

inventoriess of his treasures in view to pledge, sell or have melted them down. 

Inn this way he did nothing unusual, as for example Louis Ier d'Anjou 25 years ear

lier,, when planning to conquer his royaume of Naples needing cash money, did the 

samee (Afb.l.J.2) ,14 In the summer of 1410 Charles d'Orléans after having made 

inventories,, had sold his treasures by auction to dispose of cash funds and at the 

samee time Jean sans Peur, too, engaged his 'joyaux' to pay his 'gens de guerre.'15 

Whenn Philippe of Burgundy and Louis d'Orléans, this time, came to an agreement 

andd made peace in January 1402, everybody heaved a sight of relief, but nobody 

wass confident it would last for long. The inventorying for Jean de Berry however 

wentt on and was completed in the summer. 

Jeann de Berry possessed a tremendous treasure. But we all know: most of the items 

aree lost: given away, loaned, stolen, lost in fires, just fallen apiece, stripped of their 

preciouss stones, sold and melted down: the history of jewellery is mostly as re-

splendingg as sad. We just have some glimpses: the joyau of the Goldenes Rossi in 

Altöttingg (Afb.l.J.3) or the reliquary of the Thorn in the British Museum 

(Afb.l.J.4).166 To the rare pieces that escaped the destruction of the collections of 

Jeann de Berry, belong the two wellknown medallions of Heraclius (Afb.l.J.5) and 

Constantinee (Afb.l.J.6). As all the known exemplaries are in bronze or silver 

whereass the originals were in gold, with chains and richly set with precious stones 

andd pearls, the originals are lost. On these intriguing medallions a lot has been 

writtenn since.17 

Inn his contribution of 1979 Mark Jones envisaged on ground of a stylistic resem

blancee of one of the medallions with a miniature in the Bible ms fr. 166 in the Bib-
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liothèquee Nationale (Afb.lJ.7), the possibility that these medallions were made by 

orr eventually on design of the Limbourg Brothers. The main objection, as he ad

mitted,, was the fact that the time between the moment the brothers got the com

missionn by Philippe of Burgundy to decorate the Bible in the spring of 1402 and 

thee moment the medallions were sold to the duke on the 2nd of November of the 

samee year, was rather short to have produced them.18 

II am not convinced by Jones stylistic and iconographical arguments for that rela

tionshipp between die medals and the Bible in the Bibliothèque Nationale. At a 

closerr scrutiny it is clear that it were die medallions which served the painter as a 

modell and not the other way around. There are, moreover, some other pieces de

scribedd in the inventories of Jean de Berry which also served as models for the 

painters.. Constantine was clearly the model for the king to the left in the Meeting 

off the Kings in the Tres Riches Heures (Afb.l.J.8), where up to the curious detail of 

thee harnass of his horse was followed by the painter. Heraclius in his char was 

usedd as model not only for the figure of Apollo in the Calendar in the Tres Riches 

HeuresHeures (Afb.l.J.9) but also in the cycle of the true Cross in the Belles Heures 

(fol.156)) (Afb.l.J.10). There Heraclius halts before the gate, however with some 

variationss a.o. two horses instead of three.19 

Durrieuu further pointed at the descriptions of the great vessel 'la Salhère du Pavilion' 

withh the bear and the swan, (no.649) and of 'la Croix au serpent' (no.7), in the Inven

toriess of the duke which agree to a certain extent, though not exacdy, to the Nef at 

thee table of the duke in the illustration of the month of January in the Tres Riches 

HeuresHeures (Afb.1 J . l l ) and in the scene of the Exaltation of the Cross also in the Tres 

RichesRiches Heuns fol.133 (Afb.l.J.12).20 

Thee painter clearly followed the medallions and must have had at his disposal as 

exampless at least drawings for (or after) them, or even more likely, the pieces 

themselves.. This would be an extraordinary fact, as this illuminator must have had, 

ass it seems, acces to these treasures of the duke. The documents mention a painter 

whoo enjoyed great favour of the duke and was qualified as "son peintre": Michelet 

Saulmon.. He sold the duke a medallion with his portrait on one side. As Saulmon 
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iss mentioned only as 'peintre' and not as 'orfèvre', Wilhelm von Bode's suggestion 

thatt he made the medallions himself is not convincing.21 

Lett us now have a closet look at the two medallions. The medallion of Constan-

tinetine was bought by die duke on the 2nd of Novembre 1402 in Bourges from An

tonioo Mancini, a Florentine merchant living in Paris. There is little doubt that the 

dukee bought the other medallion of Heraclius at the same time.22 Both medallions 

havee in common that they are related to the Holy Cross. Constantine the Great 

hadd the true cross, found by his wife Helena, brought to Jerusalem and taken 

piecess of it to Constantinople. Heraclius reconquered the true cross abducted by 

thee Persian king Cossroe, and brought it back to Jerusalem. The theme was in high 

favourr also later on when for example Piero della Francesca painted the legends in 

thee choir in the San Francesco in Arezzo and the Master of the Hours of Catha

rinee of Cleves illuminated the story of the finding of the true cross. 

Onn the first Medallion we see Constantine on horseback and on the reverse an 

allegoricall scene which will occupy us in a moment On the other one we see the 

headd of Heraclius with his crown, better said a kind of tiara, with leaves and lilies, 

lookingg upwards to a heavenly beam, both hands in his beard in astonishment and 

awe.. His bust emerges from a crescent with an inscription. On the reverse Heracli

uss is represented sitting in his char with the cross in his hands coming to a halt 

beforee the closed gate of Jerusalem. 

Thee stories of Constantine and Heraclius can be found in the Legenda Aurea by 

Jacopoo De Voragine. This book was however not the source for the medallions. 

Thesee stories were also read in the masses of the feasts of the Finding of the Holy 

Crosss on May the 3d and of the Exaltation of the Cross on September the 14th.23 

Thee latin inscription on the reverse of the Constantine: MIHI ABSIT GLORIARI 

NISII IN CRUCE DOMINI NOSTRI IHESU XRISTI (Far be it from me to 

boastt of anything but the cross of our Lord Jesus Christ) is derived from the text 

off Saint Pauls Letter to the Galathians 6,14 which was used in both masses. This 

inscriptionn could also be found on the reliquary of the Cross with the snake listed 
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inn the inventory of the duke as already mentioned. It was longtime die device of 

thee protectors of the Holy Sepulchre.24 

Thee text on the reverse of Heraclius SUPER ASPIDEM ET BASILISCUM AM-

BULAVITT ET CONCULCAVIT LEONEM ET DRACONEM (He has trodden 

onn the asp and the basilisk and trampled on the lion and the dragon) is a variation 

onn Psalm 90, vers 13.25 

Thee source of the texts right of Heraclius on the obverse ILLUMINA VULTUM 

TUUMM DEUS is Psalm 66, verse 1 which was sung also in the Introitus of the 

masss of the Exaltation of the Cross on the 14th of September.26 

Thee text on the crescent SUPER TENEBRAS NOSTRAS MILITABOR IN 

GENTIBUSS was not yet traceable.27 

Thee Finding of the true Cross is celebrated, as said, on the 14th of September and 

thee Exaltation of the Cross on the 3d of May, but in France the two feasts were 

celebratedd together on the 3d of May. So we may assume that the medallions were 

madee in occasion of this feast.28 Whereas the representation on the reverse of the 

Heracliuss medallion is quite clear, that on the reverse of the Constantine 

(Afb.11 J.13) is still enigmatic. We see in the middle the cross coming out of the tree 

off life, itself growing in the basin of the fountain of life. At either side a woman is 

sittingg on a throne, decorated with an imperial eagle.29 The older one to the left is 

wearingg a long garment, with a headgear and a veil around her throat, she touches 

onee of the sprouts of the tree of life. The other woman is half dressed and has 

baree breast. Generally she is described as turning away from the tree of life with a 

repellingg gesture, but I think she is just pointing upwards. We encounter this repre

sentationn of a combination of the cross, the tree and the fountain of life in earlier 

illustrationss of the theme for example in the apse mosaic in the San Clemente in 

Romee from the 12th century (Afb.l.J.14).30 
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Gorissen,, in his commentary on the Hours of Catharine of Cleves, pointed to an 

interestingg detail of the basin, the porch underneath with a little animal above it, 

whichh he correctly interpreted as the mouth of die Tigris, one of the four rivers 

flowingflowing from die Paradise Garden. The litde animal above the porch is a tiger or a 

greyhoundd (to express the swiftness of this river) (Afb.l.J.15-17).31 

Thee identification of the two women has always been puzzling. Already Scaliger 

wass not sure about their identity and suggested that they might represent Faith and 

Hope.322 Many suggestions have followed: the Old and the New Testament, Piety 

andd Truth, Vice and Virtue, Christianity and Paganism, Church and Synagogue, 

Gracee and Nature, Helena and a marble statue of Venus or Sarah and Hagar.33 But 

nonee of them is quite convincing. 

Inn my description I left out one detail: the fact that the woman at the right has a 

kindd of snake or litde dragon under her left foot which may be die clue. Akhough 

aroundd 1400 her iconography was not yet well established, she represents widiout 

doubtt the Persian Sibyl, whose vaticinium was: 'Ecce bestia conculcaberis et gigne-

turr / dominus in orbe terrarum et gremium virginis / erit salus gentium et pedes 

eiuss in valitudine hominum.,(Afb.lJ.18).34 We may presume that the other woman 

iss also a Sibyl but she has no attributes to identify her. She may be however the 

Hellesponticc Sibyl, as she was in the later woodcuts in the unique booklet on the 

Sibylss in St Gallen, represented with the cross (Afb.l.J.19).3S 

Thee iconography as well as the vaticinia of the Sibyls were confused up to the be

ginningg of the 16th century, when a certain codification in their representation was 

reached.. A similar representation of the fountain of life with two Sibyls can be 

foundd in a 16th century tapestry in the collection of Dario Boccara in Paris in 1970 

(Afb.l.J.20).. According to the banderoles, to die left the Tiburtine Sibyl with the 

handd that smit the Lord, who prophesied the Birth of the Redeemer and to the 

rightt the Delphian Sibyl widi the crown of diorns who prophesied the Immaculate 

Conceptionn (Afb.lJ.21-22).36 
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AA feature not touched upon here until now are the Greek inscriptions on the me

dallions.. It may be said a curious fact that they contain both Latin and Greek in

scriptions.. On the obverse of the Heraclius medallion we find the Greek inscrip

tionn "Herakleios en xristo to theo pistos basileus kai autokrator romaioon nikites 

kaii atlotetes aei augoustos" (Heraclius faithfull in Christ our God, Emperor and 

Rulerr of the Romans, victorious and triumphant Emperor for ever) and in the 

middlee to the left the enigmatic word 'APOLINIS'. I suppose this word may have 

somethingg to do with the legends in connection with the vaticinium of the Eryth

raeann Sibyl who was the priestess of Apollo living in the sixth age, the age of the 

sunn i.e. Apollo.37 On the reverse in the middle finally the Greek text: "Doksa en 

hupsistoiss xristo to theo oti dierrekse sideras pulas kai eleutherose + hagian 

basileuontoss Herakleiou" (Glory to Christ the God in the highest, because he has 

brokenn the iron gates and freed the Holy Cross, during the reign of Heraclius).38 

Ass Roberto Weiss remarked the medallions are not of Byzantine origin.39 The 

Greekk inscriptions on the Heraclius as well as the latin legend on the obverse of 

thee medallion of Constantine CONSTANTINUS IN CHRISTO DEO FIDELIS 

IMPERATORR ET MODERATOR ROMANORUM SEMPER AUGUSTUS 

pointt however to a familiarity with the formulary of the imperial chancery of Con

stantinoplee and so he envisaged some relation with the visit of the Byzantine em-

perorr in Paris.40 

Wee do not know who commissioned the medallions, but if they were a gift, the 

recipientt too, must have had knowledge of the Greek language, otherwise it would 

havee made little sense. Jean de Berry had, according to his inventories, quite a 

numberr of objects with Greek inscriptions, mostly relics. Some he received in sep

temberr 1402 as presents from Jean de Chasteaumorand, aide-de-camp of the mar-

shalll de Boucicaut, who was send by the end of the century by king Charles VI 

withh a little army to assist the Byzantine emperor Manuel II Palaeologus 

(Afb.l.J.23),, besieged in Constantinople by Sultan Bayazid.41 Others Jean de Berry 

hadd bought, a.o. a "tableau d'or de haute taille" full of precious stones and pearls 

withh the figures of John the Baptist and a scene of the legend of Saint Eugenia 
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withh Greek inscriptions which he bought from Antonio Mancini at the same time 

ass the medallions for the incredible amount of 11.000 francs.42 Others again the 

dukee received as a present from the Byzantine emperor who came himself in the 

springg of 1400 to Western Europe in search of help and stayed mainly in Paris up 

tilltill the autumn of 1402.43 

Althoughh the emperor was very well received by king Charles VI and lodged in the 

Louvre,, facts about his sojourn are meagre. He went to London to visit the Eng

lishh king and wrote letters asking for money and military aid. He assisted to the 

weddingg of Marie de Berry, daughter of Jean de Berry in the summer of 1400 and 

madee a trip to Bourges but further details are lacking.44 

Thee news of the desastrous defeat of Bayazid by Timur Lenk at Ancyra at the end 

off July 1402 and the collapse of the siege of Constantinople by the Turks, led the 

emperorr to his decision to end his sojourn in Paris and to return home. The an

nouncementt was made on All Saints Day in an official council where eyewittnesses 

toldd of the defeat of Bayazid and the flight of the Turks.45 

Itt seems no coincidence that exacdy at the same moment Jean de Berry made the 

acquisitionn of the tableau with the St John and Saint Eugenia and the medallions 

off Constanrine and Heraclius. 

Wee may wonder why the emperor made his announcement so many months after 

thee defeat at Ancyra, which happened on the 28 of July 1402. The news had 

reachedd Venice nearly immediately, already on the 6th of August, and on the 9th 

off Octobre the Venetian Senate urged the emperor to return home. So we may 

assumee that already in the midst of September the court in Paris was informed.46 

Obviouslyy the emperor had waited for more trustworthy and detailed reports and 

eyewittnesses.. In the meantime he had to prepare his return. Without doubt not a 

smalll problem, as he needed cash money for his journey home and had to pay, 

beforee leaving, all his debts he presumably had, just as all other princely persons 

whoo were constandy in need of cash money. So his creditors stood on his thresh-
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oldd and among diem, we may presume, Antonio Mancini. Anyhow, die medallions 

andd die tableau of St John die Baptist and Saint Eugenia came to die hands of 

Antonioo Mancini who , as a good merchant-banker, sought to sell his goods imme

diatelyy to the most solvent buyer, at that moment apparendy Jean de Berry. 

N O T E NN BIJ APPENDIX I-J 

11 ADDENDU M HERACLIUS93.DOC 
Dee tekst is oorspronkelijk als lezing gehouden op het International Colloquium Flanders 
inn a European perspective, manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad, 
Leuven,, 7-10 September 1993 en daarna verschenen als: Colenbrander 1995,171-184. 

Dee publikaties van Scher 1994 en Scher 1996, 309-316, zijn dus verschenen na mijn lezing 
gehoudenn op 8/10-9-1993 in Leuven. Zie ook nog de CT Nijmegen 2005, 350-351, nrs. 
90-91.. Zij voegen echter weinig toe aan hetgeen reeds bekend was. 

Voorr de inschrijving van Jan van Limburg als orfèvre in het gilde van goudsmeden in 
14133 gepubliceerd door Henwood 1981 maar pas door Kovacs 1984 als zodanig gesigna
leerdd zie nog: 
APP.I-AA (Limburg s documenten) 

Enkelee latere toevoegingen zijn in §|§| gemarkeerd. 

A DD N O OT 14: 
Inmiddelss is verschenen de publikatie van Henwood 2004. Ofschoon het gebruik van het 
woordd 'collection' in de titel licht de suggestie wekt dat de koning een actieve kunstcollec-
tionneurtionneur zou zijn geweest, blijkt uit de titel bovenaan de pagina's (*Le trésor royal sous Ie 
règnee de Charles VI (1380-1422)' en uit hetgeen de auteur op p.37 stelt, heel duidelijk dat 
dee 'collectie' de functie van 'trésor', van een 'réserve, toujours unusable en cas de pénurie 
financière'' heeft gehad. Hij verwees naar de andere prinsen die insgelijks hebben gehan
deld,, o.a. Louis d'Oriéans en de hertogen van Bourgondië, maar opmerkelijk genoeg 
noemdee hij Jean de Berry niet. De koning was in 1417 in het kader van de Engelse inval 
gedwongenn al zijn schatten ter omsmelting naar de munt te brengen tb.v. soldij voor zijn 
troepen.. Men kan zich er over verbazen dat hij, als koning, niet meer op de gebruikelijke 
wijzee aan gemunt geld of baar zilver heeft kunnen komen maar eerder waren andere mid
delenn al aangewend. De nood was werkelijk hoog. Maar het antwoord lijkt te vinden in het 
boekk van Spufford die gewezen heeft op het feit dat er vanaf het einde van de 14* eeuw 
tott ca 1460 zich een steeds nijpender tekort aan zilver in Europa heeft voorgedaan. Dit 
zouu betekenen dat niemand in 1417 in Parijs in stoat is geweest stante pede de benodigde 
enormee hoeveelheid zilver te leveren. Spufford 1988, spec. 308-310 en 339-362: Chapter 
155 The Bullion-Famines of the Later Middle Ages. 

ADD N O OT 16: 
Opp sommige exemplaren van het medaillon van Constantijn is op de obvers het cijfer 234 
enn op de revers het cijfer 235 te vinden. Tot nog toe is hiervoor geen verklaring gevonden. 
Ikk zou echter nog het volgende onder de aandacht willen brengen. Het medaillon met de 
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Madonnaa voorzien van Jean de Berry's portret op de revers werd beschreven in de laatste 
inventariss SG (1416) onder het volgnummer 234 (Guiffrey 1894-1896, II, 227). Wellicht is 
hett toeval maar dit item volgde op de nrs. 231-233 waar respectievelijk het originele me
daillonn van Constantijn en de copieën die de hertog naar dit medaillon en dat van Heracli-
uss had laten maken, zijn opgevoerd. Het originele medaillon van Heraclius was in deze 
inventariss niet meer opgenomen, maar kwam nog wel voor in de eerdere inventaris A 
(1413-16,, Guiffrey 1894-1896,1, 73) als nr.200 (samen met het medaillon van Constantijn 
(nr.199)) en de twee copieën (nrs.201 en 202). Het was echter blijkens een andere lijst sa
menn met nog tal van andere zaken waarschijnlijk inmiddels ter hand gesteld aan de herto
ginn van Bourbon, namelijk zijn dochter Marie, gehuwd met Jean de Bourbon (Guiffrey 
1894-1896,, II, 294). Het medaillon met de Madonna en het portret van Jean de Berry 
komtt slechts voor in de inventaris SG en vertegenwoordigde waarschijnlijk dus een van de 
allerlaatstee acquisities van de hertog (hij kocht het van zijn schilder Michelet Saumon). 

22 Meiss Late 1969, 36-67, 290-297; Meiss Limbourgs 1974, 30 ". .. whose passion for illumi
nationn . .. ", 64-5; also Guiffrey 1894-1896,1, xxxv, cxli ". .. Ie prince des bibliophiles fran
cais.'' ' 

33 Lehoux 1966-1968 (4 vols). 
44 Meiss Limbourgs 1974, 290-297. Of no other prince of this period there are inventories 
preservedd with such detailed descriptions of the objects. But we cannot assume that odier 
princess did not have made similar detailed inventories. Too often we tend to forget that 
thee historical image is conditioned just by the material we still have at our disposal. 

55 Meiss Late 1969, 32 (Bétizac), 39, 69-70; Heckscher 1937-38, 204-220, esp. 213 on the 
magicc value of relics, gems and stones. 
Curiously,, a certain Jehan de Nymègue, orfèvre, mentioned in the inventories, was over
lookedd by Meiss. He sold to the duke (presumably between January 1403 and February 
1408)) "un tablier et eschaquier d'argent doré et de cristaulx, garni d'eschaz d'argent doré et 
blancc IIIc trans" (Guiffrey 1894-1896, I, 90 no. 296) and on the 13th of September 
14033 in Mehun-sur-Yèvre "Un annel d'or ou il a une mouche faicte d'esmeraude . .. " 
(Guiffreyy 1894-1896,1,123 no. 401). It is tempting to see in this Jehan de Nymègue one 
off the Limbourg brothers if it were not for Jean de Limbourg was in 1403, as it seems, a 
youngerr person and never was called Jehan de Nymègue. He may have been a member of 
thee family? 

66 This book was the new years gift (étrenne) on the first of January 1411 by the Limbourg 
brotherss to the duke, Meiss Limbourgs 1974, 69, 76; Guiffrey 1894-1896,1, 265 no. 994; 
Guiffreyy qualified it as "Ce present facétieux. .. " (Guiffrey 1894-1896, I, xlix) and as one 
off the "... innocentes plaisanteries . . . " (Guiffrey I, cxliv). 

Inn a letter 6 March 1383 the Infant Joan of Aragon asked Jean de Berry about books, 
Rubioo y LLuch, 1908,1922,1, 307. This document, overlooked by Meiss, may be regarded 
ass a testimony of Jean de Berry's interest in books. It does however concern books not 
miniatures.. Also Christine de Pizans testimony of the dukes magnificence does only men
tionn books not specifically books with illuminations (Meiss Late 1969, 307-8). 

77 Meiss Limbourgs 1974, 80; Guiffrey 1894-1896,1, clxv, Ixxvii; II 280. This "layette" is 
listedd in the duke's inventory of tapestries, books and rubies brought by the executors to 
Pariss from elsewhere in 1416. 
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88 Mciss Limbourgs 1974, 74-79; Guiffrey 1894-1896,1, lvii; II, 320, 333. 

99 Meiss Limbourgs 1974, 80-81 and 74-79; see also Ribault 1990,48-51. 

100 Ribault 1990, 48-51. 

111 I am grateful to Mme Francoise Vignier de la Direction générale des services, Direction 
dess services d'archives du Conseil general de la Cöte d'Or for sending me a photocopy of 
thee document which beyond doubt establishes the name of the goldsmith as Alebret de 
Bonne.. The document is kept in the Archives Départementales Cóte d'Or, Dijon, B 1519 
fol.. 158v-159r. It was published for the first time by Dehaisnes 1886, II, 709. Dehaisnes 
readd the name of the goldsmith as Alebret de Bolure. Champeaux et Gauchery 1894,139, 
followedd Dehaisnes, but with an incorrect date for the document; Monget I, 1898, 286 ff. 
Mongett read Alebret de Bonne. .. ; Gorissen 1954, 153-221, esp. 201 no. 62; Meiss Lim
bourgss 1974, 67 noot 1, 72; Cockshaw 1969, 122-124, According to him the name was 
"illisible".. All authors, except Monget and Cockshaw, followed the incorrect reading of the 
namee by Dehaisnes. 

122 Lehoux 1966-1968, II, 462. On the 13th of November 1401 Jean de Berry ordered in 
Dourdann to have made an inventory of his treasures. This was brought to an end in June 
1402;; Lehoux 1966-1968,11, 487 on the supposed personal supervision of this activity by 
Jeann de Berry. 

133 Lehoux 1966-1968, II, 460. The reconciliation of Orleans and Burgundy took place on 
thee 6th and the 14th of January 1402. Again in 1412, during the siege of Bourges, to pay 
hiss troops the duke withdrew (as stipulated) from the Sainte-Chapelle many objects with 
whichh he had endowed it previously, Meiss Late 1969, 38; Guiffrey 1894-1896,1, iv, xxxiv, 
lxii. . 
144 Robin 1983, 337-374. 

155 Charles d'Orléans: Lehoux 1966-1968, III, 191-192 n. 1; Jean sans Peur: Lehoux 1966-
1968,, III, 172. 

166 Muller en Steingraber 1954, 29-79; Middeldorf 1960, 233; Henwood 1980, 179-215. 
Henwoodd gives an excellent overview how the collections of Charles VI were disposed of. 

177 The best survey, not complete however, of the literature on the medaillons (up to 1963) 
iss Weiss, (1963), 129-144. Thee arabic numerals on the Constantine medallion are still an 
enigma. . 
Scherr 1994, 30-37: nr.1 Constantine; nr.2 Heraclius. 

188 Jones 1979, 35-44. Jones argued that the medallion must depend on the miniature e. g. 
onn ms ft. 166, fol. 6v in the Bibliothèque Nationale. Iconographically and stylistically this 
cannott be upheld. Accurate comparison with the Tris Riches Heures confirm that the minia
turistt followed the medallions and not the other way around. 

ww Meiss Limbourgs 1974:The Tm Riots Heures-. fig. 571 (Meeting of the Magi), fig. 539-549 
(thee Months); The Belles Heures: fig. 487 (Heraclius returns the Cross to Jerusalem). 

Presumablyy the earliest copy after, or better inspiration by the medallion of Heraclius is to 
bee found in a miniature in a Dutch Bible of ca 1440 (Utrecht) in the British Library, Ms 
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Add.. 38. 122; Bijvanck 1937, 68, 146 PI. LII fig. 145: Joseph on the chariot of the Pharao 
attributedd to the Master of Catharim of Cleve (Afb.l.J.26). No other illustrations in this 
Biblee show any knowledge of those in the Bible in the Bibliothèque Nationale ms. fr. 166. 

Thee Byzantine emperor in the miniature with the Princes of the East in Boethius, Consola-
tiontion de la philosophie, BN fr. 12559 fol. 162 (Meiss Limbourgs 1974, fig. 56), is grabbing his 
beardd in a similar way as Heraclius. This emperor is wearing an identical hat (the skiadion) 
ass in the beautiful, little known miniature portrait of Johannes VIII Palaeologus 
(1425-1448)) in profile to the right pasted in the Psalter and New Testament, Ms. Sinait. gr. 
21233 f. 30v, Spatharakis 1976, 51, fig. 20 (Afb.l.J.24-26). 

200 Durrieu 1902, 354-356. 

Thee Salière: Guiffrey 1894-1896, I, 171 no. 649; Meiss Tate 1969, 51 n. 184. Meiss ob
servedd that the salière on the table of the duke in the month January in the Tres Riches 
HeuresHeures does not agree with the description in the inventory. It was set with precious 
stones,, the bear was wearing a helmet and the swan held a shield. Meiss Limbourgs 1974, 
fig.fig. 539. 

Laa Croix au serpent: Guiffrey 1894-1896, I, 12 no. 7; Meiss Late 1969, 51, 295; Meiss 
Limbourgss 1974, fig. 596; On the pedestal was the inscription: "Mchi absit gloriari nisi in 
crucee domini nostri Jhesu Christi" which suggest a relation with the Constantine medal
lion.. But how? 

TheThe Tres Riches Heures (Meiss) 1975, no. 133 (fol. 193r.) The Exaltation of the Cross. In the 
negresss with the pointed hat behind Helena and Constanrine(?) in this miniature may be 
seen,, according to her dress, the Persian or Erythrean Sibyl or the queen of Sheba with 
herr kinsmen to the right. The priest to the left of the Cross may be counting the golden 
piecess struck by Terah, the father of Abraham, which were given to the people of Sheba 
byy Joseph when he went to Sheba to buy aromatic herbs to balm the body of his father 
Jacob,, Male 1984, 216: Migne, Diaionnaire des Apocryphes, 1858, I, col. 2023-25; II, col. 
470-1;; The queen of Sheba was on the Altar in Klosterneuburg depicted already as a ne
gresss cfr. Roehrig 1955, 13, Abb. III. 4; a different explanation of the miniature of the 
Exaltationn can be found in Meiss Limbourgs 1974, 217-222. De figuurtjes op het taberna
kell met de zuilen (of balken) en een hamertje stellen waarschijnlijk Bezaleël en Aholiab, de 
bouwerss van de tempel, voor (Afb.LJ.28-29). 

211 Weiss 1963, 136 n. 1 drew attention to the fact that the Limbourgs received nine golden 
coinss from the duke as a proof that they had access to objects in his collections. Weiss 
thoughtt they were ancient coins, but the text says "de diverses manières", not ancient. So 
maybee they received the coins just for their gold value as payment or, more probably, to 
havee converted them in goldleaf for their illumination work, as was not unusual. 

Thee assertion by Bode that Michelet Saulmon (Saumon) made the medallions is un
founded.. Saulmon was always mentioned in the documents as a painter, never as a gold
smith.. The medallion with the portrait of the duke he sold to the duke was clearly not 
madee by him. He was apparently just acting as a purveyor, Bode, 1921, 1-11; Guiffrey I, 
lxxxi,, II 28, 227 no. 234; Thieme en Becker 29, 1935, col. 492-3; see also Champeaux 
1894,110-113. . 
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222 Guiffrey 1894-1896, I, cxxiii; 71 note 1, 337; Guiffrey,l 894-1896, II, 342; Mciss Late 
1969,, 46, 53, 57. A curious fact is that the duke had made at one time golden copies of 
thesee medallions, Guiffrey 1894-1896,1,73. 

233 De Voragine 1967,1, 341 L'invention de la Sainte Croix; II, 192: L'exaltation de la Sainte 
Croix;; already 
Simoniss 1901, 70, pointed to the masses in the Roman Breviary as die source; ljexikonfiir 
TheologeTheologe undKirrhe, 1960, V. col. 237-8: in general on Heraclius. 

244 Guiffrey 1890,105. 

255 Guiffrey 1890,106. 

266 Hill 1910,110-116, espec. 112 n. 6. The text continues according to Hill on the decres
centt (sic!) moon. 

277 Hill 1910,112. Hill said he failed to identify the source of this inscription. He presumed 
thee sickle of the moon was not crescent but waning. I am not convinced. In this respect I 
wouldd like to recall the "Ordre du Croissant" instituted by king René d'Anjou. The knights 
wouldd bear the croissant, with the inscription "Loz en croissant" under their right arm. As 
wass established in the statuts of the order, the devise Toujours en croissant' "apprenait au 
pluss preux chevaliers que les nobles cueurs doivent de jour en jour accroistre et aug-
menterr  leur bien faire, tant en cortoisie et debonairete qu'en vaillance et glorieux faits 
d'armes",, Champion II, 1866, 503-509, espec. 504. Mérindol 1987,135-137. 

288 According to Van Os and Jaszai in LCI 2, col. 642-648. 

299 The assumption by Simonis 1901, 72-77 and Tourneur 1932, 62-63, that the birds at 
eitherr side are sitting on perches and that the one at the side of the naked woman is held 
byy a thread, is sheer illusion. The birds are just sculpted eagles on the thrones of the 
women.. Compare for example the throne on the seal of Louis Ier of Anjou (1381-1382) 
illustratedd in Mérindol 1987, P1.LX. 6; Tourneur 1923, 67-76. 

300 San Clemente Rome: Krautheimer 1980, 162, fig. 118. 

311 Die Miniaturen aus dem Stundenbuch der Katharina von Kleve, mit Einleitung und 
Erlauterungenn von 
Plummerr 1966, no. 80; Gorissen 1973, 509-510. 

322 Dufresne Dominus Du Cange 1850, 200-201: Constantini Imp. Byzantini Numismatis 
ett argentei expositio, Josephi Scaligeri JuL Caes. F. Ex Literis 111. V. Jos. Scaligeri ad 
Marquardumm Freherum, Tab. IV. 

333 The iconography of this representation has been discussed extensively and there are 
manyy suggestions. Jones 1979, 36, 42-43 gives a survey of id 

Scherr 1989, 15-19. Scher (15 n. 19) referred to his unpublished dissertation, Institute of 
Finee Arts, New York University, 1961, which contains a full bibliography related to the 
subjectt I had not the opportunity to consult this dissertation. 

Thee Old and New Testament (Guiffrey 1890, 87-116); 
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Faithh and Hope (Babelon, after Scaliger's suggestion of 1610, in: Michel, Histoire de f Art 
i n .. 2,1908,907-913); 
Pietyy and Truth (Van Mieris 1722, 69); 
Vicee and Virtue (Toumeur, 1932, 53-63); 
Christianityy and Paganism (Pollard 1967, 99); 
Churchh and Synagogue (Simonis 1901, 68-109); 
Naturee and Grace (Panofsky 1939,154, followed by Meiss Late 1967, 56); 
Helenaa and a marble statue of Venus (Meiss Limbourgs 1974, 64-65, on the basis of the 
Feastt of the Invention of the Cross; 
Sarahh and Hagar (Jones, 1979, 36-37). Jones interpretation is not in accordance with the 
generall accepted methods in reading images in relation to texts. His examples for stylistic 
comparisonn i. e. the Bible moralisée are absolutely unconvincing. 

«« Réau 1955-1959, II. 1, 1956, 420-430, espec. 425; Haffen 1984; Oracula Sibyltina, Heitz 
1903,, 21 A, Die persische Sibylle: On the left the Sibyl on a throne with a lamp and a 
snakee under her foot; on the opposite page Octavian and the Sibyl with in the heaven the 
Madonna.. Underneath the prophet David and Saint John the Evangelist The texts: 
"Sibillaa persica. xxx. annorum eius mentionem facit nicanor videtur/ vaticinari de futuro 
salvatoree gentium sub nubilo ut infra"; "Huius prophetia hec est Ecce bestia. conculcabe-
ris.. et / gignetur deus in orbe terrarum et gremium virginis est / salus gentium, et pedes 
eiuss in valitudine hominum". 

Onn the banderoles: "Antequam Abraham, fuit ego sum. Joh. viü. o. Joh. 8,58; Non in-
tellexeruntt in tenebris ambulant pso Ixxxi. Psalm 81,5; Lux in tenebris lucet x. Joh. 
primo.. Joh. 1,5"; On the banderole in the beak of the eagle: "Johannes." 

Philippuss de Barberiis, Opuscula (Dicta Sibyllarum) 1481. There was a second edition in 
1482.. The illustrations of both these editions where given by De Clercq 1978-79, 105-7, 
fig.fig. 25, 26; Male 1899 (without illustrations); Male 1949, 249-65, figs. 134, 137; Hind, 
1938-19488 (repr. New York 1970), Part I, vol. I, 153 no. CI and CII; Sibylle Petsica: 
C I L I AA C.II.1.B, Pis. 224. 

Thee Sibyl Persica shows in Italian representations sometimes her bare breast: a.o. in the 
Cameree Borgia in die Vatican Palace in Rome, in a painting by II Guercino in the Capit-
olinee Museum. 

LCII 4, 153: Persica, Sambedia, Chaldean Sibyl. Later on in the fifteenth century she is 
generallyy represented as an old woman with a lamp and a snake under her feet; she is also 
identifiedd with the queen of Sheba. 

35Heit2l903,25. . 

366 CT Amsterdam 1970, 39, no. 80, pi. 167, Hortus conclusus, manufactury of Tournai, 
latee 15th century (collection Boccara, Paris). In this tapestry however are represented ac
cordingg to the inscriptions the Tiburtine and the Delphian Sibyls. Another piece, maybe of 
thee same series, was reproduced by Göbel 1923, Abb. 96 (formerly coll. Mme Lelong). A 
similar,, but less interesting tapestry (Synagogue and Ecclesia, including the Tigris!) is in die 
Noordbrabantss Museum in 's-Hertogenbosch, Van Boven 1981, 59-61,(Afb.l.J.16-17); on 
diee fountain of life see: Bruyn 1957. 
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377 There was some discussion about the correct reading of the word Apolinis: see Jones 
1979,, 41. About the relationship of the Sibyls and Apollo see: Enddopedia Virgüana, 1988, 
828-831:: Emperor August had in 12 AD. brought the collection of sibylline books to the 
templee of Apollo near the Palatine. 
Guiffreyy I, cxiii, cxx, 199-201, no. 776: Jean de Berry had a most curious "hannap" with a 
coverr with six figures with names on banderoles and the enigmatic inscription around it: 
"pontificumm votis . .. Apollinis jussu ... " Guiffrey did not succeed in finding a source for 
i t t 

388 Jones 1979, 41-42. 

399 Weiss 1963,131. 

400 Weiss 1963,138,140. 

411 Guiffrey 1894-1896,1, cxiv. As Guiffrey noted, Jean de Berry had more than thirty ob
jectss with Greek inscriptions, mosdy relics. 

422 Guiffrey 1894-1896,1, 27 nr. 54. 

433 Guiffrey 1894-1896, II, 35, no. 214: a wooden cross; 40 no. 274: other relics; 262 no. 
791:: a "ciel ou dossiel de drap de laynne ... fait a ouvrage de Grece ... " 

444 Emperor Manuel Palaeologus (1348-1425): Lehoux 1966-1968, II 439; Schlumberger 
1927,, 87-147, esp. 131; Barker, 1969. 

455 The battle at Ancyra took place on the 27th of July 1402. Alexandrescu-Dersca 1977; 
Matschkee 1981. 

466 According to Schlumberger 1927, 132-133 the news reached Paris on All Saints Day 
whenn also eyewitnesses had arrived to tell their story. But the defeat was already known in 
Constantinoplee on the 6th of August according to Matschke 1981, 9-10. We may recall 
thatt Jean de Chasteaumorand had returned in France in september, Guiffrey 1894-1896,1, 
47. . 
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I II  DE GEBROEDERS LIMBUR G EN JAN MAELWAE L 

Inn het eerste deel heb ik argumenten naar voren gebracht waarom de Bijbel ms 

fr.166,, de Tres Riches Heures alsmede de overige miniaturen die met deze hand

schriftenn samenhangen, niet langer als het werk van de Gebroeders Limburg be

schouwdd kunnen worden. Aldus zijn een aantal handschriften ontkoppeld van een 

seriee documenten betreffende de Gebroeders Limburg en bevinden de handschrif

tenn en de documenten zich thans weer, om zo te zeggen, op gescheiden paden. De 

vraagg waarvoor wij ons nu gesteld zien luidt enerzijds: hoe hebben de Gebroeders 

Limburgg dan wèl geschilderd en zijn er nog sporen van hun schilderwijze terug te 

vinden?? Anderzijds is er de vraag: wie zijn de miniaturisten geweest die verant

woordelijkk zijn geweest voor de miniaturen in de Tres Riches Heures en aanverwante 

handschriften?? In dit tweede deel van deze studie zal verder nog slechts aandacht 

besteedd worden aan de eerste vraag met betrekking tot de Gebroeders Limburg en 

zall niet meer worden ingegaan op de vraag wie de meester(s) waren die verant

woordelijkk zijn geweest voor de miniaturen in de Tres Riches Heures. 

1.DEE DOCUMENTE N BETREFFENDE DE GEBROEDERS LIM -

BURG G 

Dee eerste vermelding van de Gebroeders Limburg dateert van 2 mei 1400 

(G<=Gorissen>62).. Uit dit document blijkt dat zij, dat wil zeggen Herman en 

Jan,, tot voor een half jaar in Parijs in de leer waren geweest bij de goudsmid Ak-

bretbret de Bonne. Over Albert de Bonne is helaas verder niets bekend.1 Evenmin is be

kendd hoe lang de Gebroeders Limburg bij Alebret in de leer zijn geweest. Jehan-

nequinn lijkt evenwel vóór 9 februari 1401 (s.a.) (G.75,76) weer in Parijs te zijn 

teruggekeerd,, want uit een op die dag gedateerd document blijkt dat hij zich samen 

mett zijn andere broer Polequin contractueel verplicht had tot het historiëren van 

eenn Bijbel ("une tres belle et notable Bible") voor de hertog van Bourgondië die 

dezee als een geschenk voor zijn broer de hertog van Berry had bestemd.2 Er zij op 
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gewezenn dat de Gebroeders Iimburg niet in dienst van de hertog traden maar een 

contractt aangingen voor de duur van vier jaren. 

Zoalss gezegd, contracteerde Filips van Bourgondie blijkens een document van 22 

meii 1407 (Cockshaw 66) nog drie andere schilders namelijk Imbert Stainer, Jac

quess Coene en Haincelin de Haguenau, alsof hij zijn einde nabij had voorvoeld, 

omm de voltooiing van de bijbel te bespoedigen.3 Er is gewoonlijk verondersteld dat 

dee onderneming vanwege de plotselinge dood van Filips van Bourgondie is blijven 

stekenn en dat de bijbel onvoltooid is gebleven. Niettemin komt uit het document 

duidelijkk naar voren dat zijn zoon Jan zonder Vrees er zorg voor heeft gedragen de 

Bijbell te laten voltooien en deze, conform zijn vaders wens, aan de Berry heeft 

doenn toekomen. Het is echter niet mogelijk gebleken in de inventarissen van de 

Berryy deze bijbel te individualiseren. 

Dee Gebroeders Limburg {Pol et sesfrères) (die dus nooit in dienst van hertog Filips 

vann Bourgondie zijn geweest!) blijken enige tijd later in (vermoedelijke) dienst van 

dee hertog van Berry te zijn getreden. Wanneer precies is niet bekend, maar ge

woonlijkk wordt aangenomen dat dit niet al te lange tijd na het overlijden van Filips 

vann Bourgondie is geweest, hoewel dat geenszins het geval geweest hoeft te zijn. In 

elkk geval worden Paul en zijn twee broers pas vanaf 1 jan 1411 (G95, het "houten 

boek")) regelmatig in de rekeningen van de hertog van Berry vermeld voor niet 

naderr omschreven diensten en leningen. Zij worden als var/ets de chambre gekwalifi

ceerd.. Voorts ontvangen zij giften van verschillende aard: 

Paul:: na 1 februari 1412 (Guiffrey I (1894), 128, no.421); 

Paul:: 15 januari 1412 (1413) (G102); 

Paul,, Herman en Jan: 1413 1 oktober - 31 maart 1414 (Arch.nat. KK 250, Trésorie 

duu due de Berry, fol.36v); 

Paul:: 24 oktober 1413 (Champeaux & Gaucherie 1894,136: 6 écus); 

Paul:: 7 november 1413 (ibidem: 10 écus); 

Paul,, varkt de chambn de monseigneur. 9 november 1413 (100 écus (valent 112 livr. 10 

solt),, Arch.nat. KK 250, f.25v (Champeaux & Gaucherie 1894 alsook Gorissen 

geven:: 50 écus)); 
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Hermann j a n : 1 januari 1414 of 1415 (Arch.nat. KK 250, f.45); 

Paul:: 1 januari 1415: Paul schonk aan Jean de Berry een saüèrt, (Guiffrey I (1894), 

323); ; 

Paul,, Herman en Jan, varkts de chambrr. 22 augustus 1415: een gouden ring met een 

robijn,, als onderpand voor een lening van 1000 écus (Guiffrey I (1894), 102 

no.349). . 

Aangezienn de schenkingen in zeer algemene termen werden omschreven (het gaat 

omm standaardformuleringen), is niet bekend van welke aard hun diensten zijn ge

weestt waarvoor zij werden beloond. De étrennes waren in wezen een jaarlijkse ver

effeningg van wederzijdse verplichtingen, zodat ook daaruit niets concreets is af te 

leiden.4 4 

Datt het de Gebroeders Limburg echter voor de wind is gegaan, blijkt o.a. uit de 

leningg van 1000 escus aan de hertog waarvoor Paul als onderpand een ring met een 

robijnn ter waarde van 3000 escus ontving (G136), uit het grote huis in Bourges dat 

Paull van de hertog geschonken(?) kreeg (G166) alsook uit de twee vermeldingen 

vann financiële transacties die Ribault niet zo lang geleden heeft teruggevonden. 

Inn dienst van Jean de Berry worden zij als varkts de chambre aangeduid (G136, Ri

baultt 1990), slechts eenmaal worden zij illuminatoribus genoemd (G146): "Paulo et 

2buss fratribus suis illuminatoribus" krijgen "9 pieces de monnoie d'or" uit een 

verzamelingg van 47 "pieces de monnoie d'or, de diverses manières." 6 Meiss ver

ondersteldee dat de aantekening bij het item in de inventaris uit ca 1405 dateerde; 

Porcherr nam aan dat deze pas van 1408-9 was, op het moment dat de hertog de 

Gebroederss Limburg in dienst had genomen. Wat opmerkelijk is aan dit item, is 

datt er sprake is van een gift van Jean de Berry aan de Gebroeders Limburg van 9 

(enn vervolgens van nog eens 12) goudstukken. Meiss opperde de mogelijkheid dat 

hett om antieke munten zou zijn gegaan waarmee hij een "familiarity" tussen de 

hertogg en de Gebroeders Limburg als verzamelaars van oudheden "entre nous" 

suggereerde.77 Het kan niet uitgesloten worden dat het om antieke munten heeft 

gehandeld,, maar het lijkt mij niet erg waarschijnlijk. Bovendien was het weinig 
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gebruikelijkk om personeel met een handjevol gouden munten te belonen. Ge

woonlijkk ging het om geschenken in de vorm van een ring met een edelsteen of 

eenn ander juweel. In elk geval vrijwel nooit in cash money of gemunt geld, zoals hier 

kennelijkk het geval is geweest. Zo er al in baar geld betaald werd, geschiedde dit via 

eenn betalingsopdracht aan de thesaurier. Mijns inziens schuilt de verklaring echter 

inn het gegeven dat de Gebroeders Limburg hier expliciet als "illuminatoribus" wer

denn vermeld. Bij de andere schenkingen vinden wij een dergelijke kwalificatie nooit 

vermeld:: daar worden zij gewoonlijk als varlets de chambre aangeduid, en nooit 

mett hun beroep. De combinatie van deze twee gegevens lijkt mijns inziens dan 

ookk voor slechts een uitleg vatbaar: namelijk dat zij de goudstukken hebben ont

vangenn om tot bladgoud te laten pletten t.b.v. het vergulden van een handschrift of 

anderee schilderingen die zij op dat moment voor de hertog onder handen hadden. 

Hett was indertijd heel gebruikelijk om kunstenaars voor een opdracht waarbij ver

guldd moest worden, gouden munten te geven als werkmateriaal. De omschrijving 

alss "pieces ...de diverses manières" dat wil zeggen van verschillende muntsoorten, 

lijktt onze veronderstelling te versterken.8 Helaas staat de datering van het docu

mentt niet vast aangezien het om een latere aantekening gaat bij een item in de in

ventariss B die op zich uit 1401-2 dateert 

Naastt deze mogelijke aanwijzing vormen de enige concrete indicaties met betrek

kingg tot hun werkzaamheden als schilders voor de hertog nog de volgende passa

ges: : 

1)) de vermelding van een schilder uit "Alemaigne" die voor de hertog werkzaam 

waswas in het kasteel Bicêtre (21 november \408ypeinfrv alemant). Hij werd niet bij na

mee genoemd, evenmin wat hij schilderde. Dat het om een van de Gebroeders 

Limburgg ging, is slechts een vermoeden. De veronderstelling dat het Paul betrof 

heeftt men echter afgeleid uit het feit dat het in dit document genoemde meisje 

Gilettee la Mercière, dat Jean de Berry voor zijn schilder uit Duitsland liet vasthou

denn en als zijn bruid bestemd had, na Paui's dood in 1416 (maar vóór juli 1422), 

mett Andre Le Roy hertrouwd was. Na haar overlijden bewoonde deze Le Roy nog 

14344 het grote huis in Bourges dat Paul van de hertog had ontvangen.9 
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2)) de vermelding van een aantal cahiers met miniaturen van de hand van de Ge

broederss Limburg in een layette in de invenkdre après décès van de hertog van Berry. 

Volgenss Meiss gaat het om een toevoeging uit ca 1418 aan de inventaris opgesteld 

naa de dood van Jean de Berry op 15 juni 1416) "que faisoient Pol et ses frères" dat 

will zeggen: waaraan zij werkzaam waren geweest.10 Zoals al eerder is uiteengezet, is 

hett echter helemaal de vraag in hoeverre de al eerder vermelde, niet nader gespeci

ficeerdeficeerde diensten aan de hertog hebben bestaan uit het schilderen van miniaturen. 

Tenslottee zij hier nog vermeld dat Jan van Limburg zich als Jehan Melluel in 1413 

inschreeff in het gilde van goudsmeden in Parijs.11 

Tott zover de documentaire gegevens. 
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2.. DE STIJL VA N DE GEBROEDERS LIMBUR G 

Wanneerr wij zouden willen proberen te achterhalen in welke "stijl" de Gebroeders 

Limburgg hebben gewerkt, ligt het voor de hand na te gaan welke stijl van schilde

renn in Gelre omstreeks 1400 gangbaar is geweest. 

Enigee omzichtigheid lijkt hierbij geboden: immers het is helemaal de vraag of de 

Gebroederss Limburg in dezelfde stijl als hun oom Jan Maelwael of zelfs als hun 

grootvaderr Willem en oudoom Herman Maelwael hebben gewerkt Het is heel wel 

mogelijkk dat zij werkzaam zijn geweest in een andere, afwijkende stijl die zij zich 

eigenn hadden gemaakt tijdens hun leertijd bij Alebret de Bonne in Parijs. 

Zoalss gezegd, in 1400 werden Herman en Jan nog als jeunes enfants gekwalificeerd, 

hetgeenn wil zeggen dat zij naar alle waarschijnlijkheid op dat moment nog geen 14 

jaarr oud waren. Vermoedelijk is Paul, die voor het eerst in 1402 werd vermeld, 

echterr iets ouder geweest.12 Herman en Jan waren op tamelijk jonge leeftijd in Pa

rijss aangekomen zodat het in het geheel niet uitgesloten kan worden dat zij zich 

hebbenn bekwaamd in de stijl van een van de meesters die op dat moment in Parijs 

enen vogue waren. In dat geval dienen wij er rekening mee te houden dat het nauwe

lijkss mogelijk zal zijn hen te individualiseren temidden van de talloze andere minia

turistenn die in het eerste decennium van de 15de eeuw in Parijs werkzaam zijn ge

weest.. Wanneer wij er echter van uitgaan dat zij toch reeds enige vorming achter 

dee rug hebben gehad vóór zij in Parijs aankwamen en zij bij Alebret de Bonne, die 

gezienn zijn voornaam, naar alle waarschijnlijkheid uit dezelfde contreien afkomstig 

iss geweest als zij zelf, zich een stijl hebben eigen gemaakt die als noordelijk aange

merktt zou kunnen worden, zou een poging tot identificatie van werken van hun 

handd en de individualisatie van hun stijl in de Parijse productie omstreeks 1400-16 

misschienn een kans van slagen kunnen hebben. 

Datt de keuze van Filips van Bourgondië voor de illustratie van zijn bijbel op de 

Gebroederss Limburg is gevallen hoeft echter niet zozeer om reden van hun talent 

enn hun aantrekkelijke, om zo te zeggen Gelderse stijl van werken te zijn geweest 
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Dee keuze kan Filips ook om andere redenen hebben gemaakt Het is bijvoorbeeld 

heell wel mogelijk dat alle andere miniaturisten in Parijs op dat moment tot over 

hunn oren in het werk zaten en geen tijd hebben gehad om een zo omvangrijke 

opdrachtt binnen de gestelde tijd te voltooien. Afgezien van het argument dat zij de 

neefjess waren van Filips van Bourgondië's hofschilder Jan Maehvael, kan het zijn 

geweestt dat zij de reputatie hebben gehad snel te werken, kwaliteit te leveren en 

bovendien,, dat zij vanwege hun leeftijd, op dat moment relatief goedkoop zijn 

geweest;; een bijkomend extra voordeel kan nog zijn geweest dat zij werkzaam 

zoudenn zijn in het huis van Durant gelegen in de cloïtre van de Notre-Dame, een 

eigenn rechtsgebied waar de gildebepalingen niet van kracht waren dat wil zeggen 

datt daar geen 'vergunning' vereist was om het beroep van schilder uit te oefenen 

enn dat ook geen belastingen betaald hoefden te worden. Voorts waren zij daar ook 

gevrijwaardd van bezoeken en keuringen van hun werk door de keurmeesters van 

dee gilde.13 

Voorr de voltooiing van de opdracht blijken niettemin op een gegeven moment 

nogg drie vooraanstaande miniaturisten in Parijs te zijn ingehuurd, namelijk Imbert 

Stainer,, Jacques Coene en Haincelin de Haguenau, vermoedelijk om de voltooiing 

vann het werk te bespoedigen. Het is niet bekend op welk moment deze drie schil

derss zijn ingeschakeld, in welke mate zij hebben bijgedragen aan de voltooiing er

vann en in hoeverre zij mogelijk een deel van het werk hebben overgenomen van de 

Gebroederss Limburg die inmiddels misschien wel voor andere werkzaamheden 

voorr Filips van Bourgondië waren ingezet.14 Het is evenmin bekend hoe omvang

rijkk het werk is geweest. Op grond van de contractduur van vier jaren is het te 

vermoedenn dat de opdracht een prestigieuze bijbel betrof die naar alle waarschijn

lijkheidd uit meerdere delen heeft bestaan, net als bijvoorbeeld de Bijbel van Jean de 

Syy (11 delen), die van koning Wenzel (oorspr. 3 (nu 6) delen) van groot formaat, 

diee van Herman Droem (een van 6 delen en een tweede van 7 delen), de bijbel die 

Jeann de Berry van Clemens VII ten geschenke had gekregen (10 delen) of de bijbel 

diee Henry IV heeft laten maken (voor 1413).15 

221 1 



Wanneerr wij zouden aannemen dat de Gebroeders Limburg in een stijl hebben 

gewerktt die in Parijs de aandacht heeft getrokken, dan kunnen wij niet geheel aan 

dee indruk ontkomen dat Filips van Bourgondië de nieuwigheid van hun stijl direct 

heeftt onderkend en zich dadelijk heeft verzekerd van hun talent door hen gedu

rendee vier jaar exclusief te contracteren. Hierbij willen wij nog wel even aanteke

nenn dat het argument dat Filips van Bourgondië hen eventueel vanwege hun aan

trekkelijkee stijl zou hebben uilgekozen toch flink gerelativeerd dient te worden. 

Hoewell niet a priori uitgesloten mag worden dat Filips van Bourgondië, evenals 

zijnn broer Jean de Berry, enig esthetisch onderscheidingsvermogen heeft gehad, is 

gelett op de extreme opulentie van de hertogen, enige terughoudendheid in deze 

geboden.. Het is aan te nemen dat, evenals in alle andere zaken, de hertogelijke 

adviseurss er wel zorg voor gedragen zullen hebben dat zelfs het allerbeste nooit 

goedd genoeg is geweest. 

Inn dit perspectief zou het interessant zijn na te gaan in hoeverre er een link gelegd 

zouu kunnen worden tussen de stijl die in de eerste jaren van de 15de eeuw in Gelre 

gangbaarr is geweest en de miniaturen die een plotselinge vernieuwing hebben be

tekendd temidden van de gangbare productie in Parijs. Een speld in een hooiberg. 

Maarr allereerst is het zaak vast te stellen welke stijl of stijlen er zoal in Gelre in de 

schilderkunstt courant zijn geweest. De vraag luidt dan ook concreet: wie schilder

denn er circa 1400 in Gelre en omstreken en hoe zag hun werk eruit? 
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3.. SCHILDER S I N GELRE 

3a)) Herman en Willem Maelwael. 

Overr de grootvader van de Gebroeders Limburg Willem Maelwael (actief 1386-

1395)) en hun (vermoedelijke) oudoom Herman Maelwael (actief 1382-1397) is een 

enn ander bekend, zij het alleen uit documenten. Over hun oom Jan Maelwael (ac

tieff 1387-1388/9 in Nijmegen, vanaf 20 september 1396 in Parijs en vanaf 5 au

gustuss 1397 tot zijn dood in maart 1414, in dienst van Filips van Bourgondië en 

vervolgenss van Jan zonder Vrees) is eveneens een en ander uit documenten be

kend,, maar daarnaast zijn er ook nog een aantal werken aan hem toegeschreven. 

Gorissenn heeft met betrekking tot Herman en Willem de nodige documenten ge

publiceerdd waaruit naar voren komt dat zij werkzaamheden hebben verricht die 

hoofdzakelijkk hebben bestaan uit het schilderen van wimpels, wapenschilden, dek

kledenn van paarden, bodebussen, "aventueren" etcetera, meestal in verband met 

tournooien,, reizen of militaire expedities. Hierbij dient uiteraard rekening gehou

denn te worden met de beperktheid van de bronnen waardoor een eenzijdig beeld 

kann ontstaan. Wij kunnen er dus niet apriori van uitgaan dat zij géén altaarstukken, 

wandschilderingen,, ontwerpen voor ruitjes en glasvensters etcetera, ontworpen en 

geschilderdd hebben. Kortom, wij weten eenvoudigweg niet wat Willem en Herman 

Maelwaell behalve wimpels, wapenschilden etcetera, verder nog hebben geschil

derd.. Zij verdwijnen spoorloos uit Nijmegen na 1397. Er is wel gesuggereerd dat 

ookk zij naar Frankrijk zijn vertrokken, maar deze veronderstelling ontbeert elke 

grond.. Het is waarschijnlijker dat zij kort na elkaar zijn overleden anders waren de 

Gebroederss Limburgs waarschijnlijk niet voor hun opleiding naar Parijs gestuurd 

maarr waren zij in de leer gedaan bij hun grootvader of hun oudoom.16 Hun moe

derr stuurde hen naar Parijs waar haar broer, Jan Maelwael, een belangrijke positie 

hadd verworven. Hij plaatste zijn neefjes in de leer bij Alebret de Bonne in Parijs 

aangezienn hij het waarschijnlijk te druk had en hun opleiding niet kon verzorgen. 

Zoo ongeveer zou men zich dat misschien kunnen voorstellen. 
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3b)) Jan Maelwael 

Jann Maelwael, de zoon van Willem Maelwael, moet een buitengewoon getalenteerd 

kunstenaarr zijn geweest en over zoveel bijzondere capaciteiten hebben beschikt 

datt hij eerst in Parijs voor de koningin van Frankrijk werkzaam was en vervolgens 

doorr een van de rijkste en machtigste prinsen van Frankrijk, hertog Filips van 

Bourgondiëë in dienst werd genomen. Door hertog Filips was hij aangesteld als 

opvolgerr van Jean de Beaumetz die in 1396 was overleden, speciaal belast met de 

decoratie-werkzaamhedenn aan de Chartreuse de Champmol bij Dijon die de hertog 

tott zijn laatste rustplaats verkozen had, waarbij hij in pracht en praal wedijverde 

mett de rijkste vorsten van het Avondland en de meesten daarin zelfs verre over

trof.. Tenslotte hoefde Filips van Bourgondië gezien de inkomsten uit Vlaanderen 

vanaff 1384 (vanwege zijn huwelijk (1369) met Margaretha, de dochter, Lodewijk 

vann Male, graaf van Vlaanderen (1346-1384), alleen nog genoegen te nemen met 

dee allerbeste kunstenaars die beschikbaar waren. Hij was dit echter ook aan zijn 

standd verplicht. Blijkens het reeds geciteerde document met betrekking tot de gij

zelingg van de Gebroeders Limburg in Brussel in 1400, moet Jan Maelwael ook in 

Brussell (mede gezien zijn positie aan het Bourgondische hof) een bekend en zeer 

gewaardeerdd schilder zijn geweest aangezien een aantal kunstenaars aldaar bereid is 

geweestt de borg voor zijn neefjes voor te schieten.17 

Vann al hetgeen Jan Maelwael blijkens de documenten heeft gemaakt, lijkt niets 

bewaardd gebleven zodat het bij de werken die thans op zijn naam gesteld worden, 

omm weinig gefundeerde toeschrijvingen gaat18 Deze toeschrijvingen dienen dus 

mett de grootst mogelijke terughoudendheid bezien te worden. Lange tijd is de 

Communiee en het Martelaarschap van de Heilige Denis in het Louvre (Afb.2.1.1) 

alss een werk van de hand van Jan Maelwael beschouwd vooral vanwege de traditi

onelee herkomst uit het klooster Champmol bij Dij on en de vermelding van de 

opdrachtt aan Jean Maelwael voor de vervaardiging van een aantal altaarstukken 

voorr dit klooster in 1398. Zo zou het paneel waaraan hij in 1398 was begonnen, bij 

zijnn dood onvoltooid zijn gebleven. Vervolgens zou dit door zijn opvolger in her

togelijkee dienst, Henri Bellechose, afgemaakt zijn. Bij een hernieuwde lezing van de 

betreffendee documenten is Reynaud in 1961 echter tot de conclusie gekomen dat 
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hett formaat van het schilderij in het Louvre met geen van dat van de panelen die in 

hett document uit 1398 worden genoemd, in overeenstemming is. Het schilderij in 

hett Louvre, dat volgens de traditie uit de Chartreuse de Champmol bij Dijon zou 

stammen,, wordt thans nog alleen met het document van 29 mei 1416 verbonden 

waarinn Henri Bellechose werd betaald voor de kleuren voor een "tableau de la vie 

dee saint Denis." Van Bellechose bezitten wij, helaas, evenmin andere gedocumen

teerdee of stilistisch vergelijkbare werken, zodat ook deze toeschrijving geen beves

tigingg elders vindt.19 

Eenn tweede werk dat sinds het einde van de 19* eeuw aan Jan Maelwael is toege

schreven,, is de zogenaamde grote ronde Piëta eveneens in het Louvre (Afb.2.1.2). 

Ookk dit vrij grote werk zou herkomstdg zijn uit de Chartreuse de Champmol. Een 

aspectt dat altijd ten gunste van de toeschrijving is geïnterpreteerd, is het Bourgon

dischee wapen op de achterzijde (Afb.2.1.3), dat, heraldisch beschouwd, Filips de 

Stoutee (en korte tijd, tot de dood van zijn moeder op 21 maart 1405, ook Jan zon

derr Vrees) heeft gevoerd. Gezien deze tweezijdige beschildering van het paneel, is 

tee veronderstellen dat het zich oorspronkelijk wellicht bovenop bijvoorbeeld een 

hekk van een kapel heeft bevonden. Het schilderij is ook wel geïdentificeerd met 

eenn item beschreven in de inventaris van Filips de Goede van 1420.20 Stilistisch 

gezienn verschilt de ronde Piëta aanmerkelijk van de Communie en het Martelaar

schapp van St Denis. Met de weinige andere werken uit die tijd zijn er evenmin evi

dentee overeenkomsten aan te wijzen. De meeste overeenkomsten lijken te bestaan 

mett de miniatuur met een Kruisiging in Heidelberg (Afb.2.1.4) in een missaal dat 

waarschijnlijkk in Parijs is ontstaan, in het bijzonder de haardracht van de figuur van 

Johanness alsook de kop van Johannes op de paneeltjes toegeschreven aan Jean de 

Beaumetzz in het Louvre en in Cleveland (Afb.2.1.5-6).21 

Tenslottee hebben Meiss en Eisler in 1960 aan deze kleine groep die zij als "Metro

politann French" meenden te mogen definiëren, nog een Madonna in Berlijn 

(Afb.2.1.7)) toegevoegd die zij aan Jan Maelwael toeschreven.22 Meiss' hypothese 

datt deze Madonna, vanwege de analoge draperie met kufische inscripties aan de 

onderzijde,, een diptiek heeft gevormd met een portret van Jan zonder Vrees 
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(Afb.2.1.8)) (volgens een document gemaakt in 1412 voor de koning van Portugal) 

iss niet onaantrekkelijk. Het portret dat verloren is gegaan, zou, merkwaardig ge

noeg,, in een weliswaar spiegelbeeldige natekening bewaard zijn gebleven (de tekst 

iss echter niet spiegelbeeldig!). Of de Madonna in deze hypothese zoals Meiss stel

de,, als de "key to the identification of the art of Jean Maelwael" beschouwd kan 

worden,, is te betwijfelen. Troescher wees een relatie tussen de Madonna en het 

portrett af. Winkler dacht aan een toeschrijving aan een van de gebroeders Lim

burg.233 Opmerkelijk is dat het Meiss niet is opgevallen dat de merkwaardige han

denn van de Madonna, het kind en de engeltjes een evidente overeenkomst verto

nenn met de krab-vormige handen van de figuren op het Parement in het Louvre 

(Afb.2.1.9-16)) en in de Tres Belles Heures de Notre-Dame in de Bibliothèque Nationale 

inn Parijs (p.189: Christus voor de hogepriester en p.194: Christus voor Pilatus) 

(Afb.2.1.17-18)) zodat een toeschrijving dichter bij de zogenaamde Parementmees

terr meer voor de hand had gelegen. Wel blijft de verwantschap tussen de engelen

kopjess rond de Madonna en die op de grote Ronde Piëta en de Communie en het 

Martelaarschapp van St Denis bestaan ofschoon deze drie werken onmogelijk van 

dee hand van een en dezelfde schilder kunnen zijn of zelfs uit een en hetzelfde 

atelierr voortgekomen kunnen zijn.24 Al met al zijn de gronden voor de toeschrij

vingg aan Jan Maelwael van deze werken van dien aard dat wij niet anders kunnen 

concluderenn dan dat wij helaas niet weten hoe Jean Maelwael heeft geschilderd. 

3c)) Overige schilders in Gelre 

Naastt de gebroeders Herman en Willem en zoon Jan Maelwael zijn er in Gelre aan 

hett einde van de 14* nog enkele andere schilders actief geweest Een van hen, 

Hermann van Keulen, voerde in 1389 voor de hertog schilderingen uit in de Pre-

dikherenkerkk in Keulen. Maar waaruit deze schilderingen hebben bestaan, is niet 

bekend,, daargelaten hoe zij eruit hebben gezien. Interessant is echter dat hij kenne

lijkk in contact heeft gestaan met Jan Maelwael, die hem later in 1401/03 in Dijon 

betaaldee voor het vergulden van een aantal panelen en het beschilderen van het 

beeldhouwerkk van de Mozes-put van Sluter. Hij werkte voorts in 1419 nog voor 

koninginn Isabella van Beieren in Parijs. Maar verder zijn wij niet over hem geïn

formeerd,, gesteld uiteraard dat het telkens om een en dezelfde persoon in deze 
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documentenn heeft gehandeld.25 Van de andere schilders vermeld in de documenten 

diee Nijsten noemde, is verder niets bekend.26 

Tenslottee mag hier Meester Francke niet onvermeld blijven, ook al valt de eerste 

vermeldingg van zijn activiteiten pas in een iets latere periode. Hij was waarschijnlijk 

eenn Dominicaner geestelijke die in 1424 werkzaam was in Hamburg maar oor

spronkelijkk afkomstig is geweest uit Zutphen, de hoofdstad van het graafschap 

Zutphenn dat deel uitmaakte van het hertogdom Gelre. Documentair is er heel wei

nigg concreets met betrekking tot hem bekend, maar vanwege de stijl van de wer

kenn die aan hem worden toegeschreven, zullen wij nog uitvoeriger op hem terug

komen. . 

*** * 
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II.2 .. DE SCHILDERKUNS T I N GELRE ca 1395-1415 

Uitt de documenten met betrekking tot de Maelwaels en andere schilders in Gelre 

is,, 2oals wij hebben vastgesteld, in feite weinig concreets af te leiden ten aanzien 

vann de stijl van de Gebroeders Limburg. Er lijken verder in het algemeen ook bit

terr weinig werken bewaard gebleven in Gelre zelf of herleidbaar tot Gelre, die een 

indrukk of een indicatie zouden kunnen geven met betrekking tot de stijl van de 

Gebroeders.27 7 

Hoogewerfff gaf in het eerste deel van zijn Noord-Nederlandse Schilderkunst weliswaar 

eenn groots overzicht van de Gelderse schilderkunst in de eerste helft van de vijf

tiendee eeuw. Maar wat hij bood was in wezen meer een ruim bemeten algemene 

inleidingg waarin werken die werkelijk in Gelre zijn ontstaan, afwezig waren. Het 

materiaall dat hij in het volgende hoofdstuk V onder de titel Monumentale schilder-

kunstkunst tot omstreeks 1525 in Gelderland besprak, maakte echter alleen maar duidelijk 

datt elke poging om enig coherent inzicht in de Gelderse schilderkunst van deze 

tijdd te verwerven een illusie is. Uit de daaropvolgende hoofdstukken blijkt dat in 

feitee helaas hetzelfde geldt voor de omringende gebieden als het Sticht en het 

Oversticht,, met dien verstande dat in het Sticht dan nog de miniatuurkunst heeft 

gebloeidd waarvan in elk geval relatief gezien meer voorbeelden bewaard zijn geble-
28 8 

ven. . 

Kennelijkk had Hoogewerff nog wat in te halen toen hij in 1961 een uitvoerig arti

kell over de Gelderse miniatuur-schilders in de eerste helft van de 15de eeuw 

schreef.. Daarin liet hij echter de Gelderse miniatuurkunst pas een aanvang nemen 

mett de brevieren van Maria van Gelre en haar gemaal Reinout IV (of Ruprecht 

vann Gulik), d.w.z. vanaf 1415. De voorafgaande periode, juist de periode die ons 

aangaat,, liet hij dus buiten beschouwing.29 

Panofskyy (1953) gaf in het vierde hoofdstuk van zijn Early Netherlandish Painting een 

beknoptt overzicht van de regionale scholen in de Nederlanden waaronder ook 

Gelre.. Hij zag in de Nederlanden een groot onderscheid tussen het Noorden en 

Oostenn enerzijds en het Zuiden en Westen anderzijds. Hij noemde slechts enkele 

werkenn die naar zijn mening in het Noorden en Oosten ontstaan zouden kunnen 

zijn.. Zo ontstonden in Holland behalve de vroege Calvarieberg van Hendrik van 
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Rijnn uit 1363 (Afb.2.2.1) en het portret van Iiesbeth van Duivenvoorde uit ca 

1430(?)) (Afb.2.2.2) alleen de problematische memorietafel van de heren van Mont-

foortt (1375-80) (Afb.2.2.3). Als een werk dat meer in het oosten zou zijn ontstaan, 

noemdee hij nog het zogenaamde Norfolk triptiekje in Rotterdam (Afb.2.2.4-5) dat 

hijj als "mi-Parisien et mi-Rhénan" karakteriseerde. Het zou naar zijn mening ver

moedelijkk in of in de omgeving van Maastricht zijn ontstaan [vanwege het voor

komenn van de plaatselijk vereerde heiligen]. Dezelfde karakteristiek achtte hij van 

toepassingg op de vier paneeltjes (met zes voorstellingen) in Antwerpen en Baltimo

ree (Afb.2.2.6-11) die hij niet alleen iets vroeger dan het altaarstukje in Rotterdam 

wildee dateren maar ook iets noordelijker localiseerde, bij voorkeur in Gelre. Ten

slottee bespeurde hij de "spirit" van de Internationale Stijl in de kleine Geboorte in 

Berlijnn (Afb.2.2.12) waarvan hij het onstaan toch het liefst in het noorden van Gel-

ree of het hertogdom Kleef zag.30 

Inn feite bood ook Panofsky met betrekking tot Gelre weinig concrete aankno

pingspunten.. Weliswaar moet gezegd worden dat zijn interesse meer uitging naar 

dee grote lijnen. Het was ook niet zozeer zijn bedoeling een overzicht van de locale 

scholenn in de Nederlanden te geven. Niettemin is zijn overzicht zo langzamerhand 

alss verouderd te beschouwen. Hij noemde per regio een a twee werken en hoewel 

hemm niet verweten kan worden dat er nu eenmaal niet meer bewaard is gebleven, 

kann men zich toch ernstig afvragen of op basis van zo weinig materiaal algemene 

uitsprakenn nog wel houdbaar zijn als bijv. op p.100 waar hij op grond van een af

genomenn muurschildering (sic!) van een Calvarie afkomstig uit de SL Walburg in 

Zutphenn (Afb.2.2.13-14) stelde: "It was, in fact through Guelders that the French 

andd Franco-Flemish style was most effectively transmitted to Utrecht and its envi

ronment."" M 

Inn verband met deze suggestie van Panofsky moet nog de veelbesproken tekening 

mett een hoofs gezelschap in Uppsala (Afb.2.2.15) vermeld worden die gewoonlijk 

mett de miniatuur van Maria van Gelre uit haar gelijknamige Getijdenboek in Ber

lijnn (Afb.2.2.16) wordt verbonden (die Panofsky kennelijk in gedachte heeft ge

had),, vooral vanwege de vergelijkbare hoofse kledij met de lange plooival versierd 

mett inkepingen.32 In samenhang met het feit dat Maria van Gelre tot de hoogste 

Fransee adel behoorde (Harcourt en Aumale, nicht van de koning, waarbij het hu-
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weiijkk (voorjaar-zomer 1405) gearrangeerd werd door Louis d'Orléans, de broer 

vann de koning), is d.m.v. deze tekening een directe relatie gesuggereerd tussen Gel-

ree en de cultuur van Jean de Berry in de vorm van de Tres Riches Heures, in het bij

zonderr de April-miniatuur (Afb.2.2.17). De tekening heeft altijd gegolden als een 

voorbeeldd van de internationaliteit van de hoofse stijl van de Internationale 

gothiek.. Maar de stijlbenoeming Gelre voor de tekening lijkt echter vooral ingege

venn door de overeenkomsten in de mode en niet zozeer gebaseerd op de werkelij

kee overeenkomst in stijlkenmerken met Gelderse werken. 

Wanneerr wij kijken naar de j^kenmerken van de tekening, dan lijkt er toch meer 

affiniteitt met het werk van Conrad von Soest en de Meester van Veronica te be

staan,, in het bijzonder de Madonna met de sienrwt (Neurenberg) (Afb.2.2.18) en de 

MadonnaMadonna met de tvikke (Keulen) (Afb.2.2.19) met name de trapezoïde vorm van het 

gezichtt van de vrouw in het midden en de langvallende plooien van de gewaden. 

