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II.2.. DE SCHILDERKUNST IN GELRE ca 1395-1415 

Uitt de documenten met betrekking tot de Maelwaels en andere schilders in Gelre 

is,, 2oals wij hebben vastgesteld, in feite weinig concreets af te leiden ten aanzien 

vann de stijl van de Gebroeders Limburg. Er lijken verder in het algemeen ook bit-

terr weinig werken bewaard gebleven in Gelre zelf of herleidbaar tot Gelre, die een 

indrukk of een indicatie zouden kunnen geven met betrekking tot de stijl van de 

Gebroeders.27 7 

Hoogewerfff  gaf in het eerste deel van zijn Noord-Nederlandse Schilderkunst weliswaar 

eenn groots overzicht van de Gelderse schilderkunst in de eerste helft van de vijf-

tiendee eeuw. Maar wat hij bood was in wezen meer een ruim bemeten algemene 

inleidingg waarin werken die werkelijk in Gelre zijn ontstaan, afwezig waren. Het 

materiaall  dat hij in het volgende hoofdstuk V onder de titel Monumentale schilder-

kunstkunst tot omstreeks 1525 in Gelderland besprak, maakte echter alleen maar duidelijk 

datt elke poging om enig coherent inzicht in de Gelderse schilderkunst van deze 

tijdd te verwerven een illusie is. Uit de daaropvolgende hoofdstukken blijkt dat in 

feitee helaas hetzelfde geldt voor de omringende gebieden als het Sticht en het 

Oversticht,, met dien verstande dat in het Sticht dan nog de miniatuurkunst heeft 

gebloeidd waarvan in elk geval relatief gezien meer voorbeelden bewaard zijn geble-
28 8 

ven. . 

Kennelijkk had Hoogewerff nog wat in te halen toen hij in 1961 een uitvoerig arti-

kell  over de Gelderse miniatuur-schilders in de eerste helft van de 15de eeuw 

schreef.. Daarin liet hij echter de Gelderse miniatuurkunst pas een aanvang nemen 

mett de brevieren van Maria van Gelre en haar gemaal Reinout IV (of Ruprecht 

vann Gulik), d.w.z. vanaf 1415. De voorafgaande periode, juist de periode die ons 

aangaat,, liet hij dus buiten beschouwing.29 

Panofskyy (1953) gaf in het vierde hoofdstuk van zijn Early Netherlandish Painting een 

beknoptt overzicht van de regionale scholen in de Nederlanden waaronder ook 

Gelre.. Hij zag in de Nederlanden een groot onderscheid tussen het Noorden en 

Oostenn enerzijds en het Zuiden en Westen anderzijds. Hij noemde slechts enkele 

werkenn die naar zijn mening in het Noorden en Oosten ontstaan zouden kunnen 

zijn.. Zo ontstonden in Holland behalve de vroege Calvarieberg van Hendrik van 
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Rijnn uit 1363 (Afb.2.2.1) en het portret van Iiesbeth van Duivenvoorde uit ca 

1430(?)) (Afb.2.2.2) alleen de problematische memorietafel van de heren van Mont-

foortt (1375-80) (Afb.2.2.3). Als een werk dat meer in het oosten zou zijn ontstaan, 

noemdee hij nog het zogenaamde Norfolk triptiekje in Rotterdam (Afb.2.2.4-5) dat 

hijj  als "mi-Parisien et mi-Rhénan" karakteriseerde. Het zou naar zijn mening ver-

moedelijkk in of in de omgeving van Maastricht zijn ontstaan [vanwege het voor-

komenn van de plaatselijk vereerde heiligen]. Dezelfde karakteristiek achtte hij van 

toepassingg op de vier paneeltjes (met zes voorstellingen) in Antwerpen en Baltimo-

ree (Afb.2.2.6-11) die hij niet alleen iets vroeger dan het altaarstukje in Rotterdam 

wildee dateren maar ook iets noordelijker localiseerde, bij voorkeur in Gelre. Ten-

slottee bespeurde hij de "spirit" van de Internationale Stijl in de kleine Geboorte in 

