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II.3 .. PARIJS EN DE TRESBELLES HEURES DENOTRE-DAME 

Wanneerr wij nu, gewapend met de Keizer en Keurvorstentekening, in ogenschouw 

nemenn hetgeen in de Parij se miniatuurkunst in het eerste decennium van de 15de 

eeuww werd geproduceerd, dan treffen wij daar een aantal miniaturen aan die op-

merkelijkk wel aansluiten bij deze Gelderse tekening. 

Dee sleutel tot een mogelijke oplossing van het raadsel van Jan Maelwael en de Ge-

broederss Limburg lijk t ooit Margaret Rickert 1952 in handen te zijn gegeven. Rie-

kenn is degene geweest die ooit als eerste heeft gewezen op de opvallende gelijkenis 

tussenn de Keizer en Keurvorsten-tekening (Afb.2.3.1) en de miniatuur van de Con-

fessoress in het Louvre afkomstig uit de Tres Belles Heures de Notre-Dame (Paris, Tu-

rijnn en Turijn-Milaan) (Afb.2.3.2-5), een handschrift dat naar alle waarschijnlijkheid 

inn Parijs is ontstaan. De gelijkenis is inderdaad buitengewoon opmerkelijk: de ta-

melijkk zware figuren, de scheve houding van de brede koppen, de monden, soms 

lichtt geopend, de vrij kleine kwieke ogen, de zware plooival en vooral de elegante 

handenn met de lange spitse vingers. Al deze kenmerken vinden wij terug in de Kei-

zerr en Keurvorstentekening. Zo de beide werken niet van dezelfde hand zijn, dan 

hebbenn de twee kunstenaars op zijn minst eenzelfde achtergrond gehad.50 

Terwijll  Meiss de Keizer en Keurvorstentekening daarentegen als "unintelligible" 

hadd afgedaan, vestigde Schmidt er in 1981 opnieuw de aandacht op zonder de im-

plicatiess ervan te beseffen of er conclusies aan te kunnen verbinden voor Jan Ma-

elwaell  en de Gebroeders Limburg. Maar dit laatste was ook onmogelijk aangezien 

hett auteurschap van de Gebroeders Limburg voor de Tres Riches Heures op dat 

momentt nog als een vaststaand gegeven gold.51 Stond König 1992 zeer aarzelend 

tegenoverr de suggesties van Rickert en Schmidt, en was Chatelet 1993 hoogstens 

bereidd een "communauté d'origine" te erkennen, Van Buren in haar Commentaar 

opp de Tres Belles Heures de Notre-Dame 1996 accepteerde de hypothese dat de minia-

tuurr met de Confessores mogelijk een werk van Herman Maelwael zou kunnen 

zijn,, met enthousiasme.52 Het belangrijkste argument dat zij naar voren bracht en 

datt mijns inziens inderdaad als van doorslaggevende betekenis kan worden be-
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schouwd,, is de ondertekening van de miniatuur (Afb.2.3.6). De betekenis van in-

frarood-reflectografiee lijk t tot nog toe groter te zijn geweest voor restauraties dan 

voorr de oplossing van kunsthistorische problemen. In de meeste gevallen hebben 

dee resultaten die deze techniek heeft opgeleverd, vooral bijgedragen tot verdere 

onontwarbaree complicaties bij de vaststelling van de ware, eigen individuele teken-

stijl,, het handschrift, van een kunstenaar en, op basis daarvan, van de eigenhandig-

heidd van zijn werken. Maar in dit geval lijk t sprake van een van die zeldzame geval-

lenn waar een ondertekening werkelijk de doorslag lijk t te geven voor de toeschrij-

vingg van werk aan eenzelfde meester. 

Vann Buren wees er op dat in de ondertekening in het Louvre (zowel die van de 

Confessoress als van de miniatuur op de recto van de Martelaren (Afb.2.3.7)) pre-

ciess hetzelfde type kromme lijnen eindigend in vishaakjes, dezelfde arcering alle 

kantenn op en dezelfde gebroken Vs om de holle wangen van de figuren aan te 

duiden,, voorkomen als op de Keizer en Keurvorstentekening. 