Verscheidenee gezichten en figuren op de tekening zijn terug te vinden op het al

taarstukk in Niederwildungen (Afb.2.2.20-24). In het bijzonder het gelaat van de 

omkijkendee vrouw in het midden keert weer bij Maria op de Annunciatie 

(Afb.2.2.21),, in de vrouw links achter bij het mandje met de duifjes op de Presen

tatiee in de Tempel (Afb.2.2.22) en als St Catherina op de buitenzijde (Afb.2.2.23). 

Dee mannen op de tekening zijn vergelijkbaar met de figuur met de blauwe muts op 

dee achtergrond rechts naast Christus op de voorstelling van Christus voor Pilatus 

(Afb.2.2.24)enn met de jongen ernaast die water over de handen van Pilatus giet. 

Voortss komen de langgerekte proporties van de figuren overeen en is ook de mo

dee gangbaar omstreeks 1403. 33 Er bestaan ontegenzeggelijk overeenkomsten met 

dee figuur van Maria (van Gelre?) op de miniatuur in Berlijn in haar Getijdenboek 

daterendd van na 1415. Niettemin benadert deze figuur stilistisch gezien meer de in 

Keulenn werkzame Veronicameester. 

Meisss 1974 kon in zijn globale overzicht over de situatie in Gelre (hoofdstuk IV.2.) 

evenminn veel meer concrete feiten melden en herhaalde slechts de bekende gege

venss waarbij hij over Gelre weinig te zeggen had terwijl hij daarentegen verhou

dingsgewijss vrij uitvoerig over Broederlam uitwijdde. In dat opzicht volgde hij 
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slechtss Panofsky. Nu moet er bij gezegd worden dat Meiss ook weinig moeite ge

nomenn lijkt te hebben om wat dieper in deze materie te spitten en dat hij nauwe

lijkss een onderscheid heeft gemaakt tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Neder

landen.. Zijn focus was op Italië gericht en kennelijk heeft hij geen behoefte ge

voeldd om veel woorden aan Duitsland te spenderen.34 

Hoogewerfff en Panofsky volgend, meende ook Boon 1977 veeleer in Gelre dan in 

Utrechtt de wortels van de bloei van de miniatuurkunst in de Nederlanden kort 

voorr 1400 te kunnen vinden, en wel in Nijmegen waar de familie Maelwael actief 

was,, een gegeven dat Finke buiten beschouwing had gelaten zoals hij opmerkte. 

Boonn maakte in het bijzonder opmerkzaam op de miniaturen met Kruisigingen in 

tweee missalen, beide voor gebruik van Utrecht, die volgens hem wellicht in Nijme

genn ontstaan zouden kunnen zijn in het atelier van de Maelwaels. Het ene was in 

gebruikk bij het Hospitaal van de Heilige Geest in Zutphen (Afb.2.2.25). Het andere 

missaalmissaal werd door het Gilde van de linnenwevers in Haarlem (Afb.2.2.26) aange

kochtt in Utrecht vóór 1410. Ter adstructie van zijn hypothese wees Boon op de 

opvallendee overeenkomst tussen de figuur van Johannes op deze laatste miniatuur 

enn een figuur op de miniatuur met Christus voor Pilatus in de Be/ks Heures 

(Afb.2.2.27-28)) van de Tm Riches Heum-meestet (voor Boon nog de Gebroeders 

Limburg)) in New York, die op een vergelijkbare wijze de handen voor zijn gezicht 

houdtt De oorspronkelijke stijl van de Gebroeders Limburg gekarakteriseerd door 

hett noordelijk gevoel voor volume en drama, zou zoals Boon de ontwikkeling 

schetste,, door contact met de "Parisian elegance" in Frankrijk zijn grofheid weldra 

hebbenn verloren.35 

Dee Werd in de catalogus van de tentoonstelling Die Parler in Keulen (1978), voeg

dee weinig aan de discussie toe. Gelre werd meegenomen in het hoofdstuk van 

Utrechtt tot Maastricht met vermelding van enkele stukken die met het hertogdom 

verbondenn kunnen worden (afgezien van de Keizer en Keurvorstentekening in het 

WapenboekWapenboek Gelre, die zo dadelijk nog uitvoerig ter sprake zal komen, alleen sculptu

ren).. Hij zag deze laatstgenoemde tekening als een getuigenis van de verbinding 

mett de Frans-Vlaamse kunst en de "internationale" verbreiding van de kunst om

streekss 1400 en merkte op dat het handschrift niet alleen voor het onderzoek naar 

231 1 



dee Gelderse maar ook voor het onderzoek naar de Bourgondische en de Engelse 

boekverluchtingg een sleutelpositie inneemt Hij betwijfelde of er sprake is geweest 

vann een Gelderse traditie in de paneelschilderkunst zoals Panofsky had aangeno-

men. . 

Chatelett daarentegen heeft in zijn boek Les Primitifs hoüandris (1980) zich iets meer 

moeitee getroost om Gelre reliëf te geven. Terecht wees hij er op dat een voortzet

tingg van de discussie Utrecht - Gelre hem weinig zinvol voorkwam aangezien de 

scheidslijnenn tussen de gebieden waar het de kunst betrof, fictief zijn geweest gelet 

opp de algemene mobiliteit in het bijzonder die van kunstenaars. Hij besteedde uit

voerigg aandacht aan de toeschrijvingen aan Jan Maelwael, ofschoon hij erkende dat 

hett weliswaar om werken ging die pas in Frankrijk zouden zijn ontstaan. Zijn inge

nieuzee argumentatie dat het paneel in het Louvre met de Communie en het marte

laarschapp van St Denis (Afb.2.2.29) ondanks de bezwaren van Reynaud 1961, een 

werkk van Jan Maelwael zou zijn geweest, kan toch onvoldoende overtuigen, 

evenalss zijn toeschrijving van de Madonna in Berlijn (Afb.2.2.30), de grote ronde 

Piëtaa (Afb.2.2.31) en de kleine ronde Piëta (Afb.2.2.32) in het Louvre, of de dip

tiekjess in Antwerpen en Baltimore (Afb.2.2.33), de vermoedelijke herkomst van 

dezee laatste twee in de vorige eeuw uit de collectie Bartholomey in Dijon ten spijt. 

Voortss vermeldde hij nog in het Gelderse de suggestie van Panofsky m.b.t. het 

paneeltjee met de Geboorte in Berlijn (Afb.2.2.34) en tenslotte het werk van Mees

terr Francke die uit Zutphen in Gelre zou stammen maar met wie hij echter niet 

goedd raad wist (Afb.2.2.35).37 

Eenn van de meer recente bijdragen aan de bestudering van de schilderkunst in 

Gelree is van de hand van Hamburger 1988. Zijn studie kan niet anders als zeer 

teleurstellendd genoemd worden en de toeschrijving van de miniaturen uit het Mis-

salee Casanatense in Rome (Afb.2.2.36-41) aan de Gelderse school kan in geen en

kell opzicht overtuigen. Hij signaleerde enkele algemene ikonografische overeen

komstenn maar afgezien van het feit dat het handschrift evident in Frankrijk is ont

staan,, sluiten de miniaturen, zelfs ruim beschouwd, stilistisch op geen enkele ande

ree wijze aan bij de traditie van de Noordelijke Nederlanden. M 
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Inn de tentoonstellingscatalogus The Golden Age of Dutch Manuscript Tainting (1989) 

heeftt Marrow aandacht besteed aan de vroege cluster van handschriften rond de 

Getijdenn van Margaretha van Kleef in het Museu Calouste Gulbenkian in Lissabon 

(Afb.2.2.42),, toegeschreven aan de Meesters van Dire van Delf. Margaretha (ca 

1375-1411)) huwde in 1394 hertog Albrecht van Beieren (1389-1404) die zijn resi

dentiee in Den Haag in Holland had. Voor een bepaling van de plaats van ontstaan 

vann het handschrift zijn tot nog toe echter onvoldoende aanknopingspunten ge

vonden.. Dat het aan het hof van Kleef zou zijn ontstaan, kan als een al te romanti

schee voorstelling van zaken worden beschouwd. De hertogen van Kleef waren de 

directee buren van Gelre en Kleef lag op een steenworp afstand van Nijmegen. 

Maarr ook Utrecht was in wezen niet ver, in aanmerking genomen dat er indertijd 

eenn druk scheepvaartverkeer op de rivieren heeft bestaan. De mobiliteit van per

sonenn is veel groter geweest dan men gewoonlijk is geneigd aan te nemen, zodat 

eenn ontstaan van het handschrift in Utrecht of Holland geenszins bij voorbaat mag 

wordenn uitgesloten. 

Inn de bundel met bijdragen aan het congres dat naar aanleiding van de tentoonstel

lingg werd gehouden onder de titel Masten and Miniatures heeft Proske van Heerdt 

andermaall aandacht besteed aan de oude vraagstelling Utrecht of Gelre voor deze 

groepp vroege handschriften toegeschreven aan de Meester(s) van Dire van Delf. 

Daarbijj kwam ook zij tot conclusies die aansluiten bij de vermoedens van Marrow 

diee een voorkeur voor Utrecht als het centrum van ontstaan al eerder kenbaar had 

gemaakt.39 9 

Dee argumenten op grond waarvan alle hier tot dusver genoemde werken met Gel

ree zijn verbonden, zijn van dien aard dat het naar mijn mening niet toelaatbaar is 

eenn van deze werken zelfs ook maar als hypothetisch uitgangspunt te nemen bij 

eenn zoektocht naar mogelijk werk van de Gebroeders Limburg, althans op één na. 

Err is namelijk één werk dat houvast lijkt te bieden, namelijk de Keiler en Keurvorsten-

tekening,tekening, een tekening in het Wapenboek Gefo, ms 15652-56, fol.26r in de Koninklij

kee Bibliotheek Albert I in Brusse (Afb.2.2.43). Opmerkelijk genoeg is deze teke

ningg pas vrij laat in de discussie geïntroduceerd. *° 
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DEE KEIZE R EN KEURVORSTEN-TEKENIN G 

Alss het belangrijkste, zo niet unieke werk van de Gelderse schilderkunst ca 1400 

kan,, vooralsnog, worden beschouwd de licht ingekleurde pentekening voorstellen

dee de Keizer en zijn Keurvorsten in het Wapenboek van de heraut Beieren quon

damm Gelre (ms 15652-56) in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel.41 

Opp grond van de identificatie van de keizer met keizer Karel IV van Bohemen 

werdd de tekening aanvankelijk vóór 1378, Karels sterfjaar, gedateerd. Ten onrech

te,, want, zoals telkenmale weer werd opgemerkt, elke gelijkenis met de andere por

trettenn van Karel IV ontbreekt. 

Inn zijn uitvoerige studie uit 1981 heeft Schmidt de mogelijkheid van een eventuele 

identificatiee met keizer Sigismund (A£b.2.2.44-45) (1433 gekroond) aan een nader 

onderzoekk onderworpen. Hij moest echter erkennen dat de datering van de teke

ningg in dat geval weer erg laat zou uitvallen. Uiteindelijk verwierp hij de traditione

le,, onmogelijke identificatie met Karel IV maar eveneens die met Wenzel (die ove

rigenss altijd slechts Rooms koning is gebleven en nooit werkelijk keizer is geweest 

(altijdd electus!)) of Sigismund bij onstentenis aan een gelijkenis met de andere por

trettenn van deze twee vorsten. Hij kwam uit op een datering van de tekening van 

caa 1395. Daarbij veronderstelde hij dat de voorstelling het beste beschouwd kon 

wordenn als een afbeelding van het keizerlijk gezag in algemene zin, als "die Dar-

stellungg der Reichsgewalt".42 

Vann Anrooij's uitgebreide onderzoek naar de figuur van de heraut van Beieren 

quondamm Gelre en zijn Wapenboek heeft met betrekking tot de datering van de 

tekeningg een belangrijke stap voorwaarts betekend. Niet alleen heeft hij onomsto

telijkk aangetoond dat de heraut Beieren quondam Gelre Claes Heijnenzoon is ge

weest,, ook heeft hij op codicologische gronden overtuigend kunnen aantonen dat 

hett blad met de Keizer en Keurvorstentekening tot het oorspronkelijke hand

schriftt behoort en zich op zijn oorspronkelijke plaats bevindt en niet op een wille

keurigee plaats werd ingevoegd zoals sinds Beelaerts van Blokland is aangenomen, 
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off zelfs, zoals Rickert heeft verondersteld, een latere toevoeging is geweest43 Zijn 

uitvoerigee onderzoek met betrekking tot de handschriften van de heraut heeft hem 

ertoee gebracht het oudste deel van het wapenboek te dateren tussen ca 1395 en 16 

februarii 1402, de sterfdatum van hertog Willem van Gelre, tevens het moment dat 

dee heraut vermoedelijk is overgestapt in de dienst van Willem van Beieren, graaf 

vann Oostervant, die kort daarop, na de dood van zijn vader Albrecht in 1404, is 

aangetredenn als Willem VI graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen.44 Of

schoonn Van Anrooij het argument niet als belangrijkste reden aanvoerde, is de 

veronderstellingg dat de heraut vanwege de beëindiging van zijn dienstverband bij 

dee dood van de hertog Willem van Gelre (16 februari 1402), in de dienst van de 

gravenn van Holland is getreden, het meest plausibel. Dit zou dan tussen 16 februa

riri 1402 en 21 april 1403 plaatsgevonden kunnen hebben.45 Enige jaren later, ca 

1408,, dus ten tijde van zijn dienstverband bij de graven van Holland, zou de heraut 

hett boek volgens Van Anrooij opnieuw ter hand hebben genomen waarbij hij niet 

alleenn aan het einde van het handschrift een serie wapens (onder andere de gele-

genheidswapenseriee Pruisentocht (f.lllv)), maar ook aan het begin van het hand

schriftt een aantal katernen met ereredes zou hebben toegevoegd (het zogenaamde 

Voorwerkk f.1-25) waardoor het oorspronkelijke wapenboek (f.26-122) geheel van 

karakterr veranderde.46 

Vann Anrooij definieerde het Wapenboek-óeA als een ceremonieel ambtsdocument 

waarinn de heraut beoogd had een zo compleet mogelijk overzicht van de Westeu-

ropesee ridderschap uit het laatste derde van de veertiende eeuw bijeen te brengen, 

kennelijkk voor eigen gebruik met het oog op toekomstige manifestaties. Naar mijn 

meningg is het echter de vraag of de heraut het handschrift oorspronkelijk als een 

ambtsdocument,, dus voor eigen gebruik, heeft opgezet. Het gaat om een band met 

perkamentbladenn die voorzien werd van een titelpagina met de voorstelling van de 

Keizerr en zijn keurvorsten, dat wil zeggen het oppergezag van de ridderschap. De 

meestee bladen werden vooraf voorzien van rasters en blanko wapenschildjes (ge-

schabloneerd)) die mogelijk door de heraut zelf werden ingekleurd met de desbe

treffendee reeksen wapens, op f.26v beginnend met het wapen van de Keizer ge

volgdd door die van de keurvorsten, de adel van het Duitse Rijk, vervolgens die van 
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Frankrijkk en tenslotte van alle denkbare vorsten, hertogen, graven en ridders van 

dee Christelijke wereld. 

Gezienn het onderscheid in kwaliteit tussen de Keizer en Keurvorstentekening en 

dee inkleuring van de wapenschilden, wordt thans algemeen aangenomen dat de 

wapenschildenn door de heraut zelf werden uitgevoerd aangezien het schilderen van 

wapenschildenn bij gelegenheid ook tot de competentie van een heraut behoorde. 

Dee Keizer en Keurvorstentekening zou daarentegen door een professionele schil

derr zijn vervaardigd.47 Op het laatste(?) blad (f.l22r) bevindt zich de figuur van de 

herautt (Afb.2.2.46) zelf, die helaas zodanig beschadigd is geraakt dat hij stilistisch 

gezienn weinig gewicht meer in de schaal kan leggen. De figuur wijkt ook qua fac

tuurr enigszins af van de Keizer en Keurvorstentekening en lijkt als het ware wel 

zijnn tijd vooruit. Niettemin zou hij gelet op het voorkomen van de Gelderse leeuw 

opp het manteltje dateren van vóór de overgang van de heraut in Hollandse dienst 

(1402)) zoals Van Anrooij stelde.48 

Mett betrekking tot de kunstenaar van de Keizer en Keurvorstentekening heeft 

Gorissenn ooit Herman Maelwael als auteur gesuggereerd gezien het feit dat Her

mann in 1389 en 1390 (G24, 28, 29) met het oog op de reis naar Engeland van de 

hertog,, een aantal werkzaamheden voor de heraut had verricht. In dat geval zou 

hett Wapenboek weliswaar voor zijn dood (of vertrek), vermoedelijk ca 1397, begon

nenn zijn.49 

Eenn eventuele toeschrijving van de tekening aan Willem Maelwael of zelfs Jan Ma

elwael,, is kennelijk nooit overwogen aangezien een dergelijke veronderstelling op 

gespannenn voet zou hebben gestaan met hetgeen gewoonlijk aan Jan Maelwael 

wordtt toegeschreven. Maar zoals gezegd, er zijn evenmin gedocumenteerde wer

kenn van de hand van Willem of Jan bewaard gebleven. Zoals de zaken er thans 

voorr staan is het desalniettemin niet onaannemelijk de auteur van de tekening 

vooralsnogg in Gelre en in het milieu van de Maelwaels te zoeken. 

Alduss zou gesteld kunnen worden dat ondanks de relatieve onzekerheid over het 

auteurschap,, de Keizer en Keurvorstentekening vooralsnog het best gedocumen

teerdee werk is dat ca 1400 in Gelre zou zijn ontstaan. De tekening zou derhalve 
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kunnenn dienen als punt van referentie bij de vraag naar de mogelijke schilderstijl 

vann Jan Maelwael en de Gebroeders Limburg. 
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II.3 .. PARIJS EN DE TRESBELLES HEURES DENOTRE-DAME 

Wanneerr wij nu, gewapend met de Keizer en Keurvorstentekening, in ogenschouw 

nemenn hetgeen in de Parij se miniatuurkunst in het eerste decennium van de 15de 

eeuww werd geproduceerd, dan treffen wij daar een aantal miniaturen aan die op

merkelijkk wel aansluiten bij deze Gelderse tekening. 

Dee sleutel tot een mogelijke oplossing van het raadsel van Jan Maelwael en de Ge

broederss Limburg lijkt ooit Margaret Rickert 1952 in handen te zijn gegeven. Rie

kenn is degene geweest die ooit als eerste heeft gewezen op de opvallende gelijkenis 

tussenn de Keizer en Keurvorsten-tekening (Afb.2.3.1) en de miniatuur van de Con-

fessoress in het Louvre afkomstig uit de Tres Belles Heures de Notre-Dame (Paris, Tu

rijnn en Turijn-Milaan) (Afb.2.3.2-5), een handschrift dat naar alle waarschijnlijkheid 

inn Parijs is ontstaan. De gelijkenis is inderdaad buitengewoon opmerkelijk: de ta

melijkk zware figuren, de scheve houding van de brede koppen, de monden, soms 

lichtt geopend, de vrij kleine kwieke ogen, de zware plooival en vooral de elegante 

handenn met de lange spitse vingers. Al deze kenmerken vinden wij terug in de Kei

zerr en Keurvorstentekening. Zo de beide werken niet van dezelfde hand zijn, dan 

hebbenn de twee kunstenaars op zijn minst eenzelfde achtergrond gehad.50 

Terwijll Meiss de Keizer en Keurvorstentekening daarentegen als "unintelligible" 

hadd afgedaan, vestigde Schmidt er in 1981 opnieuw de aandacht op zonder de im

plicatiess ervan te beseffen of er conclusies aan te kunnen verbinden voor Jan Ma

elwaell en de Gebroeders Limburg. Maar dit laatste was ook onmogelijk aangezien 

hett auteurschap van de Gebroeders Limburg voor de Tres Riches Heures op dat 

momentt nog als een vaststaand gegeven gold.51 Stond König 1992 zeer aarzelend 

tegenoverr de suggesties van Rickert en Schmidt, en was Chatelet 1993 hoogstens 

bereidd een "communauté d'origine" te erkennen, Van Buren in haar Commentaar 

opp de Tres Belles Heures de Notre-Dame 1996 accepteerde de hypothese dat de minia

tuurr met de Confessores mogelijk een werk van Herman Maelwael zou kunnen 

zijn,, met enthousiasme.52 Het belangrijkste argument dat zij naar voren bracht en 

datt mijns inziens inderdaad als van doorslaggevende betekenis kan worden be-
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schouwd,, is de ondertekening van de miniatuur (Afb.2.3.6). De betekenis van in-

frarood-reflectografiee lijkt tot nog toe groter te zijn geweest voor restauraties dan 

voorr de oplossing van kunsthistorische problemen. In de meeste gevallen hebben 

dee resultaten die deze techniek heeft opgeleverd, vooral bijgedragen tot verdere 

onontwarbaree complicaties bij de vaststelling van de ware, eigen individuele teken-

stijl,, het handschrift, van een kunstenaar en, op basis daarvan, van de eigenhandig

heidd van zijn werken. Maar in dit geval lijkt sprake van een van die zeldzame geval

lenn waar een ondertekening werkelijk de doorslag lijkt te geven voor de toeschrij

vingg van werk aan eenzelfde meester. 

Vann Buren wees er op dat in de ondertekening in het Louvre (zowel die van de 

Confessoress als van de miniatuur op de recto van de Martelaren (Afb.2.3.7)) pre

ciess hetzelfde type kromme lijnen eindigend in vishaakjes, dezelfde arcering alle 

kantenn op en dezelfde gebroken Vs om de holle wangen van de figuren aan te 

duiden,, voorkomen als op de Keizer en Keurvorstentekening. 

Ikk zou met name nog de aandacht willen vestigen op de grote gelijkenis van de 

arceringg en de hachures (Afb.2.3.8) als aanduiding van de aardbodem en de scha

duww bij de voeten van de heiligen op de ondertekening van de miniatuur van de 

Confessoress met de Keizer en Keurvorstentekening. Deze is onmiskenbaar iden

tiek.tiek. Het gaat hier zo evident om het handschrift van de kunstenaar, dat er geen 

beteree bevestiging kan worden gevonden voor de door Rickert voor het eerst ge

signaleerdee stilistische relatie tussen de Keizer en Keurvorstentekening en de mini

atuurr met de Confessores.53 Er kan dan ook naar mijn overtuiging, zonder al te 

veell voorbehoud gesteld worden dat met de Keizer en Keurvorstentekening en de 

Confessores-miniatuurr in principe een relatie is aangetoond tussen Gelre en Parijs. 

Hett toeval wil dat deze relatie parallel loopt aan de documentaire gegevens die 

bekendd zijn over de schilders Jan Maelwael en zijn neven de Gebroeders Limburg. 

Inn hoeverre nu de twee genoemde werken met de naam Jan Maelwael of met een 

vann de Gebroeders Limburg, of misschien wel met een geheel andere kunstenaar 
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afkomstigg uit de contreien van Gelre, verbonden kunnen worden, blijft voorlopig 

nogg een open vraag. 

Hett is in dit licht enigszins onbegrijpelijk dat Van Buren enerzijds de hypothese 

vann de identificatie van de auteur van de Keizer en Keurvorstentekening en de 

Confessoress met Jan Maelwael van harte omhelsde, en anderzijds probleemloos 

aann het auteurschap van de Gebroeders Limburg van de Bible BN ms fr.166 en de 

BellesBelles Heures in New York is blijven vasthouden... M Hoewel het niet uit te sluiten is 

datt Jan Maelwael en de Gebroeders Limburg enerzijds en de Tres Riches Heures-

meester(s)) anderzijds elkaar wederzijds hebben beïnvloed (hetgeen misschien op 

eenn dag nog eens aangetoond zal kunnen worden), staan de twee kunstenaars (of 

liever:: de twee stijlgroepen) stilistisch gezien toch zo hemelsbreed uit elkaar dat de 

toeschrijvingg van werken uit de beide groepen aan een en dezelfde meester zonder 

meerr afgewezen kan worden.55 Het is dan ook volstrekt onmogelijk zoals Van Bu

renn in feite voorstelde, de miniaturen van de Bible BN ms fr.166 enerzijds en de 

Keizerr en Keurvorstentekening en de Confessores anderzijds te beschouwen als 

productenn die zijn ontstaan in vrijwel dezelfde periode in een en hetzelfde atelier 

onderr leiding van een en dezelfde meester. 

Hett feit dat de Confessores-miniatuur ooit deel heeft uitgemaakt van de zoge

naamdee Tres Belles Heures de Notre-Dame betekent dat wij, ongewild, midden in een 

vann de meest problematische en controversiële vraagstukken zijn beland die reeds 

generatiess kunsthistorici heeft beziggehouden. Het lijkt er echter nu op dat wij hier 

mogelijkk de Maehvaels hebben getraceerd. Er is een relatie tussen Gelre en Parijs 

gevondenn in de vorm van twee werken die ver van elkaar zijn ontstaan maar stilis

tischh onmiskenbaar van dezelfde hand zijn. 

Hett gaat uiteraard vooralsnog om een hypothese. Het zou onverstandig zijn bij 

voorbaatt al de toeschrijving toe te spitsen op Jan Maelwael of een van de drie Ge

broederss Limburg. Het is onmogelijk hen op voorhand te individualiseren aange

zienn alle criteria voor een verifieerbaar individueel onderscheid ontbreken. Het 

bestee is dus hen vooralsnog als een cluster te blijven beschouwen ook al is er dui-
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delijkk sprake van meerdere enigszins verschillende handen. Bovendien moet even

eenss de mogelijkheid opengehouden worden dat het gaat om andere kunstenaars 

diee uit dezelfde contreien afkomstig zijn geweest, ook al is die mogelijkheid niet 

ruimm bemeten. 

Inn elk geval is er de hoogst intrigerende vraag waarom een tekening en de onderte

keningg van twee miniaturen die toch ver uiteen van elkaar zijn ontstaan, zo onte

genzeggelijkk op elkaar gelijken dat niet anders te concluderen is als dat zij van een 

enn dezelfde hand zijn. In het volgende is een poging gedaan de hier naar voren 

gebrachtee hypothese verder te toetsen. Met het oog hierop zijn de twee hand

schriftenn waarin zich de miniatuur en de tekening bevinden namelijk de Tres Belles 

HeuresHeures de Notre-Dame en het Wapenboek Gein, nader onderzocht. 

DEE TRES BELLES HEURES DE NOTRE-DAME 

Onderr de naam Tres Belles Heures de Notre-Dame is het brevier-missaal bekend dat 

vermoedelijkk in opdracht van Philips de Stoute is ontstaan maar zich, waarschijn

lijkk na 1404, in bezit van Jean de Berry en vervolgens in handen van de Hollands-

Beiersee graven is geraakt. Op een onbekend tijdstip is het handschrift eerst in twee 

stukkenn verdeeld: een deel is uiteindelijk in Parijs terechtgekomen en bevindt zich 

thanss in de BN als n.a. lat.3093. Het andere deel is, •waarschijnlijk in de 18de eeuw, 

andermaall gesplitst De ene helft hiervan is in de Biblioteca Nazionale Universita-

ria,, Turijn, Ms. K.IV.29 terechtgekomen waar het in 1904 bij een brand verloren is 

gegaan.. Het andere deel, aanvankelijk in de collectie Trivulzio in Milaan, werd na 

1904,, naar het Museo Civico d'Arte Antica in Turijn overgebracht waar het thans 

alss ms No.47 wordt bewaard. In het vervolg zal voortaan voor alle duidelijkheid, 

naarr de drie delen worden verwezen als respectievelijk Parijs, Turijn en Milaan-

Turijn.566 In de 18de eeuw zijn een aantal bladen uit het handschrift in Turijn ont

vreemd.. Vier bladen (met in totaal vijf miniaturen) zijn in de vorige eeuw weer 

opgedokenn en door het Louvre verworven. Een vijfde blad is nog in juni 2000 in 

dee Londonse kunsmandel te voorschijn gekomen.57 
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Dee miniatuur (Louvre 2023verso) waar het hier in de eerste plaats om gaat, illu

streerdee het gebed tot de Confessores en werd door Hulin toegeschreven aan 

Handd C. Meiss volgde weliswaar de toeschrijvingen van Hulin en Durrieu, maar 

herdooptee de meester tot de zogenaamde Baptist Master (meester van Johannes de 

Doper).. Aan dezelfde meester werd in het vedoren deel in Turijn nog een aantal 

anderee miniaturen toegeschreven. Hierbij zij opgemerkt dat zich een groot pro

bleemm voordoet door het feit dat er maar enkele miniaturen van dit gedeelte be

waardd zijn gebleven en de overige helaas alleen nog in zwart-wit afbeeldingen 

voorhandenn zijn. Desalniettemin zullen op grond daarvan enige uitspraken worden 

gedaan,, zij het onder voorbehoud. 

Hett blijkt dat Meiss in zijn toeschrijving aan deze meester er iets ruimere opvattin

genn op na heeft gehouden dan Hulin en Durrieu. Bovendien blijft het in het mid

denn of hij bij zijn benaming van de "Baptist"-meester is uitgegaan van de minia

tuurr met Johannes de Doper in de woestijn (Turijn fol.57) of van de miniatuur met 

dee Doop van Christus (Paris p.162) (Afb.2.3.9).58 

Dankzijj de recente publikatie van de Tres Belles Hettres de Notrt-Dame door König 

(1998),, met uitstekende afbeeldingen in kleur, is het duidelijk dat een aantal toe

schrijvingenn van Meiss gecorrigeerd dienen te worden. In elk geval is aan te nemen 

datt de volgende miniaturen tot dezelfde reeks hebben behoord: 

Turijnn f.57 Johannes de Doper in de woestijn (Afb.2.3.10) 

Turijnn f.57v Patriarchen, Profeten en Apostelen (Afb.2.3.11) 

Turijnn f.58 Christus in het huis van Simon (Afb.2.3.12) 

Louvree RF 2023 Martelaren (Afb.2.3.13) 

Louvree RF 2023v Confessores (Afb.2.3.14) 

Turijnn f.78v Jean de Berry in aanbidding voor de Madonna (Afb.2.3.15) 

Turijnn f.80v Hieronymus in zijn studeervertrek (Afb.2.3.16) .59 

Hett is in deze miniaturen dat Meiss, in vergelijking met de "stille" Hieronymus van 

dee 'Gebroeders Limburg' in de Belles Heures in New York (f.!87v ) (Afb.2.3.17) en 
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dee Bible Moralisée BN ms fr. 166 (fol.A) (Afb.2.3.18), reeds het "noisy naturalism" 

bespeurdee dat zich later volgens hem bij Van Eyck en Petrus Christus zou mani

festerenn ... Naar zijn mening zijn de antecedenten van dit "noisy naturalism" niet 

inn Metropolitan France te vinden maar meer naar het noorden waarbij hij verwees 

naarr de Apocalyps in de BN Parijs Ms Néerl.3 (Afb.2.3.19) (die naar de mening 

vann Panofsky in Luik zou zijn ontstaan) en het astrologische manuscript in de 

Pierpontt Morgan Library (f.50v: The Moon in exaltation) dat Jean de Berry op 7 

junii 1403 van Lubert Hautschild uit Brugge ten geschenke had gekregen 

(Afb.2.3.20).60 0 

Hett lijkt er op dat Meiss over het algemeen niet alleen weinig sympathie maar ook 

weinigg belangstelling heeft gehad voor de noordelijke kunst. In zijn studies is zijn 

focuss altijd gericht geweest op Italië waardoor de kunst ten noorden, voorbij Iepe

renn met Broederlam en Brugge met Lubert Hautschild, buiten zijn blikveld is ge

bleven.. De grote rivieren vormden voor hem kennelijk de limes' waarbij het ge

biedd benoorden en beoosten daarvan klaarblijkelijk een soort niemandsland is ge-

weest.611 62 

DEE MEESTER VA N DE MARTELARE N EN DE MEESTER VA N DE 

CONFESSORES S 

Zoalss ook König reeds terecht opmerkte, lijken er in de genoemde groep van de 

Baptist-meesterr toch twee verschillende handen te onderscheiden. Op de achter

zijdee van het blad met de miniatuur met de Confessores bevindt zich een tweede 

miniatuurr die bij het gebed voor de Martelaren (Afb.2.3.21-23) behoort. Het lijkt 

err op dat wij hierbij met een iets afwijkende hand van doen hebben die ook de 

miniatuurr met Johannes in de woestijn (Turijn fol.57) (Afb.2.3.24) voor zijn reke

ningg nam. Zoals gezegd, vertoont de ondertekening echter opmerkelijke overeen

komstt met die van de miniatuur met de Confessores.63 

Hett gaat om een wat grillige meester die een merkwaardige voorkeur had voor 

oude,, melancholieke mannetjes met lange, slordige baardjes. Op de miniatuur bij 

hett gebed voor de Patriarchen, Profeten en Apostelen (Afb.2.3.25) (Turijn foI.57v, 

duss eveneens op een achterzijde namelijk van het blad met de miniatuur van Jo-
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hanness in de woestijn) keren dezelfde baardige figuren terug in gezelschap van 

figurenfiguren van de Meester van de Confessores, zoals wij de eerste meester voorlopig 

evenn zullen noemen. Maar, in een derde miniatuur met de voorstelling van Chris

tuss in het huis van Simon (Turijn fol.58) (Afb.2.3.26) zitten de zeer geïndividuali

seerdee figuren van de twee meesters als discipelen toch weer broederlijk rond de 

dis. . 

Hett kan niet anders worden gezegd dan dat de twee meesters hun figuren met zeer 

gevarieerdee haardossen hebben voorzien. In hoeverre er werkelijk twee verschil

lendee handen in het spel zijn geweest is niet geheel meer te zeggen. Niettemin wil

lenn wij de eerste voorlopig de Meester van de Confessores noemen, de tweede de 

Meesterr van de Martelaren. In elk geval is aan te nemen dat de reeks in dezelfde 

tijdd is ontstaan.64 

DEE HEILIG E GEEST-MEESTER 

Dee twee zojuist besproken meesters (van de Confessores en de Martelaren) die bij 

Meisss onder de naam van de Meester van Johannes de Doper (Baptist-meester) 

schuill gingen, lijken echter niet geheel geïsoleerd te hebben gewerkt in de Tres Be/les 

HeuresHeures de Notrv-Dame. Meiss wees op de mogelijke samenwerking met nog een an

deree meester, namelijk de zogenaamde Heilige Geest-meester, een zeer opvallende 

meesterr die verantwoordelijk is geweest voor de zes illustraties bij de Getijden van 

dee Heilige Geest in het handschrift in Parijs. Volgens Meiss zou in de miniatuur 

vann de Doop van Christus (p.162) (Afb.2.3.27), waar de Heilige Geest-meester het 

landschapp had geschilderd, de Baptist-meester de figuren van Christus en Johannes 

voorr zijn rekening hebben genomen. Maar een duidelijke scheiding van de handen 

inn de miniatuur is mijns inziens nauwelijks aan te geven hetgeen toch op een tame

lijkk hechte "samenwerking" tussen de twee (drie) meesters zou kunnen duiden.65 

Hoee het ook zij, in elk geval is het aannemelijk dat de Meester van de Martelaren, 

dee Meester van de Confessores en de Heilige Geest-meester in tijd gezien tamelijk 

dichtbijj elkaar werkzaam zijn geweest aan het handschrift. We zouden kunnen 

vermoedenn dat zij compagnons zijn geweest66 Alvorens aan deze stilistische ob-
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servatiess verdere conclusies te verbinden, is het van belang nog aandacht te beste

denn aan de datering van deze miniaturen. 

DEE DATERIN G VA N DE MINIATURE N VA N DE BAPTIST-

MEESTERR EN DE HEILIG E GEEST-MEESTER 

Opp grond van de uiterst innemende (helaas verloren) miniatuur van de Madonna 

mett de in aanbidding knielende Jean de Berry (Turijn fol.78v) (Afb.2.3.28) die 

eveneenss tot deze serie behoorde, mag aangenomen worden dat de reeks ontstaan 

iss voor of in opdracht van Jean de Berry. Hulin veronderstelde dat Jean de Berry 

dezee illustraties omstreeks 1410-12 heeft laten toevoegen aan het handschrift. Het 

moett in dezelfde tijd zijn geweest dat ook de kalender (Afb.2.3.29) van het hand

schriftt is vervangen. Aangezien in deze kalender (dians behorende bij het deel in 

Parijs)) ter memorie van een aantal naaste verwanten van Jean de Berry, ook de 

sterfdagg van zijn broer Philips de Stoute (27 april 1404) werd opgenomen, is het 

aannemelijkk dat de kalender en waarschijnlijk ook de miniaturen, van niet lang na 

diee datum dateren.67 

Meisss bepleitte een datering van deze miniaturen van omstreeks 1405 op grond 

vann het feit dat in een ander handschrift van Jean de Berry, namelijk de Grandes 

HeuresHeures in de BN Paris, enkele miniaturen van de Tres Belles Heures de Notre-Dame 

werdenn nagevolgd. De Grandes Heures werden, luidens de ex-libris van de hand van 

Flamel,, in opdracht van Jean de Berry voltooid in 1409 en waren van de hand van 

"Jacquemartt de Hodin et autres ouvriers de monseigneur" [i.e. Jean de Berry], 

Meisss veronderstelde dat Jean de Berry het handschrift van de Tres Belles Heures de 

Notre-DameNotre-Dame aan Jacquemart en de andere medewerkers ter beschikking had gesteld 

tenn behoeve van de vervaardiging van de Grandes Heures. Dit zou dan een datering 

vann de miniaturen van de hand van de Baptist-meester en de Heilige Geest

meesterr tussen ca 1404 en 1409 met zich meebrengen, gesteld dat Jean de Berry 

ongeveerr in dezelfde tijd een nieuwe kalender aan de Tres Belles Heures de Notre-

DameDame heeft laten toevoegen. Hierbij zij nog opgemerkt dat ook qua tekst de Tres 

BellesBelles Heures de Notre-Dame en de Grandes Heures deels overeenkomen. Maar aange

zienn ten aanzien van de illustraties slechts de voorstelling van de Bruiloft in Canaa 
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(Afb.2.3.30)) letterlijk, zelfs tot in de kleuren (op enkele details na), in de Grandes 

HeuresHeures terugkeert,, is aan te nemen dat Jacquemart es niet zozeer direct naar de Tm 

Be/ksBe/ks Heures de Notre-Dame hebben gewerkt, zoals Meiss meende, als wel naar de

zelfdee maar niet ingekleurde modellen (op de Bruiloft van Canaa na).68 

Inn elk geval is het niet aannemelijk dat de Heilige Geest-meester en de Baptist

meesterr in dezelfde tijd aan het handschrift hebben gewerkt als de Parement

meesterr die immers tot een oudere generatie lijkt te hebben behoord en aan wie de 

vroegstee reeks miniaturen in het handschrift kunnen worden toegeschreven. Ver

moedelijkk hebben de Heilige Geest-meester en de Baptist-meester(s) de werk

zaamhedenn aan het handschrift voortgezet, mogelijk pas geruime tijd nadat de Pa

rement-meesterr zijn werkzaamheden aan het handschrift had gestaakt. 

Inn het werk van de Heilige Geest-meester lijkt, in de landschappen met de in de 

vertee oplichtende steden en burchten in sott' in j»-perspectief de invloed van de 

Meesterr van de Tres Riches Heures te onderkennen, een invloed die bij de Pare

mentmeesterr daarentegen nergens is terug te vinden. Het is echter zeer waarschijn

lijkk dat de Heilige Geest-meester zich bij zijn fantastische rotsformaties die door 

hunn geologische stratificaties een natuurgetrouwe en realistische indruk maken, 

heeftt geïnspireerd op het werk dat aan Jaquemart de Hodin wordt toegeschreven. 

Maarr nergens verraadt de Parement-meester enige invloed van de Tres Riches Heu-

/ïx-meester,, de Heilige Geest-meester of de Baptist-meester. 

Ookk wanneer wordt aangenomen dat het handschrift van de Tres Be/ks Heures de 

Notre-DameNotre-Dame in eerste aanleg niét voor Jean de Berry is begonnen, zoals Delaissé 

overigenss overtuigend heeft beargumenteerd, dan blijft niettemin het feit bestaan 

datt het handschrift op een gegeven moment in zijn bezit is geraakt.69 Een datering 

caa 1400-1409 van de activiteiten van de Heilige Geest-meester wordt ook nog door 

dee mode van de figuren ondersteund. Van Buren wees er op dat de mode op p.173 

enn p.176 tussen 1395 en ca 1405 gedateerd kan worden: snavelschoenen (poulai-

nes)) zouden tot 1403 zijn gedragen, de hoge kragen waren norm in 1402 en de 

puntigee zakmouwen waren in 1405 nog courant. In elk geval pleit dit tegen een 

247 7 



eventuelee vroegere datering van de miniaturen van de Heilige Geest-meester en 

tegenn een veronderstelling dat hij gelijktijdig met de Parement-meester aan het 

handschriftt werkzaam zou zijn geweest.70 

Eenn stilistisch argument ten gunste van een min of meer gelijktijdig ontstaan van 

dee miniaturen van de Heilige Geest-meester en de Grandes Heures van Jean de Berry 

zijnn de typische boompjes (Afb.2.3.31-32) in de rniniaturen van de Heilige Geest

meesterr die weerkeren in een aantal voorstellingen in de Grandes Heures onder an

deree op een aantal kalenderbladen en een aantal andere miniaturen, waarbij niet 

aann de indruk is te ontkomen dat daarvoor dezelfde rniniatuurschilder verant

woordelijkk is geweest.71 

Opp grond hiervan is het redelijk om aan te nemen dat de Baptist-meesters en de 

Heiligee Geest-meester aan de Tres BeUes Heures de Notre-Dame werkzaam zijn ge

weestt in de periode ca 1395-1409. Als er een opeenvolging in tijd aangegeven zou 

moetenn worden dan opent de Heilige Geest-meester (als oudere meester) de rij, 

gevolgdd door de Meester van de Confessores en vervolgens de Meester van de 

Martelaren.. In elk geval volgen deze laatste twee meesters de Heilige Geest

meester.. 72 7i 74 75 

*** * 
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II.4 .. DE SCHILDERKUNS T I N DE GEBIEDE N RONDOM GELRE 

1.. Neder-Saksen, Westfalen, Keulen» Luik , Brabant. 

Inn dit hoofdstuk zal de relatie van de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se 

groepp met de gebieden rond Gelre en wijdere omgeving worden nagegaan. 

Mett de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep samengevoegd hebben 

wijj de beschikking gekregen over een aantal voorbeelden van een stijlgroep waar

vann wij een Gelderse origine vermoeden. Hierbij dient er echter aan herinnerd te 

wordenn dat ooit op grond van de overtuiging dat het Wapenboek Gelre een hand

schriftt van de hand van de heraut Gelre is geweest, een toeschrijving van de Kei

zer-- en Keurvorstentekening aan de Maelwaels is voorgesteld. Er is dus altijd zon

derr al te veel voorbehoud aangenomen dat ook de Keizer- en Keurvorstentekening 

inn Gelre is ontstaan. 

Mett betrekking tot de vraag in hoeverre nu de hier gegroepeerde miniaturen wer

kelijkk aan de Maelwaels en de Limburgs toegeschreven zouden kunnen worden, is 

hett zaak na te gaan in hoeverre stilistische banden met werken in Gelre en omlig

gendee gebieden kunnen worden aangetoond. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, 

zijnn er in Gelre zelf (of aan Gelre gerelateerd) geen andere werken als de Keizer-

enn Keurvorstentekening bewaard gebleven die ter vergelijking zouden kunnen 

dienen.. Er is derhalve gekeken naar de schilderkunst in de omringende gebieden: 

enerzijdss aan de oostkant, het huidige Noordwestelijke deel van Duitsland dat wil 

zeggenn Neder-Saksen, Westfalen en meer zuidelijk, Keulen, Luik en Brabant en, 

anderzijds,, benoorden de grote rivieren, het bisdom Utrecht en het graafschap 

Holland,, in hoeverre daar aanknopingspunten te vinden waren. In het volgende 

zijnn de Keizer- en Keurvorstentekening en de genoemde miniaturen van de Tres 

BellesBelles Heures de Notre-Dame vergeleken met werken uit deze gebieden. 

NEDER-SAKSENN - WESTFALE N 

Wanneerr wij ca 1400 rondkijken aan gene zijde van Gelre dat wil zeggen in het 

noordwestenn van Duitsland, in de gebieden die grenzen aan Gelre, in het bijzonder 
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Westfalenn en Neder-Saksen, kan globaal gesteld worden dat er in deze regionen 

vierr meesters (of misschien beter gezegd: stijlgroepen) toonaangevend zijn ge

weest:: Meester Bertram (uit Minden) in Hamburg (actief 1367-1414), Conrad von 

Soestt in Dortmund (actief 1394-1422), de Meester van de Gouden Panelen in Lü-

neburgg en tenslotte Meester Francke in Hamburg en misschien, later pas, in Mun

ster.. Met beide eerstgenoemde meesters lijkt de Keizer- en Keurvorstentekening 

hett nodige gemeen te hebben: met Bertram de brede gezichten en de zware vor

men,, met Conrad de elegance van de ruime draperieën, de plooival en de lange 

handen.. De Keizer- en Keurvorstentekening lijkt zich als het ware tussen beide in 

tee bevinden. 

Meesterr Bertram, geboren ca 1340, behoorde tot een oudere generatie hetgeen tot 

uitdrukkingg komt in de verbeelde architectuur, de popperigheid van de figuren en 

dee vorm van de altaarkasten met sculpturale figuren en voorstellingen. Als belang

rijkstee werken van Meester Bertram kunnen worden genoemd het zogenaamde 

Grabowerr altaarstuk uit de St. Petri van ca 1379-1383 (Afb.2.4.1-6), het Buxtehu-

derr Maria-altaarstuk ca 1390-1410 in Hamburg (Afb.2.4.7-11), het Passie-altaarstuk 

inn Hannover (Afb.2.4.12-14) en het Apocalypse-altaarstuk in het Victoria & Albert 

Museumm in Londen (Afb.2.4.15).76 

Conradd von Soest heeft waarschijnlijk tot een iets latere generatie als Bertram be

hoord.. Hij lijkt aan het begin te hebben gestaan van de lange traditie in Westfalen 

vann de zogenaamde "volkreiche" Kruisigingen, grote passieretabels bestaande uit 

eenn groot geschilderd middenpaneel met zijluiken voorzien van vele scenes waarin 

hett lijden van de Heer werd verbeeld. Zijn belangrijkste werk dat bewaard is geble

ven,, is het Passie-altaarstuk met een Kruisiging als middenstuk in Niederwildungen 

(Afb.2.4.16).. Het andere belangrijke werk van Conrad dat hier niet onvermeld kan 

blijvenn is het fragmentarisch bewaard gebleven Maria-altaarstuk in Dortmund 

(Afb.2.4.17-18).. Conrads invloed heeft zich doen gevoelen tot aan Keulen in het 

zuidenn en tot aan Hildesheim en zelfs Hamburg en Lübeck in het noordoosten.77 

Vergelijkenn wij thans de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep in de 

eerstee plaats met de genoemde werken van Meester Bertram en Conrad von Soest. 
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MEESTERR BERTRAM 

Meesterr Bertram stamde uit Minden in Westfalen en behoorde tot een oudere ge

neratie.. Vanaf 1367 werd hij voor het eerst in Hamburg vermeld waar hij nadien 

altijdd actief is gebleven. Hij is tot zijn dood in 1415, een van de toonaangevende 

schilderss in die stad geweest Zijn invloed is groot geweest en er zijn duidelijke 

verbindingenn met de Boheemse schilderkunst te constateren. Zijn stijl is verhalend 

enn anecdotisch van karakter, zijn figuren zijn tamelijk zwaar en hebben brede ge

zichten.. De plooival van de kleding en de mantels is elegant en gevarieerd door de 

verschillendd gekleurde omslagen. Aan de expressivieit van de gebaren en de ge

zichtenn is, zij het in beperkte zin, aandacht besteed. 

Err lijkt slechts een vrij algemene vergelijking gemaakt te kunnen worden met de 

Keizer-- en Keurvorstentekening en de Patijse groep. Het is onmiskenbaar, zoals al 

iss gezegd, dat Meester Bertram op de achtergrond staat van deze meesters. Met 

namee de wat zware, gedrongen, kort en grofgebouwde figuren zijn in zekere mate 

tee herkennen in de Parij se groep. Typerend zijn bij Bertram de vrij grote, grove 

handenn en de brede, sterk bebaarde koppen. De koppen, met vrij kleine monden, 

vertonenn in het algemeen dezelfde enigszins merkwaardige, soms sterke, inclina

ties.. Wat bij Bertram juist (nog) ontbreekt is de elegance van de figuren en van de 

plooival.. De voorstellingen met de figuren en het bijwerk zijn nog altijd gedacht als 

eenn relief-appüqué tegen een gouden achtergrond. Van een geheel omvattend land

schapp of van een geheel omsluitende binnenruimte is nog geen sprake. Het gaat bij 

hett landschap en de architectuur nog altijd om requisieten en geen werkelijk geïn

tegreerdee voorstellingen. Het kleurenpalet van Meester Betram is nog aan de ou

derwetsee kant in vergelijking met dat van Conrad.78 Met Conrad von Soest daaren

tegenn lijken toch iets meer punten van overeenkomst te bestaan. 

CONRADD VON SOEST 

Conradd - De Baptistmeesters 

Dee miniatuur van Christus in het huis van Simon (f.58) (Afb.2.4.19) volgt ikono-

grafischh gezien duidelijk eenzelfde model als Conrads Laatste Avondmaal in 

Niederwildungenn (Afb.2.4.20): bij Conrad zien wij het tamelijk jeugdige type Chris

tuss met half-lang haar het ovale gezicht omsluitend en het korte baardje eindigend 
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inn twee ronde puntige krulletjes terugketen. Ook de apostel links vooraan zittende 

iss qua houding en plooival van de mantel op hetzelfde model te herleiden. Verder 

kerenn de twee apostelen rechts op de bank (Judas is uiteraard op deze plaats weg

gelaten)) in Parijs terug, beide in scherp profiel. Maar bij Conrad is de een en profil 

perduu en de ander in driekwart weergegeven. Niettemin ligt er hetzelfde model aan 

tenn grondslag. Ook de plooival van de mantel van de apostel over de zitting van de 

bankk is vergelijkbaar. 

Eenn vergelijking met dergelijke voorstellingen met apostelen in een kring gegroe

peerdd bij de navolgers van Conrad is instructief. Zo bijvoorbeeld de Uitstorting 

vann de Heilige Geest op het paneel in de Parochiekerk in Freckenhorst 

(Afb.2.4.21),, dat ooit deel uitmaakte van het zogenaamde Warendorf altaarstuk dat 

zichh thans in het Landesmuseum in Munster bevindt. De compositie ervan gaat 

duidelijkk terug op Conrad, met een aantal variaties waarbij de twee apostelen rechts 

watt betreft hun toegewende profielstelling nog dichter staan bij die in Parijs op de 

miniatuurr van Christus in het huis van Simon.79 

Conradd - De Heilige Geest-meester 

Dee relatie van de voorstelling van de Uitstorting van de Heilige Geest van de hand 

vann de Heilige Geest-meester in Parijs met de Westfaalse schilderkunst kan aan de 

handd van een aantal vergelijkbare composities van Conrad verder duidelijk ge

maaktt worden. 

Inn de eerste plaats de voorstelling van de Uitstorting van de Heilige Geest op het 

Niederwildungenn altaarstuk (Afb.2.4.22), waar Maria eveneens is omgeven door 

eenn kring van apostelen, zes te linkerzijde en zes aan de rechterkant, waarbij er 

tweee links en rechts op de voorgrond zijn geplaatst als repoussoir-figuren met hun 

hoofdd in profiel weergegeven. De compositie van de Heilige Geest-meester is iets 

minderr centralistisch, doordat de figuur van Maria enigszins gedraaid is en iets 

lagerr is geplaatst. De twee apostelen die als repoussoir-figuren dienen zijn in een 

driekwartt pose gedraaid: de linker apostel is naar binnen gedraaid, zodat zijn ge

zichtt en profil perdu is weergegeven, de rechter apostel is naar voren gewend. 
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Opmerkelijkk is dat in deze laatste figuur, weliswaar spiegelbeeldig, hetzelfde model 

iss te herkennen als de apostel links op de voorgrond in de Hemelvaart van Chris

tuss op het Niederwildungen altaarstuk (Afb.2.4.23), zij het met dat verschil dat zijn 

voett onder zijn mantel vandaan komt. Op deze compositie van Conrad komt ook 

dee figuur van Maria wat betreft haar houding meer overeen met de compositie van 

dee Heilige Geest-meester in Parijs. 

Verderr valt op dat de kleurschakeringen van de composities van beide meesters 

elkaarr opmerkelijk benaderen, met name is de apostel links op de voorgrond in een 

gelee mantel gehuld. De monochrome kleur van de mantels van de apostelen op 

dezee voorstellingen bij beide meesters valt op, in tegenstelling tot de Hemelvaart 

vann Conrad waar wel van de verschillend gekleurde omslagen van de mantels in 

hett vormen- en kleurenspel gebruik is gemaakt. De Heilige Geest-meester heeft dit 

kleurenspell met de mantelvoeringen alleen op de voorstellingen van de Geheilig-

denn (p.176) (Afb.2.4.24) en het Afscheid van de apostelen (p.178) (Afb.2.4.25) 

toegepast. . 

Dee Meester van het Fröndenberger altaarstuk (Afb.2.4.26) in het Westfalisches 

Landesmuseumm en de Meester van het Warendorfer altaarstuk (Afb.2.4.27) in het 

paneell in Freckenhorst80 tonen in hun composities duidelijk hun afhankelijkheid 

vann Conrad. De eerste heeft de gehele compositie ook waar het de kleuren en een 

groott aantal details betreft, vrij letterlijk nagevolgd. De tweede meester heeft het 

geheell iets gevarieerd en heeft onder andere Maria in een gedraaide houding weer

gegevenn die meer die van de Heilige Geest-meester benadert. 

Bijj Conrad kijken de apostelen wel omhoog maar hebben zij hun hoofden nooit 

zodanigg scheefgedraaid als de meest linkse bisschop op de Keizer- en Keurvor

stentekening.. Op de compositie van de Heilige Geest-meester is de blik van de 

apostelenn minder omhoog gericht behalve van een apostel wiens hoofd tamelijk 

extreemm bijna horizontaal is gedraaid. Bij Conrad komen wij dit niet tegen, maar bij 

anderee schilders in Westfalen en ook bij Bertram blijkt dit toch wel meer voor te 
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komen.. Zo op het Sterfbed van Maria van een Conrad-navolger in de Liebfrauen-

kirchee in Arnstadt uit ca 1420 (Afb.2.4.28) en op de Hemelvaart van Christus op 

hett Passie-altaar van Meester Bertram in Hannover (1394) (Afb.2.4.29), waar op

merkelijkk genoeg ook de kop van Maria sterk doet denken aan die op de Uitstor

tingting van de Heilige Geest van de Heilige Geest-meester. Ook veel later komt deze 

schevee kop nog voor bij Johann Koerbecke's Hemelvaart van Maria van het Ma-

rienfelderrienfelder altaarstuk uit 1456 (Afb.2.4.30).81 

Tenslottee moet nog de muurschildering met de Uitstorting van de Heilige Geest 

vermeldd worden die zich naast nog enkele andere voorstellingen in de sacristie van 

dee Karmelietenkerk in Mainz (Afb.2.4.31) bevindt en waarschijnlijk niet lang na 

14044 werd uitgevoerd. De compositie is algemeen vergelijkbaar, maar de figuren 

zijnn niet hetzelfde. Wel opmerkelijk is dat ook hier de gebeurtenis plaatsvindt in 

eenn lage, gewelfde ruimte. 

Hett gaat om het werk van een navolger van Conrad en Stange vergeleek (ten on

rechtee naar mijn mening) de stijl met die van de meester van de luiken in Utrecht 

(waarr overigens een andere compositie werd gebruikt voor dit thema).82 

Dee navolgers van Conrad en de Patriarchen-miniatuur 

Opp twee altaarstukken met het Sterfbed van Maria van navolgers van Conrad zien 

wijj onder de apostelen enkele typen die sterk herinneren aan de figuren op de mi

niatuurr met de Patriarchen, Profeten en Apostelen (f.57v) (Afb.2.4.32) met name 

dee figuur geheel rechts in Parijs namelijk op het zogenaamde Blankenberch altaar

stukk (Afb.2.4.33-34) van de Meester van het Fröndenberger altaarstuk in het West-

falischess Landesmuseum83 en wel de apostel bij het hoofdeinde van Maria die een 

boekk openslaat alsook de wenende apostel geheel rechts met het wijwater-

emmertje.. Dezelfde baardige apostel lijkt als tweede figuur van rechts, andermaal 

terugg te keren op het altaarstuk met het Sterfbed van Maria van een Conrad-

navolgerr in de Liebfrauenkirche in Arnstadt (Afb.2.4.35) uit ca 1420.84 

Dee ruimte in het huis van Simon waarin Christus aan tafel zit (f.58) (Afb.2.4.36) 

heeftt een met ribben voorzien tongewelf terwijl de achterwand vijf boogvensters 

toont.. Dezelfde ruimtelijke constructie is terug te vinden op het Sterfbed van Ma-
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riaria in het Jacobi-altaarstuk in de Wiesenkirche in Soest (Afb.2.4.37) van de hand 

vann een Conrad-navolger de zogenaamde Meester naar het gelijknamige altaarstuk. 

Inn de voorstelling in Parijs is echter het baldakijnfronton weggelaten.85 

Conradd - De Baptist-meesters en de Heilige Geest-meester 

Ookk tussen Conrad en de Parijse groep miniaturen zijn er ontegenzeggelijk over-

een-komstenn aan te wijzen. Zo is bijvoorbeeld de apostel in de gele mantel links op 

Uitstortingg van de Heilige Geest in Parijs (p.166) (Afb.2.4.38) als repoussoir-figuur 

vergelijkbaarr met eenzelfde figuur op dezelfde voorstelling van Conrad in het 

Niederwildungenn altaarstuk (Afb.2.4.39). Zijn kop is echter in profil perdu weerge

geven,, een motief dat elders bij Conrad terug te vinden is namelijk op het Laatste 

Avondmaall (Afb.2.4.40) van hetzelfde altaarstuk. Wat tevens opvalt in deze voor

stellingenn is dat ook het kleurenpalet van de miniatuur goed bij dat van Conrad 

aansluitt met name het geel van de mantel van de apostel links vooraan. 

Daarnaastt zou ik nog willen wijzen op de gekleurde gewelven in de voorstellingen 

vann de Aanbidding van de drie koningen, de Tempelopdracht, Christus voor Pila-

tuss en vooral de Bespotting van het Niederwildungen altaarstuk (Afb.2.4.41-44) die 

sterkk herinneren aan het gewelf van de ruimte waarin de Uitstorting van de Heilige 

Geestt plaatsvindt (p.166) (Afb.2.4.45), opmerkelijk genoeg niet in de open lucht 

zoalszoals meer gebruikelijk. 

Zoalss ook König reeds opmerkte, lijkt de miniatuur van de Martelaren in het Lou

vree (Afb.2.4.46) gezien de verschillen in stijl, van een iets verschillende hand als de 

miniatuurr van de Confessores op de andere zijde van hetzelfde blad.86 Indien het 

werkelijkk gaat om een andere meester, dan vertoont deze meester affiniteit met een 

aantall werken in Noord-Duitsland: namelijk de Gouden Panelen in Hannover 

(Afb.2.4.47-51)) en de voorstellingen van de Marteldood van Achatius en zijn 

10.0000 manschappen in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen (Afb.2.4.52) en in 

hett Westfalische Landesmuseum in Munster (Afb.2.4.53) alsmede de Grote Calva-

rierie eveneens in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen (Afb.2.4.54). 
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DEE MEESTER VA N DE MARTELARE N en DE GOUDEN PANELE N 

Zoalss gezegd meende ook König reeds in de miniatuur van de Martelaren die zich 

opp de achterzijde van het blad met de Confessores bevindt, een zodanig afwijken

dee hand te ontwaren dat hij twijfelde aan een toeschrijving aan de Baptistmees

ters.877 Maar net als bij de Confessores lijken er ook voor de stijl van de Martelaren 

aanknopingspuntenn te vinden in het noorden. Niet zozeer in Vlaanderen zoals 

onlangss opnieuw door Chatelet werd gesuggereerd als wel voorbij Gelre, nog oos

telijkerr in Duitsland, namelijk in de Gouden Panelen uit Lüneburg, die thans in 

Hannoverr worden bewaard (Afb.2.4.47-51).88 

Dee zogenaamde Gouden Panelen in de Landesgalerie in Hannover zijn afkomstig 

vann het hoogaltaar van het Benedictijner klooster St Michael in Lüneburg, waar zij 

oorspronkelijkk de binnenluiken vormden van het altaarschrijn waarin onder andere 

eenn Romaans gouden antependium werd bewaard. Op deze dubbelzijdig beschil

derdee panelen zien wij de discipelen voorgesteld als oude enigszins magere, gebo

genn mannetjes met lange baardjes in een grote variëteit van vormen, velen met een 

ernstige,, vaak zelfs tamelijk zorgelijke uitdrukking op het gelaat.89 

Vergelijkbaree baardige figuren zijn terug te vinden op een aantal miniaturen in 

Parijs.. In de eerste plaats in de figuur van Johannes de Doper (Afb.2.4.55) op de 

miniatuurr waar hij zich heeft teruggetrokken in een grot in de woestijn (fol.57r) en 

verderr in een van de figuren op de achtergrond in het gezelschap dat vanuit de 

bosjess Johannes in zijn grot bespiedt. Voorts kunnen nog vermeld worden de fi

guurr temidden van de Patriarchen, Profeten en Apostelen (fol.57v) (Afb.2.4.56) en 

dee discipelen op de miniatuur met Christus in het huis van Simon (fol.58r) 

(Afb.2.4.57).900 Een fraai vergelijkbaar voorbeeld van spiedende lieden is te vinden 

inn een voorstelling van de Kruisnageling in een (Duits?) Getijdenboek(?) ooit in 

bezitt van Helga Kreuter-Eggemann in Wenen (Afb.2.4.58).91 

KEULE N N 

Dee Gouden Panelen uit Lüneburg in Hannover zijn indertijd wel aan Conrad von 

Soestt toegeschreven. In elk geval zijn zij duidelijk onder zijn invloed ontstaan, 

maarr tevens is er toch ook de invloed van Meester Bertram terug te vinden. Voorts 
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iss gewezen op een relatie met Keulen in het bijzonder de Grote Kalvarieberg in het 

Wallraf-Richartz-Museumm in Keulen (Afb.2.4.59) alsook met de Meester van St 

Laurenzz in Keulen.92 

Mett name deze Grote Kalvarieberg, thans aan een Westfaals meester toegeschre

venn die tussen 1410 en 1420 in Keulen werkzaam zou zijn geweest, verdient nade

ree aandacht Hierop keren een aantal malen de ons welbekende scheve koppen 

terugg waarvan het kind op de Madonna met Jean de Berry in aanbidding in Parijs 

zoo een typerend voorbeeld is. Als voorbeeld zij genoemd de man met de spons aan 

eenn stok onder het kruis. Verder, direct onder deze figuur, de oude zittende man in 

gezelschapp van een klein jongetje, die omhoog wijst met zijn in een herdershand

schoenn gehulde hand; tenslotte nog de twee zwarte soldaten geheel links in het 

midden.. Het werk is wel beschouwd als te zijn ontstaan onder Franse invloed.93 

Voorr de beul met de haakneus op de miniatuur van de Martelaren zou ik nog wil

lenn attenderen op de knielende beul op de Geseling van Christus in Meester Ber

tramss Passie- altaar uit ca 1394 in Hannover (Afb.2.4.60).94 

Dee Marteldood van de Heilige Achatius en zijn 10.000 mannen 

Tenslottee moeten nog de twee tamelijk vergelijkbare voorstellingen van de Martel

doodd van de 10.000 in het Westfalisches Landesmuseum in Munster en het exem

plaarr in het Wallraf-Richartz Museum in Keulen (Afb.2.4.61-62) toegeschreven aan 

dee Meester van de Kleine Passie worden vermeld. De compositie en de figuren 

doenn sterk denken aan de miniatuur in Parijs zonder dat er echte overeenkomsten 

zijnn aan te wijzen. In Keulen en Munster worden de martelaren de dood ingedre

venn in de doornenstruiken. De marteldood door onthoofding zoals hier op de 

miniatuurr is voorgesteld lijkt nergens anders voor te komen maar zou een ikono-

grafischee contaminatie kunnen zijn met voorstellingen van de marteldood van de 

Heiligee Denis.95 

Opp de pendant met scenes uit de legende van de Heilige Antonius zien wij Anto-

niuss met de centaur (Afb.2.4.63), een scene die ook voorkomt in de bas de page op 

p.2400 van de Tres Be/les Heures de Notre-Dame in Parijs van de hand van de Tres R/-
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cbescbes HeuTVS-mecstet. Het gaat daarbij om een toevoeging aan het handschrift die 

waarschijnlijkk dateert tegelijk met of na de toevoegingen van de Heilige Geest

meesterr en de Baptistmeesters.96 

DEE MEESTER VA N ST. LAUREN Z 

Dee Meester van Sankt Laurenz vernoemd naar de vleugel afkomstig uit de St Lau-

renzz in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen (no.737) (Afb.2.4.64-68), wordt 

beschouwdd als een iets latere navolger van de Meester van de Heilige Veronica en 

zouu tussen ca 1415-1430 in Keulen werkzaam zijn geweest. Hij staat zeer dichtbij 

dee Meester van Veronica en is ook wel met de Gouden Panelen in Hannover in 

verbandd gebracht. Hier zij gewezen op de interessante overeenkomsten met de 

Heiligee Geest-meester. Met name de houding van de kop van Maria op de Uitstor

tingg van de Heilige Geest in Parijs lijkt terug te vinden in die van Maria Magdalena 

opp de Noli me tangere (Afb.2.4.69) voorstelling van het altaarstuk met de Grote 

Passiee in Keulen en voorts in Maria op de Hemelvaart van Christus van het zelfde 

altaarstukk (Afb.2.4.70).97 

Voortss zou ik nog de weinig bekende maar buitengemeen fraaie en indrukwekken

dee tekening met het Sterfbed van Mari a in de National Gallery of Art in Wa

shingtonn (Afb.2.4.71) willen vermelden die helaas altijd buiten beschouwing wordt 

gelaten.. Zij staat tussen Conrad en de Meester van St. Laurenz in. Een vergelijking 

mett het Sterfbed van Maria op de vleugel in Keulen van deze laatste meester laat 

err weinig twijfel aan bestaan in welk milieu de tekenaar te zoeken is.98 

Eenn duidelijke relatie tussen de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parijse 

groepp met Keulen is niet zo gemakkelijk aan te wijzen aangezien hetgeen met Keu

lenn is verbonden, pluriformer en minder coherent is. Er zijn meerdere meesters 

werkzaamm geweest in deze periode. Zo bijvoorbeeld de Veronica-meester, waar

voorr ik verder zou willen verwijzen naar de desbetreffende literatuur aangezien ik 

opp deze plaats niet dieper wil ingegaan op de problematiek mbt deze meester. El

derss zal hij echter nog uitvoerigers aan de orde komen.99 
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Eenn muurschildering met een Kruisiging in de zuidelijke crypte van de St Severin 

inn Keulen (Afb.2.4.72-73) kan hier tenslotte niet onvermeld blijven aangezien het 

gaatt om een werk dat met een stichting van 1411 verbonden is. Het betreft een 

Christuss aan het kruis met Maria en Johannes ter weerszijde en een kleinere knie

lendee stichter aan de voet van het kruis. Aan beide zijden zijn nog telkens drie 

staandee heiligen verbeeld (vlnr. de Heilige Maria Magdalena, De Heilige Jacobus, 

dee Heilige Severinus, en rechts: de Heilige Martinus, de apostel Philippus en de 

Heiligee Maria Egyptiaca). Te oordelen naar de afbeelding van de naschildering (van 

dee gehavende voorstelling) die Clemen gaf, was het geschilderd in een tamelijk 

expressievee stijl. Ofschoon de compositie vrij courant geweest schijnt te zijn in 

Keulen,, treft het ons dat de compositie met de vrij volumineuze figuren sterk her

innertt aan de tekening van de Keizer en Keurvorsten. Het lijkt echter niet om de

zelfdee meester te gaan. Clemen suggereerde als mogelijke naam de gerennomeeer-

dee meester Hermann Wynrich van Wesel die in 1413/14 overleed. Maar ook van 

meesterr Wynrich is geen gedocumenteerd werk overgeleverd zodat wij geen beeld 

vann zijn schilderwijze hebben.100 

259 9 



AKE NN en KEULE N 

Inn het bijzonder wil ik hier nog het zogenaamde Falkenstein-Saarwerden-altaarstuk 

inn de Dom in Aken (Afb.2.4.74) vernielden voorstellende een Madonna met vier 

heiligenn (de Heilige Matthias, Heilige Erasmus, Maria Egyptiaca en de Heilige Be-

nedictus)) met op de luiken de stichters Friedrich von Saarwerden, aartsbisschop 

vann Keulen (+1414) en Werner von Falkenstein, aartsbisschop van Trier (+1418) 

aanbevolenn door respectievelijk de Heilige Petrus en de Heilige Paulus. Op de bui

tenzijdenn zijn Karel de Grote en Johannes de Doper afgebeeld. In hoeverre het 

gaatt om een product uit een werkplaats in Aken of Keulen, is niet te beantwoor

den.. In elk geval is het in deze contreien ontstaan.101 

Voortss zou ik nog het Driekoningen altaarstukje in Detroit (Afb.2.4.75) willen 

noemenn dat weliswaar sterk werd gerestaureerd102, en het zogenaamde diptiekje op 

perkamentt met de Kruisiging en de Heilige Anthonius in het J.Paul Getty Museum 

inn California toegeschreven aan de Veronica-Meester (Afb.2.4.76). Zeer opmerke

lijkk in de miniatuur van de Heilige Anthonius zijn de scheve koppen vergelijkbaar 

mett die van de Keurvorsten op de tekening in het Wapenboek, en voorts het detail 

vann de houding van de rechterhand van de Heilige Anthonius die vrijwel identiek 

iss aan de zwerende handen van de wereldlijke keurvorsten (Afb.2.4.77, 79). Het 

gebaarr is overigens reeds te vinden bij Christus op de Mariakroning van het 

Bocholtt Diptych, Pfarrhaus von St Georg, Bocholt (ca 1320) (Afb.2.4.78).103 

Mett deze twee miniaturen zijn nog twee paneeltjes met de Heilige Leonard en de 

Heiligee Christophorus in verband gebracht respectievelijk in het Koninklijk Muse

umm in Antwerpen en in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen 

(Afb.2.4.80).. Ofschoon de omlijstingen van de figuren van deze twee stukken 

nauww verwant zijn, zijn deze toch zodanig verschillend dat het niet waarschijnlijk is 

datt ze tot een en hetzelfde ensemble hebben behoord.104 

Enigszinss apart staan de zogenaamde diptiekjes in Antwerpen en Baltimore 

(Afb.2.4.81-86)) die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit de Chartreuse de 

Champmoll in Dijon. Zoals De Coo indertijd heeft laten zien is de ikonografie van 
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dee voorstelling van de Geboorte waar Jozef zijn hozen tot windsels prepareert, te 

verbindenn met de verering van de relieken van de hozen van Jozef in Aken. De 

stijll van de paneeltjes staat dichtbij die van de Veronica-Meester en de genoemde 

tweee miniaturen in het Getty Museum, hoewel het om afzonderlijke meesters gaat. 

Dee toeschrijving door Chatelet aan Jan Maelwael zelf lijkt gesuggereerd door het 

gegevenn dat Maelwael in Dijon werkzaam is geweest Uiteraard kan de mogelijk

heidd niet worden uitgesloten, maar het is slechts een hypothese. De toeschrijving 

ervann aan Jan Maelwael zou in elk geval enigszins contrasteren met de toeschrij

vingg van de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep aan Maelwael en 

dee Gebroeders Limburg.105 

Conclusie e 

Ikk zou uit het voorgaande willen concluderen dat er tussen de groep Parijs en de 

schilderkunstt in Duitsland dat wil zeggen Neder-Saksen, Westfalen en Keulen, vele 

overeenkomstenn zijn aan te wijzen: niet alleen compositorisch en ikonografisch 

maarr ook wat betreft de keuze van de motieven en van de kleuren. De overeen

komstenn zijn zodanig dat men zich kan afvragen in hoeverre het niet zozeer gaat 

omm invloeden vanuit Parijs in de richting van Duitsland zoals wel door Bella Mar

tenss is gesteld, alswel omgekeerd namelijk van een invloed vanuit Duitsland naar 

Parijs,, althans voor de periode waar hier sprake van is. Wel kan gesteld worden 

zoalszoals ook Corley opmerkte dat bij Conrad en de Parementmeester duidelijk aan

wijsbare,, gemeenschappelijke ikonografische kenmerken zijn aan te wijzen. De 

richtingg waarin deze invloed zich heeft bewogen, is lastig te bepalen. Maar in elk 

gevall behoorde de Parementmeester evenals Conrad duidelijk tot een oudere gene

ratiee dan de meesters (afgezien misschien van Jan Maelwael) die hier aan de orde 

zijn.. Alvorens uitvoerig aandacht te besteden aan Meester Francke, dient nog kort 

overr Luik en Brabant gesproken te worden. 