Berlijnn (Afb.2.2.12) waarvan hij het onstaan toch het liefst in het noorden van Gel-

ree of het hertogdom Kleef zag.30 

Inn feite bood ook Panofsky met betrekking tot Gelre weinig concrete aankno-

pingspunten.. Weliswaar moet gezegd worden dat zijn interesse meer uitging naar 

dee grote lijnen. Het was ook niet zozeer zijn bedoeling een overzicht van de locale 

scholenn in de Nederlanden te geven. Niettemin is zijn overzicht zo langzamerhand 

alss verouderd te beschouwen. Hij noemde per regio een a twee werken en hoewel 

hemm niet verweten kan worden dat er nu eenmaal niet meer bewaard is gebleven, 

kann men zich toch ernstig afvragen of op basis van zo weinig materiaal algemene 

uitsprakenn nog wel houdbaar zijn als bijv. op p.100 waar hij op grond van een af-

genomenn muurschildering (sic!) van een Calvarie afkomstig uit de SL Walburg in 

Zutphenn (Afb.2.2.13-14) stelde: "I t was, in fact through Guelders that the French 

andd Franco-Flemish style was most effectively transmitted to Utrecht and its envi-

ronment.""  M 

Inn verband met deze suggestie van Panofsky moet nog de veelbesproken tekening 

mett een hoofs gezelschap in Uppsala (Afb.2.2.15) vermeld worden die gewoonlijk 

mett de miniatuur van Maria van Gelre uit haar gelijknamige Getijdenboek in Ber-

lij nn (Afb.2.2.16) wordt verbonden (die Panofsky kennelijk in gedachte heeft ge-

had),, vooral vanwege de vergelijkbare hoofse kledij met de lange plooival versierd 

mett inkepingen.32 In samenhang met het feit dat Maria van Gelre tot de hoogste 

Fransee adel behoorde (Harcourt en Aumale, nicht van de koning, waarbij het hu-
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weiijkk (voorjaar-zomer 1405) gearrangeerd werd door Louis d'Orléans, de broer 

vann de koning), is d.m.v. deze tekening een directe relatie gesuggereerd tussen Gel-

ree en de cultuur van Jean de Berry in de vorm van de Tres Riches Heures, in het bij-

zonderr de April-miniatuur (Afb.2.2.17). De tekening heeft altijd gegolden als een 

voorbeeldd van de internationaliteit van de hoofse stijl van de Internationale 

gothiek.. Maar de stijlbenoeming Gelre voor de tekening lijk t echter vooral ingege-

venn door de overeenkomsten in de mode en niet zozeer gebaseerd op de werkelij-

kee overeenkomst in stijlkenmerken met Gelderse werken. 

Wanneerr wij kijken naar de j^kenmerken van de tekening, dan lijk t er toch meer 

affiniteitt met het werk van Conrad von Soest en de Meester van Veronica te be-

staan,, in het bijzonder de Madonna met de sienrwt (Neurenberg) (Afb.2.2.18) en de 

MadonnaMadonna met de tvikke (Keulen) (Afb.2.2.19) met name de trapezoïde vorm van het 

gezichtt van de vrouw in het midden en de langvallende plooien van de gewaden. 

Verscheidenee gezichten en figuren op de tekening zijn terug te vinden op het al-

taarstukk in Niederwildungen (Afb.2.2.20-24). In het bijzonder het gelaat van de 

omkijkendee vrouw in het midden keert weer bij Maria op de Annunciatie 

(Afb.2.2.21),, in de vrouw links achter bij het mandje met de duifjes op de Presen-

tatiee in de Tempel (Afb.2.2.22) en als St Catherina op de buitenzijde (Afb.2.2.23). 

Dee mannen op de tekening zijn vergelijkbaar met de figuur met de blauwe muts op 

dee achtergrond rechts naast Christus op de voorstelling van Christus voor Pilatus 

(Afb.2.2.24)enn met de jongen ernaast die water over de handen van Pilatus giet. 

Voortss komen de langgerekte proporties van de figuren overeen en is ook de mo-

dee gangbaar omstreeks 1403. 33 Er bestaan ontegenzeggelijk overeenkomsten met 

dee figuur van Maria (van Gelre?) op de miniatuur in Berlijn in haar Getijdenboek 

daterendd van na 1415. Niettemin benadert deze figuur stilistisch gezien meer de in 

Keulenn werkzame Veronicameester. 

