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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 lijk t 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 lijk t 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 lijk t 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, 

lijk tt 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 lijk t 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-

lijk ss 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 VI I 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, lijk t 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 blijf t 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-

lij kk 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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