LUI KK  en BRABANT 

Uitt de contreien van Luik en Brabant zijn in feite weinig werken bewaard gebleven 

enn hieronder bevindt zich geen die aanknopingspunten biedt met de groep van 

Parijs.1066 Met betrekking tot Luik is weinig met zekerheid te zeggen. Het enige 
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voorbeeldd is het zogenaamde Norfolk triptiekje in het Museum Boymans van 

Beuningenn (Afb.2.4.87) dat vanwege de specifieke heiligen die er op voorkomen 

mett Luik verbonden is. Het wordt ca 1415-1420 gedateerd, maar qua stijl biedt het 

inn dit verband geen aanknopingspunten.107 Voorts kan nog gewezen worden op 

driee minder bekende beschilderde voorwerpen die uit deze tijd dateren en (ruim 

genomen)) uit deze streken afkomstig zijn.Het gaat, in het eerste geval, om een 

reliekkistjee met de voorstelling van de terechtstelling van de Heilige Mauritius in 

hett Musée des Arts anciens du Namurois in Namen (Afb.2.4.88) en afkomstig is 

uitt de abdij van Floreffe. Goetghebeur vergeleek de beschildering ervan met een 

retabell in het Hessische Landesmuseum in Darmstadt dat uit Wernigerode in 

Westfalenn afkomstig is. In dit verband is het kistje echter in die zin van enige bete

keniss dat de figuur naast de koning op de voorstelling van de terechtstelling van de 

heiligee eenzelfde kleding draagt als de keurvorst met het stafje geheel rechts voor

aann op de Keizer- en Keurvorstentekening.108 Een enigszins vergelijkbaar object is 

hett beschilderde reliekenkastje met de HH Hieronymus, Johannes de Doper (met 

stichterr en wapen), Katharina en Agnes (Afb.2.4.89), bewaard in de sacristie van 's-

Herenelderenn in Belgisch Limburg. Het tweede beschilderde object waarop ik in 

ditt verband opmerkzaam wil maken is het drieluikje in Mechelen met een Calvarie 

(Afb.2.4.90),, twee engeltjes en voorzien van 15 compartimentjes met figuurtjes van 

heiligenn waaronder zich kleine holtes bevinden waarin kleine stukjes perkament 

warenn geborgen met de namen van de heiligen. Vermoedelijk waren er oorspron

kelijkk ook partikeltjes van relieken bijgevoegd. Het is afkomstig uit het Onze-

Lieve-Vrouwengasthuiss in de stad. De stijl is grossomodo vergelijkbaar aan die van 

hett reliek-kistje in Namen en het Norfolk-triptiek en een datering in dezelfde tijd 

lijktt aannemelijk. Verder kan het vergeleken worden met het Cardon baldakijn

tabernakell in het Louvre (Afb.2.4.91) dat gewoonlijk beschouwd wordt als een 

produktt uit de Beneden-Rijnstreek.109 Tenslotte zij het houten triptiek met een 

fragmentt van de sluier van O.L. Vrouwe (Afb.2.4.92) vermeld met in het midden 

eenn boorduursel met God de Vader en versierd met vergulde letters, juwelen en 

edelstenenn waarop het fragment is bevestigd, alsmede de Annunciatie op de be

schilderdee luiken. Het betreft een gift van Troost van Millen (+1388) en het wordt 

bewaardd in de kerkschat van OLV Basiliek in Tongeren.110 
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Mett deze voorbeelden uit Brabant zouden wij inmiddels geruisloos de grens van 

ditt hertogdom hebben overschreden. Maar veel andere getuigenissen van de schil

derkunstt in Brabant in deze tijd hebben wij evenmin. In het Koninklijk Museum in 

Brussell bevindt zich nog een langwerpig paneel met scenes uit het leven van Maria, 

hett zogenaamde Kortessem-dossale (Afb.2.4.93-95), vermoedelijk daterend uit het 

eindee van de 14de eeuw en afkomstig uit het Maasland.111 Aan de hand van dit 

uiterstt geringe aantal overblijfselen is helaas geen coherent beeld meer te vormen 

vann hetgeen ooit in deze contreien aan schilderkunst is geproduceerd en heeft be

staan. . 

Dee Apocalypse in de BN Parij s 

Dee zogenaamde Parij se Apocalypse BN ms néerlandais 3 (Afb.2.4.96) kan in dit 

verbandd niet onvermeld blijven aangezien het aanvankelijk als Zuidelijke Neder

landenn werd gekwalificeerd. Panofsky suggereerde enigszins cryptisch dat "the 

originn of the great master must be sought in a borderline district between the 

Southwestt and the Northeast of the Netherlands, as likely as not in or near Liege." 

Nordstromm meende dat de oorsprong van het handschrift in Oost Vlaanderen 

gezochtt diende te worden en Smeijers was overtuigd van een Brugse origine. Hij 

verbondd het, naar mijn mening ten onrechte, met het handschrift van abt Haut-

schildd in de Pierpont Morgan Library (Afb.2.4.97). Recentelijk heeft De Hommel-

Steenbakkerss in haar uitvoerige en grondige studie laten zien dat de plaats van ont

staann ervan naar alle waarschijnlijkheid toch in Vlaanderen en mogelijk zelfs in 

Bruggee is te zoeken en wel in de periode 1403-9.112 

Mett de Apocalypse kan naar mijn mening mogelijk nog het kleine paneeltje in Ber

lijnn met de Geboorte van Jezus (Afb.2.4.98) in verband gebracht worden, een 

werkjee dat niet door De Hommel-Steenbakkers in haar onderzoek werd betrokken. 

Hett werd ooit door Panofsky aan Noord-Gelre of Cleve toebedeeld.113 

Vlaanderen n 

Aann Vlaanderen dient nog een enkel woord gewijd te worden. Recentelijk heeft 

Smeijerss een waarlijk monumentaal overzichtswerk over de rniniatuurschilderkunst 
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inn Vlaanderen het licht laten zien. Het werk betreft overigens niet uitsluitend 

Vlaanderenn aangezien ook omringende gebieden (dat wil zeggen de zuidelijke Ne

derlandenn inclusief Luik) werden behandeld zoals Smeijers ook zelf aangaf. Maar 

inn dit weliswaar fraaie en waardevolle boek zijn ternauwernood werken te vinden 

diee aanknopingspunten bieden voor de groep van de Keizer- en Keurvorstenteke

ningg en de Parij se miniaturen waar het hier toch om gaat114 

Hett  handschrift in Wiesbaden 

Eenn aparte vermelding verdient tenslotte nog de codex in het Haupstaatsarchiv 

Wiesbadenn (Afb.2.4.99), ms 3004 B 10. Het gaat om een verzamelbundel met een 

wonderlijkee mengelmoes van ingeplakte tekeningen die van religieuze teksten wer

denn voorzien en verschillende handen en stijlen tonen. Het handschrift werd in 

14100 voltooid. Martha Renger heeft het uitvoerig bestudeerd. Zij dateerde de teke

ningenn in de periode 1380 tot 1410 maar bij gebrek aan aanwijzingen is naar haar 

meningg een nadere bepaling van de plaats van ontstaan van het handschrift niet 

mogelijk.. Het watermerk van een groot aantal tekstpaginas's van het handschrift 

correspondeertt met dat van papier dat in 1401 in Gent is gebruikt. Smeijers 

schreeff het handschrift toe aan de Zuidelijke Nederlanden. Vanwege het heteroge

nee karakter en het ontbreken van mogelijkheden tot localisatie van de tekeningen 

enn de teksten, biedt het geheel in feite weinig aanknopingspunten.115 

Conclusie e 

Mett betrekking tot Luik, Brabant en Vlaanderen is dus in feite helaas bitter weinig 

tee zeggen in relatie tot de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep. 

MEESTERR FRANCK E 

Naastt de twee grote meesters in Noordwest- en Middenwest-Duitsland en de 

schilderss in Keulen moet tenslotte nog de derde grote meester besproken worden 

diee weliswaar in een iets latere periode actiefis geweest (ca 1414-1436) namelijk 

Meesterr Francke.116 

Tott nog toe is een mogelijke relatie met de werken die aan Meester Francke wor

denn toegeschreven, nauwelijks onderkend of zelfs gesuggereerd. Toch had dit 
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enigszinss voor de hand gelegen want van het weinige dat wij over Meester Francke 

weten,, is dat hij afkomstig is geweest uit de stad (of het graafschap) Zutphen, uit

gerekendd gelegen in het hertogdom Gelre! Uiteraard is het de vraag in hoeverre 

aann dit gegeven ook artistiek gezien enige betekenis van belang kan worden toege-

kend.117 7 

Meesterr Francke is een schilder over wie nog altijd weinig zekerheid bestaat. Er 

zijnn twee fragmentarisch bewaard gebleven altaarstukken en enkele losse panelen 

aann hem toegeschreven: de panelen van het Barbara-retabel in Helsinki 

(Afb.2.4.100),, de fragmenten van het zogenaamde Engelandvaarders altaarstuk in 

Hamburgg (Afb.2.4.101) en de twee versies van Christus als man van smarten in 

Hamburgg en Leipzig (Afb.2.4.102-103). 

Weliswaarr zou er een tijdspanne van meer dan een decennium tussen de Keizer-

enn Keurvorstentekening en het vroegst te dateren werk van Meester Francke na

melijkk het Barbara altaarstuk in Helsinki (ca 1415) bestaan, en zelfs van meer dan 

tweee decennia met het Engelandvaarders altaarstuk in Hamburg (1425-36), maar 

datt neemt niet weg dat er in de vier werken bepaalde typische constanten in de 

vormenn en de stijl zijn aan te wijzen.118 

Err lijkt weinig twijfel aan te bestaan dat de herkomst van de stijl van Meester Fran

ckee in principe bij Meester Bertram gezocht kan worden: de zware figuren en de 

bredee platte, schuin gedraaide (of, zo men wiL platgeslagen), tamelijk plompe ge

zichten.. Een opmerkelijk verschil is wel dat de ogen van de figuren bij Meester 

Bertramm over het algemeen wat groter zijn. Maar de dramatiek, de emotionaliteit 

enn het expressieve karakter zijn veel prominenter aanwezig bij Meester Francke 

dann bij Meester Bertram. Zo is het drama van Christus' Passie bij de eerste aan

zienlijkk intenser doorvoeld. Dit is juist ook de bijzondere karakteristiek van Mees

terr Francke. Uiteraard mogen wij niet uit het oog verliezen dat hij tot een iets late

ree generatie heeft behoord dan Meester Bertram. In elk geval is zijn stijl qua zware, 

somss grove vormen zeer verwant aan die van Meester Bertram en het zou niet 
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verbazenn als het zo geweest is dat hij inderdaad deze na zijn dood in 1414 feitelijk 

iss opgevolgd als toonaangevend meester in Hamburg. 

Anderzijdss is bij Meester Francke ook een grote affiniteit te bespeuren met de stijl 

vann Conrad von Soest waarbij met name de lange handen met de spitse vingers 

alsookk de volle, kleurige mantels met elegante, ruim vallende plooien als typische 

kenmerkenn genoemd kunnen worden. 

Hierbijj zou ik echter nog willen benadrukken dat Meester Francke duidelijk meer 

aandachtt heeft gehad voor het individuele karakter van zijn figuren: de vrouwenfi

gurenn hebben elegantere, smallere handen en dunnere vingers dan de beulen en het 

anderee gespuis die grovere handen hebben en onguur uit hun boerse koppen kij

ken.. In elk geval is er in dat opzicht minder uniformiteit dan bij Meester Bertram. 

Meesterr Francke is in al deze details aanzienlijk subtieler. Ook de variëteit in de 

haardoss van de verschillende figuren is kenmerkend. Het is duidelijk dat de mees

terr daar aandacht voor heeft gehad juist met het oogmerk uniformiteit, eentonig

heidd en herhaling te vermijden. 

Karakteristiekk zijn de plompe brede gezichten, vaak scheef omhoogkijkend, met 

eenn accent op de brede wangen en de hals, de monden met sanguine lippen en de 

kleinee vooruitstekende kin, de vrij kleine ogen en de gericht kijkende blik. De 

sprekendee handen kunnen variëren al naar gelang de figuur die is uitgebeeld. Zo 

zijnn de handen van de Heilige Barbara dun en slank, terwijl de beul die haar op de 

Veroordelingg vasthoudt (Taf.5) (Afb.2.4.104) flinke knuisten heeft. Meester Franc

kee heeft een voorkeur voor halflange baarden die aan beide zijden uitpunten. In de 

kledingg en de kleuren van de kleding van zijn figuren die telkens in de opeenvol

gendee voorstellingen op het Barbara-altaarstuk terugkeren, is hij opmerkelijk con

sequent. . 

Meesterr  Francke - Keizer- en Keutvorstentekening 

Hierr zou ik met name willen wijzen op een aantal details op de panelen van het 

Barbara-- altaarstuk die een opvallende overeenkomst vertonen met die van de 

Keurvorstenn op de tekening in het wapenboek.119 De koppen van de twee mannen 
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linkss op de Achtervolging (Taf.3) en opnieuw de man met de rode muts links op 

dee Marteling met de fakkels (Taf.7) (Afb.2.4.105) 2ijn in de opbouw en houding 

goedd vergelijkbaar met die van de bisschoppen links op de Keizer- en Keurvor

stentekening. . 

Dee vorm van de handen van Barbara op de Veroordeling (Taf.5) is vergelijkbaar 

mett de linkerhand van de eerste elector rechts op de Keizer- en Keurvorstenteke

ningg (Afb.2.4.106). De linker-hand van de beul rechts op de Marteling met de fak

kelss (Taf.7) kan, evenals Pilatus' hand op zijn knie op de Geseling van Christus 

(Taf.. 14), vergeleken worden met de hand waarmee Karel de Grote zijn zwaard 

vasthoudtt op de Keizer- en Keurvorstentekening (Afb.2.4.107). 

Dee opgeheven zwerende handen van de electoren rechts zijn te vergelijken met de 

linkerhandd van Barbara op het Dispuut (Taf.1) en de linkerhand van Marcianus 

zittendd op de troon op de Veroordeling (Taf.5) (Afb.2.4.108). 

Verderr zij nog vergeleken de rechterhand waarmee Marcianus zijn zwaard vast

houdtt op de Geseling (Taf.6) met die van Karel de Grote op de Keizer- en Keur

vorstentekeningg en zijn linkerhand die hij op de knop van het gevest laat rusten 

mett de linkerhand van de linker bisschop op de Keizer- en Keurvorstentekening 

(Afb.2.4.109);; de houding van de kop van de Heilige Barbara op het Dispuut 

(Taf.1)) met haar vader kan vergeleken worden met de kop van de elector op de 

Keizer-- en Keurvorstentekening links vooraan (Afb.2.4.110). 

Dee mantelplooien van Karel de Grote op de Keizer- en Keurvorstentekening val

lenn in ronde pijpachtige plooien omlaag en zijn vergelijkbaar met die van het her

dertjee links op de Achtervolging van Barbara en met de plooival van de mantel van 

Marcianuss op de Marteling met de fakkels (Taf.7) (Afb.2.4.111). 

Gezienn deze karakteristieke overeenkomsten lijkt een toeschrijving van de Keizer-

enn Keurvorstentekening aan Meester Francke derhalve geenszins a priori uit te 

sluiten.. Daarmee zou zich naast Willem, Herman en Jan Maelwael nog een vierde 

kandidaatt voor het auteurschap van de tekening hebben aangediend. 
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Meesterr  Francke - de Heilige Geest-meester  en de Baptistmeesters 

Wanneerr wij nu de Parij se groep van de Heilige Geest-meester en de Baptistmees

terss vergelijken met het werk van Meester Francke dan vallen in deze miniaturen 

ondankss de verschillen, opnieuw dezelfde zojuist genoemde karakteristieken op, 

mett name de houding van de koppen, de zware gezichten en de individualiteit van 

dee figuren. Zo is bijvoorbeeld de kop van van de bebaarde Dioscorus (derde van 

links)) op de Marteling met de fakkels (Taf.7) te vergelijken met de apostel vooraan 

linkss in het paviljoentje op de Uitzending van de apostelen p.178 (Afb.2.4.112) in 

hett handschrift in Parijs. 

Dee opbouw van de landschappen bij de Heilige Geest-meester is tot op zekere 

hoogtee vergelijkbaar. Zo kunnen de rotsformaties met de boompjes (op de Op

standingg van de doden (169) en het Afscheid van de apostelen (178)) vergeleken 

wordenn met de overkragende aardschollen of plateau's bij Meester Francke op het 

Verraadd van de Heilige Barbara (Taf.3) en de Aanbidding van het Christuskind 

(Taf.. 10) (Afb.2.4.113) waar in het laatste geval de formaties de randen van de grot 

vormen.. Bij Meester Francke gaat het echter om bescheidener en afgezwakte vor

menn en in feite om niet meer dan een echo. De conceptie van het landschap van 

dee Heilige Geest-meester lijkt terug te voeren op die van Jacquemart. Ook bij de 

Meesterr van de Tris Riches Heures en de Boucicaut-meester is de echo van Jacque-

mart'ss opvatting terug te vinden. 

Dee torens en het gebouw die in de verte boven de horizon uitsteken op het 

Muurwonderr van Meester Francke (Taf.2) tonen een vergelijkbaar sott'insü-

perspectieff als bij de Heilige Geest-meester p.162 en 178 (Afb.2.4.114) (zoals ge

zegdd is dit perspectief veelvuldig bij de Meester van de Tra Riches Heures terug te 

vinden). . 

Opp de Confessores is de split van de tuniek van de bisschop met een boek rechts 

afgezett met een brede gouden band. Hetzelfde motief is terug te vinden bij de 

Gevangenzettingg van de Heilige Barbara in Helsinki (Taf.4), bij Maria op de Ge

boortee (Taf. 10) en de knielende koning op de Aanbidding van de drie Koningen in 

Hamburgg (Taf.11) (Afb.2.4.115). 
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Dee helpende hemelse engelenschaar is als motief in het noorden vaker aan te tref

fen:: niet alleen bij Meester Francke maar ook bij Conrad von Soest en de Veroni-

ca-meester.. Deze schare die op de Doop van de Heilige Geest-meester p.162 het 

hemdd van Christus tijdelijk in de lucht houdt (zodat het niet in aanraking zal ko

menn met de aarde, is vergelijkbaar met de engeltjes die de mantel van Maria op

houdenn op de Geboorte in Hamburg (Taf.10) of met die op de Man van Smarten 

inn Hamburg (Taf. 19). Daar houden twee engeltjes aan de onderzijde vooraan een 

doekk vast terwijl twee andere de mantel van Christus ophouden en tegelijkertijd, 

bijgestaann door een derde collega in de hemel, een doek van brocaat achter Chris

tuss vasthouden. Hiermee bewerkstelligde de schilder een interessante dieptewer

kingg in zijn voorstelling. Het motief van een zwevend engeltje dat het hemd van 

Christuss ophoudt is ook nog terug te vinden op de Doop (op de achterzijde van 

hett paneeltje met de Annunciatie) in Baltimore (Afb.2.4.116).121 

Bellaa Martens was indertijd juist tot de conclusie gekomen dat Meester Francke 

zijnn stijl ontleende aan en ontwikkelde uit Franse bronnen.122 Hier zij slechts op

gemerktt dat aan Bella Martens de Keizer- en Keurvorstentekening en de miniatu

renn van de Heilige Geest-meester en de Baptist-meesters onbekend zijn geweest 

Voortss is ook de kwestie van de meesters van 1402 niet langer meer houdbaar na 

dee publikaties van Meiss, Winter en Buettner. In feite is de verwarring sindsdien 

alleenn maar toegenomen.123 

Tenslottee dient in dit verband nog de Boucicaut-meester kort vermeld te worden 

wienss miniaturen volgens Bella Martens tot voorbeeld gediend zouden hebben 

voorr Meester Francke. Meiss' datering van het getijdenboek van de maréchal de 

Boucicautt in het Musée Jacquemart-André in Parijs ca 1405 kan zonder meer ver

worpenn worden. Naar de mening van Chatelet 2000 is een datering tussen 1412 en 

14166 aannemelijker. Gezien het feit dat Boucicaut in de slag bij Azincourt in 1415 

doorr de Engelsen gevangen werd genomen en uiteindelijk in 1421 in Engeland in 

gevangenschapp is gestorven alsmede het feit dat de suffrages in het handschrift 

beginnenn met de Heilige Leonard, de beschermheilige van gevangenen, lijkt in elk 

gevall een datering van het handschrift na 25 oktober 1415 toch het meest voor de 
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handd te liggen. Zo is het geenszins uit te sluiten dat Antoinette de Turenne het 

handschriftt heeft laten maken voor haat gemaal in gevangenschap in Engeland.124 

Dee opkrullende haardos van de oprijzende doden op de Opstanding van de Heili

gee Geest-meester p.169 en met name van de blauwe engel vooraan op de Doop is 

terugg te vinden in het werk van Meester Francke bijvoorbeeld de engel die Chris

tuss ondersteunt op de Man van smarten in Leipzig (Taf.9) maar ook bij de engel

tjess op de Man van Smarten in Hamburg en bij Johannes op de panelen met de 

Kruisdragingg (Taf. 15) en de Graflegging (Taf. 17) van het Engelandvaarders altaar

stukk eveneens in Hamburg (Afb.2.4.117-118).125 Wij dienen hierbij niet uit het oog 

tee verliezen dat het Engelandvaarders-altaarstuk geruime tijd later is ontstaan zodat 

rekeningg gehouden mag worden met een verdere evolutie van de stijl van Meester 

Francke.126 6 

Dann zij nog gewezen op de gebarende handen op de Uitstorting van de Heilige 

Geestt van de Heilige Geest-meester (p.166). De handen zijn weliswaar niet iden

tiekk in hun vormen maar het wonderlijke patroon dat zij vormen is vergelijkbaar 

mett dat van de handen van de treurende vrouwen onder het kruis op het fragment 

vann Meester Francke in Hamburg (Afb.2.4.119). 

Tenslottee is de weergave van het blonde haar van de Heilige Barbara bij haar ge

vangennemingg (Taf.4), van de Madonna op de Geboorte (Taf. 10) en van Maria 

Magdalenaa bij de treurende vrouwen onder het Kruis (Taf.16) te vergelijken met 

diee van de blauwe engel en Johannes op de Doop in het handschrift in Parijs 

(p.162)) (Afb.2.4.120). 

Ofschoonn de beschilderde panelen van het Barbara altaarstuk van Meester Francke 

inn Helsinki altijd de meeste aandacht hebben gekregen, is wel opgemerkt dat het 

zeerr waarschijnlijk is dat Meester Francke ook verantwoordelijk is geweest voor 

hett ontwerp voor het gebeeldhouwde middenrelief met de Dood van Maria. Dit 

relieff toont apostelen die met hun zware baarden en krullende haardossen een 

opvallendee gelijkenis vertonen met de apostelen van de Heilige Geest-meester op 
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(p.166)) (Afb.2.4.121-123) in het handschrift in Parijs. Met name de apostel die een 

doomm uit zijn voet trekt(?) midden op de voorgrond lijkt wat zijn kop betreft zeer 

veell op de zittende apostel geheel rechts in Parijs.127 

Hoewell dus beslist niet zonder meer gesteld kan worden dat de Heilige Geest

meesterr geïdentificeerd kan worden met Meester Francke, staat hij toch aanzienlijk 

dichterr bij Meester Francke dan bij Meester Bertram of Conrad.128 (Afb.2.4.125-

126). . 

*** * 
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II.5A .. DE SCHILDERKUNS T IN DE GEBIEDE N RONDOM GELRE 

2.. De Noordelijk e Nederlanden: Utrecht en Holland 

Wanneerr wij onze blik nu naar het westen wenden, in het bijzonder naar de Ne

derlandenn (althans het gebied dat zich boven de rivieren bevindt) dat wil zeggen 

globaall gesproken het Sticht en Holland omstreeks 1400, dan tonen de Keizer en 

Keurvorstentekeningg en de Parijse groep tot op zeker hoogte een aantal kenmer

kenn die zijn terug te vinden vooral in de miniaturen van een groep handschriften 

diee aan het eind van de 14de en het begin van de 15de eeuw vermoedelijk in deze 

contreienn zijn ontstaan. Op grond van hetgeen hierover is gepubliceerd, zou men 

haastt de indruk krijgen dat er slechts de miniatuurkunst heeft gebloeid. Ten on

rechte,, want uit de archivalia is in de loop der tijden wel iets meer bekend gewor

denn over het bestaan van schilders en hun activiteiten. Wij blijken echter vooral op 

miniaturenn aangewezen te zijn aangezien er vrijwel geen schilderingen op paneel 

bewaardd zijn gebleven en de muur- en gewelfbeschilderingen voorzover zij zijn 

overgebleven,, zich vrijwel allemaal in een buitengewoon slechte staat bevinden, zij 

hierr gezwegen over de overige kunsten in de vorm van kazuivels, wandtapijten, 

glazenn vensters, beschilderde puien, gebruiksvoorwerpen etcetera.129 

Inn het volgende wil ik, alvorens dieper in te gaan op de miniaturen, eerst een be

knoptee en tamelijk globale (en dus onvolledige) indruk geven van hetgeen uit de 

archivaliaa over schilders in Holland en het Sticht bekend is vóór en omstreeks 

1400.. Vervolgens wil ik enkele belangrijke werken op paneel kort noemen om een 

indrukk te geven voor welke problemen wij staan bij de ordening van het materiaal 

enn de toeschrijving en datering van de afzonderlijke werken. 

SCHILDER SS I N HOLLAN D EN UTRECH T 

A,, Schilders 

Mett betrekking tot Holland en Utrecht is het aantal archiefdocumenten ca 1400 

waarinn schilders of schilder-opdrachten worden vermeld, zeer schaars. Voor de 

periodee (1358-78) voorafgaande aan die waarvan hier sprake is, publiceerde Tóth-

Ubbenss een aantal gegevens uit de tresorierekeningen van het Hollands-Beierse 
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huiss die betrekking hebben gehad op de beeldende kunsten. Daaruit blijkt wel wel

kee tamelijk ondergeschikte rol de schilderkunst in het geheel hiervan heeft ge

speeld.. In dat opzicht is het beeld dat naar voren komt nauwelijks verschillend van 

datt dat Nijsten voor Gelre heeft geschetst of Van Oostrom en De Boer voor de 

ietss latere Hollandse periode.130 Het betrof, zoals gebruikelijk, vooral de beschilde

ringg van militaire en heraldische zaken: schilden, vaandels, harnassen en daarnaast 

wagens,, wiegen en kaarsen alsmede ontwerpen en patronen voor textilia en bor

duurwerk.. Alle opdrachten die ook de vooraanstaande meesters zeker niet te min 

waren.. Voorts het stofferen (beschilderen) van houten en stenen beelden, van 

lambrizeringenn en gewelfstenen.131 

Hett verbreide misverstand dat een "beeldemaker" een beeldhouwer 132 zou zijn 

geweest,, is er de oorzaak van geweest dat tal van schilders niet als zodanig zijn 

herkend.. In Brugge heette de gilde waarin ook de schilders waren opgenomen, de 

güdee van de beeldemakers en zadelmakers en in vele andere steden (onder andere 

Utrecht,, Keulen, Parijs, Chalons-sur-Seine, Venetië) waren de schilders en zadel

makerss eveneens vanouds in een gilde verenigd.133 

Hett aantal documenten is echter gering, niet in de laatste plaats vanwege het ont

brekenn van of lacunes in de bronnen. Vanaf 1388 wordt in Hollands-Beierse dienst 

eenn zeker Jacob van Mynnecken vermeld. Te oordelen naar zijn naam was hij zeer 

waarschijnlijkk afkomstig uit München en wellicht met de Beierse graven meege

komenn naar Holland, door hen uitgenodigd ofwel op eigen gelegenheid hierheen 

gereisd.. Zo beschilderde hij naast allerlei andere zaken ook wapenschilden en de 

tombee van Margareta van Brieg die tevens verguld werd. Na 1395 komt hij niet 

meerr in de rekeningen voor.134 

Eenn andere kunstenaar die in Den Haag voor het hof werkzaam is geweest, was 

T)yrckk den beeldemaker inden Hage' die met het oog op de expeditie van Willem 

vann Oostervant naar Ter Luine in 1399 onder andere 300 wapenschilden leverde. 

Hijj werd "beeldemaker" en mailie genoemd, waaruit naar voren komt dat hij dus 

eenn schilder is geweest.135 
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Dee vermeldingen van schilders uit Haarlem en Leiden zijn spaarzaam: uit Haar-

lem(?)) was een zekere beeldemaker, meester Willem van Haerlem ontboden "... 

ommee denghele te vermaken in die capelle in den Hage..."136 In Leiden waren 

Willemm Paeu in 1412-14 en Heynriic den Beeldemaker in 1417 actief.137 

Denn Haag was uiteraard niet het centrum van de economische activiteiten van 

Hollandd en de plaats waar een zodanige vraag naar schilderwerkzaamheden (van 

welkee aard ook) bestond dat meerdere schilders er hun levensonderhoud konden 

verdienen.. Het grote economische gebeuren speelde zich af in Dordrecht dat om

streekss 1400 een van de grootste en belangrijkste steden van Holland was. In 1367 

verleendee Albrecht van Beieren het gilde van deze stad waarin ook de schilders 

warenn opgenomen, een privilege. Weliswaar ging het om een verzamelgilde waarbij 

behalve,, in de eerste plaats, de zilversmeden ook de beeldenmakers, de glazenma-

keres,, de zadelmakers (de ryemmakers) en de potgieters zich hadden aangeslo-

ten. . 

Hett is dan ook in deze stad geweest waar de beeldenmaker Jan de Beijer woonde 

(off verbleef) tot wie hertog Albrecht zich in de winter van 1386-1387 heeft gewend 

mett het oog op het grafmonument dat hij voor zijn overleden vrouw Margaretha 

vann Brieg (+26 feb.1386) in de hofkapel in Den Haag wilde laten oprichten. Hij 

gaff Jan de opdracht om naar Brussel en Utrecht te reizen om hiertoe geschikte 

meesterss te vinden.119 In december had Albrecht met hetzelfde doel ook reeds een 

mann naar Doornik gestuurd en daarnaast waren nog twee werklieden naar Valenci

enness afgereisd om het grafmonument van keizerin Margaretha, Albrechts moeder, 
140 0 

opp te nemen. 

Eerderr had Jan van Blois (1372-1381) voor de beschildering van de kapel in zijn 

slott in Schoonhoven in 1361 alsmede voor andere zaken in het jaar daarop een 

zekeree Jan van St. Omaers (Jean de Saint-Omer) aangetrokken. Deze Jan van St. 

Omaerss werd voorts nog in Utrecht vermeld in 1360. Verder is over hem bekend 

datt hij (indien het om dezelfde persoon gaat) in 1371 drie miniatuurschilderingen 

voorr het graf van de zojuist gestorven koningin Jeanne d'Evreux (de weduwe van 

koningg Charles Ie Bel, 1294-1322-1328) in de Franciscanerkerk in Parijs vervaar

digde.. Zo er al enige Franse invloed is geweest in de gebieden boven de grote ri-
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vierenn dan heeft deze plaatsgevonden via Schoonhoven door toedoen van Jan van 

Blois.141 1 

Hett is aan te nemen dat et in de stad Utrecht, gezien haar omvang en samenstel

ling,, een groter economisch draagvlak heeft bestaan voor meer schilders. Zij waren 

aangeslotenn bij het zadelaarsgilde waarin ook de beeldsnyders (deels), de "cleers-

crijvers",, scheedenmakers, verlichters, en later, ook (later) de boekdrukkers, bin

ders,, en voorts de tripmakers, klompenmakers en goudslagers waren opgenomen. 

Hett vroegste document met betrekking tot de gilde dateert uit 1402. Maar ook hier 

iss het aantal archivalia over schilders en informatie over hun activiteiten in deze 

tijdd uitermate schaars. In een thans vedoren oud Rekenboek van 't Zadelmakers-

gildd beginnende anno 1367 werden twee schilders genoemd: 1371 Blonc (Blont of 

Blout?)) en 1378 Claes Arentssoen.142 Vanaf het tweede decennium van de 15de 

eeuww zijn activiteiten van miniaturisten gedocumenteerd.143 
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II.5 BB DE NOORDELIJK E NEDERLANDE N 

2.Utrechtt  en Holland (vervolg) 

BB Werken 

Zoalss al gezegd, uit deze tijd ontbreken schilderingen op paneel uit deze contreien 

vrijwell geheel. De muurschilderingen die in de loop der tijden vooral van onder de 

witkalkk in de kerken weer te voorschijn zijn gekomen, zijn allemaal, een enkele 

uitzonderingg daargelaten, uitermate slecht bewaard gebleven en vaak vakkundig 

gerestaureerd.. De waarde ervan voor stilistische vergelijkingen is, afgezien van de 

vaakk mindere artistieke en meest decoratieve kwaliteit, dan ook uiterst beperkt. Dat 

iss dan ook de reden dat deze categorie, op een enkel werk na, niet verder zal wor

denn besproken. 

SCHILDERINGE NN OP PANEEL 

Dee Calvarieberg van Hendrik van Rij n (Afb.2.5.1) in Antwerpen, afkomstig uit 

dee St. Janskerk in Utrecht en voorzien van het inschrift dat de dood in 1363 van de 

stichterr van het altaar vermeldde. Het altaarstuk kan derhalve van vóór maar ook 

vann na dat jaar dateren. Weliswaar betreft het een werk van veel vroeger datum 

dann de werken waar het in deze studie om gaat, maar het stuk zij hier slechts ver

meldd omdat het een uniek vroeg gedateerd werk uit de Noordelijke Nederlanden is 

datt een relatief vast chronologisch punt vertegenwoordigt.144 

Dee memorietafel van de heren van Montfoor t (Afb.2.5.2) 

Dee memorietafel van de heren van Montfoort in het Rijksmuseum in Amsterdam 

iss waarschijnlijk afkomstig van het altaar van de Moedermaagd in de Sint-Janskerk 

tee Linschoten en wordt op stilistische gronden ca 1400 gedateerd. Het stelt, zoals 

Vann Anrooij heeft voorgesteld, de vier heren van Montfoort voor die in 1345 bij 

Stavorenn in Friesland met graaf Willem IV de dood vonden. Het zou zijn ontstaan 

tee danken hebben aan de stichting van het altaar door Hendrik III van Montfoort 

naa de tochten tegen Friesland 1396-1401, waarbij de stoffelijke resten van Willem 

IVV werden opgegraven en in Henegouwen werden bijgezet Zo is aan te nemen dat 
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inn deze tijd, analoog, ook de resten van de heren van Montfoort uit Friesland zijn 

overgebrachtt en in de kerk in Iinschoten zijn bijgezet 

Dee stijl van het paneel, dat overigens in de loop van de tijd een aantal malen werd 

gerestaureerd,, komt naar mijn mening voorzover te beoordelen, het dichtste bij de 

miniatuurr met het Sterfbed van Alexander in de Utrechtse Bijbel (KB Brussel ms 

205,, fol.lr) (Afb.25.3), uit 1402-1403 en de miniaturen in het getijdenboek van 

Mariaa van Gelre (Afb.2.5.4-11), in het bijzonder die van de Meester van Maria van 

Gelre,, in het gedeelte dat in 1415 werd voltooid.145 

Hett  portret van Lijsbeth van Duvenvoorde (Afb.2.5.12) 

Eenn derde, enigszins later stuk is het zogenaamde portret van Lijsbeth van Duven

voordee in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het had ooit een pendant met Simon 

vann Adrichem, een paneel dat helaas spoorloos is. Lijsbeth stierfin 1472, Simon in 

1482.. Gezien de teksten op de twee schilderijtjes is het wel beschouwd als een 

verlovingsportrett en is het kort vóór 1432 gedateerd aangezien zij in dat jaar in het 

huwelijkk traden. In dat geval zou het alliantiewapen naderhand zijn toegevoegd. De 

vraagg is of de teksten niet zozeer in hoofs-erotische als wel veeleer in een gods

dienstigee zin gelezen dienen te worden.146 

MUURSCHILDERINGE N N 

Dee Kruisigin g in de kapel van Avesnes in de Dom te Utrecht (Afb.2.5.13-15) 

Hett gaat om een voorstelling van de Kruisiging van Christus met links Maria on

dersteundd door Johannes en rechts Margaretha die uit de draak verrijst. De eerste 

vermeldingg van een altaar gewijd aan Sint Margriet in deze kapel dateert uit het jaar 

1438.. Algemeen werd de schildering derhalve 1430-1440 gedateerd, maar zoals 

Chatelett terecht heeft opgemerkt, is dat, stilistisch gezien, veel te laat Naar zijn 

meningg is een ontstaan ca 1410 aan te nemen. Qua expressiviteit en emotionaliteit 

iss de schilder, naar mijn mening verwant aan Meester Francke alsook aan de Mees

terr van Margaretha van Kleef. Misschien staat hij het dichtste bij de Meester van 

dee Morgan Kindsheid van Jezus. Dit zou betekenen dat een datering van de schil

deringg omstreeks 1410 inderdaad de voorkeur zou verdienen.147 
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TEKENINGE N N 

Aann de tekeningen in Wiesbaden werd reeds enige aandacht besteed zodat een 

uitvoerigee bespreking hier achterwege kan blijven. Verderop zullen nog enkele 

bladenn nog nader besproken worden. 

All deze genoemde werken bieden echter toch weinig aanknopingspunten voor een 

vergelijkingg met de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parijse groep en zo zijn 

wij,, zoals gezegd, voor enigszins vergelijkbaar werk toch voornamelijk aangewezen 

opp miniaturen. 

MINIATURE N N 

Dee Madonna in de Spieghel der  Maeghden 

Dee miniatuur van de tronende Madonna in de Spieghel der Maeghden in de British 

Libraryy in London (Afb.2.5.16), een handschrift dat ca 1415 in Utrecht is ontstaan, 

iss wel vergeleken met de Madonna van de hand van Jaquemart in de Tres Belles 

HeuresHeures Brussel (Afb.2.5.17). De overeenkomst is globaal en de verschillen springen 

inn het oog.148 

Dee Meesters van Margaretha van Kleef, de Meesters van Dir e van Delf en 

dee Meester  van de Morgan Infancy 

Mett name wil ik hier echter aandacht besteden aan de groep miniaturen waaraan 

Marroww meerdere studies heeft gewijd. Het gaat om de groep handschriften die als 

dee eerste generatie in de catalogus van de tentoonstelling in Utrecht 1989 in de 

eerstee twee hoofdstukken werden gepresenteerd met als belangrijkste meesters de 

Meesterss van Margaretha van Kleef, de Meesters van Dire van Delf en de Meester 

vann de Morgan Infancy.149 

Dee Meester van Margaretha van Kleef vernoemd naar het getijdenboek van Mar

garetha,, hertogin van Kleef (ca.1375-1411) in de collectie Gulbenkian in Lissabon), 

neemtt wel de meest vooraanstaande plaats in deze groep in. Margaretha, de doch

terr van Adolf III, graaf van Mark en eerste hertog van Kleef en Margaretha van 
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Beig,, huwde in 1394 met Albrecht, hertog van Beieren, graaf van Holland, Zee

landd en Henegouwen.150 

Behalvee weer de merkwaardige scheve omhoogziende koppen van de figuren val

lenn de zeer elegante, sprekende vormen van de handen en vooral ook de expressi

viteitt van de gebaren en de gezichten van deze meesters op die verder ondersteund 

wordtt door de fraai golvende plooival. De kenmerken lijken terug te vinden in de 

verlorenn miniatuur met Jean de Berry knielend in aanbidding voor de Madonna 

mett het kind op een troon (f.78v) (Afb.2.5.19) in de Tres Belles Heures de Notre-Datxe 

(Turijn).. Deze miniatuur is heel wel vergelijkbaar met die in het getijdenboek van 

Margarethaa in Lissabon (f.l9v-20r, P i l ) (Afb.2.5.18) die weliswaar eenvoudiger 

vann opzet is. Ook Margaretha knielt met gevouwen handen in aanbidding voor de 

Madonnaa waarbij haar hoofd op een vergelijkbare scheve wijze is weergegeven. De 

plooivall van de mantel op de knieën van de Madonna is vergelijkbaar evenals de 

opmerkelijkee levendigheid van het kind. Verder vinden wij de voorkeur voor de 

tengeree bouw van het Christuskind in Lissabon terug in het kind van de Madonna 

vann Jean de Berry. Het zijn met name de tengere ledematen van de figuren bij de 

Meesterr van Margaretha van Kleef die wij ook bij de figuur van Maria Magdalena 

opp de miniatuur van Christus in het huis van Simon in de Tres Belles Heures de Notre-

DameDame (fol.58) (Afb.2.5.20) terugvinden. 

Dee plooival met name op de Kruisiging (Pl.6) (Afb.2.5.21) en de tronende Christus 

(Pl.10)) (Afb.2.5.22) is vergelijkbaar met die van de apostelen op Christus in het 

huiss van Simon (fol.58) (Afb.2.5.23). De voorkeur voor slanke ledematen en spre

kendee handen in de miniaturen in Lissabon is ook terug te vinden bij Johannes in 

dee woestijn (f.57v) (Afb.2.5.24), Maria Magdalena op de voorstelling van Christus 

inn het huis van Simon (f.58) (Afb.2.5.25), van het Christuskind op de Madonna 

mett Jean de Berry (f.78v) (Afb.2.5.26) en van Hieronymus en zijn helpers (f.80v) 

(Afb.2.5.27). . 

Eenn ander aspect is de expressiviteit van de gezichten en de gebaren die bij de 

meesterr van Margaretha van Kleef zo prominent aanwezig zijn. De schuin naar 

omhoogg of omlaag gewende gezichten met de gerichte blik en de dunne handen 
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mett de spitse vingers (Calvariegang van Christus (Pl.5) (Afb.2.5.28)) keren weer bij 

dee figuren op bijv. de miniatuur met de Patriarchen, profeten en apostelen (f.57v.) 

(Afb.2.5.29). . 

Ookk de vloer met heel kleine tegeltjes waarop de troon staat in de voorstelling van 

dee Madonna met Jean de Berry is terug te vinden op de miniaturen met Christus 

voorr Pilatus (Pl.3) (Afb.2.5.30), de Geseling (Pl.4) (Afb.2.5.31) en God de Vader 

mett de zielen (Pl.11) (Afb.2.5.32) in het handschrift in Lissabon. Vergelijkbare 

tegelvloertjess zijn te vinden op de miniatuur met het Sterfbed van Alexander de 

Grotee in de Bijbel ms 205 in de KB in Brussel uit 1403 (Afb.2.5.33), op de Op

standingg en de Aanbidding van de drie koningen in de fragmenten van het Gra

dualee in Darmstadt (Afb.2.5.34); op de voorstellingen van keizer Trajanus 

(Afb.2.5.35)) en van de figuur van de Keizer (Afb.2.5.36); voorts op de voorstellin

genn in ms Kings 5 (f.7, 24 etcetera) (Afb.2.5.37-38).151 

Err zijn echter nog verdere overeenkomsten tussen de miniaturen in het hand

schriftt in Lissabon en die in de Tres Belles Heures de Notre-Dame. Een van de interes

santstee kenmerken van de Meester van Margaretha van Kleef is wel dat hij de sce

ness als een soort retabelkasten heeft weergegeven waarbij de figuren tegen een 

ondiepe,, gouden achtergrond (soms, zoals gezegd, met een aanduiding van een 

bodemm bestaande uit tegeltjes of gras) uit het beeldvlak naar voren komen en zelfs 

hett kader aan de zijkanten oversnijden. Daarmee heeft de schilder een zeer opmer

kelijkee ruimtelijke effect in zijn voorstellingen bewerkstelligd. Ook bij de voorstel

lingg van Jean de Berry met de Madonna in de Tres Belles Heures de Notre-Dame 

(Afb.2.5.39)) lijkt dit concept toegepast: de mantel van de hertog wordt oversneden 

doorr het kader van de voorstelling. De ruimtelijkheid wordt extra benadrukt door 

dee lichte constructie van de troon, de tegeltjesvloer en de musicerende engeltjes die 

inn trio'tjes op wolkjes in de hemel rondzweven. Eenzelfde interesse voor ruimtelij

kee illusie geeft de miniatuur met Hieronymus in zijn studeervertrek (Turijn fol.80v) 

(Afb.2.5.40)) te zien waar de schuine stelling van het plateau waarop de zetel van 

Hieronymuss staat, naar voren steekt en net even het kader oversnijdt. Het taboure-

tjee met het kussentje op de voorgrond lijkt als het ware uit het beeldvlak naar vo-
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renn te steken waarmee een zelfde ruimtelijk effect is bereikt. Dat de kunstenaar 

zeerr gespitst is geweest op deze ruimtelijke werking van zijn voorstellingen blijkt 

well uit de oculi in de zwikken van de omlijstende architectuur van niet alleen de 

voorstellingg van Hieronymus maar ook van die van Christus in het huis van Simon 

(Afb.2.5.41)) en van die met de Martelaren (Afb.2.5.42). De kaders werden als het 

waree omgevormd tot een illusionistisch scherm voor de voorstelling waarmee extra 

dieptee werd bereikt152 Kennelijk kostte het hem moeite binnen het kader te blijven 

enn had hij telkens meer ruimte nodig dan er beschikbaar was. Zo schiep hij in de 

laatstgenoemdee miniatuur nog wat extra ruimte door in het kader bovenaan een 

extraa boognis in te lassen (als het ware een dakkapel met een venster) voor de fi

guurr van God de Vader. 

Inn hoeverre hij degene is geweest die hiermee een trend heeft gezet, is niet geheel 

tee zeggen, maar dat zijn oplossing navolging heeft gevonden, blijkt uit de twee 

miniaturenn van de Meester van de Tres Riches Heures in dit handschrift (Parijs p.225 

enn p.240) (Afb.2.5.43-44). Deze meester heeft eveneens aan de bovenzijde het 

oorspronkelijkee kader opengebroken en zijn beeldruimte uitgebreid ten behoeve 

vann een extra plaatsje voor God de Vader. In de Be/ks Heures (Afb.2.5.45) heeft 

dezelfdee meester deze oplossing nog een paar keer toegepast en in de Tres Riches 

HeuresHeures heeft hij deze vormgeving tot een soort standaard verheven. Vervolgens 

zienn wij bij de Meester van Rohan (Afb.2.5.46) en de Bedfordmeester (Afb.2.5.47) 

dee meest fantastische architecturale elaboraties hiervan.153 

Ofschoonn het beslist niet om dezelfde hand of dezelfde meester(s) gaat in het 

handschriftt in Lissabon en in de Tres Belles Heures de Notre-Dame, kan niettemin 

gezegdd worden dat zij een grote affiniteit met elkaar vertonen in hun ruimtelijke 

conceptie,, in de voorkeur voor tenger gebouwde figuren, in de expressiviteit van 

dee gezichten en de gebaren en tenslotte in de plooivalbehandeling. 

Bibli aa Pauperum Britis h Librar y Kings 5 

Zeerr dicht bij dit handschrift in Lissabon staan nog enkele andere handschriften 

waarvann als het belangrijkste de Biblia pauperum Kings 5 in de British Library in 
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Londenn genoemd kan worden.154 Kwalitatief zijn de miniaturen in dit handschrift 

wisselendd en staan zij niet alle op eenzelfde hoogte. Over het algemeen is sprake 

vann een bredere uitvoering dan in het handschrift in de Gulbenkian collectie het 

gevall is. Niettemin hebben ook zij hetzelfde expressieve karakter waar de emoties 

ruimee aandacht krijgen. De vormen zijn grover en zwaarder en de ruime plooival is 

minderr elegant en vaak rechtvallender als in de miniaturen op de voorstellingen in 

Lissabonn waar deze 'gothischer' genoemd zou kunnen worden. Opvallend zijn de 

grotee rossige krullende baarden en haardossen die de brede gezichten omranden 

(fol.17,, 24, 25) (Afb.2.5.48-50). De figuur van Christus op de voorstelling van 

Christus'' verschijning aan de apostelen in Kings 5 fol.24 (Afb.2.5.51) is vergelijk

baarr met de patriarch in het midden op de Patriarchen in de Tres Belles Heures de 

Notn-Dame,Notn-Dame, fol.57v (Afb.2.5.52). 

DEE MEESTER VA N MARGARETH A VA N KLEE F EN DE VERONI -

CA-MEESTE R R 

Dee Meester van Margaretha van Kleef sluit aan bij de stijl van de waarschijnlijk in 

Keulenn werkzame Meester van de Heilige Veronica: de tengere maar levendige 

figurenn met soortgelijke scheefgedraaide kopjes en fijne handjes evenals de plooi

vall van deze meester herinneren sterk aan de Meester in Lissabon.155 Zo bijvoor

beeldd de kleine Madonna met het cither spelende kind en twee engeltjes in Keulen 

(Mariaa im Paradiesgarten) (Afb.2.5.53) waarbij niet alleen de houding van het kind 

maarr ook de plooival van de mantel van Maria weliswaar in vereenvoudigde vorm, 

zeerr dicht bij de Madonna van Margaretha (Pl.1) (Afb.2.5.54) staan.156 Het speelse 

tengeree kindje op de Madonna met heiligen in de collectie Kisters (Afb.2.5.55) 

herinnertt aan de Madonna met Jean de Berry in aanbidding in de Tres Belles Heures 

dede Notre-Datae (f.78) (Afb.2.5.56).157 In het algemeen is de Veronica-meester in zijn 

figurenfiguren qua proporties vergelijkbaar met de Meester van Margaretha van Kleef 

maarr in psychologische scherpte en expressieve dramatiek blijft hij toch ver achter. 

Bovendienn is ook zijn palet net iets anders. 
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DEE MEESTER VAN MARGARETHA VAN KLEEF EN MEESTER 

FRANCKE E 

Dee Meester van Margaretha van Kleef gaat weliswaar vooraf aan Meester Francke 

maarr in zijn miniaturen heeft hij hetzelfde expressieve en dramatische karakter tot 

uitdrukkingg gebracht In de groep van de Meester van Margaretha van Kleef en de 

Keizerr en Keurvorstentekening-groep zijn een aantal gemeenschappelijke kenmer

kenn aan te wijzen.158 

Zoo is de scheve stelling van het hoofd van Margaretha op de openingsminiatuur 

(Pl.1)) (Afb.2.5.57) evenals de kop van de man rechts achter Christus op de Chris

tuss voor Pilatus (Pl.3) (Afb.2.5.58) vergelijkbaar met de koppen van de bisschop

penn op de Keizer en Keurvorstentekening; de handen van Pilatus zijn te vergelij

kenn met die van de Keizer; de houding van de benen van de soldaat in het rood op 

dezee tweede voorstelling herinnert aan die van de meest rechtse keurvorst. De 

schevee kop van Johannes (PI.9) (Afb.2.5.59) herinnert weer aan die van de meest 

linksee bisschop op de Keizer en Keurvorstentekening en zijn beide handen aan de 

linkerhandenn van de bisschoppen rechts. Zijn kop is tevens te vergelijken met die 

vann de apostel links naast Christus op de voorstelling van Christus in het huis van 

Simonn (Turijn f.58) (Afb.2.5.60). De kop van Johannes (Pl.7) (Afb.2.5.61) herin

nertt aan het gezicht van de middelste van het groepje van vijf martelaren rechts

bovenn op de miniatuur van de Martelaren (RF 2023) (Afb.2.5.62) en zijn krullende 

harenn met die van de medemartelaren. Jozef van Arimathea (of Nicodemus) in 

profiell rechts op de Graflegging (Pl.8) (Afb.2.5.63-64) is te vergelijken met de 

apostell in profiel rechts op Christus in het huis van Simon (f.58) (Afb.2.5.65). Al

gemeenn is deze Graflegging te vergelijken met die van Meester Francke in Ham

burgg (Taf. 17) (Afb.2.5.66). Het motief van een figuur op de rug gezien die het 

hoofdd in profiel de andere kant heeft opgedraaid zoals op de Geseling (Pl.4) 

(Afb.2.5.67)) en de Calvariegang (Pl.5) (Afb.2.5.68) is terug te vinden bij Meester 

Franckee in de figuur van Jozef op de Aanbidding (Taf.11) (Afb.2.5.69), bij de sol

daatt die Christus aan een touw voortsleept op de Calvariegang (Taf. 15) 

(Afb.2.5.70)) en bij de meest linkse treurende Maria onder het kruis (Taf. 16) 

(Afb.2.5.71).. Dit motief van een op de rug geziene figuuur die het hoofd de andere 
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kantt in profiel wendt (contraposto avant la lettre) is ook te vinden op de Madonna 

mett heiligen in de collectie Kisters in Kreuzlingen (Afb.2.5.72).159 

Dee voorstellingen evenals de profeten op de hoeken van de centrale voorstellingen 

inn de Biblia pauperum Kings 5 tonen over het algemeen fors gebouwde figuren 

mett grote bebaarde koppen en brede gezichten die in algemene zin sterk doen 

denkenn aan de figuren op de Keizer en Keurvorstentekening. Zo bijvooorbeeld de 

bredee bebaarde kop van Gideon op de voorstelling van Gideon en de engel en die 

vann Jacob worstelend met de engel (fol.25) (Afb.2.5.73). 

Tussenn de Meester van Margaretha van Kleef en Meester Francke lijkt derhalve 

zoveell affiniteit te bestaan dat niet is uit te sluiten dat de eerste misschien zelfs een 

vroegeree fase van de laatste vertegenwoordigt. Indien echter zou worden aange

nomenn dat Meester Francke in 1400 nog jong is geweest en dat ook een vroegere 

dateringg van het handschrift in Lissabon wordt aangenomen, zou misschien zelfs 

eenn toeschrijving aan Jan Maelwael (vóór zijn vertrek uit Nijmegen) te overwegen 

zijn.. Het zij hier slechts een suggestie voor nadere overweging en onderzoek. 

Inn dit verband kunnen enkele bladen van het reeds behandelde boek met ingeplak-

tee tekeningen in Wiesbaden (ca 1400) waaraan Martha Rengers een uitvoerige stu

diee heeft gewijd, niet onvermeld blijven aangezien zij zijn te vergelijken met een 

paarr werken die in dit verband besproken zijn: Zo doet de kop van Seneca (408, 

Pl.40)) (Afb.2.5.74) vanwege het accent op de jukbeenderen en de wang sterk den

kenn aan de twee koppen achter Christus op de miniatuur van Christus voor Püatus 

inn Kings 5 (f.l3b) (Afb.2.5.75).161 

Hett figuurtje van God de Vader in de hemel op de voorstelling van de Heilige 

Martinuss en de bedelaar (f.l4r, fig.12, detail fig.19) (Afb.2.5.76) is vergelijkbaar met 

Godd de Vader op de miniatuur van de Martelaren (RF 2023) (Afb.2.5.77), ook al 

gaatt het niet om dezelfde kunstenaar.162 
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Dee figuur van de Heilige Andreas martelaar naast Johannes de Confessor (f.ólv) 

(Afb.2.5.78)) is gelet op zijn volle baard als type vergelijkbaar met de figuur van 

Gideonn en Mozes in Kings 5, f.25 (Afb.2.5.79-80).163 

Dee plaats van ontstaan 

Dee plaats van ontstaan van deze groep miniaturen (zoal er één plaats is geweest) is 

nogg altijd een open vraag: Gelre/Nijmegen - Utrecht - Den Haag/Holland? Er 

zijnn tot nog toe onvoldoende aanknopingspunten gevonden om een van deze 

plaatsenn aan te wijzen. Proske van Heerdt heeft een voorkeur voor Utrecht uitge

sprokenn maar kon daarvoor nauwelijks argumenten geven, hetgeen niet hoeft te 

verbazenn en haar evenmin kwalijk genomen kan worden. Gezien de omvang en 

hett belang van de stad in latere decennia zou Utrecht, in analogie, ook voor een 

ietss vroegere periode heel wel in aanmerking kunnen komen. Maar Nijmegen met 

haarr status van vrije Rijksstad met haar economische privileges, blijft nog altijd een 

belangrijkee kanshebber.164 

Hett is echter de vraag of wij in de vraagstelling Utrecht of Gelre zoals die indertijd 

iss opgeworpen door Hoogewerff, niet van doen hebben met een schijnprobleem 

(voortkomendd uit nationaal "campanalismo"). De communicatie tussen de steden 

inn Holland, het Sticht en Gelre moet bepaald niet onderschat worden. Het verkeer 

wass dankzij de scheepvaart op de grote rivieren alsook via de kleinere waterwegen 

inn die tijd intensief en relatief snel.165 Ook toen reeds werden boeken in de ene 

plaatss geschreven en in een andere voorzien van illustraties en ingebonden. Minia

turenn werden los of in serie geproduceerd om elders in handschriften ingeplakt te 

worden.1666 Niettemin mag aangenomen worden dat de uitoefening van het beroep 

vann schilder toch tamelijk sedentair is geweest en waarschijnlijk geconcentreerd is 

geweestt in de grotere steden. Alleen daar was een economische levensvatbaarheid 

inn de vorm van een substantiële klandizie. Men had ook een vaste werkplaats / 

winkell nodig volgens de gilderegels (het aantal plaatsen was beperkt!). Uiteraard 

verplaatstee men zich voor korte of langere tijd indien de uitvoering van een op

drachtt elders ter plekke dat vereiste, meestal ging het dan om een omvangrijke 

opdrachtt of muurschilderingen. Verbanning, economisch gewin, ontwijking van 
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straffenn of schuldeisers, faillissement, epidemieën etcetera, waren overigens even

zeerr reden voor wisseling van woon- of verblijfplaats van schilders. Het is overi

genss weinig waarschijnlijk dat uitvoerige, figuratieve illustraties in handschriften op 

datt moment nog in het verlengde van het schrijven, de rubricering, de penwerkde

coratiess en de versierde kapitalen, in kloosters werden gemaakt (een enkel klooster 

uitgezonderd).. Indien kwalitatief hoogwaardig werk werd gevraagd, werd het uit

besteedd aan een of meer zelfstandig gevestigde specialisten in de stad zelf of el

ders.167 7 

Inn dit kader lijkt het aspect van de opdrachtgevers die van een aantal handschriften 

vann deze groep bekend is, een indicatie te geven voor de mogelijke plaats van ont

staan.. Zo is in het handschrift in de Gulbenkian collectie op fol.l9v-20r 

(Afb.2.5.81)) naar alle waarschijnlijkheid Margaretha van Kleef als bezitster afge

beeld.. Zij huwde Albrecht van Beieren in 1394 en overleed in 1411. Het is niet 

vastt te stellen in hoeverre het handschrift vóór of juist na haar huwelijk met Alb

rechtt ontstaan is. In elk geval impliceert dit geenszins in absolute zin dat het hand

schriftt locaal in Kleef of in de buurt van Kleef, dat wil zeggen in een van de grote

ree steden in de regio zoals Wesel, Nijmegen of Arnhem, werd gemaakt. Voor der-, 

gelijkee opdrachten werd niet zelden een vooraanstaand meester zelfs op grotere 

afstandd gezocht. Het hangt er ook vanaf in hoeverre zij zelf het handschrift in op

drachtt heeft laten maken of dat zij het ten geschenke heeft ontvangen. 

Hett handschrift De Tafel van den Kersten Ghelove werd voor Margaretha's ge

maall Albrecht van Beieren gemaakt die op f.lr (Afb.2.5.82) werd afgebeeld.168 Hij 

overleedd in 1404 zodat het handschrift waarschijnlijk vóór die datum is ontstaan. 

Vann Oostrom en Nij sten wezen op vermeldingen van de aanschaf van allerlei boe

kenn maar het betreft zeer incidentele gevallen die meest in dusdanige termen zijn 

geformuleerdd dat zij weinig houvast bieden omtrent de aard van de desbetreffende 

boeken,, noch informatief zijn over de gebruikelijke gang van zaken in deze.169 

Inn elk geval is dus voor twee handschriften uit de groep het milieu van de op

drachtgeverss / destinataires waarin zij zijn ontstaan, bekend namelijk het Hol

lands-Beiersee gravenhuis. 
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Naastt Nijmegen zijn Den Haag en, meer nog, Utrecht wel als de plaatsen van ont

staann gesuggereerd die het meest in aanmerking zouden komen.170 Opmerkelijk 

genoegg is de grootste en belangrijkste stad in Holland namelijk Dordrecht nooit in 

ditt verband genoemd. Dordrecht was tenslotte de metropool van Holland in die 

tijd.tijd. In de stad woonde of verbleef de "beeldemaker" Jan de Beijer die in opdracht 

vann Albrecht in verband met het graf van Margaretha van Brieg in 1386-1387 naar 

Brussell en Utrecht reisde om geschikte uitvoerende meesters te zoeken. Het is 

ongetwijfeldd te wijten aan het gebrek aan bewaard gebleven bronnen en werken 

datt de stad in de kunstgeschiedschrijving nauwelijks de aandacht heeft getrokken. 

Nietteminn werden in het "privilegie" van 1367 ook "beeldenmakers" genoemd.171 

Ondankss het enthousiasme waarmee Van Oostrom zijn stelling van een bloeiende 

"stadse"" hofcultuur in de Residentie heeft verdedigd (de culturele hoofdstad van 

middeleeuwss Holland!), lijkt de landsheerlijke residentie Den Haag toch nauwelijks 

meerr te zijn geweest dan het steeds grootser en prachtiger uitgebouwde jachthuis 

(hoogstwaarschijnlijkk in oorsprong een versterkte boerenhoeve met een haag 

eromheen)) dat Willem II en Floris IV in 1229 van Dirk van Wassenaer hadden 

gekochtt De grote zaal (de "Ridderzaal") was indertijd in elk geval befaamd. Vol

genss een kroniekschrijver waren 'de Graaven door de aangenaamheid der plaatze 

gelokt,, ook door de overvloed van wild derwaarts als ter jagt genodigt.' Een door

slaggevendd argument in die tijd toen de adellijke sport bij uitstek de valkenjacht 

wass en de adel op zijn oude dag niet zelden aan jicht leed door het al te eenzijdige 

menuu van jachtschotel en wildbraat Jacoba van Beieren deed later afstand van al 

haarr grafelijke rechten, uitgezonderd, zoals expliciet in het document werd gesteld, 

hett recht om te 'vliegen', dat wil zeggen de valkenjacht. Dat was ongeveer zo het 

enigee dat Philips de Goede haar nog had vergund: als een de adel passende verpo-

zing.172 2 

Inn elk geval is de adel indertijd niet erg honkvast geweest en de hertogen en graven 

vann Holland-Beieren zijn daarop geen uitzondering geweest. Een landsheer be

schiktee (afgezien van de confortabele grafelijke herbergen in de steden (op con

tract!))) over een aantal (eigen) kastelen waar hij op zijn rondreizen telkens verbleef. 

Eenn vast punt was weliswaar de plek die tot laatste rustplaats was uitverkozen zo-
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alss bijvooorbeeld Rijnsbuig of Egmond. Maar dat impliceerde niet dat hij daar dan 

ookk vaak kwam of dat zich daar het "culturele centrum" heeft bevonden.173 174 

Integendeell zelfs. Philips de Stoute heeft na zijn kinderjaren nog zelden Dijon be

zochtt en Margaretha van Oostenrijk (een eeuw later weliswaar) heeft haar laatste 

rustplaatss die zij zich in Brou heeft laten bouwen, evenmin bij leven ooit nog be

zocht.... (Ja, wat hadden zij er, bij leven, nog te zoeken?). De itineraria van Alb-

rechtt en Willem VI van Beieren laten zien dat zij gewoonlijk meer dan tweederde 

vann het jaar op reis waren. De meeste andere landsheren en koningen deden niet 

anders.. Zij hadden zeer veel om handen. Het recht sprak zich ter plaatse niet van

zelf.. Maar het spreekt echter voor zich dat Albrecht (net als Jean de Berry) op zijn 

oudee jichtige dag steeds residenter is geworden. Alleen de koning van Frankrijk 

lijktt zich een tamelijk sedentair bestaan in Parijs en directe omgeving te hebben 

kunnenn veroorloven.175 

Err lijkt dus wat voor te zeggen om de hofleverancier van deze handschriften voor

lopigg toch maar in een grotere stad, mogelijk, maar niet noodzakelijkerwijs, de bis

schopsstadd Utrecht, te blijven zoeken waar, naar verondersteld kan worden, een 

zodanigee continue vraag (klandizie) was naar geïllumineerde handschriften dat de 

betrokkenn producenten zich konden toeleggen op gespecialiseerd werk. Vanuit een 

economischh perspectief gezien kan het vrijwel uitgesloten worden geacht dat de 

hovenn permanent of zelfs tijdelijk miniatuurschilders privaat in dienst hebben ge

hadd die ergens in een torenkamertje van een van de paleizen handschriften illu

streerdenn en decoreerden. Een vierjarig contract zoals Philips de Stoute dat met de 

Gebroederss Limburg sloot, hebben slechts weinigen zich kunnen permitteren en 

wass dan ook zeer uitzonderlijk.176 

Inn elk geval mag met betrekking tot deze zogenaamde Gelderse / Utrechtse / Hol

landsee school vermoed worden dat deze bestaan heeft uit een relatief samenhan

gendee stijl. Ofschoon artistieke overeenkomsten tussen de Keizer- en Keurvor

stentekeningg en de Parijse groep enerzijds en Holland en Gelre anderzijds minder 

gemakkelijkk zijn aan te wijzen dan die met de genoemde Duitse meesters en het 

verderr minder voor de hand ligt de herkomst van de meesters van de Keizer- en 

288 8 



Keurvorsten-tekeningg en de Parij se groep in Holland of Utrecht te zoeken, moet 

nogg gewezen worden op het volgende. 

DOMINICANE N N 

Eenn interessant aspect van deze groep handschriften van de Meesters van Marga-

rethaa van Kleef, van Dirc van Delf en van de Morgan Infancy is het feit, zoals ook 

Marroww reeds signaleerde, dat op verschillende manieren de Dominicanen bij het 

ontstaann ervan betrokken zijn geweest.177 

Dee getijden van Margaretha van Kleef, geschreven in het latijn, kwamen terecht in 

hett klooster Schönensteinbach in de Elzas dat in 1397 door Conrad van Pruisen, 

vicariss van de Dominicanen in Duitsland, hersticht was als een hervormd Domini

caanss klooster.178 Op initiatief van de bisschop van Utrecht, Frederik van Blanken-

heimm en Conrad van Pruisen werden omstreeks de eeuwwisseling weer vanuit 

Schönensteinbachh twee vestigingen in Nederland, in de diocees Utrecht, gesticht: 

Wijk-bij-Duurstedee (1400/05) en Westroyen bij Tiel (1407).179 

Dee Tafel van den Kersten Ghelove, een zeer geleerd en nog altijd buitengewoon 

indrukwekkendd en boeiend werk, werd geschreven in het Nederlands, door de 

Dominicaann Dirc van Delft, hofpredikant van Margaretha en Albrecht van Beie

ren,, kort voor diens dood in 1404. Dirc van Delft had banden met het Dominica

nenkloosterr in Utrecht, het oudste klooster van de Saksische provincie van de Or

dee en aangewezen als centrum van de observantie in de Nederlanden.180 

Dee Biblia Pauperum in Londen is dusdanig rijk verlucht dat derhalve eveneens 

verondersteldd kan worden, volgens Marrow, dat het bestemd is geweest voor het 

Hollands-Beiersee hof. Handschriften van de Biblia Pauperum circuleerden vóór 

diee tijd vrijwel uitsluitend in Oostenrijk en Beieren maar lijken heel wel in het ka

derr van de Dominicaanse observantie te passen. 

Tenslottee zij er nog op gewezen dat hertogin Margaretha van Kleef (+1411) samen 

mett Albrecht van Beieren in 1403 het Dominicaner klooster aan de Lange Voor

houtt in Den Haag, de Kloosterkerk, stichtte, bestemd om als grafkerk te dienen 

voorr haarzelf en haar gemaal. Het is duidelijk dat de Hollands-Beierse hertogen, in 
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hett bijzonder Margaretha (afkomstig uit Kleef), de Dominicanen hebben geprote

geerd.181 1 

Ikk kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat Van Oostrom 1987 ondanks 

hetgeenn hij op 40-1 opmerkte, het vooral spirituele aspect van de boekcultuur van 

dee hertogen toch onvoldoende ruimte heeft geboden en de boekcultuur aan het 

hoff al te literair in moderne zin heeft uitgesponnen. Kort samengevat zou men 

kunnenn zeggen: psalters, gebeden- en getijdenboeken las (reciteerde) men zelf 'ter 

stichting',, de "Tafel" werd, eveneens 'ter stichting' misschien voorgelezen evenals 

dee "romans", maar deze laatste dan 'tot vermaak', ereredes, verzen en liederen liet 

menn zich voordragen en voorzingen ...182 

Opgemerktt kan worden dat de Dominicanen op dat moment inderdaad hoog in 

aanzienn hebben gestaan: er was een grote Dominicaanse activiteit in de Nederlan

denn en Duitsland waar in het kader van de Observantiebeweging onder leiding van 

Conradd van Pruisen vele kloosterhervormingen in de kerkprovincie Saksen werden 

doorgevoerd.. Daarbij heeft ook Dire van Delf een rol van betekenis gespeeld. Zijn 

Tafell van den Kersten Ghelove is een indrukwekkend werk dat vanuit zijn op

rechtheidd werkelijk groot respect afdwingt. Er zij hier verder nog op gewezen dat 

aann het Franse hof in de 14* eeuw traditioneel de Dominicanen een zeer belangrij

kee rol was toebedeeld in de opvoeding van de prinsenkinderen zoals onder andere 

uitt de Petites Heures (op enig moment in bezit van Jean de Berry geraakt) in de 

Bibliothèquee nationale in Parijs naar voren komt.183 

Tenslottee zou ik in dit verband nog het volgende naar voren willen brengen. Zoals 

ikk heb betoogd, loopt de stijl van de Meester van Margaretha van Kleef in zeker 

opzichtt vooruit op die van Meester Francke en een van de weinige dingen die van 

Meesterr Francke bekend zijn, is dat hij een Dominicaner geestelijke is geweest. 

Indienn dit inderdaad het geval is geweest en hij misschien ook in Parijs heeft ver

bleven,, kan hij in principe pas na 1403 daarheen zijn gereisd, aangezien de ernstige 

breukk die in 1387 tussen de Universiteit van Parijs en de Dominicanen was ont

staan,, er toe had geleid dat zij voor hun opleiding tot 1403, toen de relatie weer 

hersteldd werd, niet in hun vestiging in Parijs terecht hebben gekund.184 
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Dee expressieve stijl van deze vroeg-Nederlandse miniaturen wordt gewoonlijk in 

verbandd gebracht met de beweging van de Moderne Devotie. Indien echter deze 

handschriftenn zijn ontstaan in het milieu van de Dominicaner orde, lijkt het meer 

inn de rede te liggen deze expressieve stijl niet zozeer te zien in het kader van de 

Devotioo Moderna-beweging als wel in het verlengde van de prediking die door de 

ordee van de Dominicanen als een essentieel instrument in de verbreiding van het 

gelooff en Gods woord is beschouwd.185 

CONCLUSI E E 

Inn het voorgaande is naar voren gekomen dat de meesters van de groep bestaande 

uitt de Keizer- en Keurvorstentekening en de genoemde miniaturen van de Tres 

BellesBelles Heures de Notre-Dame sterke banden tonen met name met de schilderkunst van 

hett Noordwesten van Duitsland. Zowel stilistisch als ikonografisch is het mogelijk 

geblekenn zoveel aspekten van overeenkomst in de werken aan te wijzen dat op 

grondd daarvan verondersteld zou kunnen worden dat de kunstenaars van de Parij-

see miniaturen hun wortels hebben gehad in deze contreien en mogelijk daarvan

daann herkomstig zijn geweest. 

Eenn dergelijke conclusie betekent een verdere versterking van de hier voorgestelde 

hypothesee namelijk dat wij in deze groep mogelijk werk van de Maelwaels en de 

Limburgss hebben teruggevonden. Desalniettemin ontbeert deze uiterst aantrekke

lijkee hypothese nog altijd een goed fundament Immers zoals eerder is opgemerkt, 

berustt de toeschrijving van de Keizer- en Keurvorstentekening louter en alleen op 

hett feit (of liever de veronderstelling) dat het Wapenboek Ge/tv een eigenhandig 

handschriftt van de heraut Gelre is geweest waarbij is aangenomen dat het hand

schriftt en de tekening ontstaan zijn in de tijd dat de heraut in Gelderse dienst is 

geweestt en in contact heeft gestaan met Willem Maelwael. 

Hett Wapenboek Gehre is bij nadere bestudering een uitermate gecompliceerd hand

schriftt gebleken waarbij de veronderstelling dat het, met inbegrip van het eventuele 

auteurschapp van de oude Maelwaels van de Keizer- en Keurvorstentekening, in 

Gelree is ontstaan, niet bij voorbaat gehandhaafd kan worden. 

