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INLEIDING 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 

4 4 



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 
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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 

12 2 



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-

16 6 



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-
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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. 
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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.DOC zijn de in de XLS-files gebruikte afkor-

tingenn nader toegelicht. 

Aanwijzingenn voor het gebruik van Powerpoint: 

Startt Powerpoint met MENU 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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