Ikk zou met name nog de aandacht willen vestigen op de grote gelijkenis van de 

arceringg en de hachures (Afb.2.3.8) als aanduiding van de aardbodem en de scha-

duww bij de voeten van de heiligen op de ondertekening van de miniatuur van de 

Confessoress met de Keizer en Keurvorstentekening. Deze is onmiskenbaar iden-

tiek.tiek. Het gaat hier zo evident om het handschrift van de kunstenaar, dat er geen 

beteree bevestiging kan worden gevonden voor de door Rickert voor het eerst ge-

signaleerdee stilistische relatie tussen de Keizer en Keurvorstentekening en de mini-

atuurr met de Confessores.53 Er kan dan ook naar mijn overtuiging, zonder al te 

veell  voorbehoud gesteld worden dat met de Keizer en Keurvorstentekening en de 

Confessores-miniatuurr in principe een relatie is aangetoond tussen Gelre en Parijs. 

Hett toeval wil dat deze relatie parallel loopt aan de documentaire gegevens die 

bekendd zijn over de schilders Jan Maelwael en zijn neven de Gebroeders Limburg. 

Inn hoeverre nu de twee genoemde werken met de naam Jan Maelwael of met een 

vann de Gebroeders Limburg, of misschien wel met een geheel andere kunstenaar 
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afkomstigg uit de contreien van Gelre, verbonden kunnen worden, blijf t voorlopig 

nogg een open vraag. 

Hett is in dit licht enigszins onbegrijpelijk dat Van Buren enerzijds de hypothese 

vann de identificatie van de auteur van de Keizer en Keurvorstentekening en de 

Confessoress met Jan Maelwael van harte omhelsde, en anderzijds probleemloos 

aann het auteurschap van de Gebroeders Limburg van de Bible BN ms fr.166 en de 

BellesBelles Heures in New York is blijven vasthouden... M Hoewel het niet uit te sluiten is 

datt Jan Maelwael en de Gebroeders Limburg enerzijds en de Tres Riches Heures-

meester(s)) anderzijds elkaar wederzijds hebben beïnvloed (hetgeen misschien op 

eenn dag nog eens aangetoond zal kunnen worden), staan de twee kunstenaars (of 

liever:: de twee stijlgroepen) stilistisch gezien toch zo hemelsbreed uit elkaar dat de 

toeschrijvingg van werken uit de beide groepen aan een en dezelfde meester zonder 

meerr afgewezen kan worden.55 Het is dan ook volstrekt onmogelijk zoals Van Bu-

renn in feite voorstelde, de miniaturen van de Bible BN ms fr.166 enerzijds en de 

Keizerr en Keurvorstentekening en de Confessores anderzijds te beschouwen als 

productenn die zijn ontstaan in vrijwel dezelfde periode in een en hetzelfde atelier 

onderr leiding van een en dezelfde meester. 

Hett feit dat de Confessores-miniatuur ooit deel heeft uitgemaakt van de zoge-

naamdee Tres Belles Heures de Notre-Dame betekent dat wij , ongewild, midden in een 

vann de meest problematische en controversiële vraagstukken zijn beland die reeds 

generatiess kunsthistorici heeft beziggehouden. Het lijk t er echter nu op dat wij hier 

mogelijkk de Maehvaels hebben getraceerd. Er is een relatie tussen Gelre en Parijs 

gevondenn in de vorm van twee werken die ver van elkaar zijn ontstaan maar stilis-

tischh onmiskenbaar van dezelfde hand zijn. 

Hett gaat uiteraard vooralsnog om een hypothese. Het zou onverstandig zijn bij 

voorbaatt al de toeschrijving toe te spitsen op Jan Maelwael of een van de drie Ge-

broederss Limburg. Het is onmogelijk hen op voorhand te individualiseren aange-

zienn alle criteria voor een verifieerbaar individueel onderscheid ontbreken. Het 

bestee is dus hen vooralsnog als een cluster te blijven beschouwen ook al is er dui-
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delijkk sprake van meerdere enigszins verschillende handen. Bovendien moet even-

eenss de mogelijkheid opengehouden worden dat het gaat om andere kunstenaars 

diee uit dezelfde contreien afkomstig zijn geweest, ook al is die mogelijkheid niet 

ruimm bemeten. 