*** * 
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II.66 HET WAPENBOEK GELRE 

Inn het volgende hoofdstuk is het Wapenboek Geke aan een nader onderzoek onder

worpen,, in het bijzonder de datering ervan alsmede het oogmerk waarmee het 

werdd gemaakt. De vaststelling hiervan is van cruciaal belang voor de datering van 

dee Keizer en Keurvorstentekening die eerder voorlopig als de hoeksteen van de 

Geldersee kunst ca 1400 werd gedefinieerd. 

EENN BRABANTS-HOLLAND S DIPTIE K UI T 1417. 

Hett  Voorwerk van het Wapenboek Geke 

Tott de meest gekoesterde schatten van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel mag 

hett zogenaamde Wapenboek Gelrt gerekend worden. Het handschrift bevat naast 

eenn aantal teksten een reeks afbeeldingen van de wapens van Europese ridders uit 

dee late Middeleeuwen die als een van de uitvoerigste verzamelingen gezien kan 

worden.. Daarnaast is het ook een van de fraaiste handschriften die in zijn soort 

bewaardd is gebleven.186 

Zoalss Van Anrooij in zijn voortreffelijke studie in 1990 heeft uiteengezet, werd het 

handschriftt geschreven en samengesteld door de heraut Beyeren quondam Gelre, 

wapenkoningg van de Ruwieren. Hij heeft in zijn studie overtuigend aangetoond dat 

dee heraut vereenzelvigd kan worden met Claes Heijnenzoon, die eerst onder de 

naamm Gelre in dienst stond van Willem I hertog van Gelre (1363 - 1377 - 1402) en 

vervolgens,, na diens dood in 1402, als de heraut Beyeren diende aan het Hollandse 

hoff bij Willem van Oostervant, nadien Willem VI, graaf van Holland, Zeeland en 

Henegouwenn (1365 -1404 -1417).187 

Aann de hand van uitvoerige en grondige analyses van het handschrift kwam Van 

Anrooijj tot de conclusie dat de heraut, in tegenstelling tot eerdere veronderstellin

gen,, nog tijdens zijn dienst bij de hertog van Gelre vermoedelijk ca 1395 het hand

schriftt is begonnen. Bij zijn overstap in Hollandse dienst (naar alle waarschijnlijk

heidd na de dood van de hertog op 16 februari 1402) zou hij het handschrift hebben 

meegenomenn naar Holland, waar hij het, in elk geval na 1408, nog heeft aangevuld 
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enn uitgebreid. Bij zijn dood, vermoedelijk in 1414, was het handschrift nog altijd 

onvoltooidd en waren de wapens op vele bladen blanco gebleven. Daarna zou het 

handschriftt in andere handen zijn geraakt waarbij nog tot in de 16de eeuw aanvul

lingenn zijn aangebracht, onder andere door de zogenaamde eerste "Wapencontinu-

ator"" zoals Van Anrooij een van deze voortzetters heeft genoemd.188 

Aann het deel met de wapens had de heraut aan het handschrift, in een zogenaamde 

voorwerk,, nog een aantal gedichten toegevoegd, waaronder een aantal "ereredes" 

enn twee korte kronieken, de Korte Kroniek van Brabant en de Korte Kroniek van Hol-

land. land. 

Volgenss Van Anrooij zou het handschrift als het ambtsdocument van de heraut in 

zijnn functie van Wapenkoning van de Ruwieren beschouwd moeten worden: als 

hett ware een repertoire waaruit hij kon putten ten behoeve van zijn activiteiten als 

wapenkoningg zoals daar waren de bewaking van de correcte blazoenering van de 

ridderss op tournooien, veldtochten (de monstering van de troepen!), feestelijke 

intochtenn en ontvangsten alsook begrafenisplechtigheden etc.189 

Hett wapenkoningschap van de Ruwieren was een titel (of was het een dienstbe

trekking,, een ambt, een functie?) waarover weinig met zekerheid valt te zeggen. 

Vann Anrooij heeft zich er grondig in verdiept. In elk geval is aan te nemen dat het 

eenn titel is geweest die alleen door de Duitse keizer (cq. Rooms koning) kon wor

denn verleend op voordracht van de hertog van Brabant. Hoewel de heraut, Claes 

Heijnenzoonn dus, als heraut van Beyeren, pas 23 juni 1405 voor de eerste maal 

dezee titel voerde in een ander wapenboek van zijn hand namelijk het Wapenboek, 

zouu hij deze volgens Van Anrooij vermoedelijk nog tijdens zijn herautschap in 

Gelree hebben verworven, naar hij wilde aannemen van de hoogbejaarde hertogin 

Johannaa van Brabant (1322-1406).190 

Dee Brabantse dimensie in het handschrift is, in tegenstelling tot de Gelderse com

ponent,, zoals Van Anrooij signaleerde, inderdaad opmerkelijk. Deze Gelderse 

componentt bestaat, naast de passages in de gedichten waar de heraut zichzelf 

sprekendd opvoert, slechts uit zijn portret op het oorspronkelijk (vermoedelijk) 
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laatstee blad van het handschrift (f.l22r) (Afb.2.6.1). Ofschoon er een ererede op 

Willemm II van Gulik (+1393), de vader van hertog Willem I van Gelre, is opgeno

menn in het voorwerk, is verder in het Wapengedeelte van het handschrift bepaald 

geenn prominente plaats ingeruimd voor het Gelderse huis (fol.88v-91v) (Afb.2.6.2). 

Aann Brabant daarentegen werd verhoudingsgewijs veel meer aandacht besteed. 

Niett alleen werden het gedicht Van den ever (op Jan III van Brabant) en een Korte 

kroniekkroniek van Brabant aan het begin in het handschrift opgenomen, ook werden er in 

hett Wapengedeelte bij de reeds bestaande afdeling voor Brabant (fols.72v-75v) 

tweee dubbelbladen ingevoegd om extra ruimte voor de hertogdommen Limburg 

enn Brabant te creëren (fols.76-79). Daarnaast werd een gelegenheids-wapenserie 

vann een tocht van een aantal Brabantse ridders naar Pruisen opgenomen (f.lllv: 

GAA 1616-1671 bis). Voorts werden, naderhand, nog wapens van de hertogen van 

Brabantt (fols. 22r, 121 r) toegevoegd, volgens Van Anrooij door de zogenaamde 

eerstee Wapencontinuator. Deze was volgens hem ook verantwoordelijk voor de 

aanvullingenn in de wapenprovincie Beieren: f.39v (GA 223*), f.40r (GA 226*-

234*)) en f.39r (de schilddekking van GA 210). Hij zou het handschrift enkele jaren 

naa de dood van de heraut (vermoedelijk ca 1414) in handen hebben gekregen, 

maarr de fols.76-79 zelfs pas ca 1427-30 hebben toegevoegd.191 

Verbij-Schillings,, in haar studie van 1995 over de heraut Beyeren en de historiogra

fiefie omstreeks 1400, erkende weliswaar de Brabantse dimensie in het handschrift 

maarr wees er terecht op dat de Hollandse component toch niet over het hoofd 

gezienn kon worden. Immers, zoals zij betoogde, werd in het handschrift naast de 

KorteKorte Kroniek van Brabant ook een Korte Kroniek van Holland opgenomen waarover zo 

dadelijkk meer. 

Uitt de hoogte van de vergoedingen die de heraut in zijn Gelderse tijd ontving in 

vergelijkingg met zijn Hollandse tijd, meende zij voorzichtig te mogen afleiden dat 

hijj de meer aanzienlijke functie van wapenkoning der Ruwieren pas ten tijde van 

zijnn Hollandse dienst heeft verworven, in elk geval niet tijdens zijn herautschap in 

Gelree zoals Van Anrooij had verondersteld. Zij nam aan dat hij de titel heeft ont-
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vangenn op instigatie of op voorspraak van Albrecht van Beieren of Willem van 

Oostervant,, weldra Willem VI.192 

Inderdaadd is de Brabantse dimensie van het handschrift zoals Verbij-Schillings 

opmerkte,, intrigerend. Maar gezegd dient te worden dat in een Brabantse context 

dee Hollandse component weliswaar niet minder vreemd is! Verbij-Schillings lijkt 

mijj echter gelijk te hebben met haar stelling dat de heraut de titel niet vóór 1402 

ontvangenn kan hebben, niet alleen gezien de hoogte van de hem toegekende belo

ningenn maar ook vanwege het feit dat de verlening van de titel van heraut van de 

Ruwierenn op voordracht van de hertogin van Brabant aan de heraut Gelre ten tijde 

vann zijn dienstverband bij de hertog van Gelre, volledig haaks gestaan zou hebben 

opp de politieke constellatie in die jaren. 

Immers,, de hertog van Gelre is, kan men wel stellen, lange jaren de aartsvijand van 

Brabantt geweest. Na de dood van Johanna's gemaal Wenceslas van Luxemburg in 

1383,, was de hertog van Gelre een langdurige strijd met haar aangegaan over de 

aansprakenn op het hertogdom. Zij was onder andere dientengevolge daarvan fi

nancieell dermate in het nauw gedreven dat zij de hulp had moeten inroepen van 

haarr neef Philips de Stoute. De fameuze op papier(!) geschreven uitdaging van de 

hertogg van Gelre aan het adres van de koning van Frankrijk waarin hij (13 juni 

1387)) zijn trouw als vazal opzegde en de Engelse zijde koos (de 100-jarige oorlog 

woekerdee voort) bracht de koning tot een complete veldtocht (met Oriflamme 

ontplooid)) tegen zijn afvallige vazal Gelre. De eer van beide partijen werd met 

moeitee gered (12 oct 1388) maar opgelost was het conflict daarmee nog altijd 
193 3 

met. . 

Dee oorlogshandelingen tussen Gelre en Brabant duurden voort, zelfs tot na 1399, 

toenn Philips de Stoute bij het verdrag van Ravestein een einde aan de vijandelijk

hedenn had gemaakt. Desalniettemin werden in het kader van deze ruzie de gebroe

derss Herman en Jan van Limburg in het voorjaar van 1400, nog geen 14 jaar oud, 

opp doortocht uit Parijs naar Nijmegen, in Brussel gedurende een half jaar gegijzeld, 

tott enkele goudsmeden en schilders in Brussel, uit respect voor hun oom Jan Ma-

elwael,, schilder van hertog Philips de Stoute, aanboden het losgeld voor te schieten 

296 6 



waardoorr de jongens tenslotte naar Nijmegen konden doorreizen. De hertog lijkt 

zonderr dralen het voorgeschoten losgeld te hebben betaald.194 Gezien dus de 

grimmigee relatie tussen de twee hertogdommen in die jaren, is het welhaast on

denkbaarr dat de heraut van het huis Gelre, als lid van de hofhouding (waarvoor 

eenn diensteed gebruikelijk was) en vertrouweling van de hertog, een titel (of ambt) 

heeftt kunnen ontvangen of durven aanvaarden van de hertogin van Brabant. 

Opp grond daarvan meen ik dan ook dat met Verbij-Schillings aangenomen kan 

wordenn dat de heraut niet vóór de beëindiging van zijn dienstverband bij de hertog 

vann Gelre namelijk na de dood van Willem I (16 februari 1402), de titel van wa-

penkoningg van de Ruwieren is toegekend. Aangezien niet bekend is wanneer de 

herautt in Hollandse dienst is gekomen (heraut Beyeren werd pas voor het eerst bij 

naamm genoemd in de Hollandse rekeningen op 21 april 1403 in Middelburg), zou 

dee mogelijkheid van een Brabants intermezzo niet zonder meer uitgesloten kunnen 

worden.1955 Verbij-Schillings twijfelde echter niet aan de veronderstelling dat het 

WapenboekWapenboek ontstaan is in het kader van het wapenkoningschap van de Ruwieren 

vann de heraut en evenmin dat het als een persoonlijk ambtsdocument ten behoeve 

vann zijn functie gezien dient worden.196 

Zoalss gezegd, gaat het om een, in oorsprong, fraai aangelegd handschrift. De oor

spronkelijkee opzet en uitvoering ervan is niet een van een eenvoudig gebruiksdo-

cumentt maar, getuige de titelpagina en het gebruik van perkament i.p.v. papier, van 

eenn luxe-exemplaar.197 Ik zou dan ook hier de hypothese naar voren willen brengen 

datt het handschrift in eerste instantie niet zozeer een ambtsdocument is geweest 

alswell (in oorspronkelijke opzet) een exemplaar dat de heraut voornemens is ge

weestt bij een bepaalde gelegenheid aan te bieden aan een hooggeplaatste persoon. 

Dee aard van de teksten in het voorwerk als gelegenheidsstukken zou eveneens in 

dezee richting kunnen wijzen.198 

Inn deze veronderstelling namelijk dat het handschrift in oorsprong geen ambtsdo

cumentt voor eigen gebruik is geweest maar begonnen is als een presentatie

exemplaar,, kan men zich afvragen welke feestelijke gelegenheid de heraut op het 

oogg heeft gehad. 
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Zoalss duidelijk is geworden, hoeven wij daarvoor, althans in principe, aan het Gel

dersee hof niet meer te zoeken ondanks het feit dat de heraut zichzelve in enkele 

gedichtenn Gelre noemt en hij zichzelf op een blad achter in het handschrift por

tretteerde.199 9 

Ondankss de Hollandse dimensie is de gedachte aan een gelegenheid met name in 

Brabantt aantrekkelijk vanwege zijn benoeming tot wapenkoning van de Ruwieren. 

Zoalss gezegd kon de titel alleen door de keizer (cq. Rooms koning) op voordracht 

vann de hertog van Brabant worden verleend. De plechtigheid van de verlening van 

dee titel waarbij dan het handschrift is aangeboden aan de hertog, is dus een zeer 

denkbaree gelegenheid. Een beloning in de vorm van een eenmalig geldbedrag of 

eenn titel met een jaargeld was heel gebruikelijk voor de aanbieding van een boek 

(off omgekeerd: in het ceremonieel van de aanbieding van een boek bracht de ont

vangerr van een titel (met jaargeld) zijn dankbaarheid tot uitdrukking). Uiteraard 

wass een en ander altijd lang tevoren voorgekookt en van enige spontaniteit was 

geenn sprake in het hofceremonieel.200 

Dee Korte Kroniek van Holland komt naast een aantal andere teksten (waaronder ook 

dee Korte Kroniek van Brabant), eveneens voor in een ander handschrift dat aan de 

herautt is toegeschreven namelijk het handschrift in de Koninklijke Bibliotheek in 

Denn Haag 131 G 37, dat onlangs door Verbij-Schillings op uitstekende wijze is 

bezorgd.. Van Anrooij heeft het vermoeden geuit dat de heraut deze Korte Kroniek 

vanvan Holland aan het ms KB 131 G 37 toevoegde, in elk geval na de dood van Alb-

rechtt van Beieren (16 dec.1404) en wel nadat hij eerst op 23 juni 1405 het zoge

naamdee Wapenboek Beyeren (thans in een particuliere collectie) had voltooid. Gelet 

opp de Brabants-Hollandse combinatie heeft hij verder verondersteld dat de uit

breidingg van het handschrift mogelijk iets uitstaande heeft gehad met het verbond 

datt Jan zonder Vrees van Bourgondië, Willem VI van Holland en Anton van Bra

bantt op 21 juli 1405 in Le Quesnoy sloten. De eerste katern van het handschrift in 

Denn Haag met de Korte Kroniek van Brabant en de Brabantse genealogische lijstjes 

zouu nog voor die tijd zijn ontstaan, vermoedelijk nog tijdens het leven van Alb-

rechtt van Beieren. Van Anrooij wees er echter op dat noch de tekst van de Korte 
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KroniekKroniek van Brabant noch die van de Korte Kroniek van Holland in het handschrift 

teruggaann op de versies in het Wapenboek Ge/n die in elk geval eerder zouden zijn 

ontstaan.201 1 

Inn het zog van de veronderstelling van Van Anrooij zouden we kunnen aannemen 

datt de benoeming tot wapenkoning van de Ruwieren iets uitstaande heeft gehad 

mett het verbond dat in Le Quesnoy op 21 juli 1405 werd gesloten.202 De suggestie 

iss aantrekkelijk maar er lijkt zich, reeds eerder zelfs, een veel geschiktere gelegen

heidd te hebben voorgedaan. Verbij-Schillings vermeldde in haar overzicht van de 

documentenn met betrekking tot de heraut dat hij op 2 april 1404, ten tijde van zijn 

verblijff met Willem van Oostervant in Middelburg, geld had ontvangen voor een 

reiss naar Brussel en Namen. Zij had echter niet kunnen achterhalen waarvoor de 

herautt op reis is gegaan. Opmerkelijk genoeg is in de Itinéraire van Philips de Stoute 

gepubliceerdd door Petit te vinden dat de hertog zich op woensdag 16 april 1404 in 

Brussell bevond en een grote ontvangst hield voor de hertogin van Brabant waarbij 

vermeldd werd dat onder andere de heraut(en?) en minstrelen van Willem van Oos

tervantt aanwezig waren!203 We mogen aannemen dat Willem van Oostervant ook 

zelff aanwezig is geweest Het is echter bij die gelegenheid dat Philips de Stoute 

onwell is geworden en een tiental dagen later overleden is. Uit de dagtekeningen bij 

Petitt is op te maken dat Willem van Oostervant tot aan de officiële begrafenis-

plechtighedenn in Douai vrijwel geen dag meer van de zijde van het lijk van zijn 

schoonvaderr is geweken.204 

Dee ontmoeting van Philips de Stoute met de stokoude hertogin Johanna in Brus

sel,, betrof precies de opvolging van zijn zoon Anton (sinds 1396 aan het hof van 

Johannaa van Brabant opgevoed) als hertog van Brabant Het was zaak deze opvol

gingg die weliswaar allang beklonken was, zonder problemen te laten verlopen. 

Maarr in de stroomversnelling die optrad na de dood van Philips, werd op 7 mei 

14044 de benoeming van Anton tot gouverneur van Brabant bekend gemaakt en 

beloofdee Johanna onder andere te allen tijde slechts die personen in ambten te 

benoemenn die door de toekomstige gouverneur van Brabant zouden worden 

voorgedragen.205 5 
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Inn dit perspectief is het heel wel mogelijk dat het in de bedoeling heeft gelegen dat 

dee heraut bij deze feestelijke gelegenheid die tamelijk abrupt werd afgebroken en 

kortt daarop dus een droeve afloop had, door de hertogin tot wapenkoning van de 

Ruwierenn zou worden aangewezen waarbij hij haar zijn handschrift zou aanbieden. 

Zijnn voordracht zal ongetwijfeld zijn geschied op voorspraak van Anton als aan

staandee hertog (maar op dat moment reeds in bezit van de titel van hertog van 

Limburg),, die in zijn ambities (en op grond van zijn Limburgse hertogelijke titel en 

zijnn titel van hoge voogd van Aken) wellicht zijn zinnen had gezet op de aanstel

lingg van een wapenkoning van de Ruwieren.206 

Eenn probleem is echter dat het handschrift dat daarbij aangeboden zou kunnen 

zijn,, niet het Wapenboek Ge/re geweest kan zijn, althans niet in de vorm waarin wij 

hett nu kennen. Immers, zou de Brabantse dimensie van het handschrift voor een 

dergelijkee veronderstelling pleiten, de Hollandse component ervan verzet zich daar 

fundamenteell tegen. 

Hett  Voorwerk van het Wapenboek Gelte: een Brabants-Hollands diptiek 

Wanneerr wij echter nogmaals goed naar de opzet van het handschrift in Brussel 

kijkenn dan valt op dat het begin van het handschrift namelijk het eerste deel van 

hett zogenaamde voorwerk in feite uit twee welhaast symmetrische delen is opge

bouwd:: een Brabants deel en een Hollands deel, die als het ware een diptiek vor-
207 7 

men. . 

Hett handschrift vangt aan met een gedicht op een roemruchte gebeurtenis uit de 

historiee van het hertogdom Brabant: de overval op Jan III van Brabant door de 17 

hemm omringende landsheren. Daarna volgt een gedicht op een even roemruchte 

gebeurteniss uit de geschiedenis van het graafschap Holland: de slag bij Stavoren 

waarbijj het toch minder goed afliep met graaf Willem IV van Holland en 14 van 

zijnn getrouwe ridders. Verbij-Schülings noemde het twee op rijm gestelde "drama

tischee voorvallen" uit het Brabantse en Hollandse verleden maar wellicht kunnen 

zijj toch beter als cruciale momenten in het bestaan van de twee landen gekarak

teriseerdd worden: het was in beide gevallen een moment waarop hun voortbestaan 
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opp het spel had gestaan. Daarna volgen in het handschrift, opnieuw alternerend, de 

KorteKorte Kroniek van Brabant en de Korte Kroniek van Holland, waarbij een belangrijk de

taill kan worden opgemerkt: de Korte Kroniek van Holland begint op dezelfde bladzij

dee (fol.óv) als de kroniek van Brabant eindigt namelijk met het wapen van de eer

stee graaf van Holland en de eerste tien regels van de Hollandse kroniek. Men zou 

veeleerr verwacht hebben dat een schrijver / copiïst gezien de beperkte ruimte die 

opp het blad resteerde, een volgende kroniek op een nieuwe bladzijde zou zijn be

gonnen.. Merkwaardig genoeg is dit niet het geval.208 

Hett gaat hier mi . dan ook niet om een geheel toevallige detail. Het is geen zuinig

heidd of onachtzaamheid van de schrijver geweest. Het lijkt duidelijk met opzet 

gedaan:: Brabant en Holland werden op deze wijze, op een bladzijde, letterlijk aan 

elkaarr geknoopt en met elkaar verbonden! Het gaat dus, naar we mogen vermoe

den,, om een manuscript (althans dit deel) dat, in oorsprong, werd samengesteld 

mett het oog op een speciale gelegenheid.209 Er lijkt, ook in de vorm, welhaast een 

bezegelingg van een unie tussen Brabant en Holland in besloten. Maar welke unie? 

Opp dat moment (1404) was er geen sprake van een nauwe band tussen het graaf

schapp Holland en het hertogdom Brabant. Zeker, er waren zeer nauwe familiebe

trekkingen,, maar die liepen via het Bourgondische huis en niet direct. Willem van 

Oostervantt was, door zijn huwelijk met Margaretha van Bourgondië, een schoon

zoonn van Philips de Stoute en zijn zuster Margaretha was gehuwd met Jan zonder 

Vreess (het fameuze dubbelhuwelijk in Cambrai in 1385). De families Beieren en 

Bourgondiëë vormden op dat moment echter een hechte eenheid, een waarlijk op-

per-machtigee clan op het West-Europese politieke toneel.210 

Watt er in die jaren op het spel heeft gestaan, was echter de erfopvolging in Bra

bant,, Limburg en Luxemburg en, in Frankrijk, de macht over de koning. Er was 

eenn fikse competitie gaande tussen de Beiersen en Luxemburgers enerzijds en tus

senn de Bourgondiërs en Armagnacs (met Louis d'Orléans) anderzijds met kruis

lingselingse verbindingen van de partijen. Een politiek spel waarbij enige jaren later 

Louiss d'Odéans het leven liet en de slagvelden zich, opmerkelijk genoeg, juist in 

hett "ambtsgebied" van de Wapenkoning van de Ruwieren bevonden: tussen de 

Rijnn en de Maas, in Luxemburg en Limburg, waar de kleine vazallen zich heftig 
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roerdenn en op elk moment bereid waren tegen woekerpremies van leenheer te 

wisselen.211 1 

Inn de jaren ca 1404 waren er geen concrete plannen tot een verbintenis tussen 

Brabantt en Holland en in feite waren de mogelijkheden om bestaande banden 

doorr middel van een verbintenis verder aan te halen op dat moment evenmin 

aanwezig. . 

Omm enig inzicht te krijgen op het schaakbord van het politieke machtsspel van het 

moment,, is het leerzaam om de stambomen van de beide families er op na te slaan. 

[Zi ee Schema (=APP.II-AJACOBA.XLS) ] 

Hett lijkt er op of Willem van Oostervant in 1404, na de dood van zijn schoonva

derr Philips de Stoute en zijn eigen vader Albrecht, op grond van zijn leeftijd, als 

stamhoofdd van de Beiers-Bourgondische clan is beschouwd. Zijn ambities waren 

echterr al reeds hoger gericht: op 29 juli (?) 1406 werd in Compiègne het huwelijk 

vann zijn enige dochter Jacoba met de Franse prins Jean de Touraine bezegeld die 

vanaff dat moment in Le Quesnoy werden opgevoed en in de winter 1408- voorjaar 

14099 speelde Willem een belangrijke rol bij de totstandkoming van de vrede van 

Chartress tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs (9 maart 1409). Toen Jean de 

Touraine'ss broer Louis, due de Guyenne, kroonprins van Frankrijk in 1415 plotse

lingg overleed, volgde Jean hem als kroonprins op en was het duidelijk dat Jacoba 

(sindss begin 1415 realiter gehuwd) binnen afzienbare tijd koningin van Frankrijk 

212 2 

zouu zijn. 

Hoee snel het echter kon verkeren, heeft niemand kunnen bevroeden en heeft Ja

cobaa bitter moeten beschreien. In het voorjaar van 1417 stierven, binnen ander

halvee maand, niet alleen kroonprins Jean de Touraine (4 april 1417) maar ook Wil

lemm VI zelf (31 mei 1417) en stond Jacoba als erfgename van Holland, Zeeland en 

Henegouwenn moederziel alleen. 
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Hett lijkt er op of zich precies op dat moment de doof ons gezochte gelegenheid 

heeftt voorgedaan want de best mogelijke politieke oplossing voor de conflicten die 

eenn ieder met de successie in Holland, Zeeland en Henegouwen met angst en be

venn levensgroot zag opdoemen, was een alliantie tussen Brabant en Holland die 

bezegeldd zou worden met een huwelijk: de verloving van Jacoba van Beieren 

(1401-1436)) met Jan IV van Brabant (1403-1415-1427). Nog geen twee maanden 

naa de dood van Willem werd op 1 augustus 1417 in Biervliet de alliantie beklon

ken.. De voltrekking van het huwelijk tussen Jan IV en Jacoba heeft, mede vanwege 

hett aanslepen van de verwerving van de dispensatie van de paus (zij waren volle 

neeff en nicht van elkaar) tot 10 april 1418 op zich laten wachten. Niettemin was er 

eenn stap gezet waar (althans voor de duur van enkele jaren) geen weg terug leek.213 

Kerenn wij nu, met de stamboom van deze verbintenis in de hand, terug naar het 

WapenboekWapenboek Gein, dan is duidelijk wie de helden zijn geweest van de twee grote wa

penfeitenn die in de eerste twee gedichten van het voorwerk van het Wapenboek zijn 

beschreven:: Jan III van Brabant, de betovergrootvader van Jan IV, en Willem IV, 

dee overgrootvader van Jacoba van Beieren. De roemrijke afstamming sinds de 

oudstee tijden van de landen zelf werd verder toegelicht in de twee Korte kronieken 

vann de beide landen. 

Dee verbintenis tussen Brabant en Holland die toen, een kleine honderd jaar eerder, 

tott stand was gekomen met het huwelijk van Johanna van Brabant en Willem IV 

vann Holland (1331) dringt zich als evidente historische parallel als vanzelf op.214 

Hett eerste gedeelte van het handschrift past perfect in deze situatie. Het vormt als 

hett ware een gelegenheids-diptiek in historisch perspectief voor het aanstaande 

bruidspaar.215 5 

Dee veronderstelling dus dat de heraut teksten heeft samengesteld mogelijk met het 

oogg op een voordracht (of in de vorm van een boek) bij het huwelijksfeest van het 

aanstaandee bruidspaar waarin de aansporing om als rechtmatige nazaten de waar

digheidd van hertogen in een eerbiedwaardige en glorieuze traditie voort te zetten, 

nadrukkelijkk tot uitdrukking werd gebracht, lijkt verder steun te vinden in de in

spanningenn die in dezelfde tijd werden getroost om vooral de legitimiteit van de 
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jongee hertog wijd en zijd te verkondigen en te propageren. Zo is er een memoran

dumm bewaard gebleven van de raadslieden van Jan zonder Vrees, waarin uitvoerig 

enn expliciet gesteld werd dat Jan IV de rechtmatige en legitieme erfgenaam van zijn 

bet-overgrootvaderr en naamgenoot Jan III hertog van Brabant was. Het was ui

teraardd ook toen alom bekend dat Anton van Brabant, zoon van Philips de Stoute, 

doorr Johanna van Brabant was geadopteerd en dus geenszins in rechte lijn (in den 

bloede)) afstamde van Jan III. Maar, elke pretentie van welke zijde dan ook diende 

mett alle kracht bestreden te worden. Hier lag een taak voor een wapenkoning met, 

omm zo te zeggen, haar op zijn tanden, ofwel een oude rot in zijn vak.216 

Err zijn evidente parallellen te trekken tussen de situatie in het graafschap Holland, 

Zeelandd en Henegouwen in 1345 en die in 1417. In beide gevallen stierf een graaf 

vann Holland (in 1345 Willem IV, in 1417 Willem VI) en was er sprake van een 

problematischee opvolging door een vrouw (in 1345 Margaretha II van Henegou

wen,, de zuster van Willem IV, in 1417 Jacoba, de dochter van Willem VI), een 

erfopvolgingg in vrouwelijke lijn dus, waar in het geldende recht niet goed in voor

zienn was. In Brabant deed zich min of meer op "hetzelfde" moment, in 1355, een 

soortgelijkee situatie voor ook daar volgde een erfdochter op, Johanna van Bra

bantt De landen van de beide vrouwelijke opvolgers waren het object van begeerte 

vann hun naaste familieleden. De historie herhaalde zich, zij het niet helemaal! Een 

parallel,, cum grano salis. Maar, geen mooier gegeven om een fraai gelegenheids-

werkk te componeren.217 

Inn dit perspectief wordt thans ook duidelijk waarom de heraut in de Korte Kroniek 

vanvan Holland bijzondere aandacht heeft besteed aan de Friese aspecten van de Hol

landsee geschiedenis. Het is niet zozeer de actualiteit van de veldtochten tegen de 

Friezenn die Albrecht van Beieren tussen 1395-1401 ondernam, (op grond waarvan 

Vann Anrooij een navenante datering voor het werkje aannam), alswel de parallel 

mett het gedicht op de Slag bij Stavoren en de figuur van Willem IV die hem ertoe 

heeftt gebracht zoveel nadruk op dit aspect te leggen.218 

Tenslottee zij er nog op gewezen dat beide kronieken in feite eindigen in de tijd van 

dee twee beroemde voorvaderen precies op het moment van hun opvolging: de 
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KorteKorte Kroniek van Brabant met Jan IV van Limburg (+1335) en de Korte Kroniek van 

Ho/JandmetHo/Jandmet Margaretha van Henegouwen (+1356). Ik wil aannemen dat het wapen 

vann Margaretha's zoon Willem V, de Verbeider, pas later is toegevoegd, aangezien 

hett niet voorzien werd van een begeleidende tekst In vorm wijkt het bovendien af 

vann de voorgaande wapens doordat het op een gekleurd (groen) fond werd ge

plaatstt Van Anrooij vroeg zich af of er uit schaamte over de dolle graaf aan het 

Haagsee hof, mogelijk bewust voor een regeringsperiode van 10 jaar voor Marga

rethaa werd gekozen om de effectieve regeringsperiode van Willem V (die overigens 

geenn 5 maar 6 jaar duurde) stilzwijgend te kunnen overbruggen. Een dichterlijke 

vrijheidd of een kleine cosmetische correctie? Mij lijkt het laatste niet uit te sluiten, 

maarr niet uit schaamte.219 

Jann (TV) van Limburg, de oudste zoon van Jan III van Brabant was maar een kort 

levenn beschoren. Opmerkelijk is dat hij hier als Jan IV werd opgevoerd ondanks 

hett feit dat hij nooit als vorst is aangetreden aangezien hij in 1335 op zevenjarige 

leeftijdd reeds is overleden. In 1332 huwde hij Marie, de dochter van koning Philip

pee VI van Frankrijk. Zij overleed reeds het jaar daarop. De reden waarom Jan IV 

alss laatste in de reeks werd opgenomen, zou gezocht kunnen worden in de naams

gelijkheidd en de nadruk op Limburg (als het "Delfinaat" van Brabant). De andere 

tweee zonen van Jan III, Hendrik en Godfried, overleden pas respectievelijk 1349 

enn 1352. Johanna volgde op toen Jan III in 1355 overleed. Ook hier lijkt dus spra

kee van een kleine cosmetische correctie, want het is nauwelijks denkbaar dat de 

sterfdataa van deze rechtmatige opvolgers de contemporaine kroniekschrijvers on

bekendd zijn geweest. 220 

Voorr  het "Voorwerk "  van het Wapenboek betekent de koppeling aan de 

verlovingg van Jan IV van Brabant en Jacoba van Beieren dat dit gedeelte 

vann het handschrift pas op zijn vroegst in de zomer van 1417 ontstaan kan 

zijn . . 

Tott nog toe is altijd aangenomen dat de heraut Beijeren omstreeks 1414 is overle

den,, aangezien verdere vermeldingen die op hem betrekking hebben, in de Hol

landsee rekeningen na dat jaar ontbreken. Niettemin mag met de mogelijkheid re-
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keningg gehouden worden dat de heraut Beijeren in 1417 nog in leven is geweest In 

eenn rekening van het hof van Brabant uit de tijd van de verloving van Jan IV en 

Jacobaa wordt een heraut "Bavière" vermeld. Het lijkt er op of Claes Heijnenzoon 

hett Beierse huis na de dood van zijn broodheer Willem VI trouw is gebleven.221 

Err blijven bij deze hypothese uiteraard een aantal brandende vragen open. Alvo

renss de consequenties voor de Keizer en Keurvorstentekening te bespreken, waar 

hett mij uiteindelijk om gaat, moet hier op enkele van deze vragen nog nader wor

denn ingegaan. 

1)) De onvoltooide staat van het Wapenboek 

Hett Wapenboek Gelre is onmiskenbaar in een onvoltooide staat blijven steken. Het 

vermoedenn zou kunnen bestaan dat de heraut dan toch overleden is voor hij het 

handschriftt met zijn teksten aan het bruidspaar heeft kunnen aanbieden. Er is ech

terr in Den Haag nog een handschrift voorhanden dat, zoals gezegd, na het Wapen-

boekboek Gelre lijkt te zijn ontstaan namelijk KB 131 G 37, het zogenaamde Haagse 

handschrift.. Ofschoon de teksten van de Korte Kroniek van Brabant en de Korte Kro-

niekniek van Holland in dit handschrift niet letterlijk werden overgenomen uit het Wa-

penboekpenboek Ge/re, is de datering ervan desalniettemin relatief t.o.v. het Wapenboek Gelre 

zoalss Van Anrooij heeft aangetoond. Het zou in elk geval betekenen dat de heraut, 

gesteldd dat het Haagse handschrift een autograaf is, ook enige tijd na het schrijven 

vann de teksten van de Korte Kroniek van Brabant en de Korte Kroniek van Holland'm het 

WapenboekWapenboek Gelre, nog in leven is geweest.222 

Hett kan weliswaar niet uitgesloten worden dat het bij het Wapenboek Gelre gaat om 

hett exemplaar dat is aangeboden, maar veeleer lijkt het om een exemplaar te gaan 

datt daarvoor aanvankelijk wellicht bedoeld is geweest (zoal er voor de gelegenheid 

niett meerdere exemplaren zijn gemaakt), maar dat ter plekke bij de Korte Kroniek van 

HollandHolland is blijven steken, vervolgens terzijde is geschoven en tot een werk-

exemplaarr van de heraut is geworden waaraan nadien de andere teksten zijn toege

voegd.2233 Het losse blad in Gotha lijkt voedsel te geven aan een dergelijke veron

derstelling.. Bovendien is het aannemelijk dat de ereredes werden overgeschreven 
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vann een handschrift dat in ongerede was geraakt waarbij niet alleen de volgorde 

vann de katernen in de war was geraakt maar ook een katern ontbrak.22A 

[Zi ee Schema (=APP.II-E.KLEURING.WG.XLS) ] 

Dee ereredes op Adam van Mopertingen en hertog Willem II van Gulik in het Wa-

penboekpenboek Gelre zijn opgenomen na het Slotgedicht van de Erecyclus. In het Gotha 

fragmentt daarentegen volgt de ererede op Adam van Mopertingen direct op die op 

Diedericc van den Elner. Het taalgebruik in het fragment in Godia werd tot courant 

Middelnederlandss bijgeschaafd to.v. van de versies in het Wapenboek Gelre. Een 

dateringg van dit blad ca 1417 (of zelfs later) zou overigens veel beter sporen met 

dee datering van het gebruikte 'moderne' helmtype op het wapen, namelijk een 

steekhelmm i.p.v. een kuiphelm. Het handschrift waarvan het blad in Gotha het res

tantt is, werd waarschijnlijk met een geheel ander oogmerk gemaakt en is geen pa

rallellee variant geweest van het eerste gedeelte van het Wapenboek Gelre.225 

2)2) Het Wapengedeelte van het Wapenboek 

Hoewell Van Anrooij 1990 had gesteld dat het "Wapengedeelte" (het 

**** Wapenboek* zoals hij het aanduidde) en het "Voorwerk" niet de samenstellen

dee delen van een later tot stand gekomen convoluut zijn maar een door de samen

stellerr geïntendeerde eenheid vormen, had hij niettemin geconstateerd dat het 

handschrift,, afgezien van de werkelijk latere toevoegingen, in principe uit twee 

delenn is samengesteld: een Voorwerk (GE, fols.1-25) en een Wapengedeelte (GA, 

fols.26-122,, Van Anrooij meent zelfs fols.26-115), waarbij dit laatste gedeelte onte

genzeggelijkk eerder is ontstaan als het Voorwerk. Zijn analyse lijkt in principe cor

rect,2266 Het zou betekenen dat het Wapengedeelte dus een ouder, reeds bestaand 

handschriftt is geweest, dat de heraut op een bepaald moment heeft uitgebreid. 

Menn kan zich afvragen met welk doel dit oudere handschrift werd aangelegd. 

Eerderr werd hier de suggestie ter sprake gebracht dat het wapengedeelte van het 

^Wapenboek^Wapenboek Gelre mogelijk in verband heeft gestaan met de verleningg aan de heraut 

vann de titel van wapenkoning van de Ruwieren. Beschouwen wij dit ^Wapenboek als 

afzonderlijkk handschrift (dus zónder het Voorwerk) dan lijkt deze mogelijkheid 

weerr aan kracht te winnen. Wanneer wij terugkeren naar het jaar 1404, in de tijd 
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vann hooggespannen verwachtingen ten aanzien van Anton van Bourgondië als 

opvolgerr in het hertogdom Brabant, dan lijkt het toch geen gewaagde veronderstel

lingg dat misschien hij degene is geweest voor wie het *Wapenboek oorspronkelijk 

bestemdd is geweest227 Tenslotte was hij degene, zij het in expectandis, maar op dat 

momentt wel reeds hertog van Limburg, die zijn hertogelijke staat en prestige aan 

hett optuigen was: de legitimiteit van Anton was in 1404, door het plotselinge ver

scheidenn van Philips de Stoute, de architect van het grootse plan van opvolging in 

Brabantt en Limburg, echter veel problematischer dan in 1417 ten tijde van Jacoba 

enn Jan IV. Het was dan ook van eminent belang een goede heraut, beter zelfs, een 

ervarenn en deskundig wapenkoning tot zijn beschikking te hebben die de faam van 

zijnn heer overal royaal zou kunnen rondbazuinen. 

Welkk belang aan de kwestie van de legitimiteit en het prestige van Anton werd 

gehecht,, blijkt wel uit het feit dat hij op het moment dat hij tot gouverneur werd 

benoemd,, zich tevens direct als "hoge voogd over Aken" heeft laten erkennen, de 

stadd van Karel de Grote, waar traditiegetrouw de Rooms koning gekroond werd. 

Dee titel komt ons heden ten dage tamelijk schimmig voor maar de toenmalige be

tekeniss ervan moet niet onderschat worden omdat de titel een band lijkt te hebben 

gehadd met de titel van hertog van Lotharingen en markgraaf van het Rijk , die de 

hertogenn van Brabant voerden: de formele binding met het Duitse Rijk. Wanneer 

wijj dit mogen aannemen wordt duidelijk in welk kader ook de titel van wapenko

ningg van de Ruwieren gezien moet worden, namelijk zeer waarschijnlijk eveneens 

ressorterendd onder de titel van hertog van Limburg en van Lotharingen.228 Het 

strevenn naar een aansluiting bij het glorieus schimmerende verleden en de preten

tiess van de voortzetting van aloude en roemrijke tradities alsmede de daarmee ver

bondenn aloude rechten op belofte deze te zullen waarborgen, waren alle gericht op 

dee legitimering van Antons aanspraken op het hertogdom. Aldus werd ook de 

gunstt gezocht, zij het vergeefs, van de keizer cq Rooms koning, wiens vazal hij als 

hertogg van Brabant zou worden, de enige die de rechten definitief formeel kon 

bevestigen.. Uyttebrouck heeft er op gewezen dat de Rooms koningen cq keizers, 

Antonn en nadien Jan IV en zelfs Philips de Goede, nooit als hertogen van Brabant 
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hebbenn erkend. Maar aan de situatie de facto heeft dat nooit enige afbreuk ge

daan.229 9 

Dee Keizer- en Keurvorstentekening 

Daarmeee zijn wij tenslotte weer teruggekeerd bij een onderdeel van het wapenge-

deeltee waar, naar we mogen aannemen, de eerste onderzoekers van het handschrift 

opp een verkeerd spoor terecht zijn gekomen: de frontispiece met de Keizer en 

Keurvorsten-tekeningg waar ooit keizer Karel IV van Bohemen en zijn keurvorsten 

werdenn herkend. Schmidt heeft deze identificatie, zoals eerder gezegd, terecht af

gewezenn zonder echter een alternatief te kunnen bieden. Ook de mogelijkheid dat 

keizerr Sigismond werd voorgesteld heeft hij verworpen. Naar zijn mening zou "der 

Kaiserr schlechthin" of het "Reichsgewalt" voorgesteld zijn.230 Toch lijkt deze fron

tispiecetispiece voor zijn tijd een te levendige voorstelling van een abstract concept als het 

"Reichsgewalt"" dat op dat moment vermoedelijk veeleer door middel van een wa

penschildd met een grote Rijksadelaar (Afb.2.6.3) zou zijn weergegeven.231 

Inn aansluiting op de daad die Anton van Bourgondië stelde door zich direct als 

"hogee voogd van Aken" te laten erkennen alsook de titel van hertog van Lotharin

genn en markgraaf van het Heilige Roomse Rijk met de daaraan verbonden titel van 

hett ambt van aartsmaarschalk, die hem weldra zou toekomen, ligt het voor de 

handd en ook geheel in de lijn van het toenmalige denken, om aan te nemen dat in 

dee tekening Karel de Grote met zijn zeven keurvorsten werd voorgesteld 

(Afb.2.6.4).. De verbeelding van Karel de Grote past heel wel in de traditie die zich 

opp dat moment ontwikkelde (Afb.2.6.5-8).232 Volgens Antoine de la Salie (1459) 

zouu de titel van Wapenkoning van de Ruwieren voor het eerst door Karel de Gro

tee zijn verleend.233 

Eenn dergelijke verbeelding voegt zich voorts geheel in de traditie van de politiek 

gekleurdee historiografie in Brabant waar in de genealogieën (waaruit de historiogra

fiee zich ontwikkelde), zoals Stein aangaf, twee ideeën centraal hebben gestaan: na

melijkk het m#/».r-motief, inhoudende de overtuiging dat de Brabantse hertogen in 

rechtee lijn afstamden van de Karolingische koningen en keizers en zelfs uiteindelijk 

vann de Trojanen; ten tweede de idee dat Brabant de kern vormde van het uitge-
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strektee Karolingische rijk, of iets bescheidener, tenminste van het oude Neder-

Lotharingen.. De band tussen de beide ideeën vormde de dynastie.234 

Dee consequentie van de verbinding van het handschrift met de aanspraken van 

Antonn van Bourgondië is wel dat het wapengedeelte het eerst en als apart hand

schriftt is ontstaan, ca 1404, de tekening met de Keizer en keurvorsten dus inbe

grepen.. Daarmee lijkt een ontstaan van de tekening in Gelre en een toeschrijving 

aann een van de twee oudere Maelwaels, Willem of Herman, vrijwel uitgesloten. 

Hoewell wij nu onze eerdere definitie van de tekening als de hoeksteen van de Gel

dersee kunst omstreeks 1400 ("bodenstandig" gezien) in deze hypothese dreigen te 

moetenn prijsgeven, blijft de mogelijkheid van een toeschrijving aan Jan Maelwael 

(uitt het oogpunt van "Blut") niettemin bestaan. Immers Jan Maelwael (+1414) was 

opp dat moment zonder meer een van de meest vooraanstaande schilders aan wie 

Philipss de Stoute bovendien de artistieke leiding van het "miljoenen-project" van 

dee Chartreuse de Champmol had toevertrouwd. 

Uitt de documenten is niet op te maken of omstreeks dezelfde rijd, voorjaar en 

zomerr 1404, toen heraut Beyeren quondam Gelre naar Brussel en Namen reisde, 

enn ongetwijfeld daarna in het gezelschap van Willem van Oostervant in het kader 

vann de rouwplechtigheden voor Philips de Stoute naar Douai, Jan Maelwael in 

dezelfdee contreien is geweest en bij gelegenheid heraut Beyeren (zijn landsman!) 

ontmoett kan hebben. Niettemin is het aannemelijk dat Jan Maelwael voor de festi

viteitenn in Brussel of direct na de dood van Philips de Stoute in verband met de 

voorbereidingenn voor de rouwplechtigheden in Douai op 14 mei naar het hof is 

verordonneerdd (waarna het lichaam naar Dijon werd vervoerd en bijgezet in de 

Chartreusee van Champmol bij Dijon (16 juni)). Bij een dergelijke gelegenheid 

moestenn alle zeilen worden bijgezet voor een grootse pompe junèbre. Het was niet 

slechtss de eer en de plicht van een hofschilder op zulk een moment voor het laatst 

zijnn heer te dienen, het was ook zijn recht op het werk en alle daaruit voortvloei

endee (extra) verdiensten.235 
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II.6 BB DE ONVOLTOOID E STAAT VA N HET «WAPENBOEK GELRE 

Tott nog toe is er een relatie verondersteld tussen het ^Wapenboek en de aanstelling 

vann de heraut Beieren quondam Gelre tot Wapenkoning van de Ruwieren. Deze 

veronderstellingg werd ingegeven door het universele karakter van het *Wapenboek 

enn de nadrukkelijke oriëntatie op het keizerschap. De heraut zou het voor zich zelf 

hebbenn aangelegd als een ceremonieel ambtsdocument Daarmee zou verklaard 

zijnn dat het handschrift in zijn bezit is gebleven, het aanvullingen bevat en onvol

tooidd is gebleven. Zoals al eerder gezegd, betwijfel ik ernstig of het handschrift 

aangezienn kan worden voor een ceremonieel ambtsdocument.236 Zo heb ik hierbo

venn de hypothese ontwikkeld dat de heraut zijn boek in het voorjaar van 1404 mis

schienn heeft willen aanbieden aan Anton van Bourgondië als toekomstige hertog 

vann Brabant in het kader (als tegenprestatie) van zijn voordracht cq aanstelling tot 

Wapenkoningg der Ruwieren. Een punt in deze hypothese is echter dat het hand

schriftt onvoltooid is gebleven en dat het ook na 1404 kennelijk nog in bezit van de 

herautt is geweest, hetgeen er op zou kunnen wijzen dat de aanbieding ervan aan 

Antonn (of eventueel aan hertogin Jeanne) geen doorgang heeft gevonden.237 

Maarr hier zij er nogmaals aan herinnerd dat de hertog van Brabant niet zozeer zelf 

hett recht heeft gehad de titel toe te kennen alswel het recht om de voordracht tot 

dee verlening ervan te doen bij de Rooms-koning cq de Keizer. Zo ligt het zelfs 

meerr voor de hand dat de heraut het *Waf>enboek heeft gemaakt met het oog op de 

officiëlee Rooms-koninklijke of keizerlijke toekenning of bevestiging van zijn titel, 

bijj welke gelegenheid hij dan zijn boek aan de Rooms-koning of keizer had kunnen 

aanbieden.. Met lege handen kon men als heraut toch moeilijk voor de opperleen-

heerr van het Christendom verschijnen (Afb.2.6.9-10).238 

Eenn door koop verworven of geërfde titel behoefde echter een bevestiging van 

degenee die gerechtigd was deze te verlenen, in dit geval dus de Rooms-koning of 

dee keizer. Ik wil hier het vermoeden naar voren brengen dat de heraut deze officië

lee bevestiging van zijn titel nooit heeft kunnen verwerven. Dat lijkt niet zozeer aan 

hemzelff gelegen te hebben alswel aan het feit dat Anton van Brabant en, na 1415, 
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zijnn zoon Jan IV, die deze voordracht dienden te doen, door geen van de Rooms

koningenn (behalve Wenzel) ooit als hertogen van Brabant zijn erkend. Uiteraard 

hebbenn zij verschillende malen de nodige moeite gedaan om deze erkenning te 

verwerven.. Maar de telkens wisselende politieke constellatie is voor hen in dat 

opzichtt nooit gunstig geweest. Van de zijde van de drie Rooms-koningen in de 

periodee 1400-1420, heeft altijd weinig bereidheid bestaan om tot erkenning van de 

hertogenn over te gaan. Na de afzetting van Wenzel van Bohemen in 1400 heeft de 

nieuww verkozen Rooms-koning Ruprecht van de Palts elk verzoek tot erkenning 

vann de hand gewezen uit angst voor een te grote machtsopbouw van de Bourgon

diërss in de gebieden grenzende aan het Duitse Rijk. Hij had bij zijn verkiezing 

moetenn beloven de landen die steeds verder buiten het Rijk dreigden te geraken, te 

recupereren,, hetgeen in het Noorden vooral voor Brabant, Rijks-Vlaanderen en 

Luxemburgg gold. 

Maarr ook Wenzel, die zich overigens nooit bij zijn afzetting heeft neergelegd, heeft 

zichh aanvankelijk tegen een erkenning van de hertogen in Brabant verzet, niet 

slechtss vanwege het feit dat Brabant en Luxemburg als rijkslenen bij ontstentenis 

vann wettige opvolgers, weer aan het Rijk waren vervallen, maar vooral omdat het 

omm oude stamlanden van de Luxemburgse familie ging waarop zij zelf erfrechten 

lietenn gelden. Toen Anton van Brabant echter na de dood van zijn eerste vrouw 

Jeannee de StPol (1407), hertrouwde met de nicht van Wenzel namelijk Elisabeth 

vann Goerlitz (1409), was Wenzel op 25 augustus 1411 wel bereid Anton als hertog 

vann Brabant te erkennen, ofschoon direct daarop grote strubbelingen over 

Luxemburgg als douarie van Elisabedi ontstonden. Maar de erkenning van Wenzel 

legdee op dat moment toch al niet zoveel gewicht meer in de schaal aangezien de 

feitelijkee macht in het Rijk in handen van zijn broer Sigismund was gekomen, die 

inmiddelss tot Rooms-koning was gekozen. 

Sigismund,, aanvankelijk Rijksvicaris (1396) en na de dood van Ruprecht (18 augus

tuss 1410) tot Rooms-koning verkozen (definitief 21 juli 1411), claimde in 1412 en 

opnieuww na de dood van Anton in 1415, het verval van Brabant aan het Rijk en hij 

iss evenmin bereid geweest de Brabantse hertogen te erkennen, in feite om dezelfde 
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politiekee en familiaal erfrechtelijke redenen als Wenzel en Ruprecht. Het is voor

stelbaarr dat bij de kroning van Sigismund in Aken tot Rooms-koning op 8 novem

berr 1414 een poging tot erkenning is ondernomen. Ik wil in dit verband herinne

renn aan de titelpagina van het ^Wapenboek waar naar alle waarschijnlijkheid Karel 

dee Grote werd verbeeld alsook aan het feit dat Sigismund op 30 oktober 1413 bij 

dee bijeenroeping van het Concilie in Konstan2 (1 november 1414) zich tot 'Voogd 

vann de Kerk' betitelde en zich in een *Edictum Universale' beriep op het recht tot 

bijeenroepingg van een concilie op grond van zijn 'Imperiale Officium', waarmee hij 

aanknooptee bij het keizers-ideaal van Karel de Grote. Na heftig protest van ko

ningg Ferdinand van Aragon tegen deze universele keizerlijke aanspraken, heeft 

Sigismund,, naar het schijnt, deze terminologie laten varen. Dit alles was wel de 

wereldd van de heraut.239 De Beiers-Bourgondische conctie van Jan zonder Vrees, 

Antonn van Brabant en Willem VI van Holland, Zeeland en Henegouwen heeft 

echterr noch met geweld noch met geld Sigismund ooit tot erkenning van de de 

facto-hertogenn van Brabant kunnen bewegen. 

Mett elke mislukte poging tot erkenning van de hertogen door de Rooms-koning, 

verdweenn ook voor de heraut de officiële erkenning van de titel van Wapenkoning 

vann de Ruwieren telkens weer achter de horizon. Wij willen aannemen dat hij, 

evenalss de hertogen zelf, toch nimmer de hoop heeft opgegeven. Zo mag mis

schienn verondersteld worden dat Willem VI hem niet heeft vergeten tijdens zijn 

onderhandelingenn met Sigismund in Londen in begin juni 1416, die overigens zo 

desastreuss zijn verlopen dat Willem VI in opperste woede spoorslags Londen heeft 

verlatenn en naar Holland is vertrokken, alle gevaren van een overhaaste overtocht 

overr zee trotserend. De delegatie die de hertog van Brabant op 23 december 1416 

naarr Sigismund in Maastricht zond, werd toegebeten "Gij wilt dus Fransen zijn?..." 

enn keerde onverrichterzake huiswaarts.240 In juli 1417 werd opnieuw een poging 

gedaan.. Een Brabants gezantschap werd naar Konstanz gezonden alwaar het Con

ciliee plaatsvond. De gezanten hadden echter tevens als opdracht de pauselijke dis

pensatiee voor het huwelijk van Jan IV en Jacoba te verwerven. Maar Sigismund 

bleekk nog altijd onverzettelijk en sanctioneerde zelfs, als fel tegenstander van erf

opvolgingg in de vrouwelijke lijn, op 16 september 1417 het huwelijk van zijn nicht 
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Elizabethh van Görlitz met Jan van Beieren wien hij bovendien de opvolging in 

Holland-Zeelandd en Henegouwen beloofde.241 Paus Martinus V heeft, ondanks de 

tegenwerkingg van Sigismund en Jan van Beieren, op 22 december 1417 de dispen

satiee van het huwelijk van Jan IV enjacoba verleend, die hij overigens enkele we

kenn later onder druk van Sigismund weer herriep. Desalniettemin werd er ge

trouwdd en de kerkelijke inzegening vond 10 april 1418 plaats. Misschien heeft de 

herautt nog enige hoop gehad in november 1417 toen Sigismund met Martinus V 

tott afspraken over zijn kroning in Rome was gekomen en de algemene verwach

tingg op dat moment was nog dat deze spoedig zou plaatsvinden. Sigismund had 

zelfss reeds een groot keizerlijk zegel laten vervaardigen. Maar zijn kroning heeft op 

zichh laten wachten en uiteindelijk pas op 31 mei 1433, door paus Eugenius IV, 

plaatsgevonden.242 2 

Zoo is het bepaald niet onaannemelijk dat de heraut met de eerste afspraak over zijn 

voordrachtt (vermoedelijk ca 1404) het ^Wapenboek is begonnen met het oog op de 

aanbiedingg ervan aan de Rooms-koning cq keizer bij de zozeer begeerde officiële, 

ceremoniëlee toekenning of bevestiging van zijn titel als Wapenkoning van de Ru-

wieren.. Maar aangezien het er kennelijk nooit van gekomen is, is het handschrift 

(mett telkens wat toevoegingen) als een schone droom gekoesterd, onvoltooid in de 

ladee van zijn lessenaar blijven liggen en tenslotte, waarschijnlijk na zijn dood, in 

anderee handen, wellicht van zijn opvolger, overgegaan. 

Conclusie e 

Dee conclusie dat het bij het Wapenboek Gein gaat om een handschrift dat, na zijn 

oorspronkelijkee functie verloren te hebben, vervolgens tot een verzamelbundel is 

verwordenn door uitbreidingen en toevoegingen, lijkt onontwijkbaar. Er kan dan 

ookk nog moeilijk langer gesproken worden van een "geïntendeerde eenheid" zoals 

Vann Anrooij ooit heeft gesteld. 

Samengevatt zouden nu in het Wapenboek Gein een aantal fasen onderscheiden 

kunnenn worden: 
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1)) oorspronkelijk opgezet vanaf ca 1404 als een Wapenboek maar onvoltooid geble

ven,, later nog uitgebreid; 

2)) ca 1417 met een voorwerk voorzien waarin drie stukken (de gedichten Van den 

Ever,, Op de slag bij Stavoren en de Korte Kroniek van Brabant, maar mislukt; 

correctiess in het eerste stuk; 

3)) daarna als copie-boek gebruikt: aanvulling in een ander schriftftype met het 

vierdee stuk, namelijk de Korte Kroniek van Holland en, 

4)) een aantal ereredes, overgeschreven (in twee lange kolommen) uit een ouder 

handschriftt dat uit elkaar aan het vallen was (namelijk katern op verkeerde plaats 

enn een katern ontbrekend: begin serie ereredes, dan erecyclus, rest van de erere

des); ; 

5)) toevoeging van de ererede op Willem van Gulik; 

6)) uitbreidingen in het wapengedeelte en overige latere toevoegingen. 

Mett betrekking tot de Keizer en Keurvorstentekening zou dit kunnen betekenen 

datt deze tot de eerste opzet en het oudste gedeelte van het handschrift, dat wil 

zeggenn het Wapengedeelte, heeft behoord dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf ca 

14044 tot stand is gekomen. 

*** * 
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II. 77 CONCLUSIE 

Inn dit tweede deel zijn de documentaire gegevens m.b.L de families Maelwael en 

Limburgg opnieuw bekeken en is gepoogd een beeld te vormen van hun artistieke 

achtergrondd in Gelre. Daarbij kwam naar voren dat er in Gelre bitter weinig be

waardd is gebleven uit de tijd omstreeks 1400 en dat er in feite slechts één werk in 

aanmerkingg komt dat misschien beschouwd zou kunnen worden als een werk van 

eenn van de Maehvaels of de Limburgs, nl de Keizer- en Keurvorstentekening in 

hett Wapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Deze tekening bleek 

stilistischh gezien opvallende overeenkomsten te vertonen met een aantal miniatu

renn in de Tres Belles Heures de Notre-Dame, een handschrift dat zeker in Frankrijk en 

vermoedelijkk in Parijs is ontstaan en bovendien zeker in bezit van Jean de Berry is 

geweest.. De miniaturen toegeschreven aan o.a. de Heilige Geestmeester bleken 

zoveell overeenkomsten te tonen met werken die in de directe omgeving van Gelre, 

d.w.z.. Noord-Duitsland, Westfalen, Keulen en de Nederlanden gelocaliseerd zijn 

datt het niet onaannemelijk is dat in de Keizer- en Keurvorstentekening en de 

groepp Parij se miniaturen misschien werk is teruggevonden van de leden van de 

familiess Maelwael en Limburg, d.w.z. van Jan Maelwael en de Gebroeders Lim

burg.. De Keizer- en Keurvorstentekening en de miniaturen van de Heilige Geest

meesterr benaderen het meest de stijl van Meester Francke, hoewel het werk van 

dezee meester later gedateerd is. Er zijn verder verbindingen aan te wijzen met wer

kenn die zeer waarschijnlijk in Soest, Keulen en misschien Holland zijn ontstaan. 

Dee Heilige Geestmeester lijkt behoord te hebben tot een iets vroegere generatie 

kunstenaarss dan Meester Francke en veeleer een tijdgenoot te zijn geweest van 

Meesterr Bertram en Conrad von Soest 

Hierr zij slechts een poging gedaan een hypothese te formuleren: de Heilige Geest

meesterr kan misschien met Jan Maelwael vereenzelvigd worden en de Meester van 

dee Confessores en de Baptistmeester met twee van de Gebroeders Limburg. De 

hypothesee is niet anders als provisorisch en fragiel. Maar misschien zullen er in de 

toekomstt nog eens documenten en mogelijk ook werken te voorschijn komen die 

haarr zullen kunnen bevestigen dan wel tegenspreken. Een feit is wel dat in dezelf-
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dee periode dat Jan Mealwael en de Gebroeders Limburg in Frankrijk in dienst van 

Filipss de Stoute en Jean de Berry, d.w.z. 1396-1416 werkzaam zijn geweest, in de 

msss van de hertog van Berry miniaturen voorkomen die opvallende overeenkom

stenn vertonen met werken (schilderijen, tekeningen en miniaturen) die in dezelfde 

periodee in Noord-Duitsland, Westfalen, Keulen en Holland / Gelre zijn ontstaan. 

Bijj het zoeken naar een meer nauwkeurige datering van de Keizer- en keurvorsten

tekeningg is het Wapenboek Gelre geanalyseerd (doenlijk voorzover als mogelijk). 

Daarbijj is naar voren gekomen dat het Wapengedeelte met deze Keizer- en keur

vorstentekeningg het oudste gedeelte van het ms vormt, zij het dat hierop nader

handd aanvullingen zijn gemaakt. Indien het in verband met het wapenkoningschap 

vann de Ruwieren van de heraut Gelre is ontstaan, lijkt een begin van het ms vóór 

14044 niet erg aannemelijk. Indien tevens, zoals hier als een vermoeden naar voren 

iss gebracht, de heraut het aan een van de Rooms-koningen bij de bevestiging van 

zijnn titel heeft willen aanbieden, lijkt zelfs een datering tussen ca 1409 en 1417 niet 

uitgeslotenn te kunnen worden. De onvoltooide staat van het ms alsmede de veron

derstellingg dat het altijd in bezit van de heraut is gebleven, zouden aanwijzingen 

kunnenn zijn dat het tot een aanbieding aan een van de Rooms-koningen nooit is 

gekomen. . 

Ookk het zg Voorwerk van het Wapenboek is vermoedelijk pas ca 1417-1418 ont

staann indien mag worden aangenomen dat de vier eerste stukken in dit gedeelte 

vann het ms, nl de twee gedichten respectievelijk op Jan III van Brabant en Willem 

IVV van Holland en de twee korte kronieken respectievelijk betrekking hebbende 

opp Brabant en Holland, zijn geschreven ter gelegenheid van de huwelijksalliantie 

tussenn het 'Brabantse' en het 'Hollandse' huis, in het bijzonder de verbintenis van 

Jann IV van Brabant met Jacoba van Beieren, die op 1 augustus 1417 was overeen

gekomen.. De bruiloft had echter pas 10 april 1418 plaats. 

Mett betrekking tot de overige teksten in dit gedeelte van het ms, de zg ereredes, 

konn worden vastgesteld dat het met uitzondering van de laatste ererede op Willem 

III van Gulik (1361-1393) (nr. XVII), vermoedelijk gaat om bewerkingen door de 

herautt Gelre van stukken van de hand van een andere auteur uit het derde kwart 

vann de 14dc eeuw. Op grond van de zg Duitse kleuring van deze stukken is hier het 
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vermoedenn naar voren gebracht dat deze auteur oorspronkelijk uit een Duitsspre

kendee landstreek afkomstig is geweest. 

Tenslottee is op grond van de geringe gelijkenis met eigentijdse Keizers of Rooms

koningenn geconcludeerd dat het bij de keizer op de Keizer- en keurvorstenteke

ningg niet gaat om een portret maar hoogstwaarschijnlijk om de uitbeelding van de 

Keizerr en zijn keurvorsten in algemene zin als het hoogste wereldlijke gezag, waar

bijj in het bijzonder Karel de Grote, de stichter van het Duitse Rijk, bedoeld lijkt te 

zijnn geweest 

*** * 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK II.l . 

DEE GEBROEDERS LIMBUR G 

11 De documenten met betrekking tot de Maehvaels en Limburgs werden door Gorissen 
19544 en 1957 op een overzichtelijke wijze gepubliceerd. In het vervolg zal daar altijd in 
eerstee instantie naar verwezen worden door middel van de letter G met een nummer. 
Prochnoo 2002, 253-378 Die Quellen, gaf onder andere een aantal nieuwe transcripties van 
documentenn met betrekking tot Jan Maelwael in de Archives départementales de la Cóte 
dOrr in Dijon en elders. Zij kende de publikaties van Gorissen niet. 

Dee naam in dit document wordt meestal (ten onrechte) als Bolure gegeven. Zie over dit 
misverstandd Hoofdstuk 1.2 alhier. Desondanks is in de CT Nijmegen 2005 de lezing Bo
luree aangehouden (zij het met verwijzing naar Monget 1898 die de lezing Bonne gaf). 
Vann Buren 1996, 250 meende dat wellicht een "Albrecht of (probably) Woluwe, near 
Brussels"" bedoeld geweest zou kunnen zijn. Zij pleitte ervoor het document in het archief 
inn Dijon nog eens na te kijken. 
Overr de miniaturist de clericus Jan van Woluwe, werkzaam voor hertogin Johanna van 
Brabantt vanaf 1378, zie Sleiderink 2003,139 met verdere verwijzingen. 

Mogelijkk is Alebret uit de stad Bonn afkomstig geweest, waarschijnlijk niet Beaune, im
merss Beaune zou in de kanselarij van de hertog van Bourgondië beter bekend zijn geweest 
en,, naar mag worden aangenomen, waarschijnlijk correcter gespeld zijn. De naam Alebret 
(datt wil zeggen Albrecht, Albert) duidt op een Noordelijke origine. Vermoedelijk was hij 
eenn landgenoot van de Maehvaels. Men zou zelfs even aan een lezing van Bonne als bij
voorbeeldd Borne (nabij Hengelo (Overijssel) kunnen denken. Ook Henwood 1981, 117 
volgdee de lezing Bolure en verwees naar de publicatie van Dehaisnes 1886, II, 790. Naast 
dezee Alebret de Bonne noemde hij nog in zijn overzicht Aubertin Baillefèves (110), Albret 
Iee grand (151), Allebret Neyghehoren (164) en tenslotte een Alebert de Rucembourc (172). 
Dezee laatste drie werden resp. in 1389 en 1388 als nieuwe meesters ingeschreven. Albret Ie 
grandd is in 1396 en 1406 nog werkzaam in Parijs. Over Allebret Neyghehoren is verder 
nietss bekend. Alebert Rucembourc is in 1393-94 werkzaam voor Filips van Bourgondië 
(Dehaisness 1886, II, 708). Behalve Alebret de Bonne en Aubertin Baillefèves worden alle 
anderenn in Paris, Archives nationales, T 1490/6 genoemd. 

Naa de moord op Aleid van Poelgeest in Den Haag in de nacht van 21 september 1392 
werdenn (pas) 28 mei 1393, 53 personen verbannen en hun goederen verbeurd verklaard, 
onderr wie een aantal Hoekse edelen, en voorts enkele Haarlemmers onder wie Albrecht de 
goudsmidd cfr. Janse 1993, 113. Zie ook Waale 1990, 241-2: onder de ballingen was ook 
eenn Albrecht , de goudsmid uit Haarlem, naar: AGH 198 f.69; (Devillers Cartulaire II, 
555-557). . 

Inn Londen kwam in 1403, een zekere John van Bonne, Dutchman and goldbeater, in 
aanvaringg met de gilde, cfr T.F.Reddaway and L.E.M. Walker, The Early History of the 
Goldsmith'ss Company 1327-1509; 
Thee Book of Ordinances 1478-1483, London 1975; en 82: Albrigh t de Aldernak was 
finedd (100s.) for teaching a Dutch page; note 73: Minute Bk A -t-a, p.93; A +b, p.47. 
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Thomass 1910, 373-375, noemde een M.Jehan Bonne estudiant de I'université, en récom-
pensationn des peines qu'il a soustenues a cause des jeux de la nativité St Jehan Baptiste 
lequelss Monsr (dat wil zeggen de dauphin Louis de Guyenne) a fait jouer au Louvre de-
vantt luy, XL Lt De opvoering vond plaats in juni 1415. Hij was afkomstig uit de diocees 
Autunn en maitre des enfants de choeur a la Sainte-Chapelle de Dijon en maistre des En-
fanss du Palais de Paris, zie Chartularium universitatis Parisiensis publ. par Denifle & Cha-
telain,, IV, 82: Ie 9 novembre 1403, Johanni Bonne, presb.Eduens.dioc.mag. in artactuque 
stud.Parisiuss in fac.theol.; Mark 1939, 141; Douet-d'Arcq 1865, 298: A Jehan Bonne, 
maistree des Enfans du Palais de Paris, Compte de 1'Hotel de Jean due de Berry, 1 nov.1397 
-- apr.1398, (Arch. Empire, Registre KK 253 fol.1). 
Err was een familie de Bonne afkomstig uit S.Bonnet-en-Champsaur, en Dauphiné XlIIe-
XVee eeuw, die acht generaties lang notarissen voortbracht, cfr. Dictionnaire de Biographie 
francaise,, dir. M.Prevost & R. d'Amat, Paris, 1954, VI. 

Jeann Cocatrix dit de Bonnes was prévót des marchands in Parijs in 1378. 

Inn een chronologisch overzicht van de Bazelse goudsmeden wordt in 1366 een Heinki 
vonn Bonne, Goldschmiedknecht genoemd, cfr. Barth 1978,160. 
Davidd 1944, 137-157, 201-228, spec.223 meende ten onrechte dat in het document van 9 
februarii 1401 (s.a.) met Hennequin Jean Malouel was bedoeld. 
Cazelless 1984, 64-5, kennelijk Dimier 1928, 304 en Dimier 1929(B) volgend, betwijfelde of 
hett om dezelfde personen ging gezien de onzekerheid in de schrijfwijze van de namen i.e. 
Jacquemin,, Gillequin verderop in het document. Ten onrechte naar mijn mening. 

22 Zie APPENDDII - C 
Voorr de veronderstelling (van o.a. Meiss) dat het om een andere bijbel zou hebben gehan
deldd zie alhier HOOFDSTUK 1.1 
Ziee ook nog de Bijbels die Jean de Berry tussen 1386-94 ten geschenke kreeg van paus 
Clemenss VII (Bib.Vatlat 50-51), Meiss Late 1969, 194-198, 342-3. 

33 Over deze drie schilders: 
Jacquess Coene: 
Jacquess Coene wordt in het document gekwalificeerd als paintre. Volgens Durrieu zou hij 
tee identificeren zijn met de Boucicaut-meester maar hij is hierin niet gevolgd; Meiss heeft 
dezee identificatie opnieuw gelanceerd, maar heeft geen nieuwe overtuigende gezichtspun
tenn naar voren gebracht. Zie voor recente studies over de Boucicaut-meester nog Bartz 
1999,, Rouse 2000, II, 56-57, 211-216, Appendix HA, Geisler Andrews 2002 en Vellela-
Petitt 2003. 

Haincelinn de Haguenau: 
Haincelinn wordt in het document gekwalificeerd als enlumineur; De stationnaire Regnault 
dee Montet, in 1415 beschuldigd van spionage voor de Engelsen, verklaarde Haincelin de 
Haguenauu in het hotel de Bourbon ontmoet te hebben, waar de Engelse ambassadeur, 
Richardd bisschop van Norwich verbleef. Het is te vermoeden dat Haincelin adviseur van 
dee bisschop is geweest (=Richard bisschop van Norwich was met een gezantschap in 
Parijss voor onderhandelingen over vrede en het huwelijk van Henry V Lancaster met Ca
therinee de France, Lehoux 1966-1968, III, 355; 357-361: 8 augustus arriveert het gezant
schapp in Parijs (met 500 man!); 382: 10 febr.1415 arriveert een nieuw Engels gezantschap 
mett o.a. de bisschop van Norwich; de vrede tussen Armagnacs en Bourgondiërs werd 
geslotenn op 22 febr.1415 (tot verdriet van de Engelsen; 384: 14 maart onderhandelingen 
gestoptt en Norwich in Londen terug 29 maart (zie Mirot 1898-1900); (12 aug. Henry 
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steektt over en slaat het beleg om Harfleur, 25 oct slag bij Azincourt, 29 dec. arriveert 
Bernardd d'Armagnac in Parijs, wordt tot connétable benoemd en gaat direct orde op zaken 
stellenn dat wil zeggen hij onderneemt flink actie tegen de Bourgondische partij in Parijs 
alvorenss zich tegen de Engelsen te keren; het proces tegen Jean Fusoris: 387; zie voorts 
nogg Mirot 1900,255; Rouse 2000,1,297-300, H, 73-74; LebaÜry 2005,363 nr.5. 

Buettnerr 1996, 106 n.61 merkte op dat Haincelain in de rue de Quincampoix woonde, 
vlakbijj de rue Vieille-Monnaye en dat hij mogelijk een van de schilders was, namelijk de 
schilderr B, die onder de naam van de zogenaamde Coronation-meester schuilgaan. 