Meisss 1974 kon in zijn globale overzicht over de situatie in Gelre (hoofdstuk IV.2.) 

evenminn veel meer concrete feiten melden en herhaalde slechts de bekende gege-

venss waarbij hij over Gelre weinig te zeggen had terwijl hij daarentegen verhou-

dingsgewijss vrij uitvoerig over Broederlam uitwijdde. In dat opzicht volgde hij 
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slechtss Panofsky. Nu moet er bij gezegd worden dat Meiss ook weinig moeite ge-

nomenn lijk t te hebben om wat dieper in deze materie te spitten en dat hij nauwe-

lijk ss een onderscheid heeft gemaakt tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Neder-

landen.. Zijn focus was op Italië gericht en kennelijk heeft hij geen behoefte ge-

voeldd om veel woorden aan Duitsland te spenderen.34 

Hoogewerfff  en Panofsky volgend, meende ook Boon 1977 veeleer in Gelre dan in 

Utrechtt de wortels van de bloei van de miniatuurkunst in de Nederlanden kort 

voorr 1400 te kunnen vinden, en wel in Nijmegen waar de familie Maelwael actief 

was,, een gegeven dat Finke buiten beschouwing had gelaten zoals hij opmerkte. 

Boonn maakte in het bijzonder opmerkzaam op de miniaturen met Kruisigingen in 

tweee missalen, beide voor gebruik van Utrecht, die volgens hem wellicht in Nijme-

genn ontstaan zouden kunnen zijn in het atelier van de Maelwaels. Het ene was in 

gebruikk bij het Hospitaal van de Heilige Geest in Zutphen (Afb.2.2.25). Het andere 

missaalmissaal werd door het Gilde van de linnenwevers in Haarlem (Afb.2.2.26) aange-

kochtt in Utrecht vóór 1410. Ter adstructie van zijn hypothese wees Boon op de 

opvallendee overeenkomst tussen de figuur van Johannes op deze laatste miniatuur 

enn een figuur op de miniatuur met Christus voor Pilatus in de Be/ks Heures 

(Afb.2.2.27-28)) van de Tm Riches Heum-meestet (voor Boon nog de Gebroeders 

Limburg)) in New York, die op een vergelijkbare wijze de handen voor zijn gezicht 

houdtt De oorspronkelijke stijl van de Gebroeders Limburg gekarakteriseerd door 

hett noordelijk gevoel voor volume en drama, zou zoals Boon de ontwikkeling 

schetste,, door contact met de "Parisian elegance" in Frankrijk zijn grofheid weldra 

hebbenn verloren.35 

Dee Werd in de catalogus van de tentoonstelling Die Parler in Keulen (1978), voeg-

dee weinig aan de discussie toe. Gelre werd meegenomen in het hoofdstuk van 

Utrechtt tot Maastricht met vermelding van enkele stukken die met het hertogdom 

verbondenn kunnen worden (afgezien van de Keizer en Keurvorstentekening in het 

WapenboekWapenboek Gelre, die zo dadelijk nog uitvoerig ter sprake zal komen, alleen sculptu-

ren).. Hij zag deze laatstgenoemde tekening als een getuigenis van de verbinding 

mett de Frans-Vlaamse kunst en de "internationale" verbreiding van de kunst om-

streekss 1400 en merkte op dat het handschrift niet alleen voor het onderzoek naar 
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dee Gelderse maar ook voor het onderzoek naar de Bourgondische en de Engelse 

boekverluchtingg een sleutelpositie inneemt Hij betwijfelde of er sprake is geweest 

vann een Gelderse traditie in de paneelschilderkunst zoals Panofsky had aangeno-

men. . 

Chatelett daarentegen heeft in zijn boek Les Primitifs hoüandris (1980) zich iets meer 

moeitee getroost om Gelre reliëf te geven. Terecht wees hij er op dat een voortzet-

tingg van de discussie Utrecht - Gelre hem weinig zinvol voorkwam aangezien de 

scheidslijnenn tussen de gebieden waar het de kunst betrof, fictief zijn geweest gelet 

opp de algemene mobiliteit in het bijzonder die van kunstenaars. Hij besteedde uit-

voerigg aandacht aan de toeschrijvingen aan Jan Maelwael, ofschoon hij erkende dat 

hett weliswaar om werken ging die pas in Frankrijk zouden zijn ontstaan. Zijn inge-

nieuzee argumentatie dat het paneel in het Louvre met de Communie en het marte-

laarschapp van St Denis (Afb.2.2.29) ondanks de bezwaren van Reynaud 1961, een 

werkk van Jan Maelwael zou zijn geweest, kan toch onvoldoende overtuigen, 

evenalss zijn toeschrijving van de Madonna in Berlijn (Afb.2.2.30), de grote ronde 