Inn elk geval is er de hoogst intrigerende vraag waarom een tekening en de onderte-

keningg van twee miniaturen die toch ver uiteen van elkaar zijn ontstaan, zo onte-

genzeggelijkk op elkaar gelijken dat niet anders te concluderen is als dat zij van een 

enn dezelfde hand zijn. In het volgende is een poging gedaan de hier naar voren 

gebrachtee hypothese verder te toetsen. Met het oog hierop zijn de twee hand-

schriftenn waarin zich de miniatuur en de tekening bevinden namelijk de Tres Belles 

HeuresHeures de Notre-Dame en het Wapenboek Gein, nader onderzocht. 

DEE TRES BELLES HEURES DE NOTRE-DAME 

Onderr de naam Tres Belles Heures de Notre-Dame is het brevier-missaal bekend dat 

vermoedelijkk in opdracht van Philips de Stoute is ontstaan maar zich, waarschijn-

lij kk na 1404, in bezit van Jean de Berry en vervolgens in handen van de Hollands-

Beiersee graven is geraakt. Op een onbekend tijdstip is het handschrift eerst in twee 

stukkenn verdeeld: een deel is uiteindelijk in Parijs terechtgekomen en bevindt zich 

thanss in de BN als n.a. lat.3093. Het andere deel is, k in de 18de eeuw, 

andermaall  gesplitst De ene helft hiervan is in de Biblioteca Nazionale Universita-

ria,, Turijn, Ms. K.IV.29 terechtgekomen waar het in 1904 bij een brand verloren is 

gegaan.. Het andere deel, aanvankelijk in de collectie Trivulzio in Milaan, werd na 

1904,, naar het Museo Civico d'Arte Antica in Turijn overgebracht waar het thans 

alss ms No.47 wordt bewaard. In het vervolg zal voortaan voor alle duidelijkheid, 

naarr de drie delen worden verwezen als respectievelijk Parijs, Turijn en Milaan-

Turijn.566 In de 18de eeuw zijn een aantal bladen uit het handschrift in Turijn ont-

vreemd.. Vier bladen (met in totaal vijf miniaturen) zijn in de vorige eeuw weer 

opgedokenn en door het Louvre verworven. Een vijfde blad is nog in juni 2000 in 

dee Londonse kunsmandel te voorschijn gekomen.57 
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Dee miniatuur (Louvre 2023verso) waar het hier in de eerste plaats om gaat, illu-

streerdee het gebed tot de Confessores en werd door Hulin toegeschreven aan 

Handd C. Meiss volgde weliswaar de toeschrijvingen van Hulin en Durrieu, maar 

herdooptee de meester tot de zogenaamde Baptist Master (meester van Johannes de 

Doper).. Aan dezelfde meester werd in het vedoren deel in Turijn nog een aantal 

anderee miniaturen toegeschreven. Hierbij zij opgemerkt dat zich een groot pro-

bleemm voordoet door het feit dat er maar enkele miniaturen van dit gedeelte be-

waardd zijn gebleven en de overige helaas alleen nog in zwart-wit afbeeldingen 

voorhandenn zijn. Desalniettemin zullen op grond daarvan enige uitspraken worden 

gedaan,, zij het onder voorbehoud. 