Voortss is hij werkzaam geweest voor Isabeau de Bavière (1403) en voor Louis due de 
Guyennee (1409-1415), Thieme-Becker 15 (1922) 487; Champeaux 1894, 127; Lebailly 
2005,3633 nr.5 (1409-1410). 

Meïsss Late 1969, 65: Haincelin de Haguenau who actually may have been the Bedford 
Master;; idem n.318: hypothesis advanced by Durrieu 1904, 72. Meiss zou dit bespreken in 
zijnn Boudcaut Master 1968, 64-65. Regnault de Montet stationnaire verklaarde in 1415 bij 
zijnn bezoeken aan de bisschop van Norwich (Engelse ambassadeur) die in het Hotel de 
Bourbonn verbleef, aldaar de miniaturist Haincelin te hebben ontmoet. 

Dee Winter 1985, 281 n.79 waar Nordenfalk zonder enige grond Haincelin een miniatuur 
vann de cour amoureuse in Wenen heeft toegeschreven. 

Ookk Stainer  wordt in het document als enlumineur gekwalificeerd; over Stainer is verder 
nietss bekend, zie Thieme-Becker 31 (1937), 464. 

Overr  contract en dienstverband: 
Hierr wil ik nog opmerken dat hun oom Jan (Hannequin) Maelwael van 5 aug. 1397 (G45) 
tott aan de dood van hertog Filips van Bourgondië op 27 april 1404 in HaL in hertogelijke 
dienstt is geweest als peintre et varlet de chambre de monsieur. Jan zonder Vrees bevestig
dee hem opnieuw in deze aanstelling op 1 juni 1406 (G.87) waarvoor hij op 9 september de 
diensteedd aflegde (G.88). Zijn dienstverband werd dus gecontinueerd, zij het niet direct 
aansluitend.. Gorissen 1954, 165 heeft verondersteld dat hij in 1405 naar Nijmegen is ge
reisdd om in het huwelijk te treden met Heilwig van Redichaven. 
Overr dienstverband / contract / opdrachten via anderen zie: Warnke 1968 die het verschil 
inn status, van dienstverband contracten, subcontracten etc. ter sprake brengt Zie ook nog 
Dijkstraa 1990; Vroom 1958-1959. 

Dee welhaast automatische continuering van personeel was overigens vrij gebruikelijk (ook 
bijj andere hoven was dit vaak het geval). Dit nam niet weg dat andere vorsten etc. op 
zulkee momenten de kans waarnamen personeel weg te kapen door aanlokkelijke aanbie
dingenn te doen. Immers, de dood van een broodheer betekende de ontslag van de dien
steed.. Aldus was men vrij een nieuwe broodheer te kiezen. 

Hett was gebruikelijk het zegel van een overleden persoon, van lieden die uit hun ambt 
ontzett waren, die veroordeeld en ter dood gebracht waren of van steden die veroverd 
waren,, te breken. Na de begrafenis van de hertog van Berry werd zijn "Hotel" opgeheven: 
Lehouxx 1966-1968, III, 418 n.8: "Aux personnes contenues oudit roolle, pour eulx en aler 
dee Bourges en leurs hostels apres ce qu'ilz [ont] convoie dudit feu seigneur de Paris et que 
1'ostell d'icellui seigneur fut rompu ..."; voorts was er sprake van een lading hooi die "ne 
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fiirentt point livrez en la despence, pour ce que 1'ostel de feu mond. seigneur avoit este 
rompuu Ie jour precedent" Lehoux interpreteerde "rompu" ten onrechte in de zin dat de 
bandd tussen de hertog en de wereld van de levenden verbroken was. Met de uitdrukking 
werdd echter bedoeld dat het zegel van de hertog letterlijk was gebroken (zoals gebruike
lijk),, zodat in zijn naam geen acten meer gezegeld en dus geen betalingen meer verricht 
zoudenn kunnen worden. Zie ook Winkel 1894,118: 

"Datt men den zegel sloeghe ontwe, 
Datt men daermede nemmermee 
Soudee beseghelen andere brieven. 

Menn sloech den zeghel doe ontwee." 

Meliss Stoke, VI, vs 12474262. 
Ditt liet Jan van Arkel doen met het ridderzegel van zijn neef Jan nadat hij de voogdij over 
hemm had aanvaard in ca 1297. 

Annoo 2005, 16 april, meldde de BBC World News (Internet) na het overlijden van paus 
Johannes-Pauluss II: Pontiffs seal and ring destroyed. Cardinal Somalo broke die Fisher
man'ss ring and the lead seal used to audienticate papal letters, as foreseen by the Apostolic 
Constitution.. The ritual was performed by the chamberlain, or camerlengo, Cardinal Edu-
ardoo Martinez Somalo, who is in charge until the new pope is elected. The ritual was at
tendedd by 143 cardinals. De rin g werd gebruikt voor particuliere brieven, het loden zegel 
voorr publieke documenten. 

Mett betrekking tot ontslag: Mirot, 1939, 132-5. Het betreft een compte te Arras van 12 
maartt 1405 ten bedrage van 1155 francs. Er werden 180 serviteurs van Philips de Stoute 
afgedankt.. (Arch. dep. de la Cöte-d'Or, B.5520 f. 114). In deze rekening komen de namen 
vann Sluter en Maelwael niet voor. 

44 Buettner 1996 7, 103 n.25, 26. Ook elders in rekeningen is deze formulering te vinden. 
Zoo bijvoorbeeld bij Meiss, Limbourgs, 1974, 77: "...pour consideracion des bons et agrea-
bless services quil luy a faiz, fait chascun jour et espere que fasce ou temps a venir, ..." en 
Guiffreyy 1896-1898 II, 320. 

55 Meiss Limbourgs 1974, 79; Ribault 1990. 

66 Meiss Limbourgs 1974, 74. 

77 Meiss Limbourgs 1974, 69, 295-296. 

88 Buettner 1996, 10 n.50 verwijst naar Spufford 1988. Ook Leonardo da Vind en de ge
broederss Preda ontvingen voor het vergulden van de ancona van het altaarstuk van de 
Madonnaa van de Grot in Milaan goudstukken van de broederschap. 

99 Meiss Limbourgs 1974, 75; Meiss Limbourgs 1974,80-81; Ribault 1990. 
Alemaigne:: Jan Maelwael werd eveneens gekwalificeerd als herkomstig uit "Alemaigne," 
cfrr het request van de weduwe van Jan Maelwael aan Jan zonder Vrees in 1415 (G 133). 
Hett is niet bekend wat voor soort werkzaamheden hij in het kasteel Bicêtre heeft uitge
voerd.. Het is niet gezegd dat hij degene is geweest die de portretten (er wordt niet bij ge
zegdd of zij op paneel of op de muur waren geschilderd) van keizers, pausen en koningen 

324 4 



vann Frankrijk schilderde die in dit kasteel werden vermeld in de Chronique de Saint-Denis 
(IVV 1842 522), Meiss Late 1969, 37, 74 en noot 45. 

100 Meiss Limbourgs 1974,80. 

"" Zie APPENDIX I-A 

122 De maand februari: kindeten in de leertijd: tot 12 jaar, zie Wieck 1997, 35 no.21 (afb.); 
Ariès,, 1960, 8-22 Les ages de la vie: in het systeem van een zevenjarige cyclus (gebaseerd 
opp de zeven planeten): enfance: 0-7 jaar, pueritia: 7-14 jaar, adolescence: 14-21; 14: het 
woordd enfant was volgens Ariès nog niet in gebruik; adolescens en puer werden door 
elkaarr gebruikt. In Frankrijk was het gebruikelijk dat kinderen deel uitmaakten van ko
ninklijkee processies. Zij werden als parvuli, innocentes, pueri of enfans gekwalificeerd. 
Scheller,, 1985,5-60, spec.9 noot 20; Peeters, 1966; Boas, 1966. 

Hett is onzeker of Paul ook inderdaad de oudste van de drie broers is geweest cfr. Goris
senn 1954,168-170. 

133 Gane 1994, 233-240. Het kapittel viel direct onder de Heilige Stoel en was verder een 
"seigneurr féodal" van zijn pachters. 

Hierbijj zij verder verwezen naar Franklin 1905-1906, 1897; Hoogewerff 1947; Van den 
Heuvell 1946; Procacci 1961, 3-70; zie ook nog: Van den Bergh-Hoogterp 1990, II. 733 
noot,, bespreekt het begrip "verheergewaden", een term om het recht aan te duiden van de 
oudstee zoon om het güdelidmaatschap van de vader onder gunstige voorwaarden over te 
nemenn (na diens overlijden, soms nog tijdens diens leven). Oorsprong en begrip moeten 
gezochtt worden in de terminologie en de gebruiken van het leenstelsel volgens De Blé-
courtt 1950, 204, 209. Zij merkte nog op: "Mijns inziens kon men aanvankelijk niet het 
ambachtt op zichzelf "verheergewaden" maar de plaats, het pand of de werkplaats waar een 
ambachtt kon worden uitgeoefend. Het leenrecht daarop zal bestendigd zijn door de leen
heer.. Naar analogie kon men een visbank of toon in 'leen' hebben; na verloop van tijd 
werdd dit vrijwel gelijk aan bezit Het werd een erfelijk goed, dat men kon laten vererven" 
[enn dus ook kon verkopen! naar mag worden verondersteld]. Het ging om een zelfde recht 
alss waar Procacci het over heeft. Het kwam er dan op neer dat men zijn beroep niet kon 
uitoefenenn als men niet over een "plaats" beschikte waar men dit kon uitoefenen. Het 
aantall plaatsen was beperkt en werd bepaald door de gilde. 

144 Winkler 1922, 487 (Haguenau) maakte een onderscheid tussen de kwalificaties van de 
schilders:: terwijl de Gebroeders Limburg de histoires voor hun rekening genomen zouden 
hebbenn evenals Coene, zouden Ymbert Stabler en Haincelin de Haguenau alleen aan de 
decoratievee partijen in het handschrift werkzaam zijn geweest gezien hun kwalificatie van 
enlumineur,, in tegenstelling tot Coene die peintre werd genoemd. Maar het onderscheid 
datt Winkler meende te kunnen maken, lijkt toch niet geheel op te gaan want ook de Ge
broederss Limburg worden in een van de rekeningen van Jean de Berry als illuminatoribus 
aangeduidd (Meiss Limbourgs 1974, 74). Zie voor de terminologie nog Durrieu 1910, 330-
346. . 

Mett betrekking tot het wapen van Jan zonder Vrees op de achterzijde van het tondo: Jan 
zonderr Vrees heeft tot aan de dood van zijn moeder Margaredia van Male (21 maart 1405) 
hetzelfdee wapen als zijn vader gevoerd. Pas tóen heeft hij, als erfgenaam van de Vlaamse 
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gebieden,, het wapen aangenomen waarin deze Vlaamse gebieden, in de vonn van een 
hartschild,, waren geïncorporeerd, zie hiervoor Leroquais 1939. Maar waarom moet het 
juistt op dit paneel gaan om het wapen van Jan zonder Vrees als Philips de Stoute hetzelfde 
wapenn heeft gevoerd? Op de luiken van de altaarretabel van de Passie van Jacques de Bae-
rzee en Melchior Broederlam in Dijon zijn dezelfde ronde wapenschilden terug te vinden. 
Ziee Leroquais, 1939; alsook de besprekingen van het boek van Leroquais door Van Moe, 
1939,416-4177 en door Mirot (met een repliek van Leroquais) 1940, 225-229. 

"" Zie APPENDIX I-C 

166 Gorissen 1954, 163-4; met betrekking tot de Gelderse bronnen maakte Nijsten 1992, 
18-99 een aantal behartenswaardige opmerkingen, o.a.: "De gegevens uit de rekeningen 
blijvenn gebrekkig en onvolledig." Inderdaad. Niettemin is de voorstelling dat Herman 
"allround"" werkzaam zou zijn geweest en zich bewogen zou hebben op een breed gebied: 
vann edelsmeedkunst en schilderkunst tot borduurwerk, flagrant in tegenspraak met de vrij 
algemeenn heersende indeling van de gilden en de desbetreffende bepalingen. De grenzen 
tussenn de verschillende ambachten (en kunstenaars waren niet anders dan ambachtslieden) 
warenn helemaal niet zo onscherp: het bereik in de beroepsuitoefening was tamelijk strict 
omschreven:: de schilder die met kleuren werkte, mocht geen metalen verwerken, een ma
teriaall dat voorbehouden was aan ijzer- of goudsmeden. Vergulden met bladgoud behoor
dee echter wel tot de competentie van een schilder. Indien in een gilde met materialen werd 
gewerktt die niet tot de competentie van de gilde behoorde werd toestemming hieromtrent 
uitdrukkelijkk in de gildebepalingen gestipuleerd, dit met het oog op eventuele processen 
diee aangespannen zouden kunnen worden door andere gilden.. 

Vann Anrooy 1990, 91 veronderstelde ten onrechte dat Willem en Herman hun oom Jan 
Maelwaell naar Frankrijk zijn gevolgd. De indruk bestaat dat hij de kleinzonen (gebroeders 
Limburg)) met de grootvader en de (vermoedelijke) oudoom (gebroeders Malwael) heeft 
verward.. Vermoedelijk baseerde hij zich op de "Arbeitshypothese" van Schmidt 1981, 
97-99.. Door Van Buren 1996, 290-1 werd deze suggestie van Schmidt echter als een vast
staandd feit aangenomen waarbij de hertog de Maelwaels naar Bourges zou hebben ge
stuurdd alwaar Herman samen met Jacquemart de Hesdin en zijn assistent, de Pseudo-
Jacquemart,, een getijdenboek voor gebruik in Bourges (British Library, Yates Thompson 
mss 37) zouden hebben vervaardigd. Er is echter geen andere aanwijzing op grond waarvan 
iss aan te nemen dat deze getijden, ook werkelijk in Bourges zijn gemaakt, ofschoon dit niet 
onaannemelijkk is. Zie Meiss Late 1969, 328-9: London British Library Yates Thompson 
37,, Heures (use of Bourges); Aan de bibliografie bij Meiss dient te worden toegevoegd A 
Descriptivee catalogue ...1898, 43-45, No.9, Horae, Bourges, (12 miniaturen), ca 1410; 
Seymourr de Ricci 1926 42-72. Afbeeldingen van het handschrift zijn te vinden in: Illustra
tionss from one hundred manuscripts ... 1918, Pis. XVI-XX, No. HYT cat CVI, vol. IV; 
CTT 1400, Paris 2004,278-279, nr. 170. Het is aannemelijk dat de miniatuur van de Uitstor
tingg van de Hl Geest, f.122, in dit ms, van de hand van de Meester van de Martelaren is 
geweest,, zie nog NOOT 52 en 72. 

177 Over de wijze waarop Jan Maelwael in 1396 in Parijs is terechtgekomen en voor de 
koninginn is gaan werken, kan men speculeren. Zoals Gorissen 1954, 164-5, Hoogewerff 
1936,1,, 148-9 volgend, reeds opmerkte, ligt recommandatie het meest voor de hand. Kun
stenaarss waren voortdurend in de weer voor de uitrustingen ten behoeve van expedities en 
verree reizen alsmede de tournooien die bij alledei gelegenheden met name huwelijken 
werdenn gehouden, waarbij soms de halve Europese adel aanwezig was. 
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Willemm I van Gelre huwde in 1379 Katharina van Beieren, de dochter van Albrecht van 
Beieren,, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen en hertog van Beieren. Haar zuster 
Margarethaa en haar broer Willem waren in 1385 in Cambrai gehuwd met twee kinderen 
vann Filips de Stoute, respectievelijk de latere Jan zonder Vrees en Margaretha van Bour-
gondië.. De vader van koningin Isabella van Beieren, Stefan III van Beieren, was een neef 
vann Albrecht van Beieren. Isabella was dus een achternicht van hertog Albrecht. 

188 Zie Gorissen 1954,189-221 (Quellen). Voor een uitvoerig overzicht met betrekking tot 
Jann Maehvael kan verwezen naar Troescher 1966, 67-90. Philippe Lorentz voegde in zijn 
kortee bijdragen aan de CT Paris 2004, 292-293 en CT Dijon 2004, 95-99 hieraan weinig 
toe.. Roelofs heeft in de CT Nijmegen 2005, 35-53 in een apart hoofdstuk uitvoerig aan
dachtt besteed aan Jan Maehvael. 

199 Zie document bij Gorissen (G47); Revnaud, 1961, 175-176. De interpretatie van de 
uitdrukkingg "parfaire" als achever, iets voltooien dat in onvoltooide staat is blijven steken, 
lijktt mij niet juist Ook in andere documenten wordt het woord parfaire veeleer gebruikt in 
dee zin van maken, dat wil zeggen in voltooide ("perfecte") staat afleveren. Vergelijk nog 
dee inscriptie boven het achterdeurtje van de Academia d'Espana in Rome tegenover de 
Aquaa Paolo Quinto: SPQR / Aream / novo opere / perfecit exornavit/ Anno .ab.v.c. 
MMDCLVI. . 
Ziee nog HOOFDSTUK 1.1 noot 23. 

Err is ooit al eerder (in de CT Parijs 1904, 8, no. 16, met een toeschrijving aan Jean Malou-
el)) gewezen op de opvallende stilistische verwantschap van de Communie en het Marte
laarschapp van de Heilige Denis in het Louvre met de Tres Riches Heures en de Bible fr.166. 
Inn de loop der tijden is onder invloed van de toeschrijving van de Tres Riches Heurts aan de 
Gebroederss Limburg en het genoemde document waarin werd gelezen dat Henri Bel-
lechosee het stuk voltooid zou hebben, deze overeenkomst steeds verder op de achter
grondd geraakt. In het licht van de conclusies van deze studie verdient een eventuele toe
schrijvingg van het altaarstuk aan de Meester van de Tres Riches Heures dan ook opnieuw 
serieuzee aandacht. Gesteld kan worden dat de overeenkomsten opvallend zijn. Niet alleen 
voorr het coloriet maar ook de plooival, de typen en de koppen zoals bijvoorbeeld de fi
guurr van Christus vergelijke men met de Belles Heures fols.123, 145; de plooival vergelijke 
menn bijvoorbeeld met die van Maria op de Visitatie in de Tres Riches Heures, fol. 38v.; de 
koppenn van de toeschouwers met hun tulbanden vergelijke men met de Belles Heures fols. 
15v,, 16v, 17 en de manier waarop zij in kluitjes telkens in bijvoorbeeld de rechter boven
hoekk van een compositie zijn geplaatst. Geheel rechts achter, tussen de beulsknechten en 
dee toeschouwers is een man met een donkere muts en een witte halsdoek (of hemd) zicht
baar.. Het gaat evident om eigentijdse kleding zodat aangenomen mag worden dat mis
schienn sprake is van een portret van de schilder. Een opdrachtgever had zich in elk geval 
opp een prominentere plaats en op een andere wijze laten afbeelden. In de CT 1400 Paris 
2004,, 195 werd het stuk als van de hand van Henri Bellechose gekwalificeerd; het was in 
dee tentoonstelling niet opgenomen en werd, opmerkelijk genoeg, geheel buiten beschou
wingg gelaten. 
Ziee nog Prochno 2002, 54-55, en voorts 195-212 over de overige schilderijen die met 
Champmoll in verband zijn gebracht. 

200 CT Paris 2004, 294-295, nr.183 (Philippe Lorentz); Chatelet 1980, 191; Schmidt 1981, 
98-999 zag een nauwe verwantschap tussen de figuur van God de Vader op de Grote ronde 
Piëtaa en de keizer op de Keizer en Keurvorstentekening waarbij hij tevens verwees naar 
dezelfdee figuur op de miniatuur in het Louvre RF 2022 (afb. bij König 1998, 103). De 

327 7 



verwantschapp die Schmidt tussen deze drie figuren meende te bespeuren, kan ik niet on
derschrijven;; Prochno 2002,210-211. 

Martenss 1929, 246 n.258, afb.60, wees er op dat de figuurgroep van God de Vader en 
Christuss in de initiaal in Cod.Vindob.1855 in de National-Bibliothek Wenen, fol.211v naar 
hetzelfdee model is als het schilderij in het Louvre; over het hoofd zag zij kennelijk dat 
voorr de figuur van Christus (alsook de figuur van Johannes rechts) op de voorstelling van 
dee Man van smarten fol.21v eveneens in dit manuscript in Wenen, weliswaar spiegelbeel
dig,, hetzelfde model werd gebruikt als voor het tondo in het Louvre. Zie CT Hamburg 
1969,766 no.44 (aldaar ca 1422); Troescher 1966,75, 387 n.21 no.2. 

211 De miniatuur in Heidelberg: Cimelia Heidelbergensis 1975, 14-18 no.2; Sterling 1955, 
57-81. . 
Reinachh 1904, 55-65 stelde indertijd een toeschrijving aan Jan Maelwael voor. Rickert 
1957,, 76 vestigde opnieuw de aandacht op deze suggestie. 

222 Meiss 1960(B), 232-240; Meiss 1960(B), 489. Het was oorspronkelijk ook op doek ge
schilderdd volgens Meiss. Zij verwezen verder naar de bespreking van Panofsky 1971, 80-
89.. Het gaat hier om een wilde baaierd van toeschrijvingen. 

Meiss'' hypothese dat de Madonna, vanwege de analoge draperie met kufische inscripties 
aann de onderzijde, een diptiek heeft gevormd met het portret van Jan zonder Vrees (gedo
cumenteerd,, gemaakt in 1412 voor de koning van Portugal) is aantrekkelijk. Het portret 
datt verloren is gegaan zou, merkwaardig genoeg, in een spiegelbeeldige natekening be
waardd zijn gebleven. 

Off de Madonna in deze hypothese zoals Meiss stelde, als de "key to the identification of 
thee art of Jean Maelwael" beschouwd kan worden, is ernstig te betwijfelen. Troescher 
1966,, 77-78 n.81, 98 wees een relatie tussen de Madonna en het portret af. Winkler 1959, 
179-189,, dacht aan een toeschrijving aan een van de Gebroeders Limburg, 

233 Troescher 1966, 77-78 n.81, 98; Winkler 1959,179-189. 
CTT Nijmegen 2005, 48-49, 348 nr.89. 

244 Voor de overige werken die in de loop der tijden zijn toegeschreven zij verwezen naar: 
Winklerr in: Thieme Becker 23 (1929), 599-600 (Malouel); Troescher 1966, 67-90; De Win
terr 1976,1. 262-272; Chatelet 1980,14-23; The Dictionary of Art 20 (1996), 207-8. 

255 Nijsten 1993, 192 n.9: RAG HA 220 f.66R. Er werd een bedrag van 20 gulden betaald, 
zonderr nadere specificatie; Gorissen 1954, 180. Gezien het feit dat Herman van Keulen in 
14199 nog werkzaam was (gesteld dat het om dezelfde persoon ging), is het niet erg waar
schijnlijkk dat hij identiek is geweest met de oude Herman Maelwael. Niettemin kan het 
niett a priori uitgesloten worden. 

266 Nijsten 1993,188-198: 
193n.l55 Meester Ruiger in Zutphen; 
1944 n.19 Claesken die maelre uit Grave(?) in 1415, 

meisterr Johan dien maelre, waarschijnlijk uit Zwolle 1408/9; 
195,, 197 Evert Beeldemaeker in Arnhem 1404; 
196-1977 Meester Jan van Tulle in Nijmegen 1389; 
1977 Johannes maelre van Roermond. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK II. 2 

DEE SCHILDERKUNS T I N GELR E ca 1395-1415 

277 Wanneer van Gelre gesproken wordt, wordt het gebied bedoeld dat op dat moment tot 
hett hertogdom Gelre behoorde. Gelre was een merkwaardig uitgestrekt gebied langs rivie
renn (waarvan het zwaartepunt weliswaar Nijmegen was) zodat een beperking tot het wer
kelijkee hertogelijke rechtsgebied geen recht zou doen aan de schilderkunst die zich overi
genss door landsgrenzen nooit ernstig gehinderd gevoeld lijkt te hebben. Zie nog de kaar
tenn bij Nijsten 1992, 23 en 24, in de CT Keulen/Brussel 1972, 13-15 en in de CT Nijme
genn 2005,14. 
Eenn uitvoerige bespreking van de boekverluchting en de paneelschilderkunst in het her
togdomtogdom Gelre en omstreken ca 1380-1435 van dee hand van Dückers is te vinden in de CT 
Nijmegenn 2005, 65-83 waarin hij de stelling van Porcher, als eommums opinio, dat de ge
broederss artistiek gezien niets te danken gehad zouden hebben aan hun vaderland pro
beerdee te relativeren. 

288 Hoogewerff 1936,1,146-188; idem, V, 189-272. 

299 Hoogewerff 1936,1; Hoogewerff 1961, 3-49. 
Ziee voorts de korte inleidingen met betrekking tot de Kunst omstreeks 1400 van HUger en 
vann Wallrath in de CT Keulen/Brussel 1972, 398-399 en 421. 
Voorr de schilderingen direct buiten de huidige grenzen verwees Hoogewerff naar de mo
numentalee publikatie van Clemen 1930. Op deze plaats wil ik slechts wijzen op drie voor
beeldenn direct ten oosten van Nijmegen namelijk in Kranenburg, Kleef en Xanten. Naar 
allee waarschijnlijkheid gaat het weliswaar om toch latere voorbeelden, namelijk het paneel 
mett Christus aan het kruis met de Heilige Antonius en Maria (links) en Johannes en Kat-
harinaa (rechst) met twee knielende stichters in de kerk in Kranenburg (Afb.2.2.47), waar
vann Gorissen een kleurenafbeelding in zijn publikatie over de documenten met betrekking 
tott de Maelwaels opnam, Gorissen 1954 (afb. tussen 180-181). Hij verwees nog naar Cle
menn (1930) die het in de tweede helft van de 15^ eeuw dateerde en opmerkte dat het ge
heell overschilderd was. Gorissen dacht aan Jan Maelwael, maar gezien het costuum moet 
hett retabel ca 1430-1440 zijn ontstaan. 
CMM Rijksmuseum Amsterdam 1958,40 no.2. 
P.Clemen,, Die Kunstdenkmaler des Kreises Kleve, Die Kunstdenkmaler der Rheinpro-
vinzz 1.4) Düsseldorf, 1892, 129; F.Gorissen, Kranenburg, Bin altes Heiligtum des Nieder-
rheins,, 1953, XXIII; 
Chatelett 1980 59,208-209 nr.39 (geen afb.). CT Nijmegen 2005,300-301, nr.51. 

Hett tweede voorbeeld betreft de muurschildering met vier graven en hertogen van Kleef 
(dee graven Johann (+1368) en Dietrich (+1347), de graaf Adolf (+1394) en hertog Adolf 
(+1446)) in het koor van de Süftskirche in Kleef, waarvan een copie zich op het raadhuis 
vann de stad bevindt. De schilderingen zijn ontstaan tussen 1417 en 1448, zie Clemen 1930, 
315-316,, Taf. 74; Clemen 1929: 2 afbeeldingen naar de schilderingen en 2 afbeeldingen 
vann latere tekeningen naar deze schilderingen (ongenummerd) (Afb.2.2.48). 

Hett derde voorbeeld tenslotte heeft betrekking op de schildering van de Kruisiging en de 
Aanbiddingg van de drie koningen, een muurschildering uit de St-Viktor te Xanten 
(Afb.2.2.49),, die niet vóór 1406 kan zijn ontstaan, CT Keulen-Brussel 1972, 409 Q 13 
(afb.. kleur t.o.p. 405), Xanten, Domschatz. 
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300 Panofsky 1953(A), 100-106. 

Overr de Memorietafel van de heren van Montfoorc 
CTT Utrecht 1999, 231-2, Nr.85; hieraan dient te worden toegevoegd het artikel van Van 
Anrooijj 1989, 22-28; alsook Janse 1993,78-79. 
Dee geharnaste figuren zijn te vergelijken met die in de grote initiaal E in de Bijbel van 
Hendrikk van Arnhem, met de voorstelling van de dood van Alexander de Grote in het ms 
1066 in de Koninklijke Bibliotheek Brussel, foLiv, cfr Delaissé 1968, fig.3, en verder met de 
heiligenfiguurtjess in het Gebedenboek van Maria van Gelre, Staatsbibliothek Berlijn, ms 
germ.quartoo 42, zie Vermeeren 1973; CT Utrecht 1989, 67-70, no. 17. 
CTT Nijmegen 2005, 282-283, nr.41. 

311 Deze uitspraak deed hij vermoedelijk op basis van zijn artikel Guelders and Utrecht 
1953,, 90-102 dat gaat over het Getijdenboek van Maria van Gelder (vanaf 1415) en het 
brevierr van haar gemaal Reinout IV van Gelder (vanaf 1417) en niet over de Gebroeders 
Limburgg of Jan MaehvaeL Niettemin werd zij als algemeen gesteld. Tenzij Panofsky hier 
Bellaa Martens 1929 volgde. 
Mett de "afgenomen muurschildering" (96) heeft hij waarschijnlijk de retabelkast uit de St 
Walburgkerkk in Zutphen (van 1892 tot 1961 in het Rijksmuseum in Amsterdam, thans in 
hett Stedelijk Museum in Zutphen als bruikleen van het College van Kerkvoogden van de 
Nederlandsee Hervormde Gemeente) op het oog gehad zoals is op te maken uit voetnoot 
122 (p.97) in zijn artikel uit 1953 (zie NOOT 30 alhier). 
Dee kast werd nogal zwaar gerestaureerd (overgeschilderd) en zou bovendien iets later te 
daterenn zijn als de periode waar wij het hier over hebben. Hoogewerff relateerde de kast 
aann enkele muurschilderingen in dezelfde kerk en dateerde ca 1400, Hoogewerff 1936,1, 
189-216;; Chatelet 1980,190 nr.4; Van Kakken 1914, Pls.1-47. 
Raming-Spekléé 1999, 215-16. Op basis van het houtonderzoek is aan te nemen dat het 
altaarr na 1415 is ontstaan. De auteut verwijst naar haar ongepubliceerde doctoraalscriptie 
'Hett Passie-altaar uit Zutphen," 1997. Kunsthistorisch Instituut Universiteit Nijmegen. 
Ziee ook nog Reinders 1993, no.2, 40-46. 
Ziee CT Nijmegen 2005, 280-281, nr.40 

Ookk Panofsky's generaliserende uitspraken (1953(A), 97) dat "... throughout die Nether
landss subsoil of civilization remained bourgeois and provincial; and, in contrast to France, 
aa considerable amount of artistic activity was still centered in monastic communities rather 
thann secular workshops" (waarvoor hij in noot 4 verwees naar Hoogwerff 1936, I, 376 
mett betrekking tot de ook indertijd reeds omstreden hypothese over het scriptorium in 
Nieuwlicht),, zijn thans toch wel als achterhaald te beschouwen. 

322 Master of the Utrecht life of the Virgin, (sometimes: Gelre) Courtly Company, ca 1410-
14155 silverpoint retouched with brown ink, on white prepared paper ,175 x 222 mm, 
Uppsalaa Royal University Library, Inv. no. H.N.74. 

Rengerr 1985, 252-253 fig.93 ("progress northwards of figure models used in French court 
manuscripts"). . 

Ringg 1949, 201 no.70B: School of the Lower Rhine 1415 (vroeger aan de Franco-Flemish 
Schooll toegeschreven; zij kwalificeerde de tekening als een van de "most charming speci
menss of the 'style international' as a German work" beïnvloed door de miniaturisten aan 
hett hof in Parijs. Staat het dichtste bij de miniatuur met Maria in de bloementuin in de 
getijdenn voor Maria van Gelre, geschreven in Benedenrijns dialect. 
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Bjurströmm 1972, slechts vermeld als: Lower Rhine Region or the Netherlands. De tekening 
zouu opgenomen worden in de catalogus van de tekeningen van de Nederlanden. 

Moskowitzz 1962, 307. Moskowitz schreef het blad toe aan de Meester van het leven van 
Mariaa in Utrecht, actiefin Midden- of Beneden-Rijn. 

Beneschh 1936,14 fig.1, verbond de tekening met de vleugels in Utrecht vanwege de ver
wantschapp in physiognomic Panofsky 1953(A), 100 n.1 wees een verband tussen tekening 
enn deze vleugels af. 

CTT Hamburg 1969, 62 no.18, altaarvleugels Utrecht aan Mittelrheinischer Meister ca 1410 
i.v.m.. tekening korte verwijzing naar Benesch en Panofsky. Ook nog 64-5 vermelding bij 
hett portret van Lysbeth van Duvenvoorde, onder verwijzing naar Boon in CT Amsterdan 
19588 no.171 vergeleken met de rechter vrouw op de tekening 

CTT Amsterdam 1958, 132-3, no.171, afb.90, Boon constateerde weliswaar verwantschap 
mett het Marialeven in Utrecht, maar evenzeer met de figuren op het Niederwildunger 
altaarstuk;; als conclusie Gelre ca 1415: "Deze verwantschappen maken het aannemelijk, 
datt de tekening ontstaan is in de omgeving waar Franse, Westduitse en Noordnederlandse 
kunststromingenn elkaar hebben geraakt; hiervoor komt in de eerste decennium der 15de 
eeuww het hof van Gelre in de eerste plaats in aanmerking." Boon zag een zeker verband 
tussenn de rechter dame op de tekening en het portret van Lysbeth van Duvenvoorde dat 
hijj als een onbetwistbaar Hollands portret beschouwde. 

Dodgsonn 1935, no.8, Dodgson zocht de tekenaar in de omgeving van Paul van Limburg, 
off meende de tekening zelfs aan Paul zelf te mogen toeschrijven onder verwijzing naar de 
aprü-miniatuurr in de Tres Kicbes Hearts.  Hearts. 
Stangee 1938,111,116-117, Abb.151 gaf het blad aan de schilder van de miniatuur van Maria 
vann Gelder "Maria in de Rozenhof' in Berlijn; commentaar in CT Amsterdam 1958: de 
miniatuurr is niet van dezelfde hand als de tekening, beide zouden naar eenzelfde voor
beeldd zijn. 

Kurzz 1956,128 herkende de linker dame in Uppsala op de acquarel in het Louvre de zo
genaamdee Vispartij aan het hof van Holland. Naar mijn mening is dit niet correct: welis
waarr in eenzelfde profil perdu, maar niet identiek model: de hoofddracht is verschillend, 
dee kraag is anders, de vrouw in het Louvre draagt een brede keten over de schouders (op 
reproductiess is de keten nauwelijks te zien, bij de vrouw geheel rechts is deze duidelijker 
getekend);; de sleep van haar gewaad is veel langer. 

Corleyy 1996, 162-180 over de Veronica-Meester. Conrad is altijd nog vrij stevig in de vo
lumess van zijn figuren. De figuren van de Veronica Meester en de Meester van S Laurenz 
zijnn slanker en langgerekter. Deze meesters zijn echter ook minder zorgvuldig in hun 
detaillering. . 

Panofskyy 1953(A), 90-102, spec. 97 en n.12 met betrekking tot de Franse invloeden die via 
Gelree de Nederlanden zouden zijn binnengekomen. Als belangrijkste argument be
schouwdee Panofsky kennelijk het feit dat Maria d'Harcourt een Franse prinses was en 
geschenkenn heeft uitgewisseld met Jean de Berry in wiens dienst de Gebroeders Limburg 
waren.. Voldoende om de "spirit that animates the Calendar pages of the Tris Riches Heu-
res"res" naar Gelre te laten overvliegen in het portret van de hertogin (voorgesteld als "Mary 
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Annunciate")) in het ms CocLGerm. 4-o, fol.l9v in de Staatsbibliothek in Berlijn. Jawel, zo 
gingg dat toenl 

Voorr dit Getijdenboek van Maria van Gelre in Berlijn, geschreven in 1415, kan verwezen 
wordenn naar de CT Utrecht 1989, nr.17. Er zij nog aan herinnerd dat er in de miniaturen 
globaall drie handen zijn te onderscheiden. Het zogenaamde portret van Maria van Gelre 
behoortt tot de tweede reeks (de Meester van Maria van Gelre). De eerste reeks is de 
vroegste,, en in feite de interessantste (de Passie-meester) en sluit iets meer aan op de stijl 
vann de Meesters van Margaretha van Kleef, van Dirc van Delf en van de Morgan Infancy. 
Dee derde, lateree hand is de groep van de Meesters van Otto van Moerdrecht geweest. 
CTT Nijmegen 2005, 254-255, nr. 24 (Uppsala), 250-251, nr.22-23 (Gebedenboek van Ma
riaria van Gelre). 

333 Corley 1996: Niederwildungen altaarstuk: afb.21: Annunciatie; afb.11: Presentatie in de 
Tempell (de vrouw links op de achtergrond bij het mandje met de duifjes); afb.134: St. 
Cadierinee op de buitenzijde; afb.79, PLXII: Christus voor Pilatus. Zie vooral voor uitste
kendee kleurenafbeeldingen het overigens zeer teleurstellende boek van Engelbert 1995. 

344 Meiss Limbourgs 1974, hoofdstuk IV.2. Stylistic origins (se. van de Gebroeders Lim
burg). . 

355 Boon 1977, 30-39; Finke 1963,27-62. 
366 CT Keulen 1978,1, 111, met een korte inleiding van G.de Werd, 109-110. 

vv Chatelet 1980, 191 no.6; Reynaud 1961, 175-176; CM Berlijn 1975, 298 nr. 2116 (als 
Niederrheinisch.. Um 1400). 
388 Hamburger 1988, 7-44; Van Anrooij 1990 besteedde in zijn boek (111) aan Hambur
gerss studie en argumenten ruim aandacht en meende dat Hamburger het netwerk van 
relatiess een nog iets grotere consistentie had kunnen verlenen. 

399 Van Oostrom 1987; Nijsten 1992,188 e.v.; Proske van Heerdt 1991, 245-254; Marrow 
inn CT Utrecht 1989, 11 (alsook in eerdere publikaties); Marrow 1995; Zie verder nog de 
HOOFDSTUKKE NN II.5 A en II.5B alhier. 

400 Meiss Limbourgs 1974, 96: "It seems to us, however, unintelligible at this early date; it 
wass probably executed after the Limbourgs went to France" (en verwees 449 n.87 naar 
Delaisséé 1968 en Gorissen 1954). Hij vermeldde de tekening wel maar heeft het belang 
ervann niet onderkend. Hij heeft de tekening niet afgebeeld en verder buiten beschouwing 
gelaten. . 

Chatelett 1980 vermeldde de tekening niet; maar in 1993, 58 daarentegen wel; König 1992, 
955 en König 1998, 254, Abb. 12; Van Buren 1996, 90, fig.42. 

«« Lyna 1934, 29-39; Lyna 1936, 132-150, No.7516 (15652-56), 133-4 no.19 (F.26) bes
chrijftt Lyna de pentekening als rempereur Charles IV "... flanqué des six autres électeurs 
dee Pempire qui lui prêtent serment... A 1'avant-plan, a droite, Ie heraut d'armes Gelre." 
Lyna,, kennelijk Bouton volgend, nam aan dat op de voorgrond rechts de heraut werd 
voorgesteld.. Dit lijkt mij zonder meer onwaarschijnlijk De heraut zou dan tweemaal in het 
handschriftt geportretteerd zijn geweest Bovendien lijkt hij nauwelijks op het portret op 
fol.122.. Er is in dit geval geen goede reden te bedenken waarom hier opeens maar zes 
keurvorstenn zouden zijn afgebeeld. 
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Volgenss Beelaerts van Blokland 1933, 25-26 werd de zevende keurvorst een beetje naar 
vorenn geplaatst om de symmetrie niet al te zeer te verstoren. Hij volgde daarmee Muller 
Fz. . 

Mullerr Fz 1885, 14. Naar aanleiding van Bouton's veronderstelling dat de figuur geheel 
rechtss vooraan op de tekening een portret van de heraut zelf zou zijn, op grond waarvan 
hijj vervolgens aannam dat de tekening vóór 1378 zou zijn ontstaan, nog ten tijde van de 
regeringg van Karel IV, die zelf tevens koning van Bohemen was op grond waarvan hij dus 
huldigingg van slechts zes keurvorsten zou hebben ontvangen., wees Muller er op dat ook 
dezee figuur de eed aflegt Veeleer was er niet voldoende plaats om hem naast de anderen 
tee zetten. Bovendien is de koning van Bohemen met zekerheid aan te wijzen op de teke
ningg in de figuur die als enige een kroon draagt Muller (15) achtte het waarschijnlijker dat 
err "eene voorstelling van den keizer met de zeven keurvorsten bedoeld is zonder bepaalde 
betrekkingg op een bepaalden vorst" Hij stelde een datering voor niet ver van 1356 gezien 
dee wapens van twee personen in het Wapenboek die voor 1364 zijn overleden. 

CTT Brussel 1972, 111-113, Pl.33; Gaspar 1937, 372-377; ms 15652-56, fol.26r. Volgens 
Gasparr en Lyna zou de keizer temidden van de vertegenwoordigers van de verschillende 
standenn zijn voorgesteld die hem de eed van trouw zweren. Op de voorgrond zou dan de 
herautt zijn voorgesteld, met zijn collier. Op het laatste blad van het handschrift zou de 
herautt zich andermaal hebben voorgesteld met de delen van dit collier dat hij zojuist ge
brokenn zou hebben uit verdriet over de dood van zijn heer in de slag bij Baesweiler in 
1371.. Lyna meende dat hij het collier gebroken had ten teken dat hij zijn missie als heraut 
beëindigdd beschouwde. Zie APPENDIX II- D alhier voor een andere suggestie met be
trekkingg tot de kettingen die de heraut in de hand houdt. 

Beelaertss van Blockland 1933, 28-31 meende dat de tekening van de Keizer en keurvor
stenn in het Wapenboek was opgenomen ten tijde van de kortstondige pogingen van Jan van 
Bloyss en zijn vrouw Mechtheld van Gelre om de belening van het hertogdom door Keizer 
Karell IV te verwerven. Zij reisden daartoe naar Aken in juni 1372, om daar aangekomen, 
tee horen te krijgen dat de keizer vijf dagen eerder Willem van Gulik met het hertogdom 
beleendd had. Een veeleer uiterst pijnlijke als memorable gebeurtenis. 

Gelree 15652-56,1992. Het gaat bij dit blad dus niet om een miniatuur maar om een pen
tekening.. In elk geval nam Delaissé 1968 haar op in zijn A Century of Dutch Manuscript Illu- Illu-
minationmination en beeldde haar wel drie keer af: op de kaft, als titelpagina en nog een keer als pl.1. 

422 Schmidt 1981, 82-3: "Offenkundig war es hier gar nicht beabsichtigt, einen bestimmten 
Herrscherr zu portratieren; vielmehr sollte der Kaiser schlechthin gezeigt werden"; 93*94: 
".... das "Reich" schlechthin reprasenrierenden BildmouV..." 
Bijj een vergelijking met het portret van keizer Sigismund in het Kunsdiistorisches Muse
umm in Wenen (soms wel aan Pisanello toegeschreven) treden de verschillen met de keizer 
opp de tekening duidelijk naar voren, cfr. Battillotti, Filippi e.a. 1996,129, Nr.21. 

«« Van Anrooij 1990, 79-81 en Van Anrooy 1991,298. 
Doorr te wijzen op de wapenschilden op de achterzijde van het blad heeft Van Anrooij de 
ongerijmdheidd van de veronderstelling van Rickert duidelijk aangetoond. 

444 Van Anrooij 1990, 81-2 merkte nog op dat het Wapenboek georiënteerd is op het Duitse 
Rijkk en hij bracht het in relatie met de speciale waardigheid (sic!) van wapenkoning der 
Ruwierenn die de heraut Gelre op een gegeven moment had verworven. Hij veronderstelde 
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datt de heraut voor die waardigheid wellicht door Johanna van Brabant werd voorgedra
gen,, waarvoor hij wees op de opvallende Brabantse dimensie in het zogenaamde Voor
werkk van het Wapenboek. 

455 Nijsten 1992, 142 signaleerde een formeel gat in de opeenvolging van dienstverbanden 
vann de heraut tussen 1402 en 1406. Nijsten nam aan dat het gunstiger literaire klimaat aan 
hett hof van Holland-Beieren een rol heeft gespeeld in zijn besluit tot de overstap. Dit lijkt 
mijj een anachronistische gedachte. De bekendheid met het Beierse huis en de verwant
schapp die er bestond tussen de hertog van Gelre en de Beiers- Hollandse graven (Willem 
vann Gulik was gehuwd met Catharina van Beieren, de zuster van Willem VI) zal echter wel 
eenn rol gespeeld hebben. Nijsten ziet, terecht, als de directe aanleiding voor de overstap 
hett overlijden van de Gelderse vorst in 1402; zie ook Verbij-Schillings 1995, 23-24. 
466 Van Anrooij 1990, 78-114 over ontstaan en functie (112). Tenslotte bevat de eerste 
afdelingg op basis van de inhoud nauwelijks aanwijzingen die slechts a quo zijn; op 112-113 
geeftt Van Anrooij een overzicht van de dateringsgegevens van de drie afdelingen van het 
voorwerk.. Zijn kritische opmerking over de kunsthistorische pubükaties (251 n.101) kan 
onderschrevenn worden. Op 113 concludeert hij voorzichtig dat het theoretisch mogelijk is 
datt de heraut het gehele voorwerk in zijn Hollandse periode noteerde. Hij heeft echter een 
voorkeurr voor de jaren '90. Zijn argument was, zoals hij mij mededeelde, dat namelijk in 
eenn deel van het voorwerk de heraut nog Duits taalgebruik hanteerde, terwijl hij dat in 
Hollandd niet meer deed ... Uiteraard kunnen de teksten inhoudelijk gezien, reeds in de 
jarenn '90 zijn ontstaan. De heraut kan ze dan altijd later nog overgeschreven hebben. Maar 
ziee over deze kwestie APPENDIX II-E . 

477 De helmsier van het Nidau-wapen (Van Anrooij 1990, afb. frontispice (fol.l5v)) 
(Afb.2.2.50)) is altijd aangevoerd als een belangrijk argument in de datering van het hand
schrift.. Naar mijn mening is er vanuit stilistisch oogpunt een onevenredig groot gewicht 
gehechtt aan de figuur van dit vrouwentorsje bij de bepaling van de datering van het hand
schrift.. Afgezien van het feit dat inmiddels duidelijk is geworden dat het om het wapen 
vann graaf Rudolf III van Nidau (+ 1339) gaat (van Anrooij 1990, 110), kan het stilistische 
aspectt van het wapen (de proporties en het naturalisme) nauwelijks als een serieus en 
doorslaggevendd argument gehanteerd worden. Bovendien werd het, zoals gezegd, mis
schienn door de heraut zelf geschilderd en niet door de meester die verantwoordelijk is 
geweestt voor de Keizer en Keurvorstentekening. 

Daarnaastt is er nog een ander argument. Het wapen van Nidau bevindt zich in het zoge
naamdee voorwerk waarvan altijd zonder meer is aangenomen dat het een integraal onder
deell uitmaakte van het Wapenboek. Het komt mij voor dat Van Anrooij duidelijk heeft 
aangetoondd dat dit voorwerk een latere toevoeging aan het oorspronkelijke handschrift is 
geweest.. Aangezien ik geen direct verband zie tussen het deel met de ereredes en dat met 
dee wapens, ontgaat mij enigszins wat Van Anrooij precies bedoelt met zijn kwalificatie van 
"geïntendeerdee eenheid" van het handschrift (59). Elders ziet hij het als een dynamisch 
handschrift,, dat de heraut telkens heeft uitgebreid (78). 

Hett schilderen van wapenschilden behoorde ook tot de competentie van een heraut Van 
Anrooijj 1990,157. 
Hett komt mij echter voor dat Van Anrooij zich bij de datering niet had hoeven laten 
weerhoudenn door de kunsthistorische argumentaties met betrekking tot het eventuele 
auteurschapp van het Nidau-wapen door Herman Maelwael (Ge IX), dat wil zeggen vóór 
1396/97.. Het argument (p.113) van de verschillende helmvormen (namelijk type gelegen-
heidswapenseriee Pruisentocht (f.lllv) en de traliehelm in afdeling 3 (f.21rb), een helmtype 
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datt voor het eerst in het ms KB 131 G 37 (ca 1405) voorkomt, lijkt mij van doorslagge
venderr betekenis. Daarmee zou een datering van het gehele voorwerk in de Hollandse tijd 
vann de heraut niet meer theoretisch behoeven te zijn (Van Anrooij 1990 p.112-113). 

«« Van Anrooij 1990,93; Van Anrooij 1990, 83; Rickert 1952, 85 heeft gewezen op het feit 
datt het wapenmanteltje van de heraut het Gelderse wapen van vóór de samenvoeging met 
Jülichh in 1394 toont Deze samenvoeging duurde tot de dood van Reinald IV in 1423. 
Daarmeee zou een datum ante quem zijn gevonden voor het wapenboek. Maar Schmidt 
1981,, 76 leek het alleszins redelijk en denkbaar dat het Gelderse herautsambt met de naam 
'Gelre"" gewoon als zodanig is blijven bestaan en niet werd aangepast aan de nieuwe situa
tiee in 1394. 

Eenn soortgelijke figuur van een (de?) heraut Gelre ter afsluiting van een wapenserie is te 
vindenn in het wapenboek Bellenville f.63r cfr. afb. bij Van Anrooij 1990, 39 en Van An
rooijj 1991(A), 302, afb.4. 
Ookk Hans Ingeram, de eenarmige perseverant van de tournooivereniging "Zum Esel", 
beelddee zichzelf af naast zijn wapenschild in het door hemzelf samengestelde wapenboek 
inn Wenen, Kunsthistorisches Museum, zie hiervoor verder; Berchem 1939. 
Gorissenn 1954 gaf een reproductie van een natekening van het blad met de figuur van de 
herautt waarin de beschadigingen van de figuur werden geretoucheerd! 

Hett is een raadsel waar het blad, dat zich nu als los blad (f.l22r) op het eind van het hand
schriftt bevindt, zich oorspronkelijk heeft bevonden. Dat het blad waarop de figuur werd 
getekendd tot de oorspronkelijke kern van het Wapenboek heeft behoord blijkt uit het raster 
waarmeee het werd voorzien. Gezien het wapentje van Gaston(?) de Foix op de achterzijde 
(hett betreft het eerste en enige wapen dat werd uitgevoerd op het blad dat verder met lege 
wapenschildjess is voorzien) vormde het mogelijk een laatste (toegevoegd los) blad van een 
katernn die verder verloren is gegaan. Gaston de Foix was wisselend vazal van de Franse en 
Engelsee koning, was geparenteerd aan het huis van Navarra en maakte in 1357-58 een 
Pruisenreis.. Wellicht is het blad overgebleven bij een herschikking en uitbreiding van het 
handschrift.. Merkwaardig genoeg is het in het huidige handschrift op geen enkele wijze 
zinnigg in te passen. Van Anrooij 1990, 83-84. 
Ziee de uitvoerige bespreking in APPENDIX II-D . 

499 Herman en Willem verdwijnen na 1397 uit de rekeningen. Vermoedelijk zijn zij gestor
ven.. Het is niet erg waarschijnlijk dat Herman Maelwael degene is geweest die onder de 
naamm Herman van Keulen in 1403 als "paintre et ouvrier de dorer a plat" (G78), door Jan 
Maelwaell betaald werd voor het vergulden van vijf panelen alsmede zijn assistentie bij het 
beschilderenn van de Mozesput in Dijon. Deze Herman van Keulen was vermoedelijk wel 
dezelfdee die in 1389 voor de hertog van Gelre in de Dominicanerkerk in Keulen niet na
derr gespecificeerde schilderwerken uitvoerde (Nijsten 1992,192, RAG HA 218 f.35r, Go
rissenrissen 1954, 180 n.1: 5 maart 1389 'Herman den maelre tot Colne van werken die he tot 
Colnee then predikeren van mijns heren wegen in Goids eer dair gemaect heeft, 20 gul
den").. Hij werd (zoal het om dezelfde persoon heeft gehandeld) nadien nog tweemaal 
vermeldd in 1419 (Gorissen 1954,180 n.1 en (G.159). Dat hij tevens goudsmid is geweest, 
zoalss Nijsten meende, is, zoals gezegd, een misvatting. 

Vann Anrooij haalde de Maelwaels en de Limburgs kennelijk even door elkaar evenals Van 
Burenn 1996 zie NOOT 15 alhier. 

*** * 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 113. 

PARIJSS E N DE TRES BELLES HEURES DE NOTRE-DAME 

500 Rickert 1952, 98. 
Volgenss König 1998, 134 zou de figuur van de kardinaal op de Confessores zijn bijge
werktt De veranderingen die König meent te bespeuren kan ik echter niet ontdekken. Ook 
Meisss Late 1969, 250 was van mening dat het blad werd geretoucheerd. 

511 Meiss Limbourgs 1974, 96-97, n.87, "it was probably executed after the Limbourgs went 
too France," waarmee Meiss om niet nader aangegeven redenen een latere datering voor
stelde.. Rickert vermeldde hij in het geheel niet. Aan Bella Martens is, jammer genoeg, de 
Keizerr en Keurvorstentekening kennelijk nooit bekend geweest Schmidt 1981, 79 kwalifi
ceerdee de Keizer en Keurvorstentekening en de miniatuur van de Confessores als "nicht 
ganzz gleichaltrige Werke derselben Hand ..." 

522 König 1992,95; Chatelet 1993(B), 58; 
Königg 1998, 244: "... der andere, der eine ganze Stilgruppe urn das verbrannte Turiner 
Johannesbildd (S.126) pragt, aus dem Niederrheingebiet stammt, wo er das Wappenbuch 
dess Herolds Gelre (Abb.12) ausgemalt hat, in Paris aber nicht auf Dauer Fuss fasste." 
Maarr op hetzelfde moment hield König desalniettemin de oude datering van vóór 1378 
voorr de tekening aan (263)! 

Vann Buren 1996, 289-297. Van Buren meldde: "In recent years scholars have been in
creasinglyy willing to accept Margaret Rickert's suggestion that the Confessors are by the 
Dutchh artist who painted two miniatures in an armorial made around 1393 for the herald 
off the Duchy of Guelders, Claes Heynenzoon." Maar behalve naar Rickerts studie verwijst 
zijj slechts naar Van Anrooij 1991(A) die weer naar Rickert verwees. "Increasingly willing 
too ..." is dus ietwat overdreven. Weliswaar beschouwde zij de Keizer- en Keurvorstente
keningg als het werk van de oude Herman Maelwael die zij daartoe, met Willem, eveneens 
naarr Frankrijk liet emigreren en zelfs in Bourges met Jacquemart aan een getijdenboek liet 
samenwerkenn (namelijk BL London Yates Thompson 37, f.122 (afb. bij Meiss Late 1969, 
fig.266). fig.266). 
Ziee verder NOOT 16 alhier. 
Vann Buren had haar voorstel reeds in een bijdrage op het Colloque du Dessin sous-jacent 
XII in Louvain-la-Neuve in 1995 naar voren gebracht, maar de publikatie hiervan ver
scheenn pas in 1997, 19-28, spec. 24-25. Zij merkte op dat ook de ondertekening van de 
miniatuurr met de Martelaren op de achterzijde van het blad van de Confessores dezelfde 
tekentechniekk laat zien. 

533 Van Buren 1996,289-297, figs. 41,42. 

MM Van Buren 1996,289-295 en 296 n.38. 
Aann de nodige fantasie waarmee zij de gegevens hanteert, ontbreekt het Van Buren niet. 
Bijvoorbeeldd de suggestie dat de hertog speciaal voor het portret in de miniatuur (Turijn f. 
78v)) voor Herman (Maelwael of Limburg?) geposeerd zou hebben, is wel een erg romanti
schee voorstelling (291). Haar toeschrijvingen aan Herman, Willem en associates komen 
mijj nogal prematuur voor 
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555 Zie Boon 1977, 30-, met betrekking tot de figuur Johannes met de hand voor het ge
zichtt op de Kruisiging in het Missaal in Haarlem (Stadsbibliotheek, ms.3 fol.l49v) die 
duidelijkk op eenzelfde model teruggaat als de figuur naast Pilatus op de scène met Christus 
voorr Pilatus in de BeUes Hams, The Cloisters, f.138. Naar mijn mening gaat het toch 
veeleerr om een "verdwaald" motief in de helles Heum. Opmerkelijk genoeg wordt de elle
boogg van deze figuur op een onnatuurlijke scherpe wijze afgesneden door de blauwe man
tell van Pilatus, alsof deze er over heen werd geschilderd. Vergelijkbare figuren van Johan
ness zijn terug te vinden op de Kruisigingen in het Missaal van het hospitaal van de Heilige 
Geestt in Zutphen (Boon, 36 fig.38) en in het Getijdenboek in Deventer (CT Utrecht 1989, 
422 no.10, fig.13). 

566 Zie voor dit handschrift en de problematiek de Kommentaren van König 1992 (Parijs) 
enn van Van Buren 1996 (Turijn, Milaan-Turijn) bij de respectievelijke facsimile-edities; 
voortss König 1998 en Chatelet 1993. De identificatie van het handschrift met het hand
schriftt item 931 in de inventaris van Jean de Berry uit 1413 door Deüsle en daarna door 
Durrieuu in 1910 en 1922, is sindsdien algemeen geaccepteerd gebleven, zij het niet zonder 
voorbehoudd bij enkele studiosi. Chatelet wijdde in het Bulletin Monumental 151,1993(B) , 
539-5400 een korte bespreking aan de facsimile-editie van de Tres Belles Heurts de Notre-Dame 
inn 1992. De identificatie van de Parement-meester met Jean d'Orléans door onder andere 
Königg voorgesteld, berust nergens op. 
Corleyy 1996, 251 n.12 maakte ernstig bezwaar tegen Königs datering van het gehele hand
schriftt in Parijs na 1404. Zij stelde dat niet slechts de entry van Philips de Stoute van 1404 
inn de kalender een latere toevoeging is geweest, maar ook dat de pagina zelf gelet op het 
verschillendee perkament, een toevoeging is geweest Naar mijn mening is geen sprake van 
eenn toevoeging van de entry van Philips de Stoute. De kalender is in zijn geheel een ver
vangingg die dus na 1404 is toegevoegd, tenzij de kalender, zoals elders al opgemerkt, in het 
geheell niet tot het oorspronkelijke handschrift heeft behoord maar pas in later eeuwen aan 
ditt Parijse fragment is toegevoegd ... 
Opp de mogelijkheid die ik hier vermeld namelijk dat het handschrift oorspronkelijk voor 
Philipss de Stoute werd gemaakt, een gedachte die ik voor het eerst op de International 
Conferencee Patrons, Authors and Workshops: Books and Book Production in Paris circa 
1400,, 13-15 July 2000 in Liverpool (niet gepubliceerd) naar voren heb gebracht, wil ik bij 
eenn andere gelegenheid uitvoerig terugkomen. 

577 Marrow 2002, 67-76. Het blad werd in 2000 door Sam Fogg Rare Books in London 
aangebodenn en bevindt zich thans in The J.Paul Getty Museum, Ms.67. Het bevat een 
miniatuurr die in een latere fase aan het handschrift werd toegevoegd. 

5«« Meiss Late 1969,248. 

599 Meiss Late 1969, 248-253 en het overzicht op 134. (Verwezen is naar de pagina's en de 
folio'ss van de Tris Belles Heures de Notre-Dame en tussen haakjes naar de afbeeldingen bij 
Meiss). . 

Meisss schreef aan Meester B (dat wil zeggen zijn Baptist-meester, naar zijn mening een 
Vlaamss meester) de volgende miniaturen toe: 

dee figuur van Christus en het bovendeel van Johannes in de miniatuur van de Doop in 
Parijss p.162 (fig. 16 [=figs. bij Meiss]) en de miniatuur van Johannes in de woestijn in Tu
rijnn f.57 (fig-29) waarvoor naar zijn mening de chef van het atelier verantwoordelijk is 
geweest. . 
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Dee Calvariegang, p.203 (fig.26) 
Dee Kruisiging, p.209 (fig.27) [wijkt het meeste afin de serie] 
Dee Kruisafneming, 216 (fig.28) 
Dezee scènes werden volgens Meiss door Meester B voltooid over tekeningen en schilde
ringenringen van het atelier van de Parement-meester, 

Dee Geboorte f.4v (fig.41) 
Pinksterenn f.84v (fig.46) 
Hett Martelaarschap van de Heilige Andreas f. 122 (fig.48) 

Dee figuur van Christus in de Doop p.162 (fig.16) 
Johanness in de woestijn f.57 (fig.29) 
Patriarchen,, profeten en apostelen f.57v (fig.30) 
Christuss in huis van Simon f.58 (fig.31) 
Dee tronende Madonna met Jean de Berry f.78v (fig-34) 
Hieronymuss in zijn studeervertrek f.80v (fig.35) 

Dee Martelaars (in het Louvre) RF 2023 (fig.32) 
Dee Confessores (ibidem) RF 2023v (fig.33) 

Tenslottee rekende Meiss zij het met enige aarzeling ook tot deze groep: 
Dee Annunciatie f.lv (fig-39) 
Dee Intocht Jeruzalem f.20v (fig.44) 
Hett Laatste Avondmaal f.90 (fig.47) 

Dankzijj de publikaties van de facsimiles van de delen van de Tres Belles Heures de Notre-
DameDame en van het boek van König met uitstekende afbeeldingen in kleuren, komt duidelijk 
naarr voren dat de groep B van Meiss als geheel niet coherent is en niet meer als zodanig 
kann worden gehandhaafd. 
Chatelett 2000, 98 herhaalde zijn overtuiging dat de Baptist-meester van Vlaamse herkomst 
iss geweest en gaf daarbij de afbeelding van de miniatuur van het Martelaarschap van de 
Heiligee Andreas f.122. 

«« Meiss Late 1974, 250, fig.827. 
Hierr zij er nog op gewezen dat Meiss met zijn vroege datering van de miniaturen van de 
Baptistt Meester vooral de latere datering van het handschrift door Hulin ca 1412 heeft 
bestreden.. Inderdaad, met een eventuele datering na 1413 liep de voorgestelde identificatie 
vann het handschrift met de in de inventaris genoemde Tris Belles Heures de Notre-Dame ern
stigg gevaar... 

611 Louvre RF 2024 (volgens König van de hand van de Parament-meester maar naar mijn 
meningg mogelijk eveneens van de Heilige Geest-meester: zie de witte verf die van het 
gelaatt van Maria is gebladderd: = cfr Pinksteren van de Heilige Geest-meester, p.166 en 
Dee Gelovigen p.173). 

622 Het ziet er naar uit dat bijv. het Avondmaal (Milaan-Turijn fol.90) en de Kruisiging van 
dee Heilige Andreas (ibid, fol.122) hetzij latere navolgingen van deze groep, hetzij latere 
inkleuringenn van reeds aanwezige voortekeningen van de Baptist-meester in het hand
schriftt zijn. Dit lijkt ook het geval bij een aantal andere voorstellingen die kennelijk door 
dee Parement-meester werden getekend: de Verkondiging aan Maria (Milaan-Turijn fol.lv), 
dee Intocht in Jeruzalem (Milaan-Turijn fol.20v), de Drieëenheid (Milaan-Turijn foL87), 
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Mariaa lactans (Milaan-Turijn fol.120). Bij De Hemelvaart (Mikan-Turijn fol.80v) en Pink
sterenn (Milaan-Turijn fol.84v) werden vermoedelijk voorbeelden van de Heilige Geest
meesterr nagevolgd cq. ingekleurd. 
Hett laatste woord over de verdeling van handen lijkt voorlopig nog niet gesproken. In elk 
gevall verdient het fenomeen diepgaandere studie, omdat het gaat om de latere voltooiing 
vann een handschrift waar kennelijk een aantal voorstellingen in onvoltooide, getekende 
staatt waren gebleven en zelfs ontbraken. De inkleuring zou later alsnog ter hand zijn ge
nomenn waarbij klaarblijkelijk enige moeite is gedaan om de oorspronkelijke stijl aan te 
houden.. Gezegd moet worden dat de meervoudige toeschrijvingen van König de proble
matiekk er bepaald niet eenvoudiger op hebben gemaakt. Een aantal illustraties waaronder 
diee van de Officie van de Heilige Geest, ontbraken of werden vervangen door nieuwe 
illustraties.. De werkwijze van lineaire voortekeningen die vervolgens werden ingekleurd is 
vergelijkbaarr met bijvoorbeeld die werd toegepast bij een aantal getijdenboeken met mini
aturenn die ca 1500 in Parijs zijn ontstaan. Bij nadere beschouwing is gebleken dat de mini
aturenn in deze handschriften gedrukte "ondertekeningen" hebben: het ging in feite dus om 
voorbedruktee lijntekeningen (op velinl) die ingekleurd dienden te worden. De antiquarisch 
enn aesthetisch altijd zo hoog geschatte "nette zwart-wit" exemplaren met de oorspronke
lijkee houtsneden zijn in wezen exemplaren die nooit zijn ingekleurd (halffabrikaten om zo 
tee zeggen). Het gezegde "prenten verven is prenten bederven" is van recentere datum. 

"" König 1998,264. 

644 Van Buren 1996, 290 meende, zoals gezegd, dat de ondertekening van de Martelaren 
identiekk is aan die van de Confessores. Maar dat impliceert nog niet dat de beschildering 
(inkleuring)) dan ook van dezelfde hand is geweest Het is echter mijns inziens de vraag of 
dee ondertekening van de beide miniaturen werkelijk van dezelfde hand is. Gezien de af
beeldingenn bij Van Buren 1996, 6g. 41 en 43 lijkt enige terughoudendheid op zijn plaats. 
655 Meiss Late 1969, 253. Ook al zouden zij hebben samengewerkt in de miniatuur van de 
Doop,, dan nog zouden de twee meesters stilistisch ver uit elkaar gestaan hebben volgens 
Meiss.. Hij beschouwde de Baptist-meester als een Vlaams meester. 

666 Zie nog König 1992, 94-95 over de Heilige Geest-meester die hij gelijk zou willen stel
lenn met de meester van de Communie en het Martelaarschap van St. Denis in het Louvre. 
Datt gaat mij toch te ver. 
Kreuter-Eggemannn 1964, 25, 30, 69, 61 meende de Heilige Geestmeester gelijk te mogen 
stellenn met Daliwe. Jenni 1987, 9, 47 kon zich hierin niet vinden. Ik kan mij toch niet ge
heell aan de indruk onttrekken dat het bij het Daüwe-"schetsboek" wel eens zou kunnen 
gaann om een v r o e g - ^ 6 eeuwse vervalsing. Ikonografisch gezien is het niet inpasbaar ca 
1400.. Maar het is niet mogelijk op deze plaats hier verder op in te gaan. 

*77 Meiss Late 1969,107-134. 
Ziee nog de Appendix over dit uiterst gecompliceerde handschrift 
Hierbijj zij nog aangetekend dat er vooralsnog van uitgegaan is dat de kalender in op
drachtt van Jean de Berry werd vervangen, hoewel het niet a priori uitgesloten kan worden 
datt deze kalender oorspronkelijk van een ander handschrift is geweest en pas na de split
singg van het handschrift aan dit gedeelte van het handschrift in Parijs is toegevoegd. Zie 
nogg König 1992,27-30 voor een korte discussie over de problematiek van deze kalender. 

688 Dekissé's 1963, 136 conclusie dat op f.87 (Milaan-Turijn) een andere persoon als Jean 
dee Berry zou zijn voorgesteld, hetgeen zou impliceren dat hij niet de eerste opdrachtgever 
vann het handschrift is geweest, werd door Meiss Late 1969, 86-88,111 bestreden en door 
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Reynaudd (CM Louvre 1965, 2 no.3) en recentelijk nog door König 1998,144-6 betwijfeld. 
Vann Buren 1996, 268, 371 sprak zelfs van een "purported erasure ..." Zij zag in het portret 
f.877 Jean de Berry (ondanks de "little resemblance to the duke") en in de "young noble
man"" met een hertogelijke of grafelijke coronet ("by another artist!") op Louvre RF 2024, 
dee zoon van Jean de Berry, Jean de Montpensier (1376-1397). Al is er discussie mogelijk 
overr de eventuele gelijkenis van het portret (f.87) met Jean de Berry, zoals Reynaud 1965 
betoogde,, met zijn portret op zijn grand sceau uit 1379 (BN Cabinet des médailles, no.46 
dess grands modules), dan nog is geen discussie mogelijk over het feit dat het oorspronke
lijkee wapenschild naast dit portret werd weggeschuurd om dat van Jean de Berry er voor 
inn de plaats te schilderen. Te veronderstellen dat Jean de Berry zijn eigen wapenschild 
heeftt laten vervangen door zijn eigen wapenschild is wel uiterst onwaarschijnlijk. 

699 Van Buren 1996, 289 en 293-4. 

700 Heilige Geest-meester Tres Belles Heures de Notre-Dame p.169,178 en Grandes Heures fol.3 
(januari),, f.6 (mei), f.7 (juni), f.8 (juli), f.9(augustus), f.10 (september), f.11 (oktober), f.78 
(Intocht),, f.81 (Oüjftuin), f.85 (Bewening), f.89 (Doop). 

711 De Heilige Geest-meester als mogelijk voorbeeld voor de Grandes Heures. Afgezien dat 
dee rotspartijen in de Grandes Heures geïnspireerd lijken op die van de Heilige Geest-meester 
enn met name de factuur van de boompjes op een aantal voorstellingen in dit handschrift 
(linksonderr op de maanden februari en mei t /m oktober, alsook nog op een aantal andere 
voorstellingen)) vrijwel identiek zijn aan die van de Heilige Geest-meester zoals te zien op 
dee Opstanding, zijn er in elk geval twee miniaturen namelijk de Bruiloft in Canaa (Tres 
BellesBelles Heures de Notre-Dame p.68, Grandes Heures fol.41) en de Dodenmis (Tres Belles Heures de 
Notre-DameNotre-Dame p.104, Grandes Heures fol.106) die vrijwel letterlijk, ook in de kleuren, overeen
stemmen.. Daarnaast zijn er nog een aantal voorstellingen in de Tres Belles Heures de Notre-
DameDame die in de Grandes Heures terugkeren in min of meer gewijzigde vorm. Zo lijkt bij
voorbeeldd de miniatuur van Pinksteren in de Tres Belles Heures de Notre-Dame (p.166) twee
maall nagevolgd in de Grandes Heures. Eenmaal (fol.56) vrij letterlijk waarbij wel de tekening 
maarr niet de kleuren werden nagevolgd en een tweede maal (fol.89) die zowel in tekening 
alss in kleuren als vrijere navolging gekwalificeerd kan worden. Zie Colenbrander 2005, 
225-233. . 

722 De voorstelling van Pinksteren van de Heilige Geest-meester is overigens ook nog in 
eenn ander handschrift terug te vinden namelijk London, British Library, Yates-Thompson 
mss 37, f.122, Meiss Late 1969, fig.266 ("workshop Baptist-meester") (Afb.2.3.34 en 
2.3.35).. Het lijkt inderdaad te gaan om dezelfde hand als de miniatuur van de Martelaren 
inn de Tres Belles Heures de Notre-Dame, Louvre RF 2023, (Afb.2.3.13). 

733 Ook in het ms Brussel 11060-1, toegeschreven aan Jacquemart de Hodin, is in een aan
tall voorstellingen een echo van de rotspartijen bij de Heilige Geest-meester terug te vin
den.. Zoals Gaspar & Lyna 1937 en ook Calkins 1970 hebben betoogd, zou er onvoldoen
dee aanleiding zijn om het handschrift in Brussel te identificeren met het handschrift dat 
Jeann de Berry aan Jan zonder Vrees heeft gegeven, ondanks de argumenten die Meiss aan
voerde,, zie Meiss Late 1969,198-228,321-324. Niettemin is er een sterke verwantschap in 
stijll tussen het handschrift in Brussel en de Calvariegang in het Louvre die vermoedelijk 
afkomstigg is uit de Grandes Heures en van de hand van Jacquemart zou zijn. Zie verder 
voorr deze problematiek mijn bijdrage over Jacquemart, Colenbrander 2005,225-233. 
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744 König 1992, 73. De overige vergelijkingen van König (met betrekking tot scènes met 
Judas,, Maria aan het weefgetouw en het Huwelijk van Maria) zijn niet ter zake aangezien 
hett niet om dezelfde modellen gaat. 

755 Merkwaardig genoeg is aan de figuren op deze twee paginas in Parijs (p. 173 en 176) tot 
nogg toe weinig aandacht besteed. De trekken van enkele zijn zo individueel dat zonder 
meerr aangenomen mag worden dat het om portretten gaat Durrieu meende dat in de 
knielendee bebaarde man in blauwe mantel op de voorgrond op p.173, Jean de Berry werd 
voorgesteld.. Dit lijkt echter weersproken te worden door de andere portretten van Jean de 
Berry.. Latere auteurs hebben zich over deze kwestie nauwelijks meer uitgelaten. 