Piëtaa (Afb.2.2.31) en de kleine ronde Piëta (Afb.2.2.32) in het Louvre, of de dip-

tiekjess in Antwerpen en Baltimore (Afb.2.2.33), de vermoedelijke herkomst van 

dezee laatste twee in de vorige eeuw uit de collectie Bartholomey in Dijon ten spijt. 

Voortss vermeldde hij nog in het Gelderse de suggestie van Panofsky m.b.t. het 

paneeltjee met de Geboorte in Berlijn (Afb.2.2.34) en tenslotte het werk van Mees-

terr Francke die uit Zutphen in Gelre zou stammen maar met wie hij echter niet 

goedd raad wist (Afb.2.2.35).37 

Eenn van de meer recente bijdragen aan de bestudering van de schilderkunst in 

Gelree is van de hand van Hamburger 1988. Zijn studie kan niet anders als zeer 

teleurstellendd genoemd worden en de toeschrijving van de miniaturen uit het Mis-

salee Casanatense in Rome (Afb.2.2.36-41) aan de Gelderse school kan in geen en-

kell  opzicht overtuigen. Hij signaleerde enkele algemene ikonografische overeen-

komstenn maar afgezien van het feit dat het handschrift evident in Frankrijk is ont-

staan,, sluiten de miniaturen, zelfs ruim beschouwd, stilistisch op geen enkele ande-

ree wijze aan bij de traditie van de Noordelijke Nederlanden. M 

232 2 



Inn de tentoonstellingscatalogus The Golden Age of Dutch Manuscript Tainting (1989) 

heeftt Marrow aandacht besteed aan de vroege cluster van handschriften rond de 

Getijdenn van Margaretha van Kleef in het Museu Calouste Gulbenkian in Lissabon 

(Afb.2.2.42),, toegeschreven aan de Meesters van Dire van Delf. Margaretha (ca 

1375-1411)) huwde in 1394 hertog Albrecht van Beieren (1389-1404) die zijn resi-

dentiee in Den Haag in Holland had. Voor een bepaling van de plaats van ontstaan 

vann het handschrift zijn tot nog toe echter onvoldoende aanknopingspunten ge-

vonden.. Dat het aan het hof van Kleef zou zijn ontstaan, kan als een al te romanti-

schee voorstelling van zaken worden beschouwd. De hertogen van Kleef waren de 

directee buren van Gelre en Kleef lag op een steenworp afstand van Nijmegen. 

Maarr ook Utrecht was in wezen niet ver, in aanmerking genomen dat er indertijd 

eenn druk scheepvaartverkeer op de rivieren heeft bestaan. De mobiliteit van per-

sonenn is veel groter geweest dan men gewoonlijk is geneigd aan te nemen, zodat 

eenn ontstaan van het handschrift in Utrecht of Holland geenszins bij voorbaat mag 

wordenn uitgesloten. 

Inn de bundel met bijdragen aan het congres dat naar aanleiding van de tentoonstel-

lingg werd gehouden onder de titel Masten and Miniatures heeft Proske van Heerdt 

andermaall  aandacht besteed aan de oude vraagstelling Utrecht of Gelre voor deze 

groepp vroege handschriften toegeschreven aan de Meester(s) van Dire van Delf. 

Daarbijj  kwam ook zij tot conclusies die aansluiten bij de vermoedens van Marrow 

diee een voorkeur voor Utrecht als het centrum van ontstaan al eerder kenbaar had 

gemaakt.39 9 

Dee argumenten op grond waarvan alle hier tot dusver genoemde werken met Gel-

ree zijn verbonden, zijn van dien aard dat het naar mijn mening niet toelaatbaar is 

eenn van deze werken zelfs ook maar als hypothetisch uitgangspunt te nemen bij 

eenn zoektocht naar mogelijk werk van de Gebroeders Limburg, althans op één na. 

