
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Op zoek naar de gebroeders Limburg: de Très Riches Heures in het Musée
Condé in Chantilly, Het Wapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek Albert I
in Brussel en Jan Maelwael en zijn neefjes Polequin, Jehannequin en Herman
van Limburg

Colenbrander, H.T.

Publication date
2006

Link to publication

Citation for published version (APA):
Colenbrander, H. T. (2006). Op zoek naar de gebroeders Limburg: de Très Riches Heures in
het Musée Condé in Chantilly, Het Wapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in
Brussel en Jan Maelwael en zijn neefjes Polequin, Jehannequin en Herman van Limburg. [,
Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/op-zoek-naar-de-gebroeders-limburg-de-tres-riches-heures-in-het-musee-conde-in-chantilly-het-wapenboek-gelre-in-de-koninklijke-bibliotheek-albert-i-in-brussel-en-jan-maelwael-en-zijn-neefjes-polequin-jehannequin-en-herman-van-limburg(bd97aa2a-c299-4c2c-85d0-9c754bb36628).html


STELLINGEN N 

behorendee bij het proefschrift OP ZOEK NAAR D E GEBROEDERS 
LIMBURG.. De Tres Ricbes Heures in het Musce Condc in ChantiUy, Het 
WapenboekWapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel en 
Jann Maehvael en zijn neefjes Polequin, Jehannequin en Herman van 
Limburgg 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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