Vann het paar achter hem, toont de man in een rode mantel trekken die herinneren aan 
Jeann de Berry maar hij ziet er bepaald jeugdiger uit dan bijv. het portret Turijn f.78v en hij 
heeftt donker haar. Enige twijfel is op zijn plaats. In het portret van de jongeman in rode 
mantell op p.176 lijkt welhaast de zoon van de man in het rood op p.173 voorgesteld. Van 
Burenn 1996, 268 heeft gesuggereerd dat Jean de Berry en zijn zoon Jean de Montpensier 
zoudenn zijn voorgesteld. Aangezien deze laatste in 1397 overleed, zou dat eventueel een 
dateringg van de miniaturen van de Heilige Geestmeester vóór 1397 betekenen. Wie de 
mann in het blauw dan zou zijn geweest, liet zij in het midden. Zij suggereerde tevens (268, 
561)) dat de kleine knielende figuur aanbevolen door Johannes de Evangelist Louvre RF 
20244 Jean de Montpensier zou kunnen voorstellen, oud 14 jaar. 

Mett betrekking tot de voorstelling bij de Heilige-Geest-Vespers op p.176 bestaat enige 
onzekerheid.. Blijken de onderschriften bij de afbeeldingen bij Durrieu 1922, P1.XVI en 
Meisss 1967, fig.20, zagen zij er een voorstelling van de Ongelovigen en de zondaars in (de 
Unbelieverss receiving die Spirit (of Der Lasterer und die Glaubigen), als een tegenstelling 
tott de illustratie op p.173 waar het gebed van de Gelovigen tot de Heilige Geest werd 
voorgesteld.. Maar König 1992, 53 heeft er op gewezen dat de illustratie niet zozeer geba
seerdd werd op vers I.Kor.6:10 alswel op het daaropvolgende vers 11, waar sprake is van 
"Ablutii estis ..." (de gelovigen afgewassen, gereinigd en geheiligd) gezien de met overtui
gingg biddende figuren die zijn voorgesteld. Ook Van Buren 1996, 291 en n.22 heeft hierop 
gewezen.. Hoewel de juiste passage in het officie werd aangewezen, gaat het echter niet om 
dee tekst van een hymne zoals König 1992 en 1998 p.50 en ook Avril 1989 p.278 meenden, 
maarr om de tekst van een "chapitre" in het officie (op.p.177), de lezing, zoals aan het be
ginn ervan (in rood) is aangegeven. In dit geval betreft het dus de lezing van de Heilige 
Schrift,, in het bezit van de Brieven van Paulus, I.Kor.11. Het betreft de "electi", dat wil 
zeggenn de uitverkorenen. Maar ik kan mij ook heel goed voorstellen dat de inhoud van de 
voorgaandee teksten van hetzelfde officie werd verbeeld: "Beau* sunt qui timent dominum," 
dee tekst van de daaropvolgende antifoon: "Veni sancte spiritu ... tuorum etcetera., of de 
volgendee antifoon "O rex glorie domine .... qui triumphator super/ omnes celos ascendisti 
nee derelinquas ..." In elk geval zijn figuren afgebeeld die geheel in de Heer zijn. König zag 
henn getooid met zogenaamde "orientalischen Kopfbedeckungen" maar het zal (de chris
tenbroederss in Korinthe indachtig tot wie de brief was gericht) veeleer gaan om hoofdbe
dekkingenn naar de (veronderstelde) Griekse mode. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  II.4 . 

D EE SCHILDERKUNS T I N DE GEBIEDE N RONDOM GELR E 

7«« Platte 1973; CT Hamburg 1999-2000, 97-111, 124-129; CM Hannover 1992, 39-47; 
Kauffrnannn 1968. 

777 Corley 1996; Binder-Hagelstange, 1937; Roth 1958 (rev.ed. 1967). 

788 CM Hannover 1992, 39-47; CT Hamburg 1999-2000, 98-135; Leppien, Hamburg 1999-
2000,205-211. . 
Ziee ook nog Reudenbach 1999-2000, 199-204 die behartenswaardige woorden schreef 
overr de gehanteerde medioden in de stijlkritiek en de beperkingen ervan. 

799 Pieper 1986, 77 afb. Vergelijk dezelfde voorstelling van het Fröndenberger Maria
altaarstukk in het Westfalisches Landesmuseum (rechtervleugel, binnenzijde, boven rechts), 
afkomstigg uit de kerk van het voormalige Cistercienzervrouwenklooster in Fröndenberg, 
afb.. ibidem 48. Het altaarstuk moet tussen 1410 en 1422 zijn gesticht 

800 Pieper 1986, 46-50, afb.48 en 77; zie ook Corley 1996, 209-212. 

811 Pieper 1986, 169. Het altaarstuk is verspreid geraakt en het betreffende paneel bevindt 
zichh thans in de de collectie Thyssen in Madrid. 

822 Stange 1938,111,138, Abb. 186. 
Dee vergelijking door Stange werd veeleer ingegeven door het feit dat de herkomst van het 
Altaarstukk in Utrecht op misleidende wijze ooit als Bovenrijns werd gegeven, cfr Corley 
1996,, 253 n.14. Zie voor de ikonografie van de Uitstorting van de Heilige Geest: Schiller 
1976,4,1,11-38. . 

833 Pieper 1986, 56-57. 

844 Arnstadt: Stange, 1938,111, 221-222, Abb.284. Het werd gesticht door de priester Johann 
Alich. . 

gss Corley 1996, 86, fig.60. 

s** König 1998,130-135. 

»7Königl998,264. . 

888 Deze miniaturist werd ook onlangs nog algemeen als Vlaams gekwalificeerd door Chate-
lett 1993(B), 103, Chatelet 1996, 239 en Chatelet 2000, 98. Maar Schmidt 1981, 80 had 
reedss een dergelijke kwalificatie afgewezen en de aandacht gevestigd op de overeenkom
stenn met de schilderkunst boven de rivieren. 
Crawford-Luberr 1998, 45, 5B, fig.16 "Unknown Flemish Artist, The Confessors, in the 
Internationall Gothic Style, completed before Jan van Eyck's involvement" König 1998, 
130-132. . 

899 CM Hannover 1992,117-129 no.39. 
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Opp de Voetwassing door Christus met name de discipelen in het midden en geheel rechts, 
Hett Laatste Avondmaal, De Hemelvaart, De Uitstorting van de Heilige Geest, De Dood 
vann Maria, zie Corley 1996,226-231, figs.164-167. 

900 De voorstelling met Johannes in een grot is terug te vinden in dezelfde voorstelling in 
dee Petites Heures, Meiss Late 1969, fig.413-415. Vergelijkbaar is de grot van de Geboorte 
opp f.4v in Milaan-Turijn die echter, zoals reeds naar voren gebracht, een latere 'inkleuring' 
vann een ondertekening van de Parementmeester lijkt en daarmee vermoedelijk niet meer 
dann een echo van de voorstelling van Johannes op fol 57r en van die in de Petites Heures. 
Königg 1998, 156 rekende de miniatuur tot de groep van de zogenaamde Baptist-meester. 
Stilistischh gezien lijkt mij dit toch een onmogelijkheid. Vermoedelijk gaat het om een 
schilderr uit het einde van de IS"1* eeuw, cfr. de Aanbidding van het kind door de Meester 
vann de legende van de Heilige Sebastiaan, in het Louvre, Sterling 1942, pi. 107 en Ring 
1949,, no.264 (geen afbeelding). Panofsky 1953(A), 125-127 behandelde de ikonografie van 
dee Geboorte in de grot uitvoerig. 

Hett motief van de spiedende figuren lijkt elders terug te keren: Samson die de leeuw be
dwingt,, colL Kettaneh, New York, Boucicaut atelier, Meiss Boucicaut 1968, fig.403; On
bekendee Franse miniaturist, Lucius Cornelius Meruia bemerkt een hinderlaag van de Bot, 
BNN Paris, ms fr.259 f.523v, afb. Meiss Boucicaut 1968, fig.434; Het land van de Tartaren 
inn BN Paris, ms fit. 12201 fol.l7v, afb. Meiss Boucicaut Late 1969, fig.438. Het motief van 
eenn kluitje kleine mannetjes hoog in het landschap op de achtergrond is reeds bij Conrad 
inn de Gethsemane voorstelling op het Niederwildungen altaarstuk aanwezig. Het is ook 
terugterug te vinden op de voorstelling van de Gevangenneming van Christus van het Waren-
dorff altaarstuk in de parochiekerk van Freckenhorst (Pieper 1986, 77). In de latere West-
faalsee schilderkunst is het een standaardmotief in de voorstelling van de Gevangenneming 
geworden. . 

911 Afgebeeld door Alexander 1983, 316, ilL4; nogmaals vermeld bij Alexander 1992, 64-65, 
n.633 (166), Formerly Private collection Germany. Met dank aan Marrow voor de informa
tiee over de vroegere bezitter. 
Hierr wil ik nog wijzen op een soortgelijke bebaarde figuur op het Driekoningen-triptiekje 
inn Detroit, namelijk de figuur van de Heilige Philippus op het linkerluik, CT Lochner 
1993,292,, no.31 (als Westfaals / Keuls). Dit triptiekje lijkt overigens bijgewerkt 

922 Blaschke 1976, ca 1418-1425; Corley 1996, 226-231. 

933 Het is niet duidelijk in welke volgorde de werken van de meester van de Gouden Pane
lenn gezien moeten worden en waar hij ooit zijn carrière is begonnen: in Westfalen om via 
Keulenn in Lüneburg of zelfs in Lübeck terecht te komen? 

Corleyy 1996, 226-231 sprak zich recentelijk uit voor een tamelijk late datering van de 
Goudenn Panelen namelijk 1431-35. Dit lijkt mij problematisch, aangezien zij daarmee in 
dezelfdee jaren als het Lam Gods van Van Eyck en het altaarstuk in de Dom in Keulen van 
zogenaamdee "Stefan Lochner" zouden zijn ontstaan. 
Ziee Wolfson in: CT Lochner 1993, 97-107, Corley 1996, 78-96 en Corley 2000,133-167. 

Mett betrekking tot de Gouden Panelen nog het volgende. Het is nauwelijks voor te stellen 
datt zo laat nog deze manier van werken zou zijn toegepast voor zo'n belangrijke opdracht 
namelijkk als luiken voor een zeer belangrijke reliekenkast Ook het kleurengamma lijkt 
beterr te passen in de smaak van de tijd ca 1412-5. Er bestaan dus goede redenen voor een 
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vroegeree datering. In elk geval zouden zij niet vóór 1412 zijn ontstaan, aangezien in de 
boekenn van de kerk die tot 1412 bewaard zijn gebleven, geen vermelding of verwijzing er 
naarr te vinden is. Een ontstaan ca 1412-15 dat wil zeggen in dezelfde tijd als bijvoorbeeld 
hett Barbara-altaarstuk van Francke komt mij dan ook veel waarschijnlijker voor. 

944 CM Hannover 1992,117-129, no.39. 

955 CM Keulen 1990, 343-345, WRM inv.no. 52 (op doek), Abb.223, wordt ca 1411 geda
teerdd De legende van de Heilige Achatius met zijn 10.000 manschappen schijnt voorna
melijkk in het Rijn-Maasgebied, Duitsland en Zwitserland verbreid te zijn geweest maar 
werdd niet vaak voorgesteld, zie Kimpel in LCIIH, V, 1973, col.17-21. 
Ziee voor voorbeelden in het Rijnland nog Clemen 1930,117-119, fig. 146-151 e.v. 

966 CM Keulen 1990, 343-345, WRM inv.no.53 (op doek), Abb.224. Pieper 1986, 405-409, 
Westfalisch.ess Landesmuseum inv. no.699, 700 LM (op twee panelen) als Keuls ca 1420. 
Pieper,, onder verwijzing naar Nissen en Stange, vestigde nog de aandacht op het feit dat 
dee panelen opmerkelijk dicht bij de Kalvarieberg uit de S. Andreas in Keulen staan. Deze 
omstredenn Kalvarieberg wordt thans beschouwd als het werk van een uit Westfalen af
komstige,, in Keulen werkzame meester. Algemeen wordt het werk tussen 1410-1420 geda
teerd.. Zie CM Keulen 1990, 543 no.353, Abb.321; Corley 1996,169. 

977 CM Keulen 1990,491-509, Abb.306,307; Corley 2000, 99-110. 

988 Netherlandish, Anonymous Franco-Flemish XTVth Century, The Death of the Virgin ca 
1390,, silverpoint on blue-green prepared paper 291 x 400 mm, National Gallery of Art 
Washingtonn Rosenwald Collection, B-17, 723,1950.20.2; ex. Coll. Prince of Liechtenstein; 
Moskowitzz 1962, no.634, Franco-Flemish 1390-1400; 
Vergelijkk de Meister von St Laurenz: CM Keulen 1990, 494, No.737, Abb.294. Voorts nog 
Arnstad,, Liebfrauenkirche, Stange III 1938,284; 
Vergelijkk nog de op doek(I) geschilderde voorstelling van de Uitstorting van de Heilige 
Geest,, Vte Heberlé, Keulen, 14-15 Mei 1900, Abb.,"Altdeutscher Meister des XV. Jh., 
Herabkunftt des hl. Geistes, "... Der Hintergrund und die Nimben vergoldet. Interessantes 
Bild.. Nach Dr. Scheibier: niederdeutsch vom Anfang des XV. Jh., am ehesten westralisch, 
denn Kölner Bildern in Art des sogn. Meïsters Wilhelm parallel. Leinwand Höhe 69, Breite 
611 cm." De huidige bewaarplaats hiervan is helaas onbekend; 
Mederr had reeds de suggestie gedaan dat het bij de tekening in Washington om een werk 
gingg dat tot de Keulse school gerekend kan worden; Schönbrunner 1896-1908, Vol.XI, 
Pis.. 1236-1237: Unb. Meister urn 1430; Mongan 1949 P.6; Mongan 1943, 30 no.15; Mon-
gann schreef de tekening aan de school van Parijs toe. Niet door Meiss Late 1969 en even
minn door Ring 1949 vermeld. 
CTT Nijmegen 2005, 344-345, nr.86 vermeldde ten onrechte: herkomst: onbekend; litera
tuur:: geen; tentoonstellingen: geen. Roelofs herkende in de derde figuur van rechts op de 
voorgrondd een vrouw. Het gaat bij de figuren op de voorgrond geschaard rond het bed 
vann Maria veeleer om de elf discipelen. Zo zou het dan een mannelijke figuur zijn. Hij is 
bovendienn voorzien van een aureool. 
Dezee tekening dient niet verward te worden met die met de Dood, Hemelvaart en Kro
ningg van Maria in het Louvre inv.9832, CT Wenen 1962, no.250. 

999 Reiners 1925, 16-62; Zehnder (1974) 1981; Budde 1986, 38-50; CM Keulen 1990, 316-
329;; Corley 2000, 75-131. 
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if»» Clemen 1930, 274-276, Taf. 63; Merlo 1895 (1966), 935-941. 

1011 CT Keulen-Brussel 1972, 416-417 no.Q 20, Aken(?) ca 1410-1420. 

1022 CT Keulen 1993,292 no.31 (als Westfaals/Keuls). 

1033 Ms Ludwig 83.MS.49 fol.2: Von Euw & Plotzek, 1979-1985, I. 19-24 Folia 2. Zwei 
Einzelblatter,, Meister der hl Veronika, urn 1400-1410, Abb. p.21 en 23; Corley 2000, 61 
fig.26. fig.26. 
Dee Getty-miniaturen staan volgens Stange het dichtste bij de voorstellingen van het Kla-
ren-altaarstukk in de Dom in Keulen, cfr. Corley 2000, 68-73, figs.38-42. 
Voorr Bocholc Stange I (1934), 25, Abb.32. 

10** CM Antwerpen 1985, 19-21; CT Keulen 1974, 80-81, no.13; CT Keulen 1978, I, 208 
(Kopenhagen,, inv. no. 3789 (58 x 19 cm)). 
Inn dit verband kan tevens nog worden gewezen op de recente aanwinst voor het Wallraf-
Richartz-Museumm in Keulen van een paneel met de figuur van de Heilige Lodewijk van 
Toulouse,, toe te schrijven aan de Meester van Stlaurens, zie: Krischel 2004,15-34. 

1055 CM Museum Mayer van den Bergh, Catalogus 1: Schilderijen, Handschriften, Tekenin
gen,, (samengesteld doorjoz.de Coo), Antwerpen 1978 123-129, no.374 Nederlands Ano
nymus,, Maaslands-Rijns, omstreeks 1400; De Coo 1965, 144-184 (en eerdere publikaties 
vann De Coo hierover); door Chatelet 1980, 190-194, ilL 8-13, aan Jan Maehvael toege
schreven; ; 
Vann Os 1994, 136-150, 184 (no.43), (afm ca 38 x 26). Het betreffende catalogusnummer 
werdd geschreven door Hans Nieuwdorp. Voorts zij nog verwezen naar de twee technische 
studiess van Gifford 1995, 357-370; en van Schoute 1995, 371-377, spec.376; Prochno 
2002,198-199;; Mund, Stroo, Goethgebeur en Nieuwdorp 2003, 254-287. 

1066 Mogelijk is iets meer inzicht te verwerven op basis van de bewaard gebleven beeld
houwkunst:: CT Brussel/Barcelona 1999. 

•f"" CM Rotterdam 1994,10-33. 
Hierr zij ter vergelijking nog gewezen op de iets latere tekening met de Aanbidding van de 
driee koningen in Berlijn, recentelijk door Buck toegeschreven aan de Meester van Zweder 
vann Culemborg, Buck 2001, 61-67. Zie voorts nog Herzner 2005, 1-22. 

1088 Goetghebeur 1976, 6-23. 
Eenn enigszins vergelijkbaar object is het beschilderde reliekenkastje met de HH Hierony-
mus,, Johannes de Doper (met stichter en wapen), Katharina en Agnes, bewaard in de 
sacristiee van 's-Herenelderen in Belgisch Limburg, CT Hasselt 1961, no.46, afb. 

1099 Mechelen, collectie OCMW, inv. S 19, thans tentoongesteld in het Schepenhuis; Smey-
erss 1996, 159-169, spec.160, fig.1; CT Mechelen 1998, 76-77, cat.131; Schade 2001, 121 
no.2;; Hartwieg & Lüdke 1994. 

Voorr het Cardon-tabernakel in het Louvre: 
Troescherr 1966,110, Taf.34-35 nos. 101-103: Zuidelijkee Nederlanden; Hartwieg & Lüdke 
1994,, 54, Abb.44; CT Keulen 1974, no.46 (Vor Lochner); CM Paris 1991, no.7. 
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Voorr het vergelijkbare maar waarschijnlijk iets vroegere toren-tabernakeltje in het Muse
umm Mayer van de Bergh in Antwerpen, zie Mund, Stroo, Goethgebeur en Nieuwdorp 
2003,202-253. . 
CTT Nijmegen 2005, 328-329, nr.78. 

1100 CT Hasselt 1961, no.40, afb. De stilistische verwijzingen die aldaar werden gegeven zijn 
echterr minder toepasselijk. 
CTT Sint Truiden 1979,19-24, no.1; Schoute 1995, 371-383, fig.3. 

1111 Panofsky 1953(A), 96, PL57, 112; CM Brussel 1984, 394, no.4883; Peters 1953, 135-
154;; Philippe 1960, 48 e.v.; Frinta 1974, 131-139, spec.136; Timmer 1971-1980, II, 268-
270;; Smeyers 1989-1991,65-89. 
Opmerkelijkk genoeg is het paneel van notenhout Met name in Bourgondië en de Rhóne-
valleii was notenhout voor panelen in gebruik, cfr Fletcher, 1984, 7-26, fig.1 (de kaart be
treftt weliswaar 15de en 16de eeuwse voorbeelden). 

1122 De Hommel-Steenbakkers 2001, 186-191; review van het boek van De Hommel-
Steenbakkerss door Claassens 2002, 164-168; Van der Meer 1978, 202-235; Nordstrom 
1977,, 117-136, spec. 132-136, voor zijn toeschrijving geeft hij geen verdere uideg of ver
wijzing;; Smeijers 1993,13-44. 

1133 CM Berlijn 1975, 298 no.2116 als Niederrheinisch, maar de toeschrijvingen zijn een 
chaos. . 
Panofskyy 1953(A), 94-95, Pl.56 110. Een goede, grote afbeelding in kleur in: I Maestri del 
coloree 254,1966 no.15. CT Nijmegen 2005, 302-303, nr. 52. 

1144 Zie Smeijers 1998. 

'155 CT Leuven 1993, 210-214 (als Zuidelijke Nederlanden ca 1410); Renger 1985; Renger 
1987,, 390-410; Smeijers 1998, 178, 209; Renger 1995, 204-206. Renger meende in het 
albumm in Wiesbaden een voorloper van Vasari's album met tekeningen te mogen zien. Dit 
lijktt mij een anachronisme. Het ging de samensteller in de eerste plaats om de religieuze 
inhoudd van zijn verzameling en niet om de historisch-artistieke en exemplarische waarde 
vann de tekeningen zoals het geval is geweest bij Vasari. Ik wil hier nog wijzen op de schil
deringenn van apostelen en profeten in de Hervormde Kerk in Hengelo (Gld.) en in de 
oostelijkee travee van het zuidelijke schip van de Niciolaikerk in Lemgo (Westfalen, even
eenss behorende tot het bisdom Munster). Het gaat om vergelijkbare figuren met krullende 
phylacterss uit dezelfde periode (ca 1380-1430), geschilderd ca 1430 over oudere figuren uit 
caa 1380, cfr. Le Blanc 1986,19-33. 

noo Martens 1929; CT Hamburg 1969; CT Hamburg 1999-2000, 141-153; Leppien 1999-
2000,205-211. . 

n?? König uitte vage vermoedens, König 1992, 95-6; König 1998, 263-4. Een uitvoerige 
vergelijkingg tussen de Keizer en keurvorstentekening en Meester Francke heb ik naar vo
renn gebracht in mijn ongepubliceerd gebleven lezing in Liverpool, 13-15 juli 2000. 

iigg Er is wel verondersteld dat het Barbara-altaarstuk afkomstig uit Nykyrko en thans in 
Helsinki,, oorspronkelijk voor de kerk in Turku bestemd is geweest waar in 1412 juist een 
altaarr aan de Heilige Barbara werd gewijd. Corley 1996 253 n.7 merkte op dat het niet 
uitgeslotenn geacht kan worden dat het altaarstuk, mogelijk ten tijde van de Dertigjarige 
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oorlogg als krijgsbuit uit Noord-Duitsland is meegenomen naar Finland en in Nykyrko een 
plaatss heeft gevonden. Maar misschien is het toch eenvoudiger om te veronderstellen dat 
hett inderdaad in opdracht voor de kerk in Turku werd gemaakt Francke schilderde ook 
voorr de Dominikanenkerk in Reval (1419-1436) een Drieëenheids-altaarstuk, waarbij de 
houtenn panelen weliswaar ter plaatse werden gemaakt maar voor beschildering naar Ham
burgg werden gestuurd. CT Hamburg 1969,19; Reincke 1959, 9-26. 

1199 Er wordt hier in het vervolg verwezen naar de nummers van de afbeeldingen in de CT 
Hamburgg 1969. 

1200 Martens heeft onder andere nog gewezen op overeenkomsten van de landschappen bij 
Meesterr Francke en enkele miniaturen in het Livre du Trésor des Histoires in de Biblio-
thèquee de 1'Arsenal, Parijs, ms.5077, fol.l97r, toegeschreven aan de Boucicaut-meester. 
Martenss 1929, 71-, spec.78-82 en 175-6, Abb.28; CT Hamburg 1969, Kat41.Taf.56. 
Dee miniaturen van de Heilige Geest-meester zijn haar onbekend geweest 

1211 König 1992, 95-6 wees op deze thematische overeenkomsten evenals op de Man van 
Smartenn zoals ook Martens reeds had gesignaleerd. 
Ziee voor Baltimore verder bij noot 105. 

1222 CT Hamburg 1969, onder andere 35 en Kat.40-41. 

1233 Meiss Late 1969, 4 en Limbourgs 1974, 287, koos voor andere "Not-namen" namelijk 
dee "Maltre du Couronnement de Ia Vierge" en de "Maïtre du livre Des femmes nobles et 
renomméess de Jean de Berry" naar de twee tamelijk identieke tekstcopieën in bezit respec
tievelijkk van Philips de Stoute en Jean de Berry. Daarmee maakte hij de verwarring alleen 
nogg maar groter, zoals altijd gebeurt wanneer nieuwe normen worden geïntroduceerd 
binnenn een reeds enigszins gevestigde ordening. Zie over deze problematiek ook De Win
terr 1985, 99-105, 206-207 die de eerste meester liever de naam "Mattre du livre Des Fem
mess nobles et renommées de Philippe Ie Hardi" gaf. Zie ook nog Buettner 1996. 

M** Meiss Boucicaut 1968, 7-12; Chatelet 2000,193-319, spec. 221; Bartz 1999, 51-61. 

1255 Deze opkrullende haardos is vergelijkbaar met die van de engelen op twee panelen met 
eenn Genadestoel beide afkomstig uit de Mariakirche in Danzig waarvan de een thans in 
Warschauu wordt bewaard en de andere sinds 1945 is verdwenen. Martens 1929 liet ze 
opmerkelijkk genoeg buiten beschouwing. CT Hamburg 1969, no.22, Taf.37; Troescher 
1966,166-167,, Abb.181 beeldde beide panelen af. 

i2*Corleyy 1996,152 e.v. 
Uitt 1436 dateert de vermelding van plaatsing, maar de opdracht werd reeds in 1424 gege
ven.. Het is aan te nemen dat, zoals gebruikelijk, ook bij dit contract een leverings-datum 
werdd afgesproken. Het komt mij onwaarschijnlijk voor dat het gehele altaarstuk uiteinde
lijkk pas kort voor 1436 zou zijn geschilderd. De impact van Van Eijck is algemeen vrij 
onmiddellijkk geweest, zo bijv. op het altaarstuk in de Keulse Dom, traditionaliter aan Ste
fann Lochner toegeschreven. Het is moeilijk voorstelbaar dat Meester Francke nog in 1436 
daaraann ontsnapt zou zijn. Veeleer is te veronderstellen dat de plaatsing van het altaarstuk 
vertraagdd is geweest door voortslepende onderhandelingen over de overdracht van de 
kapell aan de Engelandvaarders. 
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1277 Een Voorganger' van deze 'doornuittrekker' is, in spiegelbeeld, op de Hemelvaart van 
Christuss in het Niederwildungen altaarstuk terug te vinden. 
Corleyy 1996,152- wees op de invloed van Conrad op Meester Francke spec. 155 met be
trekkingg tot de Dood van Maria. 

1288 König 1992, 96 deed de suggestie van een mogelijke identificatie. Zijn stilistische verge
lijkingenn tussen de miniatuur met de Geboorte in de grot (fol.4 verso) in Turijn-Mikan en 
dee Geboorte van Meester Francke in Hamburg zijn echter niet acceptabel aangezien naar 
mijnn mening deze miniatuur pas veel later werd "ingekleurd". Als een ander bezwaar zou 
ikk willen aanvoeren dat de Heilige Geest-meester duidelijk tot een oudere generatie heeft 
behoord.. Gesteld dat de Heilige Geest-meester Meester Francke is geweest, dan zou in de 
ontwikkelingg van de Heilige Geest-meester het Barbara-altaarstuk ca 1410-12 niet goed 
passen.. Logischer lijkt het dus twee afzonderlijke meesters te veronderstellen en een ont
wikkelingg van Francke uit de Heilige Geest-meester aan te nemen. 

*** * 
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N O T E NN BIJ HOOFSTUK II.5A . 

DEE SCHILDERKUNS T I N DE GEBIEDE N RONDOM GELR E 

2.. De Noordelijk e Nederlanden: Utrecht en Holland 

1299 Algemeen voor deze contreien: 
Hoogewerfff 1,1936. De opgewektheid waarmee Hoogewerff de brok- en wrakstukken, de 
facsimiless van te voorschijn gekomen muur- en gewelfschilderingen en alle goedbedoelde 
restauratiess heeft besproken, is bewonderenswaardig. 
Voorr de schilderkunst in het graafschap Holland-Zeeland en het bisdom Utrecht zie ver
der: : 
CTT Amsterdam 1958; Chatelet 1980. 

Dee belangrijkste publikattes voor de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek 
naarr miniaturen uit deze periode zijn: 
Byvanckk / Hoogewerff 1922-1925; Hoogewerff 1936, I; Byvanck 1937; Panofsky 1953; 
Hoogewerfff 1963; Finke 1963; Marrow 1968; Boon 1977; Marrow 1987; CT Utrecht 1989; 
Horstt 1991; Backhouse 1993 (Facsimile Kings 5); Marrow 1995; Marrow 1996; Smeyers 
1995;; Smeyers 2002. 

i*>> Tóth-Ubbens 1963, 87-134. 
Chatelett 1980,182 n.1 "Les mentions de peintres ... sont de si peu importance qu'il n'y a 
pass lieu d'en faire état ici." Maar, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd! 

Nijstenn 1993, 188-198;Van Oosttom 1987, 30-31; De Boer 1986, 4-11; De Boer 1992, 37-
51. . 
Uyttebrouckk 1992, 311-335, spec. 335: "Plutót que de privilégier la littérature et les beaux-
arts,, les dues qui ont regné de 1406 a 1430 semblent avoir songé surtout a leur confort, au 
luxee et au faste: ils n'ont pas acquis beaucoup de livres, de tableaux ni de sculptures, mais 
bienn des tapisseries, objets principalement utilitaires, des vêtements et des pieces d'orfè-
vrerie...." " 

i3ii Margaretha van Brieg liet de beeldemaker Jacomart in Bergen (Henegouwen) in 1377 
eenn wieg beschilderen, Tóth-Ubbens 1963, 122 nr. 368: ARA no.35 Rekening van de 
proostt van Bergen, 6 April 1377 - 31 December 1377. 

1322 Hoogewerff 1947,46-48; 
Schaefferr 2001,108-116. In de tweede redactie van de gildeverordeningen van de schilders 
vann 1371-96 waren ook de zadelaars begrepen. 
Hoogewerfff 1947, 41-48. Hoogewerff veronderstelde dat er een "verburgerlijking" van het 
ambachtt van de schilder in de 14dt - 15de eeuw heeft plaatsgevonden. Een dergelijke opvat
tingg mag zo langzamerhand als achterhaald beschouwd worden. 

1333 Tóth-Ubbens 1963. Het woord beeldemaker werd in de rekeningen vaker gebruikt en 
doorr Tóth-Ubbens als "woodcarver, sculptor" geïnterpreteerd. 

Maarr zie bijv. (101 nr.63, 1358-9) de vergoeding aan Hannijn Floren, de beeldemaker, die 
wordtt betaald voor het beschilderen van het tournooiharnas, de wapenkleding "ende co-
verturen",, of (102 nr.76): "... wit laken, daer men 9 scilde mede verdecte, met maken ende 
mett verwen, dat Hannijn Flore daer of hadde,..." 
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Lastigerr is te begrijpen wat et aan de hand is in (111 nr. 200 foL65v, nr.203 fol.66r (1371-
2)) "... den beeldemaker, meester Willem van Haerlem, omme denghele te vermaken in die 
capellee in den Hage..." 

Tenslottee "enen meester van Aken ghegheven te hoveschede in den Haghe up sente Mi-
chielsavondee van 1 beelde van Onset Vrouwen, dat in de cappelle staet", (nr.300 (1373-4). 
Inn dit geval is het niet uit te maken of het om een sculptuur of een schilderij ging evenmin 
alss het volgende voorbeeld: 
Kloosterr 1984, 34 1385 "daer si een beelde mede soude doen maken in de Briel voor mijn 
vrouwee gheliken, als mijn vrouw bevolen hadde" (geen bron aangegeven). Ook hief nam 
Vann der Klooster aan dat het ging om een gebeeldhouwd portret. Dit is dus zeer de vraag. 

1344 Klooster 1984, 29-40; De Boer 1992,37-51, spec.45-46; Janse 1993 verwees voor Jacob 
vann Mynnecken naar De Boer. 
Voorr de eerste maal vermeld: 
"44 juni 1388 4 florins enen maelre gheheten Jacob van Muneken, die inder zale inden 
Haghee een cleet ghemaect hadde over die hoechtafel" (zonder bronverwijzing bij de 
Boer). . 

"Jacobb van Minneken, die mire vrouwen tumme bemaelde ende vergoude, betaelt voir sijn 
arbeyt,, gout ende anders dat daer toe behoerde, 25 lb 6 s 4 d", 
ARAAGH1244f.49r r 

1389:: betaling voor verschillende zaken: voor la petite chapelle du due Albrecht; voor 
1'oratoire;; voor écussons; voor een tweede couverture voor de grande table in de grote zaal 
vann het paleis in Den Haag; voor de beschildering van de girouette. 
33)) ARA AGH 1244 f.55v, 126 (aankoop materialen voor kapel); 

13900 opnieuw voor 75 écussons voor de beschildering van lansen 
34)) ARA AGH 1245 f.92v (30/7/1390); 

13933 voor de beschildering van 100 schilden, voor het zadel(?) van een standaard; voor de 
standaardd zelf 
35)) ARA AGH 1247 f.48v, 81; 

13944 une clef de voute pendante in de grote zaal in Den Haag 
36)) ARA AGH 1250 f.41 (2/12/1394); 

13955 beschildering van het karos van de nieuwe hertogin Margaretha van Kleef 
37)) ARA AGH 1241 f. 107; 

13955 maakt hij nog twee tekeningen "pour un tapis aux broderies d'or", die de heraut 
Cleves,, het hele Rijk zou ronddragen als een uitnodiging aan alle Duitse ridders voor een 
tournooii in Holland. Het ging kennelijk om een zogenaamde "avontuere". 
38)) ARA AGH 1241 f.44; 

Ziee voorts nog: De Boer 1986, 4.12. 

Boerr 1997, Jacob van Mynnecken, den Maelre: LXV n.164 (ARA AGH 1250 f.51v; 1247, 
f.48v,, f.81; 1250, f.41, f.44, f.107; 1251, f.58v; NB! f.44: over het "aventuer". Alwaar een 
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correctie:: De Boer in n.36 van zijn artikel (Sluter 1992) vermeldde dit abusievelijk als ARA 
AGHH 1242 f.46. 
Gorissenn 1954, 163 en n.1, 195 doc.28 (1390) veronderstelde dat het bij een "aventuer" 
gingg om geïllumineerde ridderverhalen. Maar Van Anrooij betwijfelde dat en meende dat 
mett avontuur veeleer een fraai beschilderde aankondiging op perkament voor een tour-
nooii of een feest werd bedoeld. Van Anrooij 1990, 117-118, 254 en n.24-28. Marrow 
1995,, 95 noot 116 citeerde een passage waar uit blijkt dat het inderdaad om een beschil
derdd document ging: "aventuer darmen den hof beriep". Hij verwees naar De Boer 1986, 
4-11.. Nijsten 1993,188, noot 1 (van Hfdst. II.4, op p.341). Een "avontuur" is afgebeeld in 
Lee livre des Tournois du Roi René de la Bibliothèque nationale (ms.francais 2695), Intro
ductionn de Francois Avril, Paris 1986. 

1355 Janse 1993, 246 en n.18, onder verwijzing naar Verwijs 1869, 197: "Item by Jan van 
Beestt so worden besteet Dyrc den mailre inden Hage te maken zes grote blasoen van 
mynss heren wapen mitten getymmer [helmteken] ende mitten tuyn ende iiiC wapenscilde 
voirr die herberge te zette, te samen om viii s nobl." 
238-2399 "Item Dirc den beeldemaker in den Hage, die minen here maken zoude iiiC wa
penscildee ende vi teyken op kovelwaet voir mijns heren herberge te slaen ..." 
Ziee voorts Chatelet 1980,25 n.3. 
Hijj zou voor het eerst vermeld zijn in 1398-99, daarna in 1410-11, 1414 en voor het laatst 
inn 1434 in een rekening van de Oude Kerk in Delft waar hij in 1428 een groot paneel(?) 
mett de figuur van de Heilige Christophorus had geschilderd. 

1366 Tóth-Ubbens 1963,111, nr.200, fol.65v, nr.203, fol.66r (1371-2). 

1377 Meerkamp van Embden 1913-1914,1. 281, In de rekening met betrekking tot de veld
tochtt naar Gorinchem in 1417: Heynriic den Beeldemaker, gegeven van pauwelioenen, 24 
bodt,, facit - 48 -. 
Overvoordee 1906, 61-144, spec. 114 Christian 1'imagier (1412); 115-116 Willem Paeu 
(Guillaumee Paon) (1412) en 119-120 idem (1414); 133 Joris de la Haye (1428) genoemd 
i.v.m.. de aankoop en bewerking van steen. 
1388 Hoogewerff 1947, 49: 1 september 1367. Er is sprake van beeldenmakers waarover 
Hoogewerfff opmerkte dat daaronder kennelijk de paneelschilders begrepen waren, aange
zienn schilderijen naar zijn mening ook "beelden" waren. Het is echter geheel de vraag of er 
ookk toen al schilders waren die zich gespecialiseerd hadden in de beschildering van uitslui
tendd panelen of in het bijzonder altaarstukken. 

1399 Klooster 1984, 34 liet zich eveneens misleiden door de benaming van beeldemaker en 
namm aan dat Jan de Beijer, "die beeldemaker" geen aandeel had gehad in de vervaardiging 
vann de graftombe: "Hij zal meer een lokale meester voor kleine werk zijn geweest." Maar 
ikk wil echter aannemen dat de hertog voor een dergelijke vertrouwensmissie een gere
nommeerdd meester zal hebben uitgekozen en dat het de bedoeling is geweest dat deze Jan 
mett de nodige tekeningen van de tombe zou terugkeren. 
Tóth-Ubbenss 1957, 59-72, ARA III 41 nr.51 Rekening van Willem Garbrantz, 1389-1390 
f.499 a verso; De Boer 1992, 42 In de categorie petis forains (=diverse uitgaven) "een man 
diee tot Doornic trecken soude om een meester te soeken die mijnre vrouwen tumme ma
kenn soude inder Haghe," ARA AGH 1241 f.l45r, gedateerd des sonnedaghes na Onser 
Vrouwendachh Conceptio, = 9/12/1386). 
Volgenss Tóth-Ubbens 1957, 66 zou Jan de Beijer in vaste dienst van het Haagse hof heb
benn gestaan aangezien hij in Dordrecht werd uitbetaald toen het hof daar op doortocht 
naarr Henegouwen vertoefde. Mij lijkt dit feit echter veeleer het tegendeel aan te duiden. 
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Ookk De Boet 1992, 44 achtte het onwaarschijnlijk dat hij in vaste dienst van de hertogen 
iss geweest, en wees er op dat het bovendien de enige vermelding van hem in de rekenin
genn is. 

t4°° De Boer's hypothese 1992, 37-51 dat de wortels van Sluter misschien in Straubing ge
zochtt zouden mogen worden, is ingenieus. Maar noch uit de documentaire, noch uit de 
stilistischee gegevens die voorhanden zijn is een dergelijke hypothese naar mijn mening af 
tee leiden. 

*«« Kramm IV (1860), 1220; Thieme-Becker 18 (1925), 378; Dimier z.j., 35; De Lange van 
Wijngaerdenn 1813,1, 710 en 716; Renger 1993, 9-45, spec. 41-42, n.72 en 73: hij schilderde 
opp eigen kosten in 1360 een altaarstuk (Algemeen Rijks Archief (ARA), Graven van Blois, 
inv.nr.388 f.97v); in 1362 schilderde hij voor Jean van Blois wapenschilden en bannieren 
(ARA,, Graven van Blois, inv.38 f.88) waarschijnlijk met het oog op diens reis naar Prui
sen.. Swillens 1925,25 veronderstelde dat hij het altaarstuk van Van Rijn schilderde. Het is, 
zoalss gezegd, niet zeker of hij inderdaad identiek is met de schilder in Parijs in 1371. 

1422 Muller Fz. 1880, 8 n.1, 13-14; 8 naast de schilders zijn lid van de Zadelaarsgilde de 
"Beeltsnyderss ofte Beeldemakers." Het ging om kunstenaars die "beelden maeken van 
houtt off steen." Hierbij zij opgemerkt dat het om een document gaat uit 1540. 
Mullerr verwees nog in noot 1 naar de Kampense St Lucasgilde waar onder de beeldema
kerss werden begrepen "beeldedruckers" of "hilligebackers", die met behulp van vormen 
beeldenn van gebakken aarde maakten. 
Ziee ook Overvoorde I (1897), xxi; II (1896), 433-440. 
Dee terminologie van "beeldesnyder" en "beeldemaicker" werden kennelijk later toch door 
elkaarr gebruikt (II 438: de dato 15401). Zo werd ook Adriaen van Wesel in de Bossche 
documentenn (1475) eerst "beeltmeker" en "tafelmeker" genoemd maar later (1484, Delft!) 
daarentegenn weer "beelde-snyder", wat hij in wezen toch geweest lijkt te zijn, cfr. CT Am
sterdamm 1980, 55, 60. Van Adriaen van Wesel is inderdaad altijd aangenomen dat hij een 
beeldhouwerr is geweest Het is echter niet onwaarschijnlijk dat er wel eens vergissingen 
werdenn gemaakt. 
Swillenss 1925, II, 50-71, spec.56. 

143Hoogewerffl947,45. . 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK II.5 B 

DEE NOORDELIJK E NEDERLANDEN : 2. Utrecht en Holland (vervolg) 

1444 Hoogewerff 1936,1, 98-102; Chatelet 1980,189 no.1; Renger 1993, 9-45. 

14** Hoogewerff 1936, I, 92-98; CM Amsterdam 1976, 651 no.A831; Chatelet 1980, 189 
no.2; ; 
Vann Anrooij 1989,22-28 met grote afbeelding en stamboom; 
Jansee 1993,79. Voor het getijdenboek van Maria van Gelre cfr. Delaissé 1968, fig.3; 
Keilerr 1969; Vermeeren 1973,473-481; CV Utrecht 1989, 67-70 no.17; Nijsten 1992, 159-
162. . 

i«« Hoogewerff 1937,11, 50-56; CM Rijksmuseum 1976, 651 no.C1454; Chatelet 1980, 203 
no.36. . 
Dee gordel met bellen was in elk geval ca 1405 mode. Maar een veel later voorbeeld is nog 
tee vinden op de miniatuur in de Sachsenspiegel van Brand van Tzerstede (ca 1442-1448) in 
Lüneburg,, fol.6v, Keizer Friedrich II stelt de stadsrechten van Lüneburg ter hand aan 
Ottoo het Kind, hertog van Lüneburg en Braunschweig, CT Hamburg 1999-2000, 160-162, 
no.. 13. 

1477 Hoogewerff 1936,1, 348-360, Hoogewerffs toeschrijving van het paneel met een Pietas 
inn de collectie Gruter van der Linden aan dezelfde meester, kan thans terzijde geschoven 
worden. . 
Chatelett 1980,189 no.2; Haslinghuis 1965, 209, 258, 347; de kapel werd in 1422 voor het 
eerstt met de toenaam van Avesnes vermeld. Vergelijk met de afbeeldingen in Marrow 
1968,51-113; ; 
Klamtt 1991, 29-31, Klamt signaleerde overeenkomsten met de miniatuur van de Kruisi
gingg in het missaal in Heidelberg, Salem DCa fol.l08r die wel aan Jan Maelwael is toege
schreven.. Maar de gelijkenis is van beperkte aard en de toeschrijving van de miniatuur aan 
Maelwaell is overigens weinig gefundeerd. De vergelijking met de miniatuur in het Bouci-
cautt Getijdenboek, fol.40v is minder toepasselijk (cfr afb. bij Chatelet 2000, 278). Le 
Blancc 1986,19-33; Königfeld 2001,1,193-201; Van Zanten 1999. 

'«Hoogewerfff 1936,1,122-127. 
Dee stijl ervan staat dichter bij die van de Veronica- en de Laurentius-Meesters in Keulen 
dann die van Jacquemart De Madonna kan ook nog vergeleken worden met de madonna in 
Stt Petersburg waar het schrijvende kind eenzelfde houding toont als in het handschrift van 
Margarethaa van Kleef in Lissabon. De plooival staat dichterbij Jacquemart en de troon is 
vergelijkbaarr met die van de Madonna in Jacquemart's handschrift in Brussel, die van de 
profetenn in Beauneveu's Psalter (Parijs, Bibliothèque Nationale ms fr.13091) en, in zekere 
mate,, die van de God de Vader in de Tres Belles Hettres de Notre-Dartie (König 1998, 103, 
Louvree RF 2022). 
Voronovaa 1996,92-97, inv.no. Rasn.Q.v.1.8, f.24r, afb.101. 

1499 Marrow 1968; Marrow 1987; CT Utrecht 1989, 25-44; Marrow 1995; Marrow 1996, 
101-117. . 
Aann de groep handschriften geïllumineerd door de Meesters van Zweder van Culemborg 
zall hier verder geheel voorbijgegaan worden. De groep is tussen 1415 en 1440 te dateren. 
Hett missaal van Johan van de Zande, commandeur van de Duitse Orde in Utrecht (1409-
1418),, werd geschreven door Johannes van Malborch 
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inn 1415 (voltooid 9 oktober) in Utrecht Het is aannemelijk dat het ook in deze stad werd 
geïllumineerd.. De stijl van de groep is echter dusdanig verschillend van die van Margaret-
haa van Kleef, dat een uitvoerige bespreking hier achterwege is gelaten. Verwezen kan 
wordenn naar de uitstekende bespreking in de CT Utrecht 1989,11-12, 97-99 en de catalo
gusnummerss 28 t /m 37. Indien deze groep representatief is voor de stijl in Utrecht, zou
denn de groepen van de Meesters van Margaretha van Kleef en van Dire van Delf hetzij 
concurrerendee ateliers in Utrecht, hetzij ateliers in Nijmegen geweest kunnen zijn. 

1500 Hoewel er meerdere handen zijn te onderscheiden wordt terecht de benaming van 
Meesterss van Margaretha van Kleef (in meervoud!) gebruikt, zodat ik in deze context 
voorr het gemak deze meesters als een groep zal beschouwen. 
CTT Utrecht 1989; Marrow 1995; Marrow 1996, 101-117; Marrow in: Backhouse 1993-
1994,123-174. . 
Bijj de vergelijkingen wordt verwezen naar de afbeeldingen in de publikaties van Marrow 
19955 en König 1998. 

1511 Een dergelijke vloer met kleine tegeltjes is eveneens te vinden op de Madonna op troon 
mett heiligen in het Philadelphia Museum of art, toegeschreven aan de Veronica-Meester, 
Stangee 1938,111, Abb.96; Budde 1986, Kat.37, pl.7 (kleur). De Madonna is een variant op 
diee in de coll. Kisters (Corley pLXXXIV eveneens toegeschreven aan de Veronica-
meester). . 

Doorr middel van dergelijke tegelvloertjes is in het Gulbenkian handschrift evenals in 
Kingss 5 aangegeven dat een scene zich binnenshuis afspeelt Andere scenes daarentegen 
latenn een grasbodem zien en stellen dus scenes in de openlucht voor. In het Gulbenkian 
handschriftt is de achterwand van de voorstellingen in alle gevallen goud. In Kings 5 heb
benn de scenes in het midden een ornamentale achtergrond en de prefiguratieve scenes 
linkss en rechts gouden fonds. 

1522 Marrow 1996, 101-117 waarin hij de herkomst van deze karakteristiek naging. Ook 
Burenn 1996, 292 wees op deze overeenkomst. Dit oversnijden van kaders lijkt, interessant 
genoeg,, niet zozeer een vernieuwing alswel een op dat moment vernieuwde ouderwetse 
voorstellingswijzee zoals toegepast in bijvoorbeeld het Oude Testament, Noord-Frankrijk, 
eindd 13dc eeuw, Pierpont Morgan Library, New York, M.638, fol.28v, Smeyers 1998, 135 
fig.35. fig.35. 

Eenn ander eigentijds Frans voorbeeld is bijvoorbeeld de Annunciatie van de Pseudo-
Jacquemartt in Leningrad St Library ms.Q.v.I.8, Meiss Late fig.255. 
Eenn Engels voorbeeld uit deze tijd is de Annunciatie met stichters in het Beaufort getij
denboekk en psalter in de British Library, Royal ms.2.A.xviii, fol.23v, toegeschreven aan 
Hermann Scheerre, Smeyers 1998,189 fig-17. 

1533 Zie hiervoor Cazelles 1984, 95-103, speel01-2. Hier is voor het gemak even uitgegaan 
vann een chronologische opeenvolging van deze Tres Belles Hetms de Notre-Dame miniaturen, 
dee Belles Heures en de Tres Riches Hetms. Dit hoeft geenszins het geval geweest te zijn. Mo
gelijkk is de Tres Riches Heww-meester de trendsetter geweest. Het fenomeen verdient nade
ree bestudering. 

1544 Backhouse 1993-1994. 
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1555 Naar de overtuiging van Corley komt de Meester van de Heilige Veronica voort uit 
Conradd von Soest 
Corleyy 1996,109-126; Corley 1996, 78-96; Corley 2000, 75-97. 

!»» CM Keulen 1990, 498, De 361, Abb.309 (met een toeschrijving aan de Meester van 
SXaurenz). . 

1577 CT Keulen 1993, 298 no.34. Hier zij nog, i.v.m. met de houding van het Christuskind 
opp de Madonna met Jean de Berry in aanbidding, en passant gewezen op het Christuskind 
datt de duif (dat wil zeggen de Heilige Geest) aait, balancerend op de hand van God de 
Vader,, zich vastklampend aan zijn baard op f.210 (Pl.79) in de Getijden van Rohan. Het 
gaatt weliswaar om een voorbeeld van later datum maar de vergelijking dringt zich op. De 
indrukk bestaat dat de Getijden van Rohan misschien een "vlotte" copie uit ca 1430 zijn 
naarr een voorbeeld uit ca 1405/15, mogelijk van onder andere de hand van Jan Maelwael 
enn andere kunstenaars ... Het ware verder te onderzoeken. 

is»» Backhouse 1993-1994 [=foL..]; Marrow 1995 [=PL..] ; CT Hamburg 1969 [=Taf...]. 

1599 Corley 1996, fig.XXXIV, fig.129. 

t«>> Marrow 1995. 
Hett handschrift is zeer waarschijnlijk tussen 1394 (haar huwelijk) en 1411 (haar overlijden) 
ontstaan. . 

"ii Renger 1987,408 nr.32, Pl.40. 
«ÖÖ Renger 1987,402 nr.18, fig.12. 

1611 Renger 1987,401 nr.12, fig.10. 

1644 Proske-van Heerdt 1991, 245-254 maakte een onderverdeling in deze verzameling 
handschriftenn en onderscheidde een aantal groepen. De gehele verzameling is niet homo
geenn en zeker niet in zijn totaal te verstaan als bestaande uit een meester aan het hoofd 
vann een atelier. Veeleer als meerdere verwante meesters werkzaam in een verwante stijl en 
zelfss over een iets langere periode. 
Proske-vann Heerdt 1992-1993, 33-41 besteedde nadere aandacht aan de randversieringen 
vann een groep handschriften die in deze tijd in Utrecht zijn geschreven en gedecoreerd. 
Hoewell het niet onaannemelijk is dat ook de grotere miniatuur-voorstellingen (de "histoi-
res")) in Utrecht aan de handschriften zijn toegevoegd, kan dit toch allerminst met zeker
heidd worden aangenomen. 
Panofskyy 1953(B), 90-102; 
Hoogewerfff 1961, 3-49; Finke 1963,27-66. 

1655 Zoals ook opgemerkt in CT Utrecht 1989,26. 
Maarr in de winter lagen, ijs en weder dienende, wel elf steden op een dag binnen handbe
reik! ! 

i«« CT Utrecht 1989, no. 13; Marrow 1995, 9; Marrow 1968, 56 n.17; Defoer, 2003, 215-
240,, spec.230 waar hij er op heeft gewezen dat het Getijdenboek van Sophia van Bylant 
uitt 1475 (thans in het WaUraf-Richartz-Museum in Keulen) in Arnhem werd geschreven 
maarr in Nijmegen werd gebonden. Hij heeft overtuigende argumenten naar voren ge-
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brachtt waarom naar alle waarschijnlijkheid de Meester van het Bartholomeus-altaarstuk 
eveneenss in Nijmegen en niet in Keulen gezocht dient te worden. 

1677 Bordona 1933,1, 793 no.17864 Breviario romano, lat Spaans, begin XVIe eeuw, waar 
achterinn een gedetailleerde specificatie is te vinden van de kosten van de "iluminación de 
oroo y de mano, de las histórias grandes y pequenas, del pergamino, escritura y encuaderna-
ción."" Het handschrift is thans een hemelschreiend voorbeeld van vandalistische goud-
dorst:: alle decoraties (tot en met de kleinste details) versierd met bladgoud, werden er ooit 
systematischh uitgesneden, zodat het handschrift nu veel gelijkenis vertoont met een stuk 
Emmenn thaler. 

1688 CT Utrecht 1989, 33-34, no.4. 
Oostromm 1987, 216-217 en in Smit 2004, 283, fig.141 afgebeeld. De auteurs verkeerden 
inn de veronderstelling dat in de figuur in de linkerbenedenhoek Dire van Delft werd afge
beeld:: " . . . de tekst op debanderol geeft aan dat hij zijn heer (Albrecht) trouw zal blijven." 
Dee figuur stelt echter de knielende hertog Albrecht met gevouwen handen voor en op de 
banderoll is te lezen: "Ghib mi heer ware ghelove-." Albrecht draagt een lange mantel mi-
partiee blauw en goud alsmede een rood onderkleed, dat wil zeggen kleuren van zijn wa
penschild. . 

1699 Oostrom 1987, 32-41. Naar aanleiding van Van Oostroms vermeldingen 37 {en 330 
n.18)) en 176 van "kistkijns" met boeken die Albrecht en Willem van Oostervant meena
menn naar Friesland en in 1405 in het kader van het beleg van Hagestein: Het is inderdaad 
tee veronderstellen dat het om boeken ging die verband hebben gehouden met zijn aan
sprakenn op Friesland zoal het geen administratieve of zelfs rekeningenboeken zijn geweest 
enn niet zozeer Franse literaire romannetjes om de tijd te velde te doden. 

Dee opmerking dat het Getijdenboek van Margaretha door specialisten beschouwd wordt 
"alss een der vroegste voorbeelden van de Franse stijl die kort nadien door de gebroeders 
Limburgg zou worden benut voor de fameuze getijdenboeken van de hertog van Berry" 
(33),, is echt een misvatting. Op welke specialisten Van Oosttom zich voor de Franse stijl 
ervann beroept, is mij niet geheel duidelijk. Wellicht heeft hij abusievelijk het Getijdenboek 
vann Mari a van Gelre in gedachte gehad. Op welke bron hij zijn bewering baseerde dat het 
verbrandee Getijdenboek in Turijn wellicht voor Willem VI werd vervaardigd (37), is mij 
evenminn bekend. Zijn bewering is in elk geval zeer aanvechtbaar. 

noo Over het concept van een Dutch Court style van de groep handschriften toegeschreven 
aann de Meester van Dirc van Delf is enige discussie gevoerd. Marrow 1989,10-11 en 1991 
54-566 heeft deze verdedigd door op Duitse aspecten in de groep te wijzen, zonder zich 
overigenss op Den Haag als plaats van ontstaan te willen vastleggen ("manuscripts com
missionedd in the immediate circles of the Dutch court as constituent parts of a cultural 
program").. Hij keerde zich daarbij tegen Ebels-Hoving 1990, 378-384 die in haar bespre
kingg van het boek van Van Oostrom uit 1987, zich, niet ten onrechte, kritisch had ge
toondd ten aanzien van het mecenatische beeld dat Van Oostrom had geschetst en de neer
slagg ervan in de kunstgeschiedenis (dat wil zeggen in de inleiding van de CT Utrecht 1989 
vann de hand van Marrow). Van de hier besproken groep handschriften zijn er slechts twee 
mett enige zekerheid in bezit geweest van leden van het Beierse huis: de Getijden in Lissa
bonn en het Winterstuc van de Tafel van Kersten Ghelove in Baltimore. Zij werden respec
tievelijktievelijk gemaakt voor  Margaretha en Albrecht, waarmee niet is gezegd dat zij in opdracht 
vann de hertog en de hertogin werden gemaakt (Marrow: "commissioned"). Maar gesteld 
datt dit het geval is geweest, dan is het nog helemaal de vraag of de hertogen nauw betrok-
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kenn zijn geweest bij de keuze van degenen die de handschriften in materiële zin hebben 
uitgevoerd.. Het was vanzelfsprekend dat daarvoor de beste "ouvriers" werden benaderd. 
Maarr dat was de taak van de vertrouwelingen van de hertogen. Uit de tekst van de Tafel 
vann Kersten Ghelove lijkt naar voren te komen dat Dire van Delf ofwel in samenspraak 
mett de hertog (die het kennelijk noodzakelijk achtte zijn hof wat christelijker bij te scha
ven)) of op eigen initiatief, maar in het kader van zijn aanstelling "om te leren en te predi
ken",, zijn werk heeft geschreven en aan Albrecht heeft aangeboden. Zo is aan te nemen 
datt hij degene is geweest die de schrijvers en illustratoren van het werk heeft gekozen. Het 
iss zonder meer aannemelijk dat Albrecht hem bij de aanbieding ervan, zoals gebruikelijk 
was,, vorstelijk heeft beloond als tegemoetkoming in de onkosten van de productie van het 
boekwerk.. Albrecht had ook jarenlang aan de studie van Dirc meebetaald en Dire was dus 
eenn en ander aan Albrecht verplicht. Zo is de Tafel tevens als een contraprestatie te be
schouwen.. Zie voorts met betrekking tot deze discussie de bijdragen van Janssens 1990 en 
hett weerwoord van Oostrom 1990. Het ontbreken van duidelijke definities (of omschrij
vingen)) van de termen hofcultuur en mecenaat (die vaak onderling inwisselbaar worden 
gebruikt)) zijn het struikelblok in breed gepenseelde panoramas van hoven waar een groot
see staat gevoerd werd en de pracht en praal niet op konden. 

1711 Hoogewerff 1947, 49 en verder. 

1722 Mekking 1991,65-90; Jansen 1967,99; 
Ziee nog Dumas 1991, 502-506, no.40 Het interieur van de Hofkapel; 701 Notitie over de 
Hofkapell met verdere literatuurverwijzingen; Pelt 1984. Zie voorts bij NOOT 181alhier. 
Ziee voor het culturele en geestelijke leven in Den Haag nog de bijdragen van verschillende 
auteurss in Smit 2004. 

1733 Smit 1991 en Smit 1995. Het feit dat in de abdijen van Rijnsburg, Egmond of Afflig-
hemm in België de oudste kronieken en genealogieën werden geschreven of bewaard, kan 
moeilijkk als een bewijs van een bloeiend cultureel leven in deze oorden worden be
schouwd.. Bij de dynastieke graven in deze instellingen waren ook de cartularia gedepo
neerdd waarin de bepalingen van de stichtingen tot de instandhouding en de bevordering 
vann het zieleheil van de ter plaatse bijgezette gestorvenen waren vastgelegd. Al deze stuk
kenn vormden archieven waaruit menig later landsheer maar al te graag putte om zijn pre
tentiess te staven. Kronieken en geschiedschrijving waren bepaald geen vrijblijvende zaken 
maarr werden geschreven ter meerdere eer en glorie van een landsheer. De monniken en 
kanunnikenn die waren aangesteld voor het lezen van de missen voor het zieleheil hielden 
zichh zoals in Saint-Denis vanzelfsprekend ook bezig met het op orde houden van al het 
archiefmateriaall waaruit weer compilaties en kronieken etcetera, onstonden. In een derge
lijkee omgeving drong het historisch bewustzijn zich als vanzelf op en vond geschiedver
valsingg een vruchtbare bodem. Zie hierover Guenée 1999. 

1744 Lemaire 1987, II. 279-295, spec.286; Stein 1994; 
Schroederr 1917 wees er met nadruk op dat auteurs in de middeleeuwen noch voor een 
brederr publiek noch voor hun eigen privé-genoegen hebben geschreven, Schroeder 1917, 
96-129,, speciaal p.118 (naar Bumke, Mazene 1150-1300, München, 1979, 34). 
1755 Zie Smit 1991. 

1766 Er werden handschriften in Utrecht besteld en gekocht: Marrow 1995, 8-10; Oostrom 
1987,, 32. 
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Ziee ook Nijsten 1992, 171-187.Een interessant voorbeeld is nog René II van Lorraine. Hij 
liett in 1492 de schrijver Francois Elzine uit de Provence komen voor de duur van een jaar 
voorr het schrijven van onder andere een diurnaal, CT Paris 1993-1994, 377-380. 
Ziee ook Defoer 2003, 215-240. 

1777 Marrow 1995,13-15. Zie ook bij NOOT 170. 

1788 CT Utrecht 1989, 27 no.1; Marrow 1995,10-11. 

1799 Men kan zich afvragen wat de motivatie is geweest om vanuit Schönensteinbach weer 
inn de diocees Utrecht vestigingen te stichten. Wellicht zijn het vooral overwegingen van 
financiëlefinanciële aard geweest 
1800 CT Utrecht 1989, 35 no.4 en 5; Van Oostrom 1987, 185 en passim, kwalificeerde Dirc 
vann Delf als (hofkapelaan en veronderstelde dat hij ook missen in Den Haag zou hebben 
opgedragen.. In het document met betrekking tot zijn aanstelling werd echter gesteld dat 
hijj zou "leren en prediken"; hij werd verder "dienre en familiaer" en de enige "doctoer in 
theologia"" genoemd die in het land rondliep, een heel bijzondere, zeer geleerde man dus 
(ziee Daniels 1939). Het is dus niet erg waarschijnlijk dat Albrecht hem als kapelaan ver
bondenn aan de hofkapel de reguliere missen heeft laten celebreren. Ook Wolfs 1984, 265 
weess hier op: Dirk van Delft was hofpredikant en niet kapelaan van Margaretha of Alb
recht. . 

1811 Marrow 1995, 61 n.122 verwijst naar Wolfs 1984,9-33, spec. 10 en 14. 
Maarr in de Hofkapel op het Binnenhof bevond zich het graf van de eerste vrouw van 
Albrecht,, Margaretha van Brieg (+1386) en nadien werden ook Albrecht (+1404) zelf en 
Jacobaa van Beieren (+1436) in dit graf bijgezet Vermoedelijk was het graf in de Klooster
kerkk op het moment van het overlijden van Albrecht nog niet beschikbaar en zo werd hij 
bijgezett in de Hofkapel. Deze Hofkapel werd gesticht ten tijde van Willem II, Rooms 
koning,, ca 1250 en afgebroken in 1879; Tóth-Ubbens 1957, 59-72; Van der Klooster 
1984,, 29-40; Dumas & Van der Meer Mohr 1991, 702 Notitie over de Kloosterkerk en 
verderee literuurverwijzingen. 

1822 Wieck 2002,1629-1639 merkte op dat de voorbeelden die hij noemde geen leesboekjes 
voorr de kinderen zelf zijn geweest maar dat zij daaruit zijn voorgelezen, op schoot, door 
hunn moeder. Zijn voorstelling van zaken is vertederend. Maar naar mijn mening is, juist 
opp grond van de afkortingen van deze gebeden aan te nemen dat niet de moeder de drieja
rigee peuters heeft voorgelezen maar dat zij deze taak aan een biechtvader of kapelaan heeft 
overgelatenn belast met de geestelijke zorg van de kleintjes. Uiteraard kon deze biechtvader, 
alss geen ander, de gebeden hardop dromen. Dat kinderen op driejarige leeftijd eigen gebe
denboekjess kregen, is misschien te verklaren uit het feit dat zij op die leeftijd beginnen te 
sprekenn en zich een woordenschat beginnen eigen te maken. Dat diende gestimuleerd te 
wordenn en het Woord des Heeres moest met de paplepel ingegoten worden. 

1833 Daniels 1932, 5-33; Oosttom 1987,180-224; 
Inn het brevier van Reinout (thans ca 1435-40 gedateerd) zou volgens Hoogewerff 1961,10 
inn de voorstelling van de absolutie op het sterfbed een Dominicaan als biechtvader afge
beeldd zijn (fig.10). Het handschrift is echter volgens Karthuizer gebruik. Zie voor de Do
minicanenn als huisleraren van prinsen De La Selle 1995, voorts Les Petites Heures du due 
dee Berry, Luzern, 1989, 240-244 en Manion, 1991, 177-200, esp.177, 179-181 (alwaar ver
deree verwijzingen). Philips de Stoute had, vanaf 1366-1382, de Dominicaan Guillaume de 
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Vallann als biechtvader cfr. De Winter 1982, 788 en n.11. Daarna was Vallan tot aan zijn 
doodd in 1400, biechtvader van Charles VI, cfr. Picard 1910-1913, 6 en n.2, 97 n.1. 

1844 Daniels 1932, 20. Er bestaat weliswaar nog altijd onzekerheid over de identificatie van 
Meesterr Francke met de Dominicaner broeder cfr. Bialostocki 1990, 208. De identificatie 
lijktt niettemin plausibel (Corley 1996,152). Uiteraard kan het zijn dat Meester Francke pas 
laterr de gelofte heeft afgelegd en is ingetreden ofwel dat hij slechts een lagere wijding heeft 
gehad.. Niettemin blijft het opmerkelijk dat hij in Hamburg in 1424 "mester Franckenn" 
werdd genoemd maat in 1429 als "enen swarten monyck" werd aangeduid en later in Mun
sterr als "fratre Francone zutphanico", "Francone monacho" en "Bruder Frantz von Sud-
feld",, CT Hamburg 1969, 17-21 (Grohn); Martens 1929, 186. Gesteld uiteraard dat het in 
Hamburgg en Munster om een en dezelfde persoon ging. Wolfs, 1984, 328 over Meester 
Francke:: hij vond in Zutphen kennelijk geen enkele aanwijzing; 239-241 over de rol van 
Willemm I van Gelre; 243 over het Dominikaner klooster Sint Andreas in Utrecht De ar-
chivalischee onvindbaarheid van Meester Francke zou echter een verklaring kunnen vinden 
inn het feit dat hij, als geestelijke, altijd in kloosters verbleef en daar woonde, leefde en zijn 
opdrachtenn uitvoerde. Daardoor viel hij niet onder de gildebepalingen en behoefde hij 
zichh niet in de gilden ter plaatse in te schrijven en bleef hij buiten het zicht van de stedelij
kee administraties en justifies. Hij was onderworpen aan het kerkelijk gezag en jurisdictie. 
Maarr aangezien hij kennelijk geheel conform alle regels heeft geleefd, zijn er geen bijzon
deree feiten aangetekend (bijvooorbeeld gerechtelijke stukken) met betrekking tot zijn per
soon.. Hij was dus actief in de zogenaamde schaduw-economie in de kloosters van de kerk 
diee de wereldlijke economie beconcurreerde met afbraakprijzen voor haar producten: geen 
wondenn de arbeidskosten waren pro deo en de "arbeiders" genoten vrijstelling van belas
tingen! ! 

1855 CT Utrecht 1989,9-10; Marrow 1996,101; Marrow 1995,15-22 erkende dat de getijden 
vann Margaretha (in het latijn!) weinig van doen hebben met Geert Grote. 
Ziee nog met betrekking tot het Getijdenboek, thans in het Getty museum: CT Utrecht 
1989,, 9-40 no.8; CT Keulen 1987, 163-167 no.48 (afb.kleuren) ca 1405-10, Plotzek 167 
weess er op dat de keuze van de teksten voor de Maria- en Doden-officies niet die van 
Geertt Grote en van de Windesheimer Congregatie zijn maar voor het gebruik van 
Utrechtt De CT Utrecht 1989, 39-40 no.8 meende dat er bij de getijden van Maria wèl 
sprakee is van het gebruik van Windesheim. De handschriften die geschreven zijn in het 
kaderr van de Devotio Moderna zijn over het algemeen, naar de indruk bestaat, eenvoudig 
enn spaarzaam gedecoreerd, conform Geert Grote's leer van eenvoud. Het ging Geert Gro
tee in de allereerste plaats om het Woord zelf ("... een boek is er om in te lezen en niet om 
hett oog te strelen."), CT Deventer / Utrecht 1984, onder andere 35, 41; voorts CT Mo
dernee Devotie. Nijmegen, 1984; Hindman 1977. 
Overigenss kan niet verheeld worden dat het missaal in Arras voor Francsicaans gebruik 
werdd gemaakt, CT Utrecht 1989, nr.7. 

*** * 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  II. 6 

E E NN BRABANTS-HOLLAND S DIPTIE K UI T 1417. 

Hett  Voorwerk van het Wapenboek Gelre 

1866 De standaarduitgave van het handschrift Gelre is: 
V.Bouton,, éd. Wapenbouck ou armorial de 1334 a 1372 ..., Paris 1881-1905, 6 delen (10 
bdn.),, een luxueuze facsimile uitgave met handgekleurde platen die slechts in weinig exem
plarenn is gemaakt 
Dann is er de enigszins ongelukkige en als reproductie kwalitatief matige uitgave van het 
handschriftt getiteld Gelre B.RMs. 15652-56, (met voorw. van C. van den Bergen - Pan-
tens),, (Uitgeverij Jan van Helmont) Leuven, 1992, (hierna als Wapenbotk Gelre aangeduid); 
indienn alleen het wapengedeelte bedoeld is werd dit in navolging van Van Anrooij aange
gevenn als *Wapenboek. 
W.A.. Beelaerts van Blokland, Beyeren quondam Gelre armorum rex de Ruyris. Eene his-
torisch-heraldischee studie, 's-Gravenhage 1933. 
F.Lyna,, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, voLXII, Brussel, 
1936,132-150. . 
CGasparr & FXyna, Les principaux manuscrits a peintures de la Bibliodièque Royale de 
Belgique,, Buil. SFRMP, Paris, I, 1937 [1984], p.372-377; ms 15652-56, fol.26r. (geeft de 
namenn van alle wapens; een overdruk is in de genoemde editie Helmont opgenomen). 
W.. van Anrooij, Spiegel van ridderschap, Amsterdam, 1990 (hierna als: Van Anrooij 
1990). . 
G.. Nijsten, Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Eg-
mondsee huis (1371-1473), (2dt ed) Kampen, 1993. 
J.Verbij-SchUlings,, Beeldvorming in Holland, Amsterdam 1995. 
W.vann Anrooij, Het Haagse handschrift van heraut Beyeren: de wordingsgeschiedenis van 
eenn autograaf, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 104 1988 1-20 (hierna 
alss Van Anrooij 1988). 
W.vann Anrooij, Maerlant, heraut Gelre en de Korte Kroniek van Holland, Tijdschrift voor 
Nederlandsee Taal- en Letterkunde, 108 1992 289-323 (hierna als: Van Anrooij 1992). 
J.Verbijj -Schillings, Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hs.Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheekk 131 G 37, diplomatieke editie bezorgd door J.Verbij-SchUlings, Hilversum, 
1999. . 
C.dee Haan, Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten. Amsterdam, 
1999. . 
M.Flokstraa en R.GJahn, De "Heraut Gelre", het middeleeuwse herautwezen en de Gel
dersee adel in de "Codex Gelre" in: Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis en cultuur 
vann het hertogdom Gelre. eds. J.Stinner & K.-H.Tekath, (Verlag des Historischen Vereins 
fürr Geldern und Umgegend, Geldern, 2001,395-402. 

1877 Anrooij 1990. Zie ook Oostrom 1987,136-179 (Hfst.IV.Heraut Beieren). 

1888 Anrooij 1990; Volgen Anrooij 1990, 82 zou, bij de dood van de heraut, het wapenge
deeltee van het handschrift bestaan hebben uit de katernen 5 t /m 18 dat wil zeggen ff.26-
115. . 

1899 Zie ook nog Nijsten 1993, 129-143 over herauten en de heraut Gelre; Reynaert 1992, 
196-202,, in zijn bespreking van het boek van Van Anrooy (1990), wees nog (199) op de 
passagee waar bij de benoeming door de Franse koning van de wapenkoning Monjoye 
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dienss taak als volgt omschreven zou zijn: "pour savoir la noblesse de son Royaulme, et 
lcsquelless sont les plus anciennes et de ceulx faire un extrait a fasson d'un livre a par soy 
dee chascune marche, ou seront leurs noms et surnoms, les croix et leurs armes, blasons et 
titress naturels." (Glossarium DuCange 4, 187, te vinden in het werkje Comment Ie Roy 
dess armes des francais fust premierement cree, toegeschreven aan een zekere Toison 
d'Or.. Zie ook Janse 1993, 246: de monstering van de troepen waarbij de herauten rond
gingenn om de wapens en de wapenkreten van de verzamelde troepen te noteren. Zie ook 
nogg Bourassin 1982, 107-111 (helaas ontbreken verwijzingen naar de bronnenl). Voorts 
nogg tamelijk beknopt Flokstra en Jahn 2001. 
Croenenn 1993, 52-55 heeft er op gewezen dat de basis voor het veronderstelde verband 
tussenn het Wapenboek en het wapenkoningschap van de heraut erg smal is en merkte 
voortss op dat niet als bewezen kan worden beschouwd dat de heraut zijn wapenboek heeft 
geconcipieerdd als een ambtsdocument. 