Err is namelijk één werk dat houvast lijk t te bieden, namelijk de Keiler en Keurvorsten-

tekening,tekening, een tekening in het Wapenboek Gefo, ms 15652-56, fol.26r in de Koninklij -

kee Bibliotheek Albert I in Brusse (Afb.2.2.43). Opmerkelijk genoeg is deze teke-

ningg pas vrij laat in de discussie geïntroduceerd. *° 
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D EE KEIZER E N KEURVORSTEN-TEKENING 

Alss het belangrijkste, zo niet unieke werk van de Gelderse schilderkunst ca 1400 

kan,, vooralsnog, worden beschouwd de licht ingekleurde pentekening voorstellen-

dee de Keizer en zijn Keurvorsten in het Wapenboek van de heraut Beieren quon-

damm Gelre (ms 15652-56) in de Koninklijke Bibliotheek Albert I in Brussel.41 

Opp grond van de identificatie van de keizer met keizer Karel IV van Bohemen 

werdd de tekening aanvankelijk vóór 1378, Karels sterfjaar, gedateerd. Ten onrech-

te,, want, zoals telkenmale weer werd opgemerkt, elke gelijkenis met de andere por-

trettenn van Karel IV ontbreekt. 

Inn zijn uitvoerige studie uit 1981 heeft Schmidt de mogelijkheid van een eventuele 

identificatiee met keizer Sigismund (A£b.2.2.44-45) (1433 gekroond) aan een nader 

onderzoekk onderworpen. Hij moest echter erkennen dat de datering van de teke-

ningg in dat geval weer erg laat zou uitvallen. Uiteindelijk verwierp hij de traditione-

le,, onmogelijke identificatie met Karel IV maar eveneens die met Wenzel (die ove-

rigenss altijd slechts Rooms koning is gebleven en nooit werkelijk keizer is geweest 

(altijdd electus!)) of Sigismund bij onstentenis aan een gelijkenis met de andere por-

trettenn van deze twee vorsten. Hij kwam uit op een datering van de tekening van 

caa 1395. Daarbij veronderstelde hij dat de voorstelling het beste beschouwd kon 

wordenn als een afbeelding van het keizerlijk gezag in algemene zin, als "die Dar-

stellungg der Reichsgewalt".42 

Vann Anrooij's uitgebreide onderzoek naar de figuur van de heraut van Beieren 

quondamm Gelre en zijn Wapenboek heeft met betrekking tot de datering van de 

tekeningg een belangrijke stap voorwaarts betekend. Niet alleen heeft hij onomsto-

telijkk aangetoond dat de heraut Beieren quondam Gelre Claes Heijnenzoon is ge-

weest,, ook heeft hij op codicologische gronden overtuigend kunnen aantonen dat 

hett blad met de Keizer en Keurvorstentekening tot het oorspronkelijke hand-

schriftt behoort en zich op zijn oorspronkelijke plaats bevindt en niet op een wille-

keurigee plaats werd ingevoegd zoals sinds Beelaerts van Blokland is aangenomen, 
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off  zelfs, zoals Rickert heeft verondersteld, een latere toevoeging is geweest43 Zijn 

uitvoerigee onderzoek met betrekking tot de handschriften van de heraut heeft hem 

ertoee gebracht het oudste deel van het wapenboek te dateren tussen ca 1395 en 16 

februarii  1402, de sterfdatum van hertog Willem van Gelre, tevens het moment dat 

dee heraut vermoedelijk is overgestapt in de dienst van Willem van Beieren, graaf 

vann Oostervant, die kort daarop, na de dood van zijn vader Albrecht in 1404, is 

aangetredenn als Willem VI graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen.44 Of-

schoonn Van Anrooij het argument niet als belangrijkste reden aanvoerde, is de 

veronderstellingg dat de heraut vanwege de beëindiging van zijn dienstverband bij 

dee dood van de hertog Willem van Gelre (16 februari 1402), in de dienst van de 

gravenn van Holland is getreden, het meest plausibel. Dit zou dan tussen 16 februa-

riri  1402 en 21 april 1403 plaatsgevonden kunnen hebben.45 Enige jaren later, ca 