Hett blijkt dat Meiss in zijn toeschrijving aan deze meester er iets ruimere opvattin-

genn op na heeft gehouden dan Hulin en Durrieu. Bovendien blijf t het in het mid-

denn of hij bij zijn benaming van de "Baptist"-meester is uitgegaan van de minia-

tuurr met Johannes de Doper in de woestijn (Turijn fol.57) of van de miniatuur met 

dee Doop van Christus (Paris p.162) (Afb.2.3.9).58 

Dankzijj  de recente publikatie van de Tres Belles Hettres de Notrt-Dame door König 

(1998),, met uitstekende afbeeldingen in kleur, is het duidelijk dat een aantal toe-

schrijvingenn van Meiss gecorrigeerd dienen te worden. In elk geval is aan te nemen 

datt de volgende miniaturen tot dezelfde reeks hebben behoord: 

Turijnn f.57 Johannes de Doper in de woestijn (Afb.2.3.10) 

Turijnn f.57v Patriarchen, Profeten en Apostelen (Afb.2.3.11) 

Turijnn f.58 Christus in het huis van Simon (Afb.2.3.12) 

Louvree RF 2023 Martelaren (Afb.2.3.13) 

Louvree RF 2023v Confessores (Afb.2.3.14) 

Turijnn f.78v Jean de Berry in aanbidding voor de Madonna (Afb.2.3.15) 

Turijnn f.80v Hieronymus in zijn studeervertrek (Afb.2.3.16) .59 

Hett is in deze miniaturen dat Meiss, in vergelijking met de "stille" Hieronymus van 

dee 'Gebroeders Limburg' in de Belles Heures in New York (f.!87v ) (Afb.2.3.17) en 
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dee Bible Moralisée BN ms fr. 166 (fol.A) (Afb.2.3.18), reeds het "noisy naturalism" 

bespeurdee dat zich later volgens hem bij Van Eyck en Petrus Christus zou mani-

festerenn ... Naar zijn mening zijn de antecedenten van dit "noisy naturalism" niet 

inn Metropolitan France te vinden maar meer naar het noorden waarbij hij verwees 

naarr de Apocalyps in de BN Parijs Ms Néerl.3 (Afb.2.3.19) (die naar de mening 

vann Panofsky in Luik zou zijn ontstaan) en het astrologische manuscript in de 

Pierpontt Morgan Library (f.50v: The Moon in exaltation) dat Jean de Berry op 7 

junii  1403 van Lubert Hautschild uit Brugge ten geschenke had gekregen 

(Afb.2.3.20).60 0 

Hett lijk t er op dat Meiss over het algemeen niet alleen weinig sympathie maar ook 

weinigg belangstelling heeft gehad voor de noordelijke kunst. In zijn studies is zijn 

focuss altijd gericht geweest op Italië waardoor de kunst ten noorden, voorbij Iepe-

renn met Broederlam en Brugge met Lubert Hautschild, buiten zijn blikveld is ge-

bleven.. De grote rivieren vormden voor hem kennelijk de limes' waarbij het ge-

biedd benoorden en beoosten daarvan klaarblijkelijk een soort niemandsland is ge-

weest.611 62 

DEE MEESTER VA N DE MARTELARE N EN DE MEESTER VA N DE 

CONFESSORES S 

Zoalss ook König reeds terecht opmerkte, lijken er in de genoemde groep van de 

Baptist-meesterr toch twee verschillende handen te onderscheiden. Op de achter-

zijdee van het blad met de miniatuur met de Confessores bevindt zich een tweede 

miniatuurr die bij het gebed voor de Martelaren (Afb.2.3.21-23) behoort. Het lijk t 

err op dat wij hierbij met een iets afwijkende hand van doen hebben die ook de 

miniatuurr met Johannes in de woestijn (Turijn fol.57) (Afb.2.3.24) voor zijn reke-

ningg nam. Zoals gezegd, vertoont de ondertekening echter opmerkelijke overeen-

komstt met die van de miniatuur met de Confessores.63 

Hett gaat om een wat grillige meester die een merkwaardige voorkeur had voor 

oude,, melancholieke mannetjes met lange, slordige baardjes. Op de miniatuur bij 

hett gebed voor de Patriarchen, Profeten en Apostelen (Afb.2.3.25) (Turijn foI.57v, 

duss eveneens op een achterzijde namelijk van het blad met de miniatuur van Jo-
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hanness in de woestijn) keren dezelfde baardige figuren terug in gezelschap van 

figurenfiguren van de Meester van de Confessores, zoals wij de eerste meester voorlopig 

evenn zullen noemen. Maar, in een derde miniatuur met de voorstelling van Chris-

tuss in het huis van Simon (Turijn fol.58) (Afb.2.3.26) zitten de zeer geïndividuali-

seerdee figuren van de twee meesters als discipelen toch weer broederlijk rond de 

dis. . 