!9°° Anrooij 1990, Hfst 111/1,2 en 244 n.110: ruim vóór 1405. In de literatuur wordt ge
woonlijkk zonder onderscheid gesproken van ambt, titel, functie etc. Er wordt enigszins in 
hett midden gelaten wat het wapenkoningschap nu eigelijk was. Het maakt echter wel wat 
uit.. Mijn indruk is dat het niet meer dan een titel is geweest waaraan een jaargeld was ver
bonden,, zeker geen dienstbetrekking of ambt waarbij een diensteed afgelegd diende te 
worden.. Een permanente presentie aan het hof was dus niet vereist, misschien wel een 
periodiekee aanwezigheid. De titelhouder diende gewoonlijk zelf achter de betaling van het 
jaargeldd aan te gaan, anders werd de uitbetaling maar al te gemakkelijk vergeten. 
Ziee verder nog Verbij-Schillings 1999, 13 n.19; Hoeben 1991, 89-91 alsook NOOT 15 
alhierr met betrekking tot Jean Lemaire. 

1911 Anrooij 1990, 89. . 

1922 Verbij-Schillings 1995, 28-29, 223-235, spec.233. Zij dacht zelfs tussen 1 januari 1404 
enn 23 juni 1405. Zie ook nog Verbij -Schillings 1999, passim. 

1933 Laurent 1939 [NB! alleen eerste deel (tot 13961) is ooit verschenen], 197. 

i»» Zie HOOFDSTUK IL L 

1955 Anrooij 1990, 134 heeft een dergelijke mogelijkheid overigens nooit geheel uitgesloten 
inn het licht van de literair-historische verbondenheid van de figuren bezongen in de mees
tee ereredes met het gebied tussen Maas en Rijn (immers het zogenaamde ambtsgebied van 
dee wapenkoning). 

1966 Anrooij 1990, 82 "Inhoudelijk gezien kan het Wapenboek* [= het wapengedeelte] geka
rakteriseerdd worden als een 'algemeen' of 'universeel' wapenboek.." 

1977 Zie boven hoe men in die tijd dacht over het gebruik van papier (cfr. de consternatie 
aann het Franse hof over het feit dat de défi van Willem van Gelre aan het adres van de 
Fransee koning op papier(I) en niet op perkament was geschreven. Er heerste grote onze
kerheidd of het wel een echt en officieel document was, zie Religieux de Saint-Denys 1839-
1852,1,, 523-4: Ie due de Gueldre défie Ie roi de France: "... un cartel scellé du sceau de son 
maitre.. Presque tous pensaient que Ie cartel était une pièce supposée. Cependant 
rempreintee du sceau, qui prouvait la réalité du fait, donna lieu de délibérer sur ce qu'il y 
avaitt a faire"). Het desbetreffende document is bewaard gebleven, gedagtekend: Nijmegen, 
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122 juli 1387, Origineel op papier, Archives Narionales, J.522 no.16. De tekst is te vinden 
bij:: Hulshof 1912, Doc.no.XXII. 

1988 Op dit vermoeden wil ik later terugkomen. 

1999 Gezien het losse blad in Gotha (Membr.II.219 f.lv) is te veronderstellen dat het hand
schriftt (geheel of alleen het voorwerk) in meerdere exemplaren en mogelijk zelfs in ver
schillendee varianten, heeft bestaan. Immers op het blad in Gotha volgt op de ererede op 
Diedericc van den Elner direct die op Adam van Mopertingen, welke in het Wapenboek Gein 
daarentegenn niet op elkaar volgen maar zelfs ver uit elkaar staan: Ge VII (Elner) en Ge 
XVII (Mopertingen). Angezien de twee teksten van het blad in Gotha bovendien in een 
meerr westelijk dialect zijn gesteld (Anrooij 1990, 134) zou aangenomen kunnen worden 
datt het blad in Gotha een restant is van een iets latere, aangepaste versie. 
Ziee voor deze kwestie APPENDIX II- E 

Hierbijj zij nog verwezen naar de vele handschriften van het verslag van Pierre Choque van 
dee begrafenis van Anne de Bretagne, cfr. Bloem 1987. Het is een voorbeeld van de wijze 
waaropp deze gelegenheids-werken werden verspreid (publiceren kan men het niet noemen, 
wantt het was de auteur (of opdrachtgever) die zijn (het) werk aan bepaalde personen liet 
toezenden)) cfr. Christine de Pizan stuurde Anton van Brabant tweemaal een boek toe (zie 
volgendee noot alhier). 

2000 Anton van Brabant ontving tot tweemaal toe een werk van Christine de Pizan en hij 
beloondee haar daarvoor royaal. Uyttebrouck 1975, 36 n.73: 18 mei 1408 en 24 febr.1409. 
Christinee heeft Anton zeker gekend aangezien, zoals zij memoreerde, Filips de Stoute haar 
inn aanwezigheid van Anton in januari 1404 de opdracht tot het schrijven van de biografie 
vann zijn vader, koning Charles V (Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V) 
hadd verstrekt. Solente 1974, 376. Solente veronderstelde dat het boek werd geschreven (als 
"unee sorte de guide ou de manuel a 1'usage d'un roi de France") met het oog op het aan
staandee huwelijk van de dauphin Louis de Guyenne met Margaretha, dochter van Jan 
zonderr Vrees (30 augustus 1404) maar het lijkt gezien de aanwezigheid van Anton bij de 
opdrachtverleningg meer voor de hand te liggen dat Filips het boek bedoeld had als een 
groott voorbeeld voor zijn kleinzoon Anton, op dat moment nog graaf van Rethel, maar 
voorbestemdd om hertog van Brabant te worden. 
Eenn ander, zij het later, voorbeeld is de benoeming van Jean Lemaire. Blijkens een uitvoe
rigerige aantekening in het handschrift (Wenen, Oesterreichische Nationalbibliothek hs. 
3441),, presenteerde Jean Lemaire op 6 juni 1505 op het kasteel van Kleef zijn Couronne 
Margaritiquee (geschreven weliswaar voor Margaretha van Oostenrijk) aan haar broer Filips 
dee Schone die hem bij die gelegenheid benoemde tot zijn "indiciaire et historiographe", op 
uitdrukkelijkee verzoek van Margaretha(!). Lemaire voerde deze titel bovendien met on-
middelijkee ingang terwijl degene die het "ambt"/ de titel in bezit had, nog in functie en in 
levenn was, namelijk zijn eigen oom Jean Molinet, historiograaf van het huis van Bourgon-
diëë sinds 1475. Ik veronderstel dat het om een expectatief recht ging, waarbij ook de erfe
lijkheidd van de titel een rol gespeeld kan hebben. Zie Jodogne, 1972, 87-88 alsook CT 
Brussel,, 1987, 50-54, cat nr.14. 

Eenn aanbieding van een boek kon echter ook wel eens een teleurstellende afloop hebben: 
Inn 1515 droeg Machiavelli zijn II Principe op aan Lorenzo di Piero de' Medici die door 
zijnn familie voorbestemd was in de voetsporen van zijn roemrijke voorvaderen te treden. 
Maarr de aandacht van de nog jeugdige neef van paus Leo X werd op geraffineerde wijze 
snell afgeleid naar het koppel jachthonden dat anderen hem bij dezelfde gelegenheid aan-
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boden.. Machiavelli werd dan ook niet in dienst genomen zoals hij vurig gehoopt had, cfr. 
Ridolfii 1978, 258. Uiteraard lag het niet aan de aantrekkelijke jachdionden maar aan het 
feitt dat het op het laatste moment toch niet opportuun werd geacht Machiavelli in dienst 
tee nemen. 

Inn welke mate bij dergelijke geschriften sprake is geweest van eigen initiatief van de au
teurss is moeilijk uit te maken. In het geval van Jean Lemaire werd zijn opdracht duidelijk 
gesteld.. Uiteraard ging het om de onderbouwing en het nadrukkelijk verkondigen van de 
legitimiteitt en de pretenties van de vorst Bij de heraut is te veronderstellen dat van hem, 
gezienn zijn titel van wapenkoning, soortgelijke activiteiten werden verwacht cfr Verbij-
Schillingss 1995,248-251. 

Hierr zou ik nog willen wijzen op enkele voorstellingen waarop een heraut een wapenboek 
aann zijn heer aanbiedt Het gaat om een miniatuur waar Gilles de Bouvier, genaamd heraut 
Berryy (1386- c.1455) zijn wapenboek aan koning Chades VII van Frankrijk aanbiedt, BNP 
ms.. fr.4985 £13v, (c.1455), Couderc [1910], PI. LXXVI. 
Eenn tweede voorstelling van een aanbieding van een wapenboek (in de ouderwetse vorm 
vann een wapenrol) is de titelpagina van De Wulson de la Colombière 1639, afgebeeld in 
Saffroy,, 1968,1, No.2134, fig.10. 
Strooo 1994 en 2002 besteedde uitvoerig aandacht aan presentatietaferelen in de boeken 
vann Filips de Goede en Karel de Stoute en benadrukte het ideologische aspect van de 
voorstellingenn in relatie tot de prologen en de betreffende inhoud van de boeken. Hij 
steldee voor het eerst het realiteitsgehalte van de presentatietaferelen ter discussie "vermits 
hett onderwerp in de kunsthistorische literatuur steeds opnieuw beschouwd wordt als de 
werkelijkheidsgetrouwee registratie van een historische gebeurtenis" (2002,10). 

2011 Van de Korte Kroniek van Brabant zijn nog twee versies bekend: een in het handschrift 
Vann Hulmem en een in het handschrift Kluit in Leiden. Het blijkt dat de tekst in het Wa-
penboekpenboek Gehe een flink bekorte versie van de kroniek is, waaraan noch de versie in het 
handschriftt Van Hulthem noch die in het handschrift Kluit ten grondslag heeft gelegen. 
Hett gaat dus om een derde variant. 
Ziee Verbij-Schülings 1999,15-19,24; maar ook nog Anrooij 1986, 225-233; Anrooij 1992, 
289-323;; Het handschrift -Van Hulthem 1999,1,477-486, nr.101 (fols. 82vb-84rb). 
Dee veronderstelling van van Anrooij dat het handschrift iets uitstaande heeft gehad met 
hett verbond in Le Quesnoy 21 juli 1405, is toch minder waarschijnlijk aangezien het 
zwaartepuntt in de wapenseries in de eerste plaats op die van het Duitse Rijk ligt en niet op 
diee van Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant, geheel daargelaten Bourgondië. 

2022 Anrooij 1988, 16. Willem VI verbleef 3 juli -1 aug 1405 in Henegouwen Lv.m. zijn in
huldigingg als graaf van dat gebied. ZieJ.G.Smit, Itinéraire van Willem VI in voorbereiding, 
mijj bereidwillig ter inzage gegeven, alsook Smit 1995 en Smit 1991. 

2033 Petit, Itinéraire, 1888, 338: 1404, Avril, "16 Mercredi - Bruxelles. (Ce jour, le due traite 
lala duchesse de Brabant et les principaux de Bruxelles, auquel lieu estoient les heraults et 
menestrierss du prince d'Ostrevant, du pays d'Artoys et du roi d'Aragon, BN Parijs, Coll. 
Bourgogne,, tLXV foL77recto). D tombe malade ce jour." Het is dus niet uit te maken of 
alleenn Beyeren of ook, behalve de minstrelen, nog een of meer andere herauten van Wil
lemm (zo hij deze heeft gehad) aanwezig waren. 

2044 Petit, Itinéraire 1888, 338 Margaretha van Male verbleef op het moment van zijn dood 
inn Arras. Petit (Documents et Notes) 574-580 gaf een samenvatting van de overweldigen-
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dee drukte bij de begrafenis. Tot 14 mei was het lichaam van Filips de Stoute in Douai, pas 
daarnaa werd het overgebracht naar de Chartreuse van Champmot in Dijon waar het 16 
junii werd bijgezet Morand, Claus Sluter, Artist at the Court of Burgundy, London, 1991, 
1244 is onnauwkeurig in dat opzicht. Zie ook Prochno 2002,114-116,266-269 (Document 
BB 1538, de Compte van Jean Chousat met betrekking tot de kosten van de begrafenis). 
Maarr ook Prochno vermeldde niet dat het lijk eerst naar Douai is vervoerd waar het lag 
opgebaardd en pas 16 mei vandaar naar Dijon werd getransporteerd. Zij nam aan dat Jan 
zonderr Vrees meereisde met de stoet naar Dijon. Dat is niet het geval geweest zoals blijkt 
uitt zijn itinéraire als gegeven bij Petit 1888, 341-342 en Mirot 1938,209-211. 
Smit,, Itinéraire van Willem van Oostervant (ongepubliceerd fichier), geeft voor deze tijd: 
zondagg 27 april aanwezig bij het sterfbed van Philip de Stoute in Halle; dinsdag 29 vertrek 
naarr Mons en daarna in Henegouwen; van vrijdag 9 tot maandag 12 mei was hij in gezel
schapp van Jan zonder Vrees, Antoine en Philippe van Bourgondië bij Margaretha van 
Malee in Arras; op woensdag 14 mei vertrekt het lijk van Filips de Stoute naar Dijon; 15 
meii is Willem weer in Le Quesnoy en Jan zonder Vrees vertrekt naar Parijs. Smit had Pe-
tit'ss Itinéraire van Philippe Le Hardi et Jan zonder Vrees nog niet in zijn documentatie 
opgenomen. . 
Alss voorbeeld van de functie van een heraut bij begrafenisplechtigheden geeft Van An-
rooijj 1990, 25 de begrafenis van Lodewijk van Male (+30 januari 1384) in Rijssel waar op 
288 of 29 februari een heraut een opsomming gaf van alle gebieden waarover de overleden 
graaff bij leven geregeerd had. Het is aan te nemen dat dit ook bij Filips de Stoute geschied 
is. . 

Inn de Chronique du Religieux de Saint-Denis is herhaaldelijk te vinden dat de schrijver 
zichh van het geven van details van plechtige bijeenkomsten ontslagen achtte aangezien dat, 
naarr zijn zeggen, tot de taak van herauten behoorde: "Je ne parlerai pas ici de toutes les 
largessess qu'il [se. le roi] fit; je laisse ce soin aux hérauts et aux autres officiers d'armes qui 
ontt lliabitude de décrire les fêtes de la cour," Religieux de Saint-Denys 1839-1852, III, 79. 

2055 Bartier 1974, 678-684, nr.681 en 685, nr.682, beide Bruxelles, 7 mei 1404; maar reeds in 
hett huwelijkscontract van Anton met Jeanne de St Pol, dochter van Waleran van Luxem
burg,, Parijs 19 febr.1393 was Anton als erfgenaam van Brabant aangewezen (kennelijk 
geredeneerdd vanuit de rechten die Waleran van Luxemburg, graaf van Ligny en St Pol, zou 
kunnenn laten gelden als (verre nazaat van Hendrik V, graaf van Luxemburg (+1289) van 
wiee ook Keizer Karel IV en zijn zoon koning Wenzel van Bohemen afstamden) cfr. Lau
rentt 1939, 305-7. Op 24 september 1401 had Johanna de opvolging van Anton van Bour
gognee geaccepteerd (ibid. 498 nr.601) en 27 november 1401 had Filips de Stoute samen 
mett zijn vrouw Margaretha, de successie van zijn landen laten vasdeggen: onder meer de 
bepalingg dat Anton in Brabant en Limburg zou opvolgen (ibid.518 nr.610 en de ratificatie 
inn Parijs, 527, nr.611). Na de dood van zijn eerste vrouw, Jeanne van Luxemburg, dochter 
vann koning Wenzel van Bohemen (1407), huwde Anton in 1409 opnieuw een prinses met 
Luxemburgsee aanspraken: Elizabeth van Görlitz, kleindochter van keizer Karel IV (zij was 
dee dochter van Jan van Görlitz). Later huwde zij nog met Jan van Beieren. Daaruit blijkt 
well hoeveel belang aan afstamming en, daarmee samenhangend, aan (mogelijke) aanspra
kenn werd gehecht Zie nog Sleiderink 2003, 123-156, de hoofdstukken 6 en 7, met be
trekkingg tot het mecenaat van respectievelijk Johanna en Wenceslas (1356-1406) en Anton 
vann Bourgondië en zijn zonen (1406-1430). De mogelijkheid dat de meeste werken mis
schienn in het kader van of met het oog op een specifieke gelegenheid zijn geschreven, is 
buitenn het blikveld van Sleiderink gebleven. 
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2066 Uyttebrouck 1975,1, 141-144. Johanna autoriseerde Antoine op 2 september 1404 de 
titell van hertog van Limburg te voeren. Tot aan haar dood, twee jaar later, bleef hij echter 
daarnaastt de titel van gouverneur (en uiteraard niet hertog!) van Brabant voeren. Johanna 
noemdee zich in de acte van 29 september 1401 (nr.601) alsook die van 7 mei 1404 (nr.681) 
waarinn zij haar instemming met de door Filips de Stoute voorgestelde regeling tot haar 
erfopvolgingg vasdegde, nog altijd "Jeanne par la grace de Dieu, duchesse de Lucembourg, 
dee Lothier, de Brabant et de Lymbourg, marquise du Saint Empire", Ordonnances 1974, 
498,, 678. Het vermoeden dat de titel Wapenkoning van de Ruwieren met name heeft sa-
mengehangenn met de hertogelijke titel van Limburg, lijkt versterkt te worden door het feit 
datt de hertog van Limburg en de graven van Kleef, Gulik en Vianden als de voornaamste 
"Ruwierenn werden" beschouwd, dus geheel binnen het Duitse Rijk vallende (cfr Anrooij 
1990,, 70), hetgeen van Brabant toch niet onomstreden was. 

2077 Ook Verbij-Schillings 1995, 28 en 336 n.75 was de parallelle opbouw kennelijk opgeval
lenn en zij heeft er de mogelijke relatie van de huwelijksverbintenis van Johanna van Bra
bantt met Willem IV van Holland achter gezocht Zij wees er wel op dat de Korte kroniek 
vann Holland in cursiva werd geschreven terwijl de voorafgaande teksten, het gedicht Van 
denn ever en het gedicht van de Slag bij Stavoren alsook de Korte kroniek van Brabant in 
textualiss werden genoteerd. Daaruit leidde zij af dat er een tijdsverloop tussen de opteke
ningg van deze teksten verondersteld mag worden. Ook dit verschil in lettertype zou er m i . 
opp kunnen wijzen dat het handschrift uiteindelijk toch niet het definitieve presentatie
exemplaarr is geweest maar tot een werk-exemplaar is verworden dat de heraut (zelf?) in 
zijnn bezit heeft gehouden. Het verschil kan echter niet als erg storend ervaren worden. 

2088 Verbij-Schillings 1995,28 en 6g.4. 
Eenn tweede, curieuze detail in dit verband, waar Anrooij de aandacht op vestigde, is de 
afbeeldingg van de helmsier van het wapen van Jan III in het openingsgedicht in het voor
werkk van het Wapenboek Gelre waarin hij wordt geëerd: de helmdek van de helm op f.2v 
zouu een combinatie van de helmtekens van de beide overleden echtgenoten van Johanna 
vann Brabant namelijk Willem IV (1318-1345) en Wenceslas van Luxemburg (1355-1383) 
zijnn cfr Anrooij 1990, 81-2, n.12. Maar een dergelijke vergissing bij onze eminente wapen
koning,, lijkt welhaast uitgesloten. Anrooij verwijst naar Jéquier en van Anrooij 1987, 30 en 
n.54.. Jéquier meende in de gedeelde vlucht van de helmsier van Jan II I  (GA 805 en HG 
41)) gouden lindeblaadjes te kunnen onderscheiden. Naar mijn mening vergiste hij zich. 
Hett gaat om dezelfde ogen van pauweveren als bij de panache die de helm bekroont De 
helmsierr van de vlucht van dee Luxemburgers is daarentegen niet gedeeld maar effen zwart 
enn voorzien van gouden lindeblaadjes (hartvormig) zoals is te zien in de wapens van ko
ningg Wenzel van Bohemen afgebeeld in zijn bijbel en in het Wapenboek Gein f.68v (GA 
743)) en f.33v (GA 134). De tekst bij Jéquier en van Anrooij 1987, 30 is enigszins verwar
rend.. Zij stelden dat de helmsieren van de wapens GA 1786 (Jan I) en het Haags Hs f.l8r 
nr.400 (|an II) identiek aan elkaar zijn maar ook aan GA 805 (Wenzel van Luxemburg (van 
Brabant))) en GA 1726 (Jan III). Maar deze laatste twee zijn juist niet identiek aan de eerste 
tweee en verschillen met het wapen in het Haags Hs f.l8v nr.41 slechts in de detail van de 
ball met het Brabantse wapen waaruit de panache oprijst Het onderschrift p.32 bij fig. 18 is 
eenn vergissing. Het gaat om Haags Hs f.l8r en toont het wapen van Jan II (nr.40). 

2099 Het bezwaar dat tegen deze hypothese kan worden ingebracht, is weliswaar dat de 
KorteKorte Kroniek van Holland'va. een ander letterschrift werd geschreven. Niettemin completeert 
dezee vierde tekst de eerste drie. Gaan we ervan uit dat het (bij het Voorwerk) om een mis
luktt en terzijde geschoven exemplaar gaat dat, aangekomen bij de Korte Kroniek van Holland, 
wass gestaakt, dan is het niet onredelijk om te veronderstellen dat de auteur dit onvolledige 
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handschriftt dat in zijn bezit was gebleven, voor zich zelf nadien met de ontbrekende kro
niekk heeft aangevuld. 

2100 Dat nam overigens niet weg dat men zakelijk bikkelhard met elkaar onderhandelde, 
bijvoorbeeldd met betrekking tot de betalingen van de douarie van Johanna van Brabant, 
cfrBos-Ropss 1992, 78-93. 

2111 Nordberg 1964; Mirot 1954, 121-190; Guenée 1992. 

2122 Verbij-Schillings 1995, 11-13. Ovet de vrede van Chartres zie Lehoux 1966-1968, III, 
140-146.. Zij vermeldde Willem, als graaf van Henegouwen, slechts en passant Zie ook 
nogg Mirot 1931, 305-342. 

2133 Smit 1995,151-157. 

2144 Verbij-Schillings 1995, 336 noot 75; Bos-Rops 1992, 78-80: een huwelijk tussen Jo
hannaa (geboren in juni 1322) kwam voor het eerst reeds ter sprake in 1322 (ook reeds als 
kroonn op een alliantie!), het huwelijk vond pas plaats 1331 in Brussel en na een periculeuze 
periodee voor Jan III (als een everzwijn in het nauw gebracht!) werd Johanna tenslotte 
omstreekss mei 1336 in Valenciennes overgedragen aan haar bruidegom Willem IV. 
Hierbijj zij nog aangetekend dat aanvankelijk ook de zoon van Jan III (Jan van Limburg) 
eenn dochter van Willem III van Holland zou huwen. Jan III en Willem III waren dus een 
dubbelhuwelijkk overeengekomen. Maar Jan III verbrak weldra de huwelijksbelofte en 
verkooss voor een verbintenis met zijn zoon Marie de Valois, de dochter van de Franse 
koningg Philippe VI. Marie overleed vrij kort daarna (1333) evenals zijn zoon Jan (TV) 
(1335).. Uiteindelijk werd hij in 1336 dus toch gedwongen Johanna aan Willem III uit te 
leverenn als bruid van Willem IV. 

2155 Anrooij 1990 heeft de actualiteit van de oodog tegen de Friezen zwaar laten wegen in 
zijnn datering van het handschrift. 
Dee diversiteit in de taal van de verschillende ereredes laat zich verklaren uit de veronder
stellingg dat heraut Gelre oudere stukken heeft gebruikt. Daarmee is uiteraard wel het ont
staann maar niet het moment van notering ervan in het handschrift bepaald. Zie nog de 
taalkundigee aantekeningen bij de verschillende stukken in Verdam en Verwijs, MNW, deel 
X,, 1927-1952, 201, nr 305 Cronike van Brabant KB 131-G-37: "... Licht Zuidhollandsch 
gekleurd."" Er wordt verwezen naar het Gelre Wapenboek (nr.488) en er wordt voorts 
opgemerkt:: "De uitgave laat nogal te wensen over onder andere is de Hollandsche ge
kleurdee spelling systematisch verwijderd;" voorts: 313-314 (Bouwstoffen) nr.488. Bijv. met 
betrekkingg tot de ereredes van de lofdichten van Heinrich van Nueft, Rutgher Raets en 
Diederichh van Elnaer werd fijnzinnnig opgemerkt: "... in een taal die nooit en nergens 
gesprokenn kan zijn: waarschijnlijk uit het Geldersch-Overijsselsch in het Middenfrankisch 
'umgeschrieben"'.. Het gaat hierbij om een aantekening van W. de Vreese. Het lofdicht op 
Willemm van Gulik werd gekwalificeerd als TJrabantsch met een aantal Oostelijker vormen.' 
[Dee hertog zal zich in zijn graf hebben omgedraaid!]. Lieftinck besloot met de opmerking: 
"Indienn hij [se de heraut] de wapendichten vervaardigd heeft, wat men algemeen schijnt 
aann te nemen, dan blijven de dialectverschillen onverklaard. Van Anrooij 1990, 253 n.126 
merktee op dat nader onderzoek gewenst was. Dit is inmiddels gedaan door C.de Haan 
1999. . 
Ziee voor een uitvoeriger discussie hierover APPENDIX II- E 
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2166 Uyttebrouck 1975,15 : Mémoire prepare vers 1417 par les conseillers de Jean sans Peur 
(AGRR Mss Divers 29, pp.203-213). Uyttebrouck merkte op dat het mémoire vooral tot 
doell had om de legitimiteit van vrouwen in de erfopvolging van Brabant aan te tonen en 
datt Jan IV door Matgaretha van Male en Johanna van Brabant, een volstrekt legitieme 
erfgenaamm van Jan III was. Interessant is dat hetzelfde probleem op dat moment evenzeer 
actueell was ten aanzien van Jacoba van Beieren, waarvoor bovendien een historische pa
rallell voorhanden was in de persoon van haar overgrootmoeder Margaretha van Hene
gouwen,, die namelijk door de Keizer, Lodewijk van Beieren (die toevallig ook haar echt
genoott was!) rechtmatig met Henegouwen, Holland en Zeeland was beleend, maar door 
haarr zoon Willem V uit de macht werd verdrongen. Zie nog Avonds 1982, 467 die op
merktee dat de argumentatie door van Boendale gebruikt met betrekking tot de verhouding 
tott het Rijk spoorde met die van Johanna en de Bourgondiërs. Veeleer moet een ruime 
opportunistischee ambivalentie in dit opzicht worden aangenomen. Men onderhandelde 
overr de prijs van de formele erkenning door de keizer, aan de de facto situatie was moei
lijkerr te tornen. Avonds is in 1989 uitvoeriger en genuanceerder hierover Avonds en Jans-
senss 1989: 110-133 Qanssens:) De Brabantse literatuur en de Lotharingse ambities van de 
hertogen.. Een voorlopige schets ... 

2177 Vooral de kwestie van legitimiteit heeft de heraut kennelijk zeer beziggehouden zoals 
Verbij-Schillingss 1995, 135-141 signaleerde. Hier zij nog gewezen op een opmerkelijk 
detaill in de Korte kroniek van Holland waar Anrooij 1992, 297-8 opmerkzaam op maakte, 
diee mijns inziens, alweer, duidelijk aangeeft in welke mate de erfopvolging in vrouwelijke 
lijnn de bijzondere aandacht van de heraut heeft gehad: het betreft de invoeging van gravin 
Ada,, dochter van Dirk VII, in de reeks van graven van Holland. Zoals Anrooij opmerkte 
gaatt het hierbij om de allereerste vermelding van gravin Ada in een kroniek. Ook wees hij 
(Anrooijj 1992, 299-302) nog op de nadruk in de Korte kroniek van Holland op de chro
nologiee en de status en/of herkomst van echtgenoten, echtgenotes of verwanten van de 
Hollandsee graven. Aangezien Ada ook werd opgenomen in de reeks beeldjes van de Hol
landsee graven in het oksaal in de Hofkapel in Den Haag, kan de vraag gesteld worden in 
hoeverree de heraut betrokken is geweest bij het programmma van deze reeks of met deze 
goedd bekend is geweest cfr Anrooij 1992, 315 n.72; Van der Klooster 1984, 29-40, 36 
Oxaal;; 37 beeldje van Ada. 
Lemairee 1987, 288 signaleerde het fenomeen dat het probleem van onderbrekingen in 
genealogieënn telkens werden opgelost met behulp van verzonnen of historische vrouwelij
kee figuren zoals Blichtildis, Begga of Gerberge. Het ging dus om een beproefde kunst
greep. . 
Steinn 1994,43 en n.56 maakte nog opmerkzaam op een diematisch opgezet kroniekje over 
dee legitimiteit van de vrouwelijke erfopvolging in Brabant Het gaat om KBB 17017 f.7r-
10v.. "Een capittel van alden hertogen van Brabant Ende hoe dlant te III malen op een 
vrouww verstorven es," in het 6de boek van de Voortzetting van de Brabantse Yeesten 
(vanaff de dood van Jan III van Brabant tot 1430). Het werd op een onbekend moment 
doorr de dichter in de IS1** eeuw aan de autograaf toegevoegd, maar komt in geen van de 
kopieënn van de Voortzetting voor. Het is geplaatst na de dood van Jan III, voorafgaande 
aann de Voortzetting waar de erfopvolging van Johanna te sprake wordt gebracht 

21»» Anrooij 1992, 302. 

2199 Zie nog Anrooij 1992, noten 66, 74,75 waar hij zijn eerdere hypothese van een leesfout 
(293)) relativeerde. Met betrekking tot de mogelijke taboe-sfeer ten aanzien van de geestes
ziektee van Willem V zie Anrooij 1992, 316. Maar gelet op de wijze waarop in die tijd om 
dee macht werd gestreden, lijkt mij een dergelijke fijngevoeligheid ten aanzien van zijn 
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krankzinnigheidd weinig plausibel. Waanzin werd algemeen beschouwd als een straf van 
Godd cfr Nebuchadnezar. Zie ook nog Verbij 1999, 27 n.72 die veronderstelde dat de be
werkerr met de tien jaren de totale regeringsperiode van Margaretha in Holland, Zeeland èn 
Henegouwenn in gedachten heeft gehad. Het is mogelijk. Maar m.i. wijst ook dit detail met 
betrekkingg tot de regeringsperiode van Margaretha er op dat de heraut zich zeer bewust is 
geweestt van de problematiek van de opvolging in vrouwelijke lijn! 

2200 Niet alleen de vermelding van Jan IV maar ook de nadruk op zijn titel van hertog van 
Limburgg (dat als over-Maas-gebied, geheel binnen het Duitse Rijk was gelegen!) is op
merkelijk.. Het is duidelijk dat Limburg als de "Dauphiné" van Brabant werd beschouwd. 
Hett feit dat in het kader van de opvolging in Brabant aan Anton eerst de titel van hertog 
vann Limburg werd verleend alsmede de toestemming om deze titel officieel te voeren, 
geeftt aan in welke traditie werd gedacht en welk belang aan Limburg werd gehecht 

2211 Anrooij 1990, 65 n.46; Uyttebrouck 1975, 223 n.505 (AGR CC 2400 fol.H9r). Dit 
gegevenn is niet bij Verbij-Schillings 1995 te vinden. Het is wel aan Anrooij 1990, 240 n.53 
bekendd geweest. Verbij-Schillings 1995, 22 n.37 en Bijlage I (p.291), ging er van uit dat de 
herautt gestorven is in de periode tussen de laatste uitbetaling op 1 mei en de eerstvolgende 
opp 1 oktober 1414, alwaar hij ontbreekt. Maar wij willen aannemen dat hij nog in leven is 
geweestt in 1417. In dat geval is het dan heel wel voorstelbaar dat hij vanaf oktober 1414 is 
toegevoegdd aan en ten laste is gekomen van de huishouding van Jean de Touraine en/of 
Jacobaa die in Le Quesnoy in Henegouwen werden opgevoed (na de dood van de dauphin 
Louiss de Guyenne (18 december 1415) waren Jan en Jacoba door Willem VI uit veilig
heidsoverwegingenn tot november 1416 naar Den Haag overgebracht). De rekeningen in 
Henegouwenn zouden hierover uitsluitsel kunnen geven. Zelfs is het niet uit te sluiten dat 
hijj nog langer heeft geleefd: immers de Latijnse kroniek van de Engelse koningen in het 
Haagsee handschrift zou een aanwijzing kunnen zijn dat hij ook nog (deels) de Engelse 
avonturenn van Jacoba (1420-1425) heeft meegemaakt Immers, waartoe had deze tekst 
anderss hebben kunnen dienen? 
Ziee Rey 1965(B), 327-337 over de opzet in het voorjaar van 1416 van een eigen "maison 
dignee d'un prince du sang", een "trésorie" etcetera van Jean de Touraine. Volgens Rey 
betroff het Frans personeel. Maar wij mogen aannemen dat Jacoba een eigen "hotel" heeft 
gehad. . 
Beelaertss van Blokland 1933, 48, no. Ill wees er op dat bij de aantekening van de schen
kingg van 7 margen land van 4 mei 1407 (ARA, Hollandsche leenkamer, no.54, fol.35v) in 
marginee vermeld werd: "mortuus est" Maat het is niet vast te stellen wanneer deze aante
keningg in de marge is toegevoegd. 

2222 Anrooij 1992, 291 Van Anrooij signaleerde onder andere dat de vergissing in het wapen 
vann Robert de Fries in het Wapenboek Gein (f.7v) in het Haagse handschrift (f.21r) werd 
gecorrigeerd. . 
Jéquierr 1987, 22, No. 1797 in het WG (f.7v) en No.45 in het Haagse handschrift (f.21r) 
(Verbij-Schillingss 1999, 249). 
Hett Haagse handschrift zou van ni 21 juli 1405 maar van vóór 25 mei 1409 dateren, de 
dagg waarop de heraut de tweede versie van zijn Hollantsche cronike voltooide zoals Ver
bij-Schillingss aannam op grond van de vervlechting van de afzonderlijke gegevens in de 
lateree prozakronieken. De onderlinge verhouding tot het Kladboek toont volgens Verbij-
Schillingss aan dat het Haagse handschrift het eerste handschrift is geweest dat heraut Bey-
erenn in Den Haag vervaardigde. Maar aangezien het handschrift qua vorm en karakter zeer 
dichtt staat bij het losse Gotha-blad en de Ererede op Willem van Gulik in het Wapenboek 
GektGekt die na 1413 gedateerd moet worden, kan het naar mijn mening slechts om een copie 
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gaann van een aantal teksten die in de periode 1405-1409 zouden zijn ontstaan. Het is dan 
ookk zeer de vraag of het bij het Haagse hs gaat om een autograaf. In elk geval wekt het de 
indrukk alsof een aantal teksten door een professionele schrijver in het net achterelkaar zijn 
overgeschreven,, weliswaar met allerlei vergissingen die vervolgens deels zijn verbeterd. De 
copiïstt doubleerde bijvoorbeeld de laatste regel van de eerste kolom aan het begin van de 
tweedee kolom op f.l8r, een vergissing die niet werd gecorrigeerd. Zie verder Verbij-
Schillingss 1999. 

2233 zie hiervoor APPENDIX K- E en Schcma2 (=APP.II-E.KLEURING.WG.XLS ) 

2244 Dat het Wapenboek Gein tot een werk-exemplaar is verworden zou verder nog opge
maaktt kunnen worden uit de correcties die werden aangebracht onder andere op f.2r in 
hett gedicht Van den Ever. Het lijkt wel alsof de schrijver het handschrift begonnen is als 
eenn presentatie-exemplaar maar dat de onderneming tijdens het noteren ontspoord is. 

2255 Het Gotha blad: Anrooij 1990, 7-8 n.30-31; 134: westelijk dialect. Lievens, Middelne
derlandsee handschriften in Oost-Europa, Gent, 1963, 69-70 nr.41 + afb. en voorts Ver
wijss en Verdam, MNW, 1885-1929 en 1927-1952, 313 nr.488; 442 nr.1276; Verbij-
Schillingss 1995, 38 n.122, afb.8; De Haan 1999,112-113. 

Mett betrekking tot de discussie over het gebruik van helmtypes in het Wapenboek Gekt zie 
Jéquierr 1992,91-111 enjéquier 1992,41 n.15 a). 

Anrooijj 1992, 291 met betrekking tot het gebruik van de traliehelm: de heraut maakte 
voorr het eerst pas in Hs 131 G 37 (£19va, 22vb en 24ra) gebruik van dit in de vroege vijf
tiendee eeuw nog zeldzame type helm. Maar zie voor de datering van dit handschrift AP-
PENDI XX II- G 

^Anroo i jj 1990,59. 

2277 In dit verband zou ik nog willen wijzen op de eindeloze onderhandelingen die tussen 
Hollandd en Brabant werden gevoerd over de geregelde betaling van de douarie van Johan
naa van Brabant Het is in het geheel niet denkbeeldig dat ook deze kwestie op de achter
grondd heeft meegespeeld bij de verlening van de titel van wapenkoning van de Ruwieren 
aann een heraut uit Holland. Voor de kwestie van de2e douarie zij verwezen naar Bos-Rops 
1992,78-93. . 
Dee gelegenheidswapenserie Pruisen f.111 op het einde van het handschrift zou een indica
tiee kunnen zijn voor de hier voorgestelde datering in 1404: Anrooij 1990, 40 n.215, 80: 
GWW f l l l v bevat een serie wapens waaronder dat van Wouter van Kersbeek die tussen 
13933 en 1403 naar Pruisen toog. Wellicht dateert de toevoeging van deze serie, op het 
eindee van katern XIII, niet lang na 1403 dus precies in de tijd van herauts benoeming tot 
wapenkoning. . 
Tenn behoeve van de wapenprovincie Brabant, een van de meest complete wapenseries in 
hett handschrift, werden waar geen ruimte meer was voor toevoegingen, bladen tussenge
voegdd (fols.76-79: Limburg en Brabant), maar het is de vraag of dit in deze tijd of pas later 
iss geschied. 

2288 Avonds 1982, 462; de titel dateert uit de tijd van Jan I (1268-1294) die zich had weten 
opp te dringen als "hoge voogd over Aken", waarmee hij ideologisch gezien een goede slag 
hadd geslagen. Uyttebrouck 1975 en uitvoerig: Avonds en Janssens 1989, 38 n.97, 43-50 
alsookk Avonds 1982, 458. 
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Inn dit verband moet ook nog gewezen worden op de kwestie van het aartsmaarschalks-
ambt,, het zwaarddragersambt en/of het rijksvicariaat, titels die de hertog van Brabant 
zoudenn toekomen. Van Anrooij 1990, 73 n.95 wees er op dat in 1338 de keizer hertog Jan 
IIII als rijksvicaris op de linkeroever van de Maas(I) had aangesteld (Bock 1956, nr.527), 
waarbijj hij ook als zwaarddrager zou zijn opgetreden, een functie die traditioneel aan de 
maarschalkk van het Rijk, de hertog van Saksen was voorbehouden. Jan III trad in 1339 
inderdaadd op als 'srijcx marscalc'. In 1340 maakte de hertog van Saksen hiertegen echter 
bezwaar.. Bij de kroning van Wenzel tot Rooms koning in Aken in 1376, betwistten de 
hertogg van Saksen en Wenzel van Luxemburg (broer van keizer Karel IV!) als hertog van 
Brabant,, opnieuw elkaar de waardigheid van het zwaarddragersambt, waarbij Keizer Karel 
IVV zich ten gunste van de eerste uitsprak. Volgens de heraut, in zijn Hollantsche cronike 
f.l21v,, ging het conflict, waarbij Albrecht van Beieren de zijde van de hertog van Brabant 
gekozenn zou hebben, om "die mairscalckye." 

Mullerr 1885, 1-124; spec. 60: Beka p.106: "Iste comes inclytus per officiales imperii Ro-
manii vicarius regni deputatus in diebus suis multum gloriosus tuit." Muller verwees nog 
naarr Dewez, Abrégé de 1'histoire Belgique 288: "L'empereur donna (a Wenceslas de Bra
bant)) la qualité de vicaire de 1'empire, de protecteur et de défenseur des routes publiques." 

Opgemerktt zij nog dat na de verkiezing van Sigismond tot Rooms Koning in 1410/11 de 
verhoudingenn met Brabant een dieptepunt bereikten: Sigismond was niet genegen de her
togenn van Brabant dat wil zeggen Anton en, nadien, in 1416, diens zonen, te erkennen. Hij 
steldee zich op het standpunt dat het hertogdom na de dood van Johanna weer vervallen 
wass aan het Heilige Roomse Rijk, cfr. Uyttebrouck, 1975, 493. Er waren uiteraard nog 
anderee redenen voor Sigismond onder andere het feit dat hij de directe erfgenaam was van 
zijnn oom Wenzel van Luxemburg, hertog van Brabant, op grond waarvan hij dus ook zelf 
aansprakenn kon laten gelden. Maar dat deed zijn broer Wenzel eveneens! 

2299 Uyttebrouck 1975,14. 
Koningg Wenzel van Bohemen heeft de aanspraken van de Bourgondiërs wel gesteund. 
Elizabethh van Görlitz (dochter van Jan van Görlitz, de halfbroer van Wenzel) met wie 
Antonn van Bouigondië in 1409 huwde, was tenslotte een nicht van Wenzel. Maar Wenzel 
wass zelf in 1400 als Rooms-koning afgezet en ook al erkende hij dit niet, zijn macht was in 
ditt bereik feitelijk niet groot meer. Het hing er dus geheel van af in hoeverre men zijn 
titelss ook effectief kon laten gelden. 
2300 Schmidt 1981, 82-3; zie elders alhier uitvoerig over deze tekening. Anrooij 1990, 251 
n.1011 heeft geheel gelijk met zijn kritiek op de kunsdiistorici die zich onvoldoende bewust 
zijnn geweest van de complexiteit van het handschrift en het altijd, geheel ten onrechte, als 
eenn eenheid hebben beschouwd. Zijn irritatie over de rommelige argumentaties en het feit 
datt de meesten het handschrift nooit zelf gezien hebben, is zonder meer terecht Welis
waarr krijgt men het handschrift in de KB in Brussel niet zomaar in handen ... 

2311 Cfr. het grote wapenschild in de initiaal U aan het begin van het boek Jozua in de Wen-
zelbijbell (fol.214) Harenberg ed. 1990, vol.3 (naar de originele facs. ed. 1983). 

2322 Een fraaie voorstelling van Karel de Grote (alleen) is te vinden in de Beües Heures van 
Jeann de Berry, f.174. Zie voor de ikonografie van Karel de Grote: APPENDIX II- H 
Anrooijj 1990, 76-77; Verbij-Schillings 1995, 357 n.25 signaleerde dat in de Hollantsche 
Cronikee het verhaal over Karel de Grote bijna drie folia in beslag neemt. 
Ziee ook nog Scheller 1981-2,1, 5-69. 
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2333 Antoine de la Salie, Des anciens tournois et faictz d'annes, 1459 (naar Anrooij 1990, 
68,72). . 

2344 Stein 1994, 5-6. 

2355 Zie Gorissen 1954,205: Jan Maelwael trad op 7 april 1404 in Dijon als getuige op bij de 
actee waarin de abdij van St.-Etienne verklaarde Klaus Sluter als provenier [hofjesmanne-
tjel]] op te nemen (83). Het is bekend dat oudere mensen zonder familie zich met het oog 
opp een verzekerde oude dag inkochten in kloosters. Bejaardenhuizen avant la lettre. Op 18 
augustuss 1404 ondertekende Maelwael een kwitantie voor de betaling van materiaal ten 
behoevee van het parloir in de Chartreuse van Champmol in Dijon (85). Het is dus in het 
geheell niet ondenkbeeldig dat hij in de tussentijd ingeschakeld is geweest bij de begrafenis 
vann Filips de Stoute. Zie Petit, Itinéraire 1888, 574-580 (Documents et Notes) voor de 
rouw-plechtighedenn die in Douai plaatsvonden. Hierin komt Jan Maelwael in elk geval niet 
voorr onder het personeel van de hertog dat direct na zijn overlijden door Jan zonder 
Vreess werd ontslagen (aangezien een dienstverband nu eenmaal met de dood eindigde). 
Mirott 1939,132-5; alsook het HOOFDSTUK II. l noot 3. 

2366 Anrooij 1990, 77, 81. Groenen 1993, 52-55 had reeds opgemerkt dat een relatie tussen 
hett Wapenboek en het wapenkoningschap van de heraut niet aangetoond is en dat het ge
heell de vraag is of het handschrift oorspronkelijk ooit als een ambtsdocument door de 
herautt werd aangelegd. 

Datt het handschrift zich bij de veronderstelde dood van de heraut in 1414 in onvoltooide 
staatt bevond, wil nog niet zeggen propter etgo. 

Hoenschh 1996; Mund 1996, 21-32; Mund 1998(A), 319-355; Mund 1998(B), 147-264; 
Quickee 1926,193-241; Uyttebrouck 1975,13-17; Linssen 1987,326-353. 

2377 Voor zover mij bekend is er nooit een aanstelüngsbrief van de heraut tot Wapenkoning 
derr Ruwieren in de Rijkskanselij van Ruprecht of Sigismund gesignaleerd. 
Ziee onder andere Goldinger 1970, 323-337; Plomp 1985,236-250; Böhmer 1896-1900. 

2388 Op welke wijze de heraut de titel heeft verworven is nog altijd niet duidelijk. Zoals 
gezegd,, kan hij deze heel wel van zijn voorganger Jan van Steensel gekocht hebben (vanaf 
1402)) die zich wellicht vanwege zijn hoge leeftijd heeft willen terugtrekken. Het is heel wel 
mogelijkk dat de titel bij de eerste vacatie aan de heraut is toegezegd en dat hij deze vanaf 
datt moment reeds is gaan voeren, nog voor zijn voorganger gestorven was. Geen onge
bruikelijkee gang van zaken zoals ik in NOOT 200 heb aangegeven. Door koop of overer
vingg (of bij testamentaire aanwijzing) van een titel werd voorkomen dat deze na de dood 
vann de titelhouder weer verviel aan en ter vrije beschikking kwam van degene die gerech
tigdd was hem te verlenen (in dit geval dus de Rooms-koning cq keizer). Voor een heer (in 
ditt geval dus Willem VI) was het zaak te zorgen dat deze belangrijke keizerlijke titel "bin
nenshuis"" bleef en doorgegeven werd aan een van zijn onderdanen. Volgen wij deze ge
dachte,, dan is het voorstelbaar dat Jan van Steensel na de dood van Otto van Arkel (1396), 
inn het gevolg van diens zoon Jan V misschien in het Hollandse kamp is gekomen. Jan V 
wass tot zijn ongenade in 1400/1401, de voornaamste edelman aan het grafelijke hof van 
Hollandd en Zeeland, zie Waale 1990, 66-94. Zie voorts APPENDIX II-F 

2399 Baum 1993,100-101; Hoensch 1996,174. 
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^Iinssenn 1987, 331. 

2411 Quicke 1926, 210. 

2422 Een afbeelding van het zegel is te vinden bij Hoensch 1996, 426-427, fig. 29a-b. 
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APPENDIXX II- C 

DEE EREREDE OP WILLE M I I  VA N GULI K VA N DE HERAU T 

BEYERENN QUONDAM GELRE. 

Dee ererede op Willem II van Gulik (1361-1393) in het Wapenboek Gein van de 

herautt Beyeren quondam Gelre (Ge XVII) valt enigszins uit de toon bij de andere 

redess in het manuscript en staat er in zekere zin los van. Het is de enige ererede in 

hett manuscript, op die op Daniël VI van de Merwede na, die in het Westmiddel-

Nederlandss (WMN) is geschreven. Het is voorts, afgezien van de Erecyclus, de 

enigee ererede waarin de heraut zichzelf noemde.1 Gezien het schrift gaat het om 

eenn latere toevoeging aan het handschrift Dit schrift vertoont grote gelijkenis met 

datt van het handschrift in de KB Den Haag 131 G 37 en dat van het losse blad in 

Gotha.. In elk geval kan het stuk niet vóór 1408 zijn geschreven gezien het feit dat 

dee neef van de hertog van Gulik nl Willem hertog van Berg en graaf van 

Ravensberg,, als overleden wordt vermeld. Deze stierf op 25 juni 1408.2 Het is 

echterr te vermoeden dat het stuk zelfs veel later is geschreven gelet op de politieke 

verhoudingenn tussen Holland en Gelre in die jaren. Vóór het jaar 1412 was er voor 

dee heraut Beyeren, in dienst van de graaf van Holland, nauwelijks aanleiding om 

eenn dergelijke ererede te schrijven gezien de escalatie in de Arkelse oodog waarin 

Gelree na aanvankelijke neutraliteit toch nog betrokken was geraakt. Op 22 

septemberr 1407 had hertog Reinoud IV van Gelre Holland de oorlog verklaard 

(Willemm VI ontving de oorlogsverklaring op 29 september).3 Men kan zich 

afvragenn wie aan het Hollandse hof in die tijd een lofrede op een Gulikse hertog, 

dee vader van de Gelderse aartsvijand, had willen aanhoren. Na een reeks 

krijgshandelingenn en bestandsverlengingen werd de relatie tussen Holland en Gelre 

bijj arbitrage van Jan van Beieren en de bisschop van Utrecht pas weer hersteld met 

hett verdrag van 26 juli 1412. Daarbij kocht Willem van de hertog van Gelre voor 

100.0000 Franse kronen het grootste deel van het bezit van de van Arkels. De 

overdrachtt van Gorcum en de inhuldiging van Willem VI vond plaats op 29/30 

juli,, op de 'Quellinge', tussen de toenmalige burcht en de stad Gorcum.4 De 

uitvoeringg van alle neven-verdragen, andere regelingen en vooral de betalingen die 
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warenn voorzien, nam daarna nog geruime tijd in beslag. Het moet in het kader van 

dezee betalingen zijn geweest (waarschijnlijk de laatste termijn) dat de hertog het 

jaarr daarop een bezoek aan Willem in Holland heeft gebracht5 Op 27 oktober 

14133 begaf Willem zich naar Schoonhoven om de hertogen van Gelre en van Berg 

tee verwelkomen. Gezamelijk reisden zij daarna via Rotterdam naar Den Haag waar 

zijj twee en een halve dag bleven. Op 31 oktober (Allerheiligen) trokken zij naar 

Leidenn waar hen een vorstelijke ontvangst ten deel is gevallen blijkens de Leidse 

stadsrekeningenn (10 nov. 1412 - 10 nov. 1413). De hertog van Gelre schijnt de 

nachtt in Leiden te hebben doorgebracht, Willem is teruggekeerd naar Den Haag.6 

Vermoedelijkk is het ook bij deze gelegenheid geweest dat Reinoud IV van Gelre als 

eenn büjk van vriendschap de orde van de tuin heeft ontvangen.7 Bij de grootse 

feestelijkhedenn in Leiden waren behalve tal van muzikanten, "de dwerg van de 

burggraaf'' en vele anderen [met name de Zangeres zonder naam] ook een aantal 

herautenn aanwezig onder wie Beyeren (hij kreeg van de stad een vergoeding van 3 

cronen).. Ook zullen toespraken niet hebben ontbroken. Zo is het in het geheel 

niett ondenkbeeldig dat de heraut daarbij zijn ererede op Willem II van Gulik, 

vaderr van hertog Reinoud IV en oudoom van hertog Adolf van Berg, heeft 

voorgedragen. . 

Dee woorden: 

"Mii dunck, ie heb die gesien wel eire 

Enn bistu niet geheiten Gelre? 

Duu pleechst te dichten en te scriven" 

waarmedee de heraut zichzelve in zijn ererede aan zijn toehoorders bekend maakte 

enn tevens lang vervlogen tijden in herinnering opriep, zullen de beide hertogen op 

dee voorste rij zeker niet zijn ontgaan!8 

** * * 
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N O T E NN BIJ APPENDIX II- C 

11 Bouton 1881-1905, I, 95-114; Van Anrooij 1990, 104-105; De Haan 1999, 109-110. 
Opgemerktt zij dat de tweede helft van de ererede op Mopertingen eveneens in WMN is 
geschreven,, De Haan 1999,102-117. 

22 Anrooij 1990; Verbij-Schillings 1995 en 1999. Met betrekking tot de discussie over de 
interpretatiee van de regel 'God hoed siin ziel voir al erge' kan gezegd worden dat als 
iemandss ziel in de hoede van God is, hij toch echt niet meer in leven is. De interpretatie 
vann Nijsten 1992, 138-139 kan dan ook verworpen worden. Het kan uiteraard niet 
uitgeslotenn worden dat het gaat om de bewerking van een stuk dat de heraut reeds eerder 
hadd gecomponeerd cfr Anrooij 1990, 127-128, 182, 258-259 n.73 met betrekking tot de 
eventuelee toevoeging van de slag bij Baesweiler (1371) vs.293-324. De Haan 1999, 110 
meendee dat het een het ander niet hoefde uit te sluiten, hetgeen merkwaardig mag heten. 
Maarr vrijwel dezelfde uitdrukking is gebezigd in de ererede op Jan de Blinde, koning van 
Bohemen,, v.156 "God hoede de ziele van meswende (=onheil)" d.w.z. de ziel van koning 
Jann die dus op het slagveld bij Crécy op 25 september 1346 was gesneuveld. Het is het 
slotverss van de laatste passage van het dicht die begint met v.143 "Nu bidt Gode van 
hemelrijck,, /oudt, jonck, arm en rijck,/ dat hij met Gode moet leven,/ dese heer, ende die 
mett hem bleven, ...". Het betreft dus een uitnodiging tot voorbede voor de ziel van een 
gestorvene,, zie J/Iïgelaar, Dese es van Behem coninck Jan. Een onbekende ererede over 
Jann de Blinde, graaf van Luxemburg, koning van Bohemen (1296-1346), Queeste. 
Tijdschriftt over Middeleeuwse Letterkunde in de Nederlanden, 10, 2003, 146-161, spec. 
154. . 

33 Smit Itinerarium Willem VI (in voorbereiding). 

44 Waale 1990,142-3; Prevenier en Smit, Dagvaarten 1987, 464, Nr.791e. 

55 Waale 1990, 144; wellicht ter gelegenheid van de betaling van de laatste termijn. Bij de 
betalingg in juli-augustus 1413 die Waale noemde, werd vermeld, dat Willem aan de hertog 
vann Gelre nog 18.000 Franse kronen schuldig was; Meerkamp van Embden 1913, 228 n.1 
meende,, onder verwijzing naar Van Mieris 1753-1756, IV, 245, dat de hertog van Gelre in 
Hollandd kwam in verband met het verdrag dat hij met Willem op 9 augustus 1413 gesloten 
hadd in verband met de vete met Jan van Arkel. 

66 Het ging bij de hertog van Berg om Adolf van Berg (1408-, vanaf 1423-1437 tevens 
hertogg van Jülich); hij was zijn vader Willem, graaf van Berg en Ravensberg, hertog van 
Bergg (1380-1408) opgevolgd; zijn grootvader was Gerhard graaf van Berg en Ravensberg 
(++ 1380), de broer van de bezongen Willem II van Jülich (1361-1393); Beekerts van 
Bloklandd 1933 50; Verbij-Schillings 1995 231, 290-1; Meerkamp van Embden 1913, 270-
271,, maar zie ook nog 228, 236,243, 252; niet bij Jappe Alberts 1984; niet bij Van Anrooij 
1990;; niet bij Nijsten 1992; Meerkamp van Embden 1913, 252 n.2 vermeldde dat Willem 
dee hertog van Gelre tot Vianen tegemoet was gereisd daarbij verwijzend naar 
Thes.rek.W.Eggartt 1413/14 ARA [AGH 1267] f.64v; Smit, Itinerarium van Willem VI Cm 
voorbereiding): : 
15-222 oktober: Den Haag: Devillers 1884-1906,1. 248 (tussen 22 en 28 oktober waren de 
hertogenn van Gelre en Berg een nacht in Den Haag), 411 f.11,27; 
277 oktober: Gouda - Schoonhoven: 1411 f.llv, 27; 1267 f.103; 
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288 oktober: Schoonhoven - Rotterdam - Den Haag: 1411 f.llv, 27; 
29-300 oktober: Den Haag 1267 f.4; 1411 f.llv, 27v; 
311 oktober: Den Haag - Leiden: 411 f.1 lv, 27v; Meerkamp van Embden 1913,1. 252-253. 
11 november Noordwijk - Leiden; 
22 november: Leiden - Den Haag: 411 f.llv-13; 31 oktober - 1 november, twee dagen in 
Leidenn en een ochtend in Noordwijk: 411 f.llv,27v, Meerkamp van Embden 1913,1. 243; 
aktee Den Haag 1411 f.5;. 
3-77 november: Den Haag. 
Mett veel dank aan Dr Smit voor de inzage van zijn gegevens. 
Verbijj 1990, 231 vermeldde weliswaar de bijeenkomst op Allerheüligen maar meende 229-
2300 dat de rekening betrekking heeft gehad op een bezoek van het Leidse stadsbestuur aan 
Denn Haag. 

77 Ca 1413/14, AGH 1267, f.46v: Van Tol 1997, 15; Van Tol meende abusievelijk dat met 
dee hertog van Gelre Willem I van Gelre, de zwager van Willem VI was bedoeld. Er zijn bij 
dezee gelegenheid waarschijnlijk meer lieden met de orde begiftigd cfr. bij Van Tol. <zie 
nogg de brief van Van Tol 5/3/00 met een aantal aanvullende opmerkingen over de 
ontvangstt en de geschenken in Den Haag>. Met dank aan Dr. Van Tol voor zijn 
aanvullendee informatie met betrekking tot deze ontvangst in Leiden. 

«Anrooijj 1990,57. 
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APPENDIXX II- D 

HE TT PORTRET VA N HERAU T GELRE I N HE T WAPENBOEK GEL-

RE RE 

Alss laatste blad van het oorspronkelijke handschrift van het Wapenboek Gelre is wel 

beschouwdd het blad met de, helaas, beschadigde figuur van een heraut (£122r), 

(Afb^D.!).11 Gelet op zijn wapenmanteltje gaat het om het portret van de heraut 

Gelre.. Dit portret is altijd een van de belangrijkste argumenten geweest om het 

handschriftt aan de heraut Gelre te geven en in zijn Gelderse tijd te dateren. Het 

portrett mag opmerkelijk heten want het is vooral de pose en de handeling van de 

figuurr die raadselachtig is gebleven en aanleiding heeft gegeven tot een aantal spe

culaties.22 Er zijn weliswaar meer wapenboeken bekend waarin de figuur van een 

herautt (ter afsluiting van een wapenserie) is afgebeeld (of waar de heraut mogelijk 

zichzelff heeft afgebeeld) zo bijvoorbeeld in het Armorial Bellenville in de BN ms 

fr.. 5230, (f.63r en f.70r), (Afb.2.D.2).3 Ook Hans Ingeram (Afb.2.D.3), de eenar

migee perseverant van de tournooivereniging "Zum Esel", beeldde zichzelf af naast 

zijnn wapenschild in het door hemzelf samengestelde wapenboek in het Kunsthisto-

rischess Museum in Wenen.4 Maar geen van deze herauten is in een vergelijkbare 

posee voorgesteld als de heraut Gelre die frontaal staande met een wapperend wa

penmanteltjee over de schouders, twee stukken ketting in zijn handen houdt 

Beelaertss van Blokland interpreteerde de twee stukken ketting als een gebroken 

kettingg en meende daarin een symbool van de vanwege het overlijden van de her

togg van Gelre in 1402 verbroken verbintenis met Gelre te mogen zien.5 Op de 

Keizerr en Keurvorstentekening zou volgens Lyna de keizer zijn voorgesteld te

middenn van de vertegenwoordigers van de verschillende standen die hem de eed 

vann trouw zweren. Rechts op de voorgrond zou hier de heraut met zijn collier om 

dee hals zijn geportretteerd. Op het laatste blad zou de heraut zich andermaal heb

benn voorgesteld met de delen van dit collier dat hij zojuist gebroken zou hebben 

naa de dood van zijn heer in de slag bij Baesweiler in 1371. Lyna meende dat hij het 
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collierr gebroken had ten teken dat hij zijn missie als heraut als beëindigd had be

schouwd.6 6 

Dee Vaivre daarentegen zag in de kettingen die de heraut in de hand houdt de ket

tingenn waarmee een heraut het tournooiveld afsloot zodra de ridders het strijdperk 

warenn binnengereden. Aldus zou in het portret als het ware zijn functie van heraut 

zijnn gesymboliseerd.7 Schmidt volgde Beelaerts van Blokland en Lyna in hun inter

pretatiee als zou de heraut zijn halsketting in tweeën hebben gebroken uit droefenis 

overr de dood van zijn heer.8 Van Anrooij twijfelde terecht aan deze interpretatie en 

voeldee meer voor de suggestie van De Vaivre doch verwees ook nog naar Payne 

diee een verband legde met de door kettingen of koorden gekoppelde paren afge

beeldd in de 15de eeuwse Salisbury Roll of Arms (Afb.2.D.4-5). Daar zou een 14de 

eeuwss gebruik bij tournooien zijn weergegeven waarbij de deelnemende ridders 

doorr middel van een ketting (of koord) door een jonkvrouw het strijdperk werden 

binnengeleid.. Daarmee zou dan de minnedienst gesymboliseerd zijn.9 Tenslotte 

besteeddee ook Verbij-Schillings nog aandacht aan deze kwestie. Zij verwees even

eenss naar de opmerkingen van Payne. Aangezien de ketting volgens haar algemeen 

alss een symbool van gevangenschap en de verbroken ketting als het einde daarvan 

beschouwdd kan worden, zou het derhalve volgens haar toch het meest voor de 

handd liggen in de voorstelling een verbroken verbintenis gesymboliseerd te zien.10 

Menn mag zich echter afvragen, zoals ook Van Anrooij reeds deed, of het bij de 

afbeeldingg van de heraut in het Wapenboek inderdaad gaat om een gebroken ketting 

off zelfs een handeling waarbij deze wordt verbroken. Wanneer wij de afbeelding 

nauwkeurigerr bekijken, dan is het helemaal de vraag of er wel sprake is van een 

handelingg van het verbreken van een ketting: het lijkt wel of er aan de beide uit

eindenn bovenaan in de handen van de heraut iets grotere ronde ringen zitten (zo

genaamdee wartels)11, met andere woorden het gaat om uiteinden van kettingen met 

eenn ring. Gezien deze ronde ringen alsook de houding van de heraut, is het hoogst 

onwaarschijnlijkk dat er een handeling van het verbreken van een ketting is voorge

steld. . 
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Inn de heraldiek zijn kettingen met een ring vaak aan te treffen aan de halsbanden 

(somss in de vorm van een kroon) van heraldische dieren die als schilddragers fun

geerden.122 Op de buitenzijde van het Wiltondiptiek in de National Gallery in 

Londonn is het witte hert, het embleem van koning Richard II, van een dergelijke 

kettingg voorzien (Afb.2.D.6).13 Een ander voorbeeld is het buitengewoon fraaie 

juweeltjee van een zwaantje, de zogenaamde Dunstable Swan Jewel in het British 

Museumm in London (Afb.2JD.7-8).14 Aan dergelijke kettingen werden ook gevan

genenn of wilde dieren vastgelegd of meegevoerd waarvoor verwezen kan worden 

naarr enkele illustraties in de editie van de Bidpai uit 1483-1484 waarop is afgebeeld 

hoee de bok Dymna geketend aan de koning wordt voorgeleid (Afb.2.D.9).1516 

Uitt meerdere beschrijvingen van tournooien in Engeland en Frankrijk in de 14de 

enn 15de eeuw is verder bekend dat de ridders door hun dame aan de teugels van 

hunn paard of aan een gouden of zilveren ketting of koord naar het strijdperk wer

denn geleid. Barker verwees hiervoor o.a. naar het tournooi van William Montague 

inn 1331 en het tournooi dat Richard II in October 1390 hield ter gelegenheid van 

dee aanvaarding van de regering. Het gaat om de uitbeelding van een aloud gebruik. 

Zoo leiden in de roman van Perceforest twee in het wit geklede vrouwen elk van de 

twaalff ridders aan de teugels naar het strijdperk.17 

Alss laatste voorbeeld zou ik nog willen wijzen op de figuur van de heraut met het 

manteltjee met de drie kroontjes (f.70r) in het Armorial Bellenville die het schild 

mett helm van Werner van Merode, heer van Vlatten (behorend tot de wapenpro-

vinciee van Gulik) vasthoudt aan een ketting met een ring eraan en dreigend met 

eenn speer zwaait. (Afb.2.D.10-ll).18 

Dezee laatste voorstelling moet toch een bepaalde betekenis hebben gehad want 

wapenschildenn werden gewoonlijk aan een leren riem opgehangen en niet aan een 

kettingg getuige de talloze voorbeelden van wapenschilden hangende aan bomen 

waarmeee een rechtsgebied werd aangegeven. Ridders konden het recht betwisten 

enn de rechthebbende uitdagen door het schild aan de boom aan te raken. Bij een 
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dergelijkee zogenaamde perron werden ook tweegevechten geleverd om een geschil 

tee beslechten onder toezicht van een jury (Afb.2.D.l3-l4).19 

Hoewell het duidelijk is dat het in de voorstelling van de heraut Gelre niet gaat om 

dee verbreking van een ketting, houden de kettingen aan de uiteinden aan de onder

zijdee niettemin abrupt op (de linker zelfs halverwege een schakel) en blijven letter

lijkk in de lucht hangen. Maar indien in analogie van deze laatste voorstelling van de 

herautt met de drie kroontjes aangenomen zou mogen worden dat de kettingen 

verbondenn waren met wapenschilden of misschien wapendieren, dan lijkt het er op 

datt deze ontbreken of verdwenen zijn. Het kan zijn dat zij op aparte opgeplakte of 

uitklapbaree stukken perkament waren getekend die in de loop van de tijd verloren 

zijnn gegaan. Uiteraard is het ook mogelijk dat zij nooit uitgevoerd zijn wegens 

ruimtegebrekk op het blad of zelfs dat het gaat om een gedeeltelijke copie van een 

uitgebreideree voorstelling die wij niet meer kennen.20 

Indienn wij de kettingen die de heraut in het Wapenboek in de hand houdt, inderdaad 

kunnenn beschouwen als kettingen van wapenschilden of van wapendieren (eventu

eell als schilddragers), dan kan zijn handeling geïnterpreteerd worden als het bij

eenhoudenn of -trekken (in toom houden) van twee wapendieren of wapenschilden: 

duss niet zozeer een verbrekende alswel een unificerende handeling! (Afb.2.D.15-

19) ) 

Welkee wapenschilden dit kunnen zijn geweest, is moeilijk te zeggen. Het is immers 

gezienn de achterzijde van het blad met het wapentje van Fok, in het geheel niet 

gezegdd dat de tekening met de heraut, een functie heeft gehad in het Wapengedeel-

tee van het manuscript. Het is heel wel voorstelbaar dat de figuur pas naderhand op 

hett losse onvoltooide (mogelijk overgeschoten) blad is getekend, als een afzonder

lijkee figuur, met een heel ander oogmerk. Indien de tekening pas na de beëindiging 

vann heraut's dienstverband met Gelre, dus na 1402, is ontstaan - waar de stijl ove

rigenss wel op lijkt te wijzen - dan is het lastig zich voor te stellen bij welke gele

genheidd hij zichzelf nog als heraut Gelre heeft voorgesteld of laten voorstellen (het 

iss evenmin vast te stellen of hij zelf de auteur van dit portret is geweest). In elk 
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gevall zou dan een terminus ante quem van 1407 in aanmerking komen, aangezien 

inn dat jaar de hertog van Gelre aan graaf Willem VI van Holland de oorlog ver

klaarde,, een oorlog die overigens pas in 1412 werd beëindigd. 

Maarr indien er een relatie mag worden aangenomen tussen de ererede op Willem 

III van Gulik (Ge XVII) en de feestelijke ontvangst in Leiden op 31 oktober 1413 

waarr er gezien de twee eregasten namelijk de hertogen Reinout IV van Gelre en 

zijnn achterneef Adolf van Berg, alle aanleiding heeft bestaan voor de heraut om 

zichh te manifesteren als de vroegere heraut Gelre, zou een datering van het portret 

naa 1413 te overwegen zijn. De eventuele ontbrekende wapenschilden en/of wa-

pendierenn zouden in dat geval wellicht die van respectievelijk Reinout IV van Gel

ree en Adolf van Berg kunnen zijn geweest.21 

*** * 

NOTENN BIJ APPENDIX II- D 

11 Anrooij 1990, 83-84. De figuur van de heraut is talloze malen afgebeeld. Gelre, B.R.M. 
15652-56,, (Helmont) Leuven, 1992, f.l22r. Gorissen 1954 gaf een reproductie in kleur van 
eenn natekening waar de beschadigingen van de figuur werden geretoucheerd! Het is een 
raadsell waar het blad, dat zich nu als los blad (f.l22r) op het eind van het handschrift be
vindt,, zich oorspronkelijk heeft bevonden. Het werd voorzien van voorgelijnde schildjes 
enn behoorde daarmee tot de oorspronkelijke kern van het Wapenboek. Gezien het wapen-
tjee van Gaston de Foix op de achterzijde (het betreft het eerste en enige wapen dat werd 
uitgevoerdd op het blad dat verder met lege wapenschildjes is voorzien) vormde het moge
lijkk een laatste (toegevoegd los) blad van een katern die verder verloren is gegaan. Gaston 
dee Foix was wisselend vazal van de Franse en Engelse koning, geparenteerd aan het huis 
vann Navarra en maakte in 1357-58 een Pruisenreis. Wellicht is het blad overgebleven bij 
eenn herschikking en uitbreiding van het handschrift. Helaas is het in het huidige hand
schriftt op geen enkele zinnige wijze in te passen. 

22 Rickert 1952, 85 heeft gewezen op het feit dat het wapenmanteltje van de heraut het 
Geldersee wapen van vóór de samenvoeging met Jülich in 1394 toont. Deze samenvoeging 
duurdee tot de dood van Reinald IV in 1423. Daarmee zou een datum ante quem zijn ge
vondenn voor het wapenboek. Maar Schmidt 1981, 76 leek het alleszins redelijk en denk
baarr dat het Gelderse herautsambt gewoon als zodanig is blijven bestaan en niet werd 
aangepastt aan de nieuwe situatie in 1394. Zie voor het wapen van Gelre: De Vries 1995, 
104-113. . 

33 Anrooij 1990, 39 en Anrooij 1991, 302 afb.4 (fol.63r); 

44 Berchem 1939. Zie voorts nog de afbeeldingen van herauten in Neubecker 1981,18-19. 
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55 Beelaerts van Blokland 1933, 43. Maar voor een dergelijk gebruik heb ik nergens enige 
aanwijzingg kunnen vinden. 

66 Gaspar 1937 [1984], 372-377; ms 15652-56, fol.26r. 

77 De Vaivre 1972, noot 33. 

88 Schmidt 1981, 75 en 97 

99 Anrooij 1990, 93 (n.47 (248)); Williams 1987, 191-192; in deze rol is afgebeeld hoe de 
earlss van Salisbury door hun dames met kettingen of koorden worden meegevoerd cfr. de 
Salisburyy Roll of Arms (ca 1460, copie uit 1483-5) Br Library, Add. 45133 fol.55, afb. in: 
Wrightt 1973, no. 13, fig. Ook afgebeeld bij Dennys (maar met een onjuiste verwijzing) 
opp.. 48 en opp. 192. 

100 Verbij-Schillings 1995, 27 en n.63; 

111 Wartel: oogbout met draaibare schalm; draaibare schalm of haak in of op het end van 
eenn ketting. 

122 Dennys 1975, 71, opp. 80, 126,143,148,153,161, opp. 176, opp. 177, opp.192. 

133 Gordon 1997, Pl.1 (opp.124). 

uu Lightbown 1992, 201, 250, Pl.58; CT München 1995, 256-259, Ka t l8 . 

155 Bidpai 1483-1484 (1970), einde Cap.III en begin Cap.IV (ongepagineerd). 

166 Zie Noot 9. 

177 Vooral Payne 1987 en voorts: Barker 1986, 109-; The Brut 1906-8, II, 343 Ch.CCXL 
Qoustt in Smithfield A.D. 1388] "...And at this first comyng to her Iustes, xxiiij ladiez ladde 
thesee xxiiij lordez of the Garter with cheynys of gooide, and alle yn the same sute of hertis 
ass is afore sayde, from the Tour on hors bak throuz the cite of London yn-to Smythfelde, 
theree the Iustes schulde be do."; Lindenbaum 1990,1-20; het ging om twee teams van elk 
200 ridders, de ene partij bestond uit ridders van Richard II en de andere partij stond onder 
aanvoeringg van Willem van Ostervant en de graaf van St-Pok Vale 1982, 42-43 met be
trekkingg tot feesten in Valenciennes. Op grond van de beschrijvingen van deze feesten in 
Valencienness nam Lindenbaum ten onrechte aan dat het van oorsprong een burgerlijk 
gebruikk zou zijn geweest, Lindenbaum 1990,1-20. 
Tijdenss de tournooifeesten ter gelegenheid van de emancipatie van de zoontjes van Louis 
d'Anjouu in St Denis in mei 1389 (de zogenaamde chevalerie), werden er aan een aantal 
vrouwenn "120 aunes de lacs de soie, les uns de soie vert plein, les autres de soie vert bro
chee d'or" uitgedeeld, "pour conduire les chevaliers au champ de joustes," Barroux 1936, 
31,103;; alsook de Religieux de Saint-Denys 1839-1852,1, 595. 
Eenn uitbeelding van een vrouw die een ridder aan een koord naar het strijdperk leidt is te 
vindenn in de copie van het tournooiboek van koning René in St Petersburg: Voronova en 
Sterlichovv 1996, 132-135, No.158-161 Poetry Description of a Tournament of 1446 (a 
Saumur)) (Fr.Fp.XIV.4), 134: fig.160 (E.24r): King René leaves for the joust with the duke 
off Alencon. Een dame te paard leidt René in volle wapenrusting op zijn ros naar het tour-
nooiveldd aan een koord. Weliswaar is in deze copie het koord niet goudkleurig maar zwart 
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Hett aan de teugels leiden van belangrijke personen was overigens traditioneel een bijzon
deree eer of voorrecht: in 1494 liet de Franse koning Charles VIII in het Castel Santangelo 
inn Rome door Pinturicchio (thans verloren) schilderingen aanbrengen waarin hij zich had 
latenn afbeelden als de "strator" (rijknecht, maarschalk) van de paus, cfr. Scheller 1981-2,46 
enn n. 179. 
Ziee ook de Roman van Perceforest, 1,107v. 

iss De Vaivre 1972, 30-35, fig.1: afbeelding van fol.70r van het Armorial de Bellenville (BN 
Pariss ms fr.5230); Neubecker, Brooke-Litde en Tobler 1977, 166 (afb.kleur); Jéquier 1983. 
Mett betrekking tot het wapen van de drie kronen zie nog Vale 1982 36, n.137, 68, n.169. 
Verbij-Schillingss 1995, 335 n.63 zocht hier, naar mijn mening, toch teveel achter. 