1408,, dus ten tijde van zijn dienstverband bij de graven van Holland, zou de heraut 

hett boek volgens Van Anrooij opnieuw ter hand hebben genomen waarbij hij niet 

alleenn aan het einde van het handschrift een serie wapens (onder andere de gele-

genheidswapenseriee Pruisentocht (f.lllv)) , maar ook aan het begin van het hand-

schriftt een aantal katernen met ereredes zou hebben toegevoegd (het zogenaamde 

Voorwerkk f.1-25) waardoor het oorspronkelijke wapenboek (f.26-122) geheel van 

karakterr veranderde.46 

Vann Anrooij definieerde het Wapenboek-óeA als een ceremonieel ambtsdocument 

waarinn de heraut beoogd had een zo compleet mogelijk overzicht van de Westeu-

ropesee ridderschap uit het laatste derde van de veertiende eeuw bijeen te brengen, 

kennelijkk voor eigen gebruik met het oog op toekomstige manifestaties. Naar mijn 

meningg is het echter de vraag of de heraut het handschrift oorspronkelijk als een 

ambtsdocument,, dus voor eigen gebruik, heeft opgezet. Het gaat om een band met 

perkamentbladenn die voorzien werd van een titelpagina met de voorstelling van de 

Keizerr en zijn keurvorsten, dat wil zeggen het oppergezag van de ridderschap. De 

meestee bladen werden vooraf voorzien van rasters en blanko wapenschildjes (ge-

schabloneerd)) die mogelijk door de heraut zelf werden ingekleurd met de desbe-

treffendee reeksen wapens, op f.26v beginnend met het wapen van de Keizer ge-

volgdd door die van de keurvorsten, de adel van het Duitse Rijk, vervolgens die van 
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Frankrijkk en tenslotte van alle denkbare vorsten, hertogen, graven en ridders van 

dee Christelijke wereld. 

Gezienn het onderscheid in kwaliteit tussen de Keizer en Keurvorstentekening en 

dee inkleuring van de wapenschilden, wordt thans algemeen aangenomen dat de 

wapenschildenn door de heraut zelf werden uitgevoerd aangezien het schilderen van 

wapenschildenn bij gelegenheid ook tot de competentie van een heraut behoorde. 

Dee Keizer en Keurvorstentekening zou daarentegen door een professionele schil-

derr zijn vervaardigd.47 Op het laatste(?) blad (f.l22r) bevindt zich de figuur van de 

herautt (Afb.2.2.46) zelf, die helaas zodanig beschadigd is geraakt dat hij stilistisch 

gezienn weinig gewicht meer in de schaal kan leggen. De figuur wijkt ook qua fac-

tuurr enigszins af van de Keizer en Keurvorstentekening en lijk t als het ware wel 

zijnn tijd vooruit. Niettemin zou hij gelet op het voorkomen van de Gelderse leeuw 

opp het manteltje dateren van vóór de overgang van de heraut in Hollandse dienst 

(1402)) zoals Van Anrooij stelde.48 

Mett betrekking tot de kunstenaar van de Keizer en Keurvorstentekening heeft 

Gorissenn ooit Herman Maelwael als auteur gesuggereerd gezien het feit dat Her-

mann in 1389 en 1390 (G24, 28, 29) met het oog op de reis naar Engeland van de 

hertog,, een aantal werkzaamheden voor de heraut had verricht. In dat geval zou 

hett Wapenboek weliswaar voor zijn dood (of vertrek), vermoedelijk ca 1397, begon-

nenn zijn.49 

Eenn eventuele toeschrijving van de tekening aan Willem Maelwael of zelfs Jan Ma-

elwael,, is kennelijk nooit overwogen aangezien een dergelijke veronderstelling op 

gespannenn voet zou hebben gestaan met hetgeen gewoonlijk aan Jan Maelwael 

wordtt toegeschreven. Maar zoals gezegd, er zijn evenmin gedocumenteerde wer-

kenn van de hand van Willem of Jan bewaard gebleven. Zoals de zaken er thans 

voorr staan is het desalniettemin niet onaannemelijk de auteur van de tekening 

vooralsnogg in Gelre en in het milieu van de Maelwaels te zoeken. 

Alduss zou gesteld kunnen worden dat ondanks de relatieve onzekerheid over het 

auteurschap,, de Keizer en Keurvorstentekening vooralsnog het best gedocumen-

teerdee werk is dat ca 1400 in Gelre zou zijn ontstaan. De tekening zou derhalve 
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kunnenn dienen als punt van referentie bij de vraag naar de mogelijke schilderstijl 

vann Jan Maelwael en de Gebroeders Limburg. 
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