»» Scheller 1983, 75-141, spec, figs.27, 28, 30; Scheller 1985, 5-60, spec, figs.1; Anglo 1975, 
283-298;; D'Alviella 1894,102-117; Muller, 1922,7-13; Six, 1923,101-115; Six 1925, 31-57. 
Ziee tenslotte nog de tekening met de heilige Gommarus die een bebladerde boom vast
houdt.. Om de boom is een riem gebonden waaraan een wapenschild is bevestigd. Boven
aann bevinden zich de wapenschilden van Beieren en Enkhuizen. Gekleurde tekening, ano
niem,, Nederland, 15de eeuw, Museum Boymans van Beuningen. Bij besluit van graaf 
Willemm V in 1355 werden de twee kerspels S Pancras en S Gommarus verenigd 
(Afb.2.D.12) ) 
Vergelijkbaree voorstellingen van figuren die wapenschilden vasthouden zijn nog de ano
niemee 15de eeuwse gravure van een wildeman (Schongauer, B.105) en de voorstelling van 
eenn wit paard dat aan leren riemen de twee wapenschilden van Gerrit van Assendelft en 
Beatrijss van Daeletn vasthoudt in het Brevier van Beatrix van Assendelft, Utrecht Rijks
museumm Het Catherijneconvent, ms OKM 3, afgebeeld in: Masters and Miniatures, 1991, 
422,, fig.2 (f.2r). 

200 Er lijken op het blad geen sporen aanwezig die er op zouden kunnen wijzen dat de wa-
pendierenn of wapenschilden werden weggeschuurd Nader onderzoek van het blad lijkt 
echterr nog wel gewenst. Voor het fenomeen van opgeplakte stukken perkament in manu
scriptenn ter correctie van teksten kan verwezen worden naar Het Haags handschrift van 
dee heraut van Beyeren, Hs Den Haag Koninklijke Bibliotheek 131 G 37, uitgegeven door 
Verbij-Schillingss 1999, 33-35, fols.l5r, 15v, 22v. In elk geval werd dus in een ander manu
scriptt van de heraut Beyeren het procédé van het opplakken van stukken perkament toe
gepast. . 

211 Zie file APP.n-CDOC (De ererede op Willem II van Gulik). 
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APPENDIXX II- E 

HE TT  WAPENBOEK GELRE: DUITSE KLEURING , AUTEURSCHAP 

E NN EIGENHANDIGHEI D 

"En"En bistu nietgeheiten Gein? 

DupleechstDupleechst te dichten ente striven." 

Hett zijn deze verzen 92-93 van de ererede (Ge XVII) op Willem II van Gulik 

(1361-1393)) in het zogenaamde Voorwerk van het Wapenboek Gelre waarin de 

herautt Gelre zich als de auteur van het werk bekend maakte. Op grond hiervan is 

altijdd aangenomen dat hij ook de auteur van deze rede is geweest. Vanwege het feit 

datt hij zichzelf ook in andere ereredes een aantal malen sprekend opvoerde 

(namelijkk Ge DC: Sponheim, Ge X: Willem III en Ge XV: Het Slotdicht, alle drie 

deeluitmakendd van de Erecyclus), is altijd voetstoots aangenomen dat hij tevens de 

auteurr van de overige ereredes in het Voorwerk van het Wapenboek Gelre is 

geweest.1 1 

Aann het auteurschap van de heraut is niet getwijfeld daar Van Anrooij op goede 

grondenn ook de eigenhandigheid van het schrift en de correcties in de teksten 

aannemelijkk heeft gemaakt.2 De heraut Gelre wordt thans beschouwd als de 

auteurr  van vrijwel alle teksten in het Voorwerk (met uitzondering van het gedicht 

"Vann den ever") en hij zou de teksten ook eigenhandig hebben geschreven. 

Nietteminn kan men zich afvragen in hoeverre dit voor alle stukken het geval is 

geweest. . 

AlAl vroeg is gewezen op de opmerkelijke taalverschillen in de stukken in het 

voorwerk.. De eerste vier (Van den ever, Stavoren en de twee korte kronieken) zijn 

inn het Westmiddelnederlands (WMN) geschreven maar alle ereredes op drie 

uitzonderingenn na namelijk (Merwede (Ge VIII), de tweede helft van Mopertingen 

(Gee XVI) en Gulik (Ge XVII) in haar geheel) hebben, in meer of mindere mate, 

eenn zogenoemde Duitse kleuring.3 Voor deze kleuring die in de overige werken 

vann de heraut (de Kronieken, het Kladboek en het Haagse hs(?) ) niet voorkomt, 
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zijnn meerdere verklaringen gezocht De Haan die zich het meest recent en zeer 

uitvoerigg met het fenomeen van taaikleuring in teksten van onder andere de heraut 

heeftt beziggehouden kwam in haar onderzoek tot een aantal interessante 

observatiess en conclusies. 

Mett betrekking tot de volgorde van ontstaan (het is inmiddels een algemeen 

geaccepteerdd feit dat de volgorde waarin de ereredes in het Wapenboek Gelre werden 

genoteerdd niet die van hun ontstaan is geweest) concludeerde De Haan dat deze 

vermoedelijkk als volgt is geweest De eerste ererede die de heraut "gedicht" zou 

hebben,, zou de rede op Daniël van de Merwede zijn geweest (VIII); daarna zou hij 

dee Erecyclus (EX-XV) hebben "geschreven" en tenslotte de ereredes V, VI, VII. 

Zijj tekende daarbij overigens aan dat de onderlinge volgorde van de redes in de 

clusterss niet kan worden vastgesteld. Het eerste gedeelte van XVI (Mopertingen) 

zouu in dezelfde fase tot stand gekomen zijn als V, VI, VII. Over XVII (Gulik) kon 

zijj geen uitspraak doen aangezien alleen een "ontkleurde" versie bekend is. 

Zijj meende dus, met andere woorden, in het werk van de heraut een progressieve 

Duitsee kleuring te kunnen waarnemen: een ontwikkeling van een lichte naar een 

steedss zwaardere kleuring.4 Indien de chronologische opeenvolging van de 

ereredess zoals De Haan heeft voorgesteld, correct is, blijft niettemin de vraag 

onbeantwoordd waarom de heraut uiteindelijk weer tot ontkleuring zou zijn 

overgegaann in de twee laatste redes namelijk die op Mopertingen (tweede helft) Ge 

XVII en die op Willem II van Gulik Ge XVII. 

Zijj veronderstelde dat de heraut deze redes pas heeft genoteerd nadat hij in 

Hollandsee dienst was getreden waarbij hij ze ontkleurd zou hebben met het oog op 

eenn meer westelijk publiek. 

Inderdaadd schijnt Gulik Ge XVII niet alleen als laatste in de serie genoteerd te zijn 

maarr tevens ook de laatste in tijd te zijn: in elk geval werd zij na 1408 geschreven 

enn duidelijk later toegevoegd in het handschrift waartoe bovendien een extra 

katernn werd ingevoegd. Opmerkelijk is dat de schriftsoort van deze rede tamelijk 
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identiekk is aan die van het losse blad in Gotha, dat een laatste fragment van de rede 

opp Elnaer en het eerste deel van de rede op Mopertingen in een ontkleurde versie 

bevatibevati Het is aannemelijk dat de tekst van de ererede Ge XVII en het blad in 

Gothaa ongeveer tegelijkertijd zijn geschreven, waarschijnlijk in dezelfde tijd als het 

Haagsee handschrift dat eenzelfde schriftsoort vertoont.5 

Alduss samengevat zou het er op neerkomen dat de heraut zich op zeker moment 

opp het genre van ereredes zou hebben toegelegd en in de loop van de tijd een 

steedss grotere vaardigheid zou hebben ontwikkeld in de Duitse kleuring. 

Uiteindelijkk zou hij deze Duitse kleuring toch tamelijk abrupt hebben afgezworen 

enn zijn teruggekeerd tot het schrijven van geheel ontkleurde versies in het MWN. 

Dezee ontwikkeling van een progressieve kleuring tot een uiteindelijke ontkleuring 

zouu dan min of meer sporen met de etappes in zijn carrière : zijn (vermoedelijk) 

Hollandsee oorsprong, zijn dienstverband als bode bij de graaf van Jan II van 

Chatillon,, graaf van Blois (1372-1381), (in documenten genoemd 1371-73, 1376), 

daarnaa bij Willem hertog van Gelre (1380-1402) en tenslotte zijn uiteindelijke 

overstapp in Hollandse dienst (1402/3-ca 1414).6 

Dee Haan signaleerde echter een detail dat aanleiding geeft tot enige twijfel aan 

dezee voorstelling van zaken. Halverwege Mopertingen Ge XVI vindt een abrupte 

overgangg van kleuring (in feite een ontkleuring) van de tekst plaats: de schrijver is 

tijdenstijdens het noteren van de tekst in een Duitse kleuring, halverwege plotseling 

gestoptt en overgeschakeld op een ontkleurde tekst. Het merkwaardige is dat in het 

schriftt nauwelijks iets van deze overgang te merken is! Het gaat derhalve niet om 

eenn toevoeging van een andere (eventueel latere) hand. Met andere woorden: de 

schrijverr is van het ene moment op het andere moeiteloos overgestapt op een 

anderr taalgebruik...7 

Vann Anrooij had al eerder opgemerkt dat het meerendeel van de ereredes 

afschriftenn zijn. Gezien het bestaan van het blad in Gotha (ontkleurde versie van 

gekleurdee redes), zou verondersteld kunnen worden dat de heraut in het Wapenboek 

GelreGelre aanvankelijk begonnen is een gekleurde versie af te schrijven, maar zich 

halverwegee herinnerde nog ergens een ontkleurde versie te hebben: hij heeft deze 
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toenn in zijn papieren opgezocht en zijn overschrijfarbeid vervolgens naadloos 

voortgezet88 Een vraag is nu in hoeverre de heraut eigen teksten of andermans 

tekstenn heeft overgeschreven. Immers indien het genre van de ererede eigenlijk een 

Duitsee kleuring "vereiste", waarom zou hij dan de moeite hebben genomen ze in 

hett WMN te transponeren? Was de mode van Duitse kleuring na 1408 passé of 

wass het soms zijn dienstverband of, zoals gewoonlijk is verondersteld met het oog 

opp het publiek in meer westelijke streken, dat van hem verwachtte of verlangde dat 

dee ereredes in het WMN werden overgezet?9 De Haan stelde: aangezien de eerste 

vierr teksten (de Ever etcetera) uit het voorwerk van het Wapenboek Gelre geen 

kleuringg hebben, evenmin als de latere historiografische werken van de heraut, lijkt 

hett genre van de ererede een bepalende factor te zijn. Ereredes komen bovendien 

uitsluitendd in het Duitse Rijk voor. Alle andere bekende ereredes zijn geschreven 

inn het Middelhoogduits (met uitzondering van de ererede op graaf Willem IV van 

Hollandd in het Haagse liederenhandschrift, een Middelnederlandse tekst met sterke 

Duitsee kleuring).10 De conclusie hieruit had kunnen zijn dat de heraut dus niet de 

auteurr van de ereredes is geweest. Een onzekere factor in deze is bovendien in 

hoeverree de heraut oorspronkelijk uit Holland stamde, en zich, eenmaal in 

Geldersee dienst, heeft aangepast aan de plaatselijke taal en daarbovenop nog aan 

hett jargon van de ereredes. Na zijn terugkeer in Holland zou hij zich weer meer 

gerichtt hebben op het westelijke publiek en zijn taal opzettelijk hebben ontkleurd. 

Menn kan zich afvragen of een dergelijke ontwikkeling inderdaad aannemelijk is. 

Tenslottee speelt ook de relatieve onzekerheid over de datering van de andere 

manuscriptenn van de heraut nog een rol.11 

Tott nog toe is aan het auteurschap van de heraut van de ereredes nauwelijks 

getwijfeld.. Indien echter afstand zou worden gedaan van de vooronderstelling dat 

dee heraut alle teksten in principe zelf heeft geconcipieerd, lijkt zich het probleem 

vann de kleuring in zekere zin als vanzelf op te lossen: de diversiteit in kleuring zou 

dann verklaard zijn door de herkomst van de stukken (in al dan niet bewerkte 

vorm).. De koppeling van de veronderstelde ontwikkeling in kleuring aan de 

persoonn (en carrière) van de heraut zou dan losgelaten kunnen worden evenals de 

verondersteldee eis van kleuring als obligaat stijlelement van het genre van de 

ererede. . 
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Mett andere woorden: de heraut zou de ereredes dus meerendeels van anderen 

hebbenn overgeschreven, her en der naar eigen behoefte hebben bewerkt en een 

aantall zelfs in het Middelnederlands hebben overgezet getuige het Gotha-

fragmentt De mate van Duitse kleuring zou in dat geval op conto te stellen zijn 

vann de diversiteit van het materiaal dat de heraut overnam en bewerkte en niet op 

eenn persoonlijke ontwikkeling of op de inspanning die hij zich heeft getroost om 

zichh aan het jargon van een genre aan te passen. Het lijkt bij gebrek aan andere 

authentiekee teksten van de heraut welhaast ondoenlijk te bepalen in welke mate de 

stukkenn door de heraut zelf werden geconcipieerd. (Een vergelijking met de 

Hollandsee Kroniek en het Kladboek is te overwegen, zij het dat het om 

andersoortigee teksten gaat). 

Maarr bezien wij van welke stukken de heraut de auteur kan zijn geweest: 

Vann het stuk Van den ever is volgens Avonds en Van Anrooij de heraut niet de 

auteurr geweest.12 

Vann Stavoren? Bij een vergelijking van het aantal verzen, de lengte van de verzen 

enn het metrum zou het een imitatie van Van den ever kunnen zijn. 

Dee Korte Brabantse kroniek is van (naar) Boendale.13 

Dee Korte Kroniek van Holland? Het lijkt te gaan om een imitatie van de Korte 

Kroniekk van Brabant 

Vann de ereredes van Nueft, Raitz, Elnaer, Mopertingen is hij zeer waarschijnlijk 

niett de auteur geweest. Het ware nader te onderzoeken of het bij deze redes 

misschienn gaat om werk van Augustijnken, die de heraut persoonlijk gekend moet 

hebbenn en wiens werk hij mogelijk ook gebruikt heeft.14 

Vann de ererede op van de Merwede is de heraut mogelijk wèl de auteur geweest. 

Misschienn is dit ook het geval geweest bij de Erecyclus (lichtgekleurd) aangezien hij 
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zichzelff sprekend opvoerde. Hij zou deze dan ten tijde van zijn dienstverband bij 

dee graaf van Blois gecomponeerd kunnen hebben. Gezien echter de interpolaties 

inn een aantal stukken kan er niet zonder meer van uitgegaan worden. De teksten 

waarinn hij zich als heraut Gelre bekend maakte kunnen heel wel eveneens 

interpolatiess zijn.15 

Dee ererede op Willem van Gulik (Ge XVII) die niet gekleurd is (op enkele vormen 

na),, kan gezien de omstandigheden en het feit dat de heraut zichzelf vermeldde, 

heell wel een eigen conceptie zijn geweest.16 

Hett gegeven dat hij halverwege tijdens het overschrijven van Mopertingen in het 

WapenboekWapenboek Gelre op een WMN-versie overstapte, lijkt mij niet anders te kunnen 

betekenenn dan dat hij op dat moment aanvankelijk bezig is geweest gewoon de 

"Duitse"" versie over te nemen en dat deze dus vermoedelijk het werk van een 

anderee auteur is geweest 

Inn het verloren handschrift waarvan het blad in Gotha het restant is, sloot 

Mopertingenn aan op Elner maar in het Wapenboek Gelre bevinden Merwede en de 

Erecycluss zich hier tussen. Het is te veronderstellen dat het verloren Gotha-

handschriftt als ontkleurde versie werd gebaseerd op een gekleurde reeks (waar 

Mopertingenn direct op Elnaer volgde) die eveneens verloren is gegaan. Deze 

gekleurdee serie omvatte vermoedelijk de redes op Nueft, Raitz, Elnaer en 

Mopertingenn die alle min of meer gelijke kenmerken hebben: een sterke Duitse 

taalkleuringg en een flinke lengte. Merwede en de Erecyclus werden er, om nog 

onbekendee redenen (waarop ik zo dadelijk terugkom), tussen geplaatst. Zij horen 

niett in het rijtje thuis, in elk geval althans gezien het verschil in kleuring en lengte 

(ziee Tabel 1 (APP.II-I.EREREDES.LST.XLS)). 

Eenn overzicht van de levensdata van de bezongen ridders toont eveneens 

clusteringen.. Met name de ridders van de Erecyclus vormen een duidelijke groep. 

Daniëll van de Merwede behoorde tot de Hollandse adel in tegenstelling tot de 

anderenn die van elders afkomstig waren. Raitz en Merwede hadden echter wel 

gemeenn dat zij het hof van Jan van Blois frequenteerden. Willem van Gulik 
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behoordee tot een latere generatie. Het is zeer de vraag of de reis naar Pruisen hen 

allenn bond (zie Tabel 1). 

Gezienn de sterke Duitse kleuring en de tekstuele relatie met Augustijnken alsook 

hett feit dat zowel Augustijnken als de heraut Gelre (nog geen Gelre hetend) aan 

hett hof van Jan van Blois verbonden zijn geweest, en voorts dat van de in deze 

reekss bezongen ridders Nueft, Raitz, Elner en Mopertingen, behorende tot de 

dapperstenn en roemrijksten van hun generatie, Raitz (naast Daniël van de 

Merwede)) enige rijd aan het hof van Jan van Blois verkeerde, is te vermoeden dat 

dezee serie aan het hof van Schoonhoven is ontstaan en misschien wel van de hand 

vann Augustijnken is geweest. Een nauwkeurige tekstvergelijking is derhalve 

gewenstt en zou voor het auteurschap van deze laatste mogelijk nog meer 

argumentenn kunnen leveren.17 

Inn het voorgaande heeft vooral het auteurschap van de heraut ter discussie 

gestaann en werd de eigenhandig schrijvende heraut tot nog toe min of meer als 

vanzelfsprekendd aangenomen. Dit werd met opzet gedaan om de discussie niet 

nogg verder te compliceren. Niettemin kan ook ten aanzien van het punt van de 

eigenhandigheidd van de heraut een vraagteken geplaatst worden. Immers er is, 

zoalszoals gezegd, in het handschrift een weinig logische volgorde in de stukken 

geconstateerd.. Na de ererede op Elnaer zou men op grond van het blad van de 

verlorenn bundel in Gotha de ererede op Mopertingen hebben verwacht maar de 

redee op Merwede en de Erecyclus zijn er als het ware tussen geplaatst. 

Iss de auteur in de kwestie van de overstap van het ene taalgebruik op het andere 

halverwegee het overschrijven van een ererede misschien nog te excuseren, dit 

excuuss is niet meer vol te houden als de auteur zelf, al schrijvende, zich er 

kennelijkk niet meer van bewust is geweest dat hij halverwege een reeks ereredes, 

diee hij zelf ooit geconcipieerd had, een geheel andere reeks tussenvoegde. De 

conclusiee lijkt geen andere te kunnen zijn dan dat degene die de stukken schreef, 

niett de auteur zelf is geweest maar iemand die, rechttoe rechtaan, niet eigen maar 

andermanss stukken heeft overgeschreven uit een exemplaar waarvan de katernen 

doorr elkaar waren geraakt 

Wanneerr wij aannemen dat niet de heraut zelf als auteur maar een onbekende de 

tekstenn heeft overgeschreven uit een rommelig voorbeeld, is misschien ook een 
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verklaringg gevonden voor de abrupte overstap van het ene in het andere 

taalgebruikk midden in de rede van Mopertingen: er ontbrak (op zijn minst) een 

katern,, om welke reden de (overschrijver, bij de ontdekking van de onvolledigheid 

vann de tekst, een andere, ontkleurde versie heeft opgezocht voor het ontbrekende 

deell van het desbetreffende stuk. In het bijgevoegde schema (Tabel 2 (APP.II-

E.KLEURING.WG.XLS))) is een reconstructie voorgesteld op welke wijze de 

volgordee van de teksten in het Wapenboek Ge/n mogelijk tot stand is gekomen. 

Dee conclusie lijkt onontwijkbaar. Van alle teksten in het Voorwerk van het 

WapenboekWapenboek Gein zijn vermoedelijk alleen het gedicht op Stavoren, de Korte 

Kroniekk van Holland en de ereredes op Daniël van de Merwede en Willem van 

Gulikk vooralsnog als werk van de heraut Gelre te beschouwen. De Erecyclus is 

gezienn het feit dat de heraut zich zelf noemde, naar alle waarschijnlijkheid een 

bewerkingg geweest van een reeds bestaande cyclus. Tenslotte kunnen wij ons 

misschienn afvragen in hoeverre wij in de Korte Kroniek van Holland en alle 

ereredess in het Wapenboek Gein eigenhandig geschreven teksten van de heraut 

Gelree voor ons hebben.18 
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N O T E NN BIJ APPENDIX II- E 

11 Anrooij 1990; De Haan 1999, 81. 
Ziee voor een bespreking van Haan's boek: Mooijaart 2001,388-390. 
Voorr de ereredes waarin hij zichzelf noemde zie Van Anrooij 1990, 104 namelijk Ge DL 
Sponheim,, Ge X. Willem III en Ge XV. Slotgedicht, alle drie in de Erecyclus en Ge 
XVILGelre. . 

22 Anrooij 1990, 94. 

33 Zie ook nog Tigelaar 2003, 158 die eveneens in de ererede op Jan de Blinde, koning van 
Bohemen,, sporen van Duitse kleuring meende te bespeuren. Het ging volgens hem om 
eenn ontkleuring. Hij pleitte voor een toeschrijving van de rede aan Meester Pieter 
Vreugdegaerr van Breda. Maar een eventuele toeschrijving aan Augustijnken zou gezien de 
Duitsee kleuring evenzeer in overweging genomen kunnen worden. Zie bij NOOT 17. 

44 Haan 1999,115. 

55 Over de kwestie van het ontstaan van Ge XVII na 1408 zie file APP.II-C.DOC. 

66 Anrooij 1990, 66 spreekt van Holland als "land van herkomst" en 202 als een auteur met 
eenn Hollandse achtergrond. De herkomst van de heraut uit Holland is weliswaar 
aannemelijkk maar toch een veronderstelling. Op 4 mei 1407 kreeg hij van graaf Willem VI 
"viiff morgen lants, die gelegen siin in den ambacht van Vlaerdingen ... siin leven langk". 
Hett wil niet persé zeggen dat hij daar uit de buurt afkomstig is geweest. Beelaerts van 
Bloklandd 1933, 48, nr.III. Voor een mogelijke Hollandse herkomst zou ik nog willen 
wijzenn op de vermelding van de Kabeljauw Willem Heynenzoen, die op 19 augustus 1392 
doorr Albrecht als waarnemend schout in Leiden werd aangesteld. Op 1 juni 1393 kreeg hij 
eenn vaste benoeming en zijn ambtstermijn zou tot 31 mei 1396 lopen. Op 8 juli 1396 
diendee nog de oude schuld op het ambt aan Willem Heynenzoen te worden uitbetaald 
doorr zijn opvolger. Van Gent en Janse 2001, 21-23. In hoeverre Willem misschien directe 
familiee van de heraut is geweest, ware nog na te trekken. 

77 Het schrift of liever de hand lijkt niet te verschillen, hooguit de kleur van de inkt en de 
diktee van de pen ...De kolom wordt iets smaller, maar dit kan liggen aan het verschil in 
aantall letters dat het Duits en het Nederlands gebruiken. 

»» Anrooijj 1990,252-3 n.125. 

99 Anrooij 1990,202. 

100 Haan 1999,116. 

111 De Hollandse Kroniek, het Kladboek en het Haagse Handschrift, het Gotha-fragmenL 
Ziee hierover: APP.II-G.DOC 

122 Avonds 1980,19-20; Avonds 198479, 81, 82, 182; Anrooij 1990, 97 en 248 n.61. 

»» Anrooij 1990, 97. 

392 2 



144 Anrooij 1990, 66, 240 n.51, 256 n.42 waar hij wees op overeenkomsten tussen de 
ereredee op Raitz (Ge VI) vss 43-48 en het dicht Van den scepe van Augustijnken vss 179-
196. . 

155 Anrooij 1990,107-109 voor het afwijkende en verstoorde rijmschema veroorzaakt door 
eenn latere bewerking. 

166 Haan 1999, 109-110. Zij veronderstelde dat het mogelijk een ontkleurde tekst is op 
grondd van enkele vormen die niet in het WMN thuishoren (een pronomen en drie 
rijmparen).. Bovendien had Van Anrooij opgemerkt dat het om een afschrift gaat waarbij 
dee passage met betrekking tot de slag van Baesweiler, de vss 293-324 vermoedelijk later 
aann de tekst zijn toegevoegd ter vervanging van een meer expliciete mededeling over de 
deelnamee van Willem II van Gulik aan de slag, Anrooij 1990, 127-128, 182, 256-59 n.73. 
Dee gekleurde tekst zou nog ten tijde van zijn Gelderse dienst zijn ontstaan, de ontkleurde 
versiee in het Wapenboek Gelre in zijn Hollandse tijd. De uitdrukking "God hoed siin ziel 
voirr al erge" blijft problematisch. Volgens Van Anrooij 1990, 105 zou het betekenen dat 
hijj overleden was, maar Nijsten 1993, 138 was daar minder van overtuigd. Volgens De 
Haann zouden beide interpretaties mogelijk zijn, hetgeen een beetje merkwaardig is. Gezien 
dee enkele niet-WMN-vormen is het aannemelijk dat de heraut gebruik heeft gemaakt van 
ouderr materiaal maar dat er een complete eerdere Duits-gekleurde versie van zijn hand 
zouu hebben bestaan, daterend uit de Gelderse tijd, lijkt mij toch minder waarschijnlijk. 

Waaromm Van Anrooij veronderstelde dat de passage vss 293-324 pas later aan het gedicht 
werdd toegevoegd, is mij niet geheel duidelijk. Anrooij 1990, 182 meende dat het publiek 
halverwegee (na 307 verzen) nog steeds niet in de gaten zou hebben gehad over wie het 
ging.. Dit lijkt mij een onderschatting van zijn publiek. Men zal indertijd toch wel geweten 
hebbenn wie de heraut met al die gekleurde leeuwen en met name de zwarte leeuw op het 
oogg heeft gehad? 

177 De Haan 1999,133-136 concludeerde dat de Duitse kleuring bij Augustijnken tamelijk 
oorspronkelijkk lijkt en achtte het voor de hand liggender om te veronderstellen dat in de 
tekstt geen sprake is van kleuring maar van ontkleuring. De conclusie hieruit zou naar 
mijnn mening kunnen zijn dat dit op een Duitse afkomst van Augustijnken zou kunnen 
duiden.. Zijn taal is die van een in een "ontkleurende" fase. Hoewel hij als herkomstig uit 
Dordrechtt werd geheten, is daarmee niet gezegd dat hij in deze stad geboren en getogen 
was.. Als hij uit Holland afkomstig zou zijn geweest, is het aannemelijk dat hij Augustijn^ 
genoemdd zou zijn en niet Augustijnen. 
Augustijnkenn werd in de Chronicon Tielense als "i n theutonica lingua (...) 
eloquentissimus""  (1370) geroemd. De conclusies van Thomas Klein lijken eveneens in 
dezee Duitse richting te wijzen, Klein 1997, 47, 97-107. Tenslotte dient hier ook nog de 
conclusiee van Winkelman met betrekking tot deze kwestie vermeld te worden: "De hier 
gebruiktee taaivermenging is niet (of niet uitsluitend?) ontstaan door een onvakkundige 
Verduitsing'' van Middelnederlandse vormen. Vaak dient men van het Middelhoogduitse 
taaieigenn uit te gaan om de tekst beter te kunnen begrijpen," Winkelman 1990,179. 
Ziee nog Warnar 2005,101-139, spec. 119 Hij signaleerde in de vernederlandste versie van 
DieDie Xplaghen ende die Xghebode Xghebode eveneens rijmparen die een Duitse oorprong verraden. 

Maarr Sleiderink 2003, 126 gaf als samenvatting: "Het kan overigens niet worden 
uitgeslotenn dat dichters als Augustijnken hun taal enigszins verduitsten ten gerieve van 
eenn taalgemengd publiek. Een dergelijke Duitse kleuring is waargenomen aan het 
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Hollandsee hof van Albrecht van Beieren, maar was in Brabant minstens even functioneel 

enn modieus." 

Augustijnkenn verkeerde tussen 1358 en 1362 aan de hoven van Holland en Blois en werd 
188 maal in de rekeningen genoemd; in de winter van 1366 bracht Jan van Blois (1372-
1381)) een bezoek aan de Franse koning in Parijs en op de terugweg was hij op 24 februari 
inn Brussel waar ook Augustijnken werd vermeld, Sleiderink 1993,1-16. 
Grollee 2000,1, 24 vermeldde als oudst bekende geval van valsemunterij het volgende: In 
13911 verzocht de stad Leiden aan hertog Albrecht om de uidevering van eenen Augustijn 
vann Dordrecht, die gevangen was gezet "soe hy quaet geit gemunt soude hebben omdat 
menn hem der oirden overleveren soude als men dede." III, 129, GA Leiden 
Burgemeestersrekeningg 1390-1391, MvE 1-2. 
Hoee het verder is afgelopen, is niet bekend. Welke 'oirden' werd bedoeld is niet duidelijk. 
Misschienn de Duitse Orde? In dat geval is hij zeer waarschijnlijk lid van deze Orde 
geweestt en viel hij onder jurisdictie van de Orde. 

188 De Korte Kroniek van Holland in het Wapenboek Gelre is in dezelfde hand geschreven 

alss de ereredes. 

*** * 
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APPENDIXX II- F 

DEE WAPENKONIN G VA N DE RUWIERE N 

Mett betrekking tot het wapenkoningschap van de Ruwieren bestaat in de literatuur 

enigee onduidelijkheid over het feit of het een ambt, een functie of louter een titel is 

geweest.. In elk geval blijkt dat herauten in dienst van een heer naast hun officiële 

herautennaamm tevens de benaming Wapenkoning van de Ruwieren hebben kunnen 

voeren.. Dit zou er op kunnen wijzen dat het wapenkoningschap van de Ruwieren 

niett zozeer een ambt of functie (dat wil zeggen een dienstverband waarbij een 

diensteedd vereist was zoals voor het herautschap) als wel een titel is geweest.1 Een 

titell kon men verwerven en eenmaal verworven, verkopen. Een titel was ook 

overerfbaar.. Het is aan te nemen dat een titel in principe slechts door een persoon 

tegelijkk gevoerd kon worden. Zo is te veronderstellen dat de heraut Beyeren 

quondamm Gelre de titel heeft verworven wellicht doordat deze vacant was 

gewordenn door het overlijden van de titelhouder (waarna de titel opnieuw kon 

wordenn toegekend). Een andere mogelijkheid is dat hij deze heeft gekocht van zijn 

voorgangerr of diens erfgenamen. In elk geval diende een titel bij overgang op een 

anderee persoon opnieuw bevestigd te worden door degene die gerechtigd was deze 

toee te kennen, in dit geval de Keizer of de Rooms-koning en bovendien, naar het 

schijnt,, alleen op voordracht van de hertog van Brabant. Ook bij overlijden van 

degenee die de titel had toegekend, diende bij de opvolger om een nieuwe 

bevestigingg van de investituur gevraagd te worden. Volgens Antoine de la Salie 

(1459)) zou de titel van Wapenkoning van de Ruwieren voor het eerst zijn 

toegekendd door Karel de Grote.2 In de jaren 1362-66 werd de titel door Jan van 

Steensell  gevoerd. Van Steensel was aanvankelijk, in 1362, in dienst(?) van Zweder, 

heerr van Abcoude en Gaasbeek (ca 1340P-1400), later tevens heer van Putten, 

Strijenn en Wijk). Zweder vergezelde graaf Jan van Blois op zijn tweede 

Pruisentochtt in 1368-1369.3 In 1363 kreeg Van Steensel ('coninc van den Ruyren') 

eenn jaargeld uitbetaald van Albrecht van Beieren.4 In een akte van 1365 verklaarde 

Ottoo van Arkel het jaargeld van de stad Den Bosch te hebben ontvangen "bi 

handee des coninx van den Ruyeren, ons knapen." Het jaar daarop is nogmaals van 
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hemm sprake. Hoewel deze "coninx" niet bij naam wordt genoemd, is het 

waarschijnlijkk dat het om Jan van Steensel ging. Hieruit zou dan blijken dat hij op 

datt moment als knaap diende bij Otto van Arkel (1360-1396).5 Hoeben wees er 

nogg op dat hij poorter van Den Bosch is geweest en gehuwd was met Domicella 

Volcwigis,, dochter van Wouter Coolen van Oerle. Hij was dus uit het hertogdom 

Brabantt afkomstig. 

Onderr de heren die tot de Ruwieren werden gerekend ("Chi sont li ruyer") volgens 

dee aantekening geplaatst voor het wapen van onder andere de graaf van Gulik in 

dee copie van het wapenboek Beyeren in Wenen, bevond zich ook Otto van Arkel.6 

Aangezienn de heren van Arkel, evenals Zweder van Abcoude, tevens leenmannen 

vann de hertog van Brabant zijn geweest, is een mogelijke verklaring gevonden voor 

hett feit dat een knaap in dienst van Zweder van Abcoude en van Otto van Arkel 

dee titel van wapenkoning der Ruwieren heeft kunnen verwerven. Otto stond op 

zeerr goede voet met Albrecht van Beieren waarmee verder verklaard zou kunnen 

zijnn waarom de wapenkoning (tevens) een jaargeld van Albrecht heeft ontvangen.7 

Interessantt genoeg zijn wij daarmee terechtgekomen in het gebied "tussen de 

rivieren"rivieren" in het hart van Nederland waar ook graaf Jan van Blois (1372-1381), als 

naastee buur vanaf ca 1356 zijn hof hield, namelijk in Schoonhoven, bij wie kort 

nadienn de toekomstige heraut Gelre, Claes Heynen zoon als bode in dienst is 

geweestt (1371-73, 1376). Gezien de goede betrekkingen in deze tijd tussen hertog 

Albrechtt en de heren van Arkel en Blois lijdt het geen twijfel dat Claes Heynen 

zoonn en Jan van Steensel elkaar wel meer dan eens ontmoet zullen hebben. In 

1404-14055 blijkt Jan Steensel nog in leven te zijn geweest. Er bestaan uit 1363 en 

13766 enkele testamentaire beschikkingen van hem en zijn vrouw. Zijn 

overlijdensdatumm is niet bekend maar in 1410/1411 werd hij als wijle betiteld.8 

Hoebenn en Verbij veronderstelden dat heraut Beyeren Steensel heeft opgevolgd. 

Dee eerste vermelding dat heraut Gelre deze titel voerde is de explicit met de datum 

233 juni 1405 in het Wapenboek Beyeren. Dat zou kunnen betekenen dat Van 

Steensell dus voor die datum is overleden.9 
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Degenee die na heraut Gelre de titel heeft gevoerd is misschien "Louvai n Conine 

vann den Ruwieren" geweest die in een lijst van herauten van de hertog van Brabant 

(tee dateren tussen 1421-1430) werd genoemd.10 

Eenn tweede opvolger is kennelijk Heinrich van Heessel geweest, die in dienst 

heeftt gestaan van Philips van Bourgondië. Het is niet bekend wanneer Van 

Heessell de titel heeft verworven. Philips de Goede voerde vanaf 1430 de titel van 

hertogg van Brabant en was bijgevolg markgraaf van het Duitse Rijk. In elk geval 

ontvingg Van Heessel de titel van keizer Sigismund en Philips de Goede. Op 28 mei 

14400 werd deze bevestigd door de Rooms koning Frederik III van Habsburg. 

Indienn het om een bevestiging van zijn titel heeft gehandeld, is aan te nemen dat 

hijj deze al eerder had verworven. Van Heessel was toen heraut in dienst van keizer 

Frederikk van Habsburg onder de naam "Oesterreich" en werd betiteld als 

"armorumm Rex de Ruwier heraldus noster specialis."11 

Naa van Heessel die de titel nog in 1462 voerde, is Hermann von 

Brüninghausen,, heraut "Jülich", tot 1501/2 titelhouder geweest. Seggern 

vermoeddee dat Brüninghausen niet de directe opvolger van Van Heessel is geweest 

maarr dat er nog een onbekende tussen heeft gezeten. In elk geval werd hij in 1477 

mett deze titel aangeduid. 1211 In 1500 bestond het wapenkoningschap der 

Ruwierenn nog altijd blijkens de aanstellingsbrief van een wapenkoning van de 

Ruwierenn die uit de tijd van Maximiliaan bewaard is gebleven, zij het dat de naam 

nooitt werd ingevuld.13 

*** * 

NOTENN BIJ APPENDIX II- F 

ii Beekerts van Blokland 1933, spec. 32-37; Huizinga 1949, 198-209; Anrooij 1990, 201: 
"eenn functie binnen het Duitse Rijk die speciale verantwoordelijkheden met zich 
meebrachtt in de streek tussen Maas en Rijn."; Huizinga 1949,198-209; Nijsten 1993,129-
143;; Verbij-Schillings 1995, 21-24,287-292; Verbij-Schillings 1999. 
Zijj hier nog geattendeerd op de lezing van Van Anrooij, King of Arms of die Ruwieren: a 
speciall Function in the German Empire, Colloque Le Heraut d'armes, Figure europeen 
(XlVe-XVIee siècle) Lille, 15-16 september 2005 (nog niet beschikbaar). 
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22 Antoine de la Salie, Des anciens tournois et faictz d'annes, 1459 (naar Anrooij 1990, 68, 
72). . 

33 Anrooij 1990, 72. In 1362 kreeg Jan van Steensel van Zweder in het graafschap Loon (in 
Limburg)) drie bunder moer, Beelaerts van Blokland 1933, 53 No.XI (ARA Hollandse 
Leenkamerr no.78 f.98): Jacob van Steenzeel, canoniek (sic!) van den Ruyren; De Groot 
1959,, 54; Anrooij 1990, 31 n.194 (Paravicini 1,1989, 224 n.251a) Jan van Blois maakte zijn 
eerstee tocht naar Pruisen in 1362-3; Augustijnken nam waarschijnlijk aan beide deeL [hier 
zijj nog opgemerkt dat het graafschap Loon [Frans: Looz] (rechtens in bezit van Godfried 
vann Dalenbroek, erfgenaam van Diederik van Heinsberg (als graaf van Loon)) in 1361 
doorr de legers van de bisschop van Luik werd bezet Godfried verkocht zijn rechten aan 
Arnulff VI van Rummen die door de keizer werd beleend, maar zijn rechten niet kon laten 
geldenn en deze tenslotte maar verkocht aan Jan van Arkel, bisschop van Luik (halfbroer 
vann Jan IV van Arkel), 1342-64. [De Arkels waren Kabeljauws gezind.] In hoeverre de titel 
iss overgegaan op de heraut Gelre in het kader van de eliminatie van de Van Arkels door 
Albrechtt IV en Willem VI vanaf 1401, is moeilijk te bepalen. Zie bijvoorbeeld de 
wapenseriee van de ridders in het Wapenboek Beyeren die aan het beleg van Gorinchem in 
14022 hebben deelgenomen, Van Anrrooij 1990, 64-65. Zweder van Abcoude en Gaasbeek 
etc.. was de derde zegelaar, na Otto en Jan van Arkel, van het verbond der Kabeljauwen in 
1391,, cfr Waale 1990, 241; hij was evenzeer invloedrijk aan het hof van Brabant, bezat 
veell land in Brabant en was geldschieter van hertogin Jeanne, cfr Uyttebrouck 1975, II, 
654-655. . 

44 Anrooij 1990, 72. Alleen de eerste termijn werd uitbetaald, zie Beelaerts van Blokland 
1933,, 36, 54, No.XII (Rekening van de Rentmeester van Zuid-Holland, 6 juli 1363-april 
1364)) Jan van Steensel, coninc van den Ruyren; De Raadt 1897, IV, 358. 

55 Anrooij 1990, 72; Waale 1990, 65 n.163: Otto's oorkonden 20 november 1365 en 27 
januarii 1366; Brussel, ARA, charters van de hertogen van Brabant, nos.2339 en 2363, 
"coninxx van de Ruyren, ons knapen"; Beelaerts van Blokland 1933, 54, N0.XIII en XTV. 

66 Afgebeeld bij Beelaerts van Blokland 1933 to.p. 34 en 35 en Hoeben 1991, 91, afb.7.2. 

77 Ook Beelaerts van Blokland 1933, 36-37 signaleerde reeds dat Arkel tot de Ruwieren 
werdd gerekend en merkte verder op dat Loon-op-Zand in Noord-Brabant (tussen 
Waalwijkk en Tilburg) ligt en Steensel niet ver (ten zuidwesten) van Eindhoven. [Het is 
echterr de vraag of Loon-op-Zand was bedoeld; veeleer waarschijnlijk Loon of Looz bij 
Luik].. Hoeben 1991 89-91. Hij werd meestal vermeld als Jan Coninc Jan van Steensel. Er 
zijnn geen documenten van zijn hand bekend; Waale 1990, 53-65: In 1311 was Jan III van 
Arkell leenman geworden van de hertog van Brabant, vanwege het Land van Mechelen; in 
13844 was Jan(?) van Arkel nog altijd leenman van hertogin Johanna van Brabant Otto 
(1360-1396),, de zoon van Jan IV van Arkel (+1360), was gehuwd met Elisabeth van Bar, 
vrouwee van Pierrepont; hij was daarmee in bezit gekomen van Pierrepont (ten oosten van 
Longuyonn in het noordoosten van Frankrijk); hij was Kabeljauw en behoorde dus tot de 
partijj van Albrecht van Beieren evenals zijn zoon Jan V die in 1392 enige tijd thesaurier 
vann Albrecht was. 

88 Verbij-Schillings 1999, 13 n.19 verwees naar Hoeben 1991, 89-91; Hoeben verwees weer 
naar:: Kappelhof, Het archief van de Tafel van de Heilige Geest te 's-Bosch. Regesten van 
oorkondenn deel II, nr.517 en deel III nr. 770. GA Den Bosch, Fiches Bosch Protocol in 
vocee Van Steensel, resp. Van den Broyle. 
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99 Wapenboek Beyeren, part. coll. 
Explicit:: "Explicit iste liber per manus beyeren quondam/ 
gelree armorum regis de ruyris/ 
annoo domini millesimoquadringentesimo quinto in profesto/ 
sanctii johanni baptiste." 
Beelaertss van Blokland 1933, afb.op p.9. 

100 Bespreking van het boek van Van Anrooij 1990 door Croenen 1993, 52-55. Hij verwees 
naar:: ARA Brussel Hss nr.43/1, fol.l81v. Gezien de aanwijzingen dat de bezitter van het 
Wapenboekk Gelre in de eerste helft van de 15de eeuw een Brabander was, veronderstelde 
hijj dat Louvain misschien de eerste zogenaamde Wapen-continuator geweest zou kunnen 
zijn. . 

«« Anrooij 1990, 71 n.79, 80. Hoeben 1991, 89-91. Hoeben 91 n.34 wees nog op de 
vermeldingg van "Ie roy d'armes des Royers" in een overzicht van de hofhouding van 
Philipss de Goede uit 1450, bij Paravicini 1977, 157. Bij de inname van Venlo door Karel 
dee Stoute in 1473 bevond zich in zijn gevolg ook een "roy des royers" die 8 pond ontving, 
Hoebenn 1991, 91 n.35: Compte-rendu de la Commission Royale d'Histoire, 2= série, VII, 
1855,, 56. 

122 Von Seggern 2002,109-120. 

133 Anrooij 1990, 71 n.79, 80. 
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APPENDIXX II- G 

DEE STERFDATUM VA N HERTOG ALBRECH T VA N BEIERE N I N 

HE TT HAAGSE HANDSCHRIF T VA N DE HERAU T BEYEREN. 

Inn de bepaling van de volgorde van ontstaan van de handschriften van de heraut 

Beyerenn concludeerde Verbij in haar inleiding tot de fraaie uitgave van het Haagse 

handschriftt van de heraut Beyeren (hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 

37),, in de wandeling het zogenaamde Haagse handschrift genoemd, dat de heraut 

ditt handschrift in elk geval heeft afgesloten vóórdat hij de tweede versie van de 

HollantscheHollantsche cronike (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 17914) op 25 mei 1409 

voltooide:: "de verhouding tot het Kladboek [Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 

hs.. 71 H 39] maakt duidelijk dat het Haagse handschrift het eerste tekst-

handschriftt is geweest dat hij in Den Haag heeft vervaardigd" dat wil zeggen "na 

zijnn overgang in Hollandse dienst", in principe dus op zijn vroegst de dag na de 

doodd van hertog Willem I van Gelre op 16 februari 1402.' Zij volgde hierin Van 

Anrooyy 1989 die tot de conclusie was gekomen dat vanwege een vergissing met 

betrekkingg tot de sterfdatum van Albrecht in dit Haags handschrift, de heraut eerst 

ditt handschrift zou hebben voltooid (in ca 1405) alvorens aan het Kladboek (te 

beginnenn dat eveneens voorafgaat aan de tweede versie van de Hollantsche cronike. 

Afgezienn van de vraag in hoeverre bij het Haagse handschrift sprake is van een 

eigenhandigg geschreven handschrift en enkele andere aspecten die toch een latere 

dateringg doen vermoeden (ik zou willen wijzen op het vroege voorkomen van 

traliehelmen,, de Engelse kroniek en het type schrift), wekt dit gelet op de nauwe 

relatiee tussen de handschriften enige verwondering. Gewoonlijk gaat een kladboek 

aann een handschrift in het net vooraf.3 De indruk bestaat dat de datering van het 

Haagsee handschrift al te zeer werd opgehangen aan deze ene vergissing met 

betrekkingg tot de sterfdatum van Albrecht. De vraag is nu: vergiste de heraut zich 

werkelijkk in deze sterfdatum van Albrecht in het Haagse handschrift? 
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Albrechtt stierf volgens het Haagse hs. f.23a vs.388 (regel 18): "Na sinte lucie den 

andrenn nacht" = de nacht van zondag 14 op maandag 15 december 1404 (S.Lucie 

waswas zaterdag 13 december (=Idus)) volgens Van Anrooy. 

Hett Kladboek f.25v geeft: "optie XVIIIde kalende van januario" en de tweede 

versiee van de Hollantsche cronike (Koninklijke Bibliotheek Brussel 17914) f,121v: 

"18dee kalende van januario" = de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 december 

1404. . 

Gaann wij af op de tresorierekeningen in ARA AGH 1258 f.lr, AGH 1259 f.3r en 

AGHH 1282 f.51v (de memorie van hertog Albrecht) dan overleed Albrecht "XVI 

daghenn in December op een Dinxdach voer noen in die dagheraet" = de nacht van 

maandagg 15de op dinsdag 16de december 1404.4 

STT LUCI E 

Vann Anrooy interpreteerde, onder verwijzing naar het Middelnederlandse 

WoordenboekWoordenboek (MNW) I, col. 411, de uitdrukking "Na sinte lucie den andren nacht" 

alss de "naastvolgende" nacht, dat wil zeggen de nacht van zondag 14 op maandag 

155 december. De heraut vergiste zich dus naar zijn mening. Een nacht te vroeg 

kortom.. Dat is echter helemaal de vraag.5 

Mett de oeroude uitdrukking "eenmaal, andermaal verkocht!" in de oren heb ik 

nogmaalss het MNW opgeslagen en geconstateerd dat naast de door Van Anrooy 

aangevoerdee betekenis van "naastvolgende" (3de betekenis) de éérste betekenis van 

"ander"" toch nog altijd het gewone rangtehvoord "tweede" is waarbij als voorbeeld 

gegevenn wordt: "Dierste, dander, die derde;" en: "Ten anderen male" = ten 

tweedee male, andermaal. In de uitdrukking wordt in feite tot drie geteld (de 

veilingmeesterr wijst met zijn hamer: eenmaal, een tweede maal en bij de derde tel 

slaatt hij af. En: driemaal is scheepsrecht!): Andermaal staat dus gelijk met het 

getall twee. Een ander, tweede voorbeeld is het woord anderhalf waarbij in feite 

wordtt gezegd "de ander", dat wil zeggen de tweede, half geteld.6 
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Dee heraut telde twee nachten na StLucie waarbij wij moeten verstaan St Lucie-dag 

mett inbegrip van de nacht. De nadruk in deze valt op nA. Dat houdt in dat als de 

nachtt van zaterdag 13 op zondag 14 als de nacht van de 13de werd beschouwd, de 

andere,, dat wil zeggen tweede nacht n& St Lucie, niet de nacht van zondag 14 op 

maandagg 15 maar inderdaad dus de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 

decemberr was. Albrecht stierf in de morgen van de 16de december, voor "noen in 

dee dagheraet", dinsdagmorgen vroeg. 

Mett andere woorden: de heraut heeft zich toch juist uitgedrukt en er is geen 

sprakee van een vergissing. Deze vermeende vergissing als argument voor de 

veronderstellingg dat de heraut het Haagse handschrift voltooide (ca. 1405) alvorens 

aann het Kladboek te beginnen, kan dus gevoegelijk vervallen. 

NOTENN BIJ APPENDIX II- G 

11 Verbij 1999, 30, 51. Zie voor een schematisch overzicht van de handschriften ook de 
achterflapp van Verbij-Schillings 1995. 

22 Anrooij 1989, 309. 

33 Ik wil op deze plaats niet verder in detail treden over deze kwesties. 

44 ARA AGH = Algemeen Rijksarchief (Den Haag), Archief van de graven van Holland. 
Hierbijj wil ik nog aantekenen dat in het Kladboek, evenals in de toevoeging (t.o.v. de 
reekss in het WG f.9) in het Haags handschrift, de sterfdatum van Willem V eveneens 
volgenss het Romeinse systeem werd aangeduid dat wil zeggen 14de kal. apr. 1388= 18 
maart. . 
[NBB Volgens Cappelli 1969, 32 was de 14de kaLapr. overigens niet 18 maar 19 maart]. 

ss Anrooij 1989,308. 

«« MNWI, 408-412. 

77 Wij willen niet verhelen dat de telling van de uren van de dag geschiedde vanaf 
zonsondergang.. Dat hield in dat de avond en de nacht tot de volgende dag behoorden. Zo 
behorenn bijvoorbeeld St-Nicolaas-avond en Kerstavond reeds tot de feestdag die op de 
volgendee dag valt. Dit zou dan in tegenspraak met ons voorstel beschouwd kunnen 
worden.. Hiertegen heb ik geen weerwoord. Maar als het einde van de dag werd niettemin 
altijdd de avond en de nacht beschouwd. 
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APPENDIXX II- H 

VOORSTELLINGE NN VA N DE KEIZE R EN ZIJ N KEURVORSTEN EN 

VA NN KARE L DE GROTE 

Dee Keizer en keurvorstentekening (Afb.2.H.l) is ca 1400 tamelijk uniek. Er zijn 

geenn vergelijkbare contemporaine afbeeldingen van de keizer en zijn keurvorsten 

bekend. . 

Opp de tekening zijn voorgesteld van links naar rechts: 

Dee Aartsbisschop van Trier, kanselier in Gallië, 

Dee Aartsbisschop van Keulen, kanselier in Italië, 

Dee Aartsbisschop van Mainz, kanselier in Duitsland, 

Dee Keizer, 

Dee Koning van Bohemen, schencke (pincerna), (rijksinsignes), 

Dee Paltsgraaf aan de Rijn, spisedragher (dapifer), (schotels), 

Dee Hertog van Saksen, richter (portitor ensis), (zwaard), 

Dee Markgraaf van Brandenburg, cameraer (camerarius), (sleutel).1 

Enigszinss vergelijkbaar is de contemporaine miniatuur in de Tafel van den Kersten 

Gbelove,Gbelove, Somerstuc, Pierpont Morgan Library, New York, M.691. Het gaat daarbij 

echterr niet om een voorstelling van de Keizer en zijn keurvorsten maar van keizer 

Trajanuss en zijn Rijksgroten met voor zich zijn twee zonen (Afb.2.H.2).2 Schmidt 

beelddee nog een lijngravure naar een verloren vroeg-14^ eeuwse schildering van de 

Keizerr en keurvorsten af die zich in de grote zaal van het Haus ^um Langen Keiler'va. 

Zurichh (Afb.2.H.3) heeft bevonden. Hier zijn ook de wapens van de keurvorsten 

afgebeeld.33 Goed vergelijkbaar, maar van later datum, is de titelhoutsnede in de 

Zwabenspiege/,Zwabenspiege/, Augsburg, ca 1472 (Afb.2.H.4),4 de afbeelding van de Keizer en zijn 

keurvorstenn alsmede de overige Rijksgroten in Die Schedelsche Weüchronik van 1493 

(Afb.2.H.5),55 alsook de nog veel latere grote prent van de Keizer en keurvorsten in 
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dee atlas van Abraham Ortelius (nieuwe editie 1624) (Afb.2.H.6) die als afbeeldin

genn veel overeenkomsten tonen.6 

Inn dit verband zou ik nog willen wijzen op de beschrijving van de Keker en de 

ceremoniee van de Keizerskroning met de rol die de keurvorsten daarbij vervulden 

inn Dirc van Delf s Tafel van den Kersten Ghelove. Weliswaar baseerde hij zich daarvoor 

waarschijnlijkk op de tekst in de Chronicon van Johannes de Beke.7 

Eigentijdsee keizers werden wel afzonderlijk geportretteerd en voorgesteld. Er zijn 

portrettenn van de keizers Karel IV en Sigismund bekend en daarnaast van Wenzel 

(inn zijn grote Bijbel in Wenen) en van Ruprecht ofschoon zij nooit tot keizer wer

denn gekroond. Hun gelijkenis met de figuur op de tekening in het ^Wapenboek is, 

zoalss gezegd, weinig overtuigend.8 

Verbeeldingenn van Karel de Grote werden opgenomen in voorstellingen van de 

Negenn Preux. Hij werd vaak ook afzonderlijk als heilige voorgesteld.9 

Ikk wil hier noemen: 

-- Het tapijt in The Cloisters, New York (Afb.2.H.7) 

Hett tapijt maakte deel uit van een serie van de Negen Helden waarvan er vijf 

fragmentarischh bewaard zijn gebleven. Karel draagt een lange baard, een harnas, 

eenn beugelkroon en een zwaard maar hij heeft geen rijksappel in de hand. Hij 

voertt als wapen een dubbelkoppige adelaar en ook in de achtergrond zijn kleine 

dubbelkoppigee adelaartjes afgebeeld.10 

Opp de noordwand van de grote zaal met de Preux en de Preuses in het Castello la 

Mantaa (Afb.2.H.8) bij Saluzzo (Piemonte), ca 1420-30, is Karel voorgesteld met 

zwaard,, globe, lange baard, beugelkroon, harnas, mantel en wapenrok met gedeeld 

eenn adelaar en een Franse lelie. Hij is vergelijkbaar voorgesteld in een miniatuur 

mett een soortgelijke voorstelling in het handschrift van Thomas III van Saluzzo, 

LeLe chevaüer errant, BN Paris, ms fr. 12559, f. 125r (ca.1404) (Afb.2.H.9-10).n 
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Alss aparte figuur is Karel de Grote nog voorgesteld op de scepter van Charles V in 

hett Louvre (Afb.2.H.ll), ca 1365-80. De zetel toont aan weerszijden adelaartjes. 

Hijj heeft weliswaar een wereldbol in de hand maar in de andere een staf met een 

kapiteeltjee met een bal erop. Op de bol waarop de figuur van Karel de Grote is 

gemonteerd,, bevindt zich een afbeelding in bas-relief waar de duivels bestrijdende 

Heiligee Jacobus aan Karel de Grote verschijnt. Karel heeft een opgeheven zwaard 

inn de rechterhand en een wereldbol(?) in de linker. Men kan zich ernstig afvragen 

hoee oorspronkelijk een en ander is aangezien de scepter ten tijde van Napoleon 

werdd gerestaureerd.12 

Tenslottee wil ik hier nog drie voorbeelden uit deze tijd noemen waarop hij telkens 

alleenn werd verbeeld: 

-- in de Saksettspiegel, Staatsbibliothek, Berlijn, Ms germ, fol.820 fol.ör 

(Afb.2.H.12).13 3 

-- in de Belles Heum, The Cloisters, New York, fol. 174 (Afb.2.H.13). 

-- in het Missal et pontifical a 1'usage de Lucon, BN Paris ms lat 8886, f.400v 

(Afb.2.H.14).14 4 

Algemeenn toont de figuur dezelfde karakteristieken: gewoonlijk is hij voorgesteld 

alss een oude man met een grote baard en een beugelkroon op het hoofd, in volle 

wapenrusting,, gezeten op een faldistorium of een troon, gehuld in een ruime man

tel,, een opgeheven zwaard in de rechterhand en een rijksappel in de linker. Soms 

heeftt hij nog een schild gedeeld met een adelaar en Franse lelies. Deze wapens zijn 

ookk wel op zijn mantel te vinden.15 

NOTENN BIJ APPENDIX II- H 

11 Zie Beke 1982,124-125, capJxvi. 

22 CT Utrecht 1989,1-5. 
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33 Schmidt 1981, fig.1. 

44 Schmidt 1981, fig.2. 

55 Hartmann Schedel 1493, Blat 184. 

66 Ortelius 1624, PLfol. XXI. 
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SUMMAR Y Y 

Thee present study entitled OP ZOEK NAAR DE GEBROEDERS 

LIMBURG .. De Tres Biches Hemes in het Musée Condé in Chantilly , Het 

Wapenboekk  *Gelre'in de Koninklijk e Bibliotheek Albert I in Brussel en Jan 

Maelwaell  en zijn neefjes Polequin, Jehannequin en Herman van Limbur g 

(I nn Search of the Limbour g Brothers. The Tres Riches Hemes in the Musée 

Condéé in Chantilly , The Armoria l  tGelre' in the Royal Librar y Albert I in 

Brusselss and Jan Maelwael and his nephews Polequin, Jehannequin and 

Hermann van Limburg ) consists of two parts. In part one is put forward the 

questionn to what extent the Limbourg Brothers were responsible for the 

miniaturess in the Tres Riches Heures and related manuscripts. It can be ascertained 

thatt die arguments adduced thusfar for the attribution of the miniatures to the 

Limbourgg Brothers are insufficient. There are even indications that the authorship 

off the Limbourg Brothers is unlikely. In part two was the question has been dealt 

withh if there were a chance to trace the real art of the Limbourg Brothers. The 

questionn who were the miniaturists responsible for the miniatures in the Tres Riches 

HeuresHeures and related manuscripts is left outside the scope of this study. 

Inn the introduction it is described when for the first time the Tres Riches Heures and 

successivelyy the related manuscripts of the Helles Heures and the Bible moraüsée were 

attributedd to the Limbourg Brothers and in what way the generally accepted 

picturee of the Limbourg Brothers as ultimately proposed by Millard Meiss, has 

beenn consolidated. 

Inn the first chapter the common identification of the Tris Riches Heures, the Bible 

moraüséemoraüsée and the Belles Heures is questioned. On the basis of a fresh analysis of the 

documentss concerning these manuscripts it is examined to what extent the 

argumentss in favour of the attribution of the miniatures in these manuscripts to 

thee Limbourg Brothers are still valid. 



Thee second chapter is concerned with the devises and the colours of the clothing of 

thee figures represented in the miniatures, mainly of the calendar of the Tres Riches 

Hams.Hams. It was considered to what extent data could be deduced from these as to 

thee date and the event at which the manuscript was made. On the basis of a detail 

inn die miniature of the month January, i.e. the white sash over the back of the left 

pagee in front of the table before the duke, it was established that the miniature 

cannott be made before the spring of 1410, as this white sash represents the so-

calledd *bande blanche' of the Armagnacs, the party to which also the duke de Berry 

adhered.. This detail raised the question to what extent this picture or even the 

wholee manuscript has to be considered in a political context. Another point of 

somee importance here put forward is the question if the manuscript was possibly a 

presentt to the duke whereas up till now it is generally assumed, the duke had made 

thee manuscript for his own use and pleasure. As these questions demanded a 

comprehensivee discussion, the next chapters were devoted to a detailed 

examinationn of diese topics. In these chapters it is aimed to trace the historical 

contextt in which the manuscript originated emphasising the material aspects of die 

manuscriptt and the 'emblematical' elements in the pictures. 

Inn the third chapter the calendar of the Tres Riches Heures is analysed. It is 

establishedd that the calendar developed in several stages and that the calendar texts 

att the reverse of the miniatures were added later. Presumably a number of 

miniaturess formed originally part of a series of the months with the appropriate 

labourss and occupations. 

Inn die fourth chapter the question is discussed if at one moment the manuscript 

forr the most part was renewed as there is a marked codicological difference 

betweenn the part of the calendar and the rest of the manuscript. The possibility is 

envisagedd that the manuscript was once a psalter and that this psalter was to a 

largee extent replaced by a new book of hours. 

Inn the fifth chapter the question is discussed to whom the manuscript was 

destined.. As mentioned above, the assumption that Jean de Berry had made the 
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manuscriptt for himself is as implausible as the assumption that the manuscript was 

presentedd as a gift to the duke. It is more likely that the duke had made the 

manuscriptt not for his own use as well as a present to somebody on a special 

occasion.. On the basis of the different stages of the manuscript it can be argued, 

takenn into account the heraldic and other characteristics (a.o. the casdes), that the 

dukee presented the manuscript presumably in the end of 1414 or the beginning of 

14155 to die dauphin Louis de Guyenne. For this occasion the manuscript was 

adapted.. So the manuscript was already in existence. Afterwards the manuscript 

camee to other hands, presumably Yolande d'Aragon, wife of king Louis II 

d'Anjou,, who destined it to die dauphin Charles and her daughter Marie, to which 

purposee the manuscript was adapted again. In this hypothesis the enigmatic 

presencee of the casde of Saumur is explained as this casde never belonged to Jean 

dee Berry or Louis de Guyenne. 

Inn the sixth chapter the two full-page miniatures with the Meeting and the Adoration 

ofof the Magi are considered. In these miniatures may be recognised in the youngest 

kingg the dauphin Charles, afterwards king Charles VII on the basis of the devise of 

thee 'cerf volant' which he adopted. If this is the case then these miniatures would 

datee ca 1417-1418, i.e. after the death of Jean de Berry. 

Thee seventh chapter, eventually, dicussses die question of the earliest parts of the 

manuscriptt and the occasion for which the duke had made it. On the basis of the 

casdess represented in diese earliest parts of the calendar, it can be presumed that 

Jeann de Berry had ordered the beginning of the manuscript some time before the 

summerr of 1412 as a present to his grandson Charles de Bourbon and Katherine 

dee France, one of the daughters of the French king, whose marriage was scheduled 

too take place approximately 1412. However, for political reasons, the king repealed 

thee marriage contract at the peace of Auxerre (22th of August 1412). So the 

manuscriptt lost its purpose and was left for the time unfinished. 

Itt may be concluded on the basis of the ascertainment that the larger part of die 

manuscriptt came in existence after the death of Jean de Berry and of the Limbourg 
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Brothers,, that it is unlikely that the Limbourg Brothers have been responsible for 

thee miniatures in the Tres Riches Heures. 

Thee second part of this study is aimed at tracing works the Limbourg Brothers 

couldd possibly have painted. 

Inn the first chapter the documents about the Limbourg Brodiers and their uncle 

Jann Maelwael (as far as concerns us here) are again critically assessed. From this it 

hass to be concluded that these documents contain no clue to the style of their 

works.. The attribution of a number of paintings to Jan Maelwael is wholly 

unfoundedd and can be dismissed. 

Thee second chapter presents an overview of the painting in Guelders of die period 

caa 1395-1415. The most important and in fact unique testimony appears to be the 

Drawingg of the Emperor and the Electors in the Armorial 'Gelre' (Wapenboek Gelre) 

inn the Royal Library in Brussels. 

Thee third chapter discusses the stylistic relationship between the Drawing of the 

Emperorr and the Electors and a number of miniatures from the Tres Belles Heures 

dede Notre-Dame. Margaret Rickert was the first who pointed to this relationship. The 

TmTm Belles Heures de Notre-Dame, only partly preserved, was a Hours-Missel which 

belongedd between ca 1404-1409 (or -1416) to Jean de Berry who had added a 

seriess of miniatures to it. It concerns the miniatures which Meiss attributed to the 

so-calledd Baptist Master and the Master of the Martyrs. Apart from these series 

theree is in the manuscript another series of miniatures which also can be related to 

thee Drawing of the Emperor and the Electors i.e. the miniatures attributed to the 

Masterr of the Holy-Ghost. 

Thesee two series of miniatures together with the Drawing of the Emperor and the 

Electorss form a group which can be compared to and subjected to an assay on the 

extantt paintings of this period from the regions surrounding Guelders. This assay 
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iss reviewed extensively in the fourth and the fifth chapters. In the fourth chapter 

aree considered the regions of Lower-Saxonia, Westphalia, Cologne, Liège and 

Brabant,, in the fifth chapter in turn the Northern Netherlands, especially Utrecht 

andd Holland. In these reviews special attention was paid to what extent it was 

possiblee to point to the roots of the style of the group of miniatures. Conspicuous 

stylisticc and iconographical resemblances could be found especially in the works by 

Conradd von Soest, the Master of the Golden Panels, Master Francke and die 

Masterr of Margaretha of Cleves who in this period were active respectively in 

Dortmund,, Lüneburg(?), Münster(?) and Hamburg, and Nijmegen or Utrecht. On 

thee basis of these comparisons the assumption that die miniaturists of die group 

workingg for Jean de Berry possibly had their roots in these Northern regions is 

likely. . 

Thee sixth chapter is devoted to a comprehensive discussion of die Armorial 'Geke' 

too which the Drawing of the Emperor and the Electors belongs. Although the 

manuscriptt is tied to Guelders by the person of die heraut 'Geke' who is 

consideredd the author of the manuscript, it is not at all a matter of fact that the 

manuscriptt originated in Guelders as die heraut, after the death of the duke of 

Guelderss in 1402, passed over to the service of the counts of Holland. Van 

Anrooijj in his diorough studies on the Armorial 'Ge/re', has established that the 

manuscriptt consists of two parts and that die first part (the so-called 'Voorwerk') 

wass added to the part with die armorial. The Drawing of the Emperor and die 

Electors,, thus now somewhere in the middle of the manuscript, represented 

originallyy the tidepage of the armorial and is an integral part of it and not a later 

addition.. Van Anrooij maintained that the two parts of the Armorial 'Geire' 

representedd a personal document of the herald's office, but this is questionable. 

Allthoughh the Armorial 'Gelrf in view of the addition of the ^Voorwerk' and odier 

minorr later additions, did not leave the possession of the herald and remained in 

ann unfinished state, it can be presumed mat die manuscript originally was devised 

withh another purpose. Here the hypothesis is put forward that the part with the 

armoriall was designed as part of die efforts of the herald to obtain the official 

documentt of recognition of his title of 'King of heralds of the Ttuwieren' by the 
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Romann King or the Emperor (there were several at that time!) who had the right 

too designate this tide. The manuscript should have functioned as proof of his 

capabilitiess as herald for this position and would have been presented in a 

ceremonyy tot the Roman King or Emperor. As it seems, it never got that far. A 

numberr of possible occasions can be pointed at between ca 1404 and ca 1417 at 

whichh the herald may have had the intention to present his manuscript. An 

occasionn more at the beginning of this period would be preferable in the light of 

thee stylistic coherence of the Drawing of die Emperor and the Electors with the 

firstt series of miniatures of the Ttis Belks Heures de Notre-Dame which, as argued, 

hass to be dated in he period of 1404-1409. 

Iff the drawing and the two series miniatures have to be attributed to Jan Maelwael 

andd the Limbourg Brodiers, the most likely division of the works would be to give 

thee Drawing of the Emperor and the Electors and the series of the Master of the 

Holy-Ghostt to Jan Maelwael as these miniatures show us a mature and 

accomplishedd artist. The series of tiie Baptist Master and the Master of the 

Martyrerss might be attributed to the Limbourg Brothers. 
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SLEUTEL SS VOOR DE XLS-FILES : 

1.. APP.I-I.MAP.XL S 
Volledigg overzicht van de katernopbouw van de Tres Riches Heures. 
geel:: oorspronkelijke katernen 
groen:: toevoegingen 
(NB!! elke regel is een recto of verso van een folio) 

2.. APP.I-H.KALENDER.TRH.XL S 
Overzichtt van de eerste twee katernen met de kalender van de Tres Riches Heures en 
dee gebruikte sleutels: 

(NB!! elke regel is een recto of verso van een folio) 
Folio-nummerr recto/verso 
Katernopbouw:: Romeinse nummering 
Maanden n 
Werkenn van de maand 
Genre e 
Kalenderboogg invulling 
Schaall van de figuren 
Toeschrijving g 
Toeschrijvingg Meiss 1974 (afzonderlijke Gebroeders Limburg) 
Toeschrijvingg Bellosi 1975 
Toeschrijvingg König 1975 
Toeschrijvingg Cazelles en Rathofer 1988 
Kalenderteksten n 
Kolommenn (aantal) 
Regelss (aantal) 
KLL latijnse terminologie 
Diess Aegyptiaci 
Goudenn feesten 
Kleurenn van de letters in de kolommen (goud, zwart, rood, blauw) 
Stijll van de KL-decoratie 
Kastelen n 
Bezitterss van de kastelen in de periode 1410-1425. 
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3.. APP.II-B.GELRE.COD.XL S 
WapenboekWapenboek Gein 

Katernenn (A) Geel: oorspronkelijke katernen of restanten 
Blauw:: naderhand ingevoegde bladen 

(NB!! elke regel is een recto of verso van een folio) 

Folioss (I) 
Oudee nummering (K) 
Aantall regels per kolom (L en M) 
Ordeningg (O) 
Aanduidingg begin nieuwe tekst (P) 
Verkortee aanduiding (Q) 
Titell (R 
Typee Schrift (U,V,W) Littera Textalis 

Litteraa Cursiva 
Wapenss (X) (met aanduiding indien op gekleurd fond en nummer wapen) 
Kleuringg (Y) SDK (Sterke Duitse kleuring) 

DDKK (Lichte Duitse Kleuring) 
GDKK (Geen Duitse kleuring) 

Stamlandd ridders (Z) 
Aantall wapens per pagina (AA) 
Helmtypenn (AB) 
Formaatt wapentjes (AC) 
Emauxx / Pierreries (AD) met nummer wapen in wapenboek 
AfgebeeldAfgebeeld (verwijzing) (AF) 
Overlijdingsdatumm ridder 
Aantall verzen (AG) 
Typee vers: enkelvoudig, episch (AH) 
Rijmschemaa (AI) 
Kwalificatiee (origineel / afschrift) (AJ) 
Dialectt (AK) (naar Verwijs en Verdam X, 313-314) 

WMNN Westmiddelnederlands 
Geld/Ovv Gelders-Overijssels 
Ripuarisch h 
Brabants s 

Bijj de nummers van de wapens is de nummering van Adam-Even (1961 -1968) 
afgedruktt in de zg Helmont-editie van het wapenboek uit 1992 gevolgd. 

Dee overige XLS-files: 
(behoevenn geen verdere uideg) 

4.. Het schema van de relatie tussen de ereredes in het Wapenboek Gein en het blad 
inn Gotha (APP.II-F.KLEURING.XLS ) 

416 6 



5.. De lijst met ereredes in het Wapenboek Ge/n (APP.II-JJEREREDES.XLS) 

6.. De huwelijksstamboom van Jacoba van Beieren en Jan van Brabant (APP.II-
AJACOBAJfLS) ) 
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