Hett kan niet anders worden gezegd dan dat de twee meesters hun figuren met zeer 

gevarieerdee haardossen hebben voorzien. In hoeverre er werkelijk twee verschil-

lendee handen in het spel zijn geweest is niet geheel meer te zeggen. Niettemin wil-

lenn wij de eerste voorlopig de Meester van de Confessores noemen, de tweede de 

Meesterr van de Martelaren. In elk geval is aan te nemen dat de reeks in dezelfde 

tijdd is ontstaan.64 

DEE HEILIG E GEEST-MEESTER 

Dee twee zojuist besproken meesters (van de Confessores en de Martelaren) die bij 

Meisss onder de naam van de Meester van Johannes de Doper (Baptist-meester) 

schuill  gingen, lijken echter niet geheel geïsoleerd te hebben gewerkt in de Tres Be/les 

HeuresHeures de Notrv-Dame. Meiss wees op de mogelijke samenwerking met nog een an-

deree meester, namelijk de zogenaamde Heilige Geest-meester, een zeer opvallende 

meesterr die verantwoordelijk is geweest voor de zes illustraties bij de Getijden van 

dee Heilige Geest in het handschrift in Parijs. Volgens Meiss zou in de miniatuur 

vann de Doop van Christus (p.162) (Afb.2.3.27), waar de Heilige Geest-meester het 

landschapp had geschilderd, de Baptist-meester de figuren van Christus en Johannes 

voorr zijn rekening hebben genomen. Maar een duidelijke scheiding van de handen 

inn de miniatuur is mijns inziens nauwelijks aan te geven hetgeen toch op een tame-

lij kk hechte "samenwerking" tussen de twee (drie) meesters zou kunnen duiden.65 

Hoee het ook zij, in elk geval is het aannemelijk dat de Meester van de Martelaren, 

dee Meester van de Confessores en de Heilige Geest-meester in tijd gezien tamelijk 

dichtbijj  elkaar werkzaam zijn geweest aan het handschrift. We zouden kunnen 

vermoedenn dat zij compagnons zijn geweest66 Alvorens aan deze stilistische ob-
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servatiess verdere conclusies te verbinden, is het van belang nog aandacht te beste-

denn aan de datering van deze miniaturen. 

DEE DATERIN G VA N DE MINIATURE N VA N DE BAPTIST-

MEESTERR EN DE HEILIG E GEEST-MEESTER 

Opp grond van de uiterst innemende (helaas verloren) miniatuur van de Madonna 

mett de in aanbidding knielende Jean de Berry (Turijn fol.78v) (Afb.2.3.28) die 

eveneenss tot deze serie behoorde, mag aangenomen worden dat de reeks ontstaan 

iss voor of in opdracht van Jean de Berry. Hulin veronderstelde dat Jean de Berry 

dezee illustraties omstreeks 1410-12 heeft laten toevoegen aan het handschrift. Het 

moett in dezelfde tijd zijn geweest dat ook de kalender (Afb.2.3.29) van het hand-

schriftt is vervangen. Aangezien in deze kalender (dians behorende bij het deel in 

Parijs)) ter memorie van een aantal naaste verwanten van Jean de Berry, ook de 

sterfdagg van zijn broer Philips de Stoute (27 april 1404) werd opgenomen, is het 

aannemelijkk dat de kalender en waarschijnlijk ook de miniaturen, van niet lang na 

diee datum dateren.67 

Meisss bepleitte een datering van deze miniaturen van omstreeks 1405 op grond 

vann het feit dat in een ander handschrift van Jean de Berry, namelijk de Grandes 

HeuresHeures in de BN Paris, enkele miniaturen van de Tres Belles Heures de Notre-Dame 

werdenn nagevolgd. De Grandes Heures werden, luidens de ex-libris van de hand van 

Flamel,, in opdracht van Jean de Berry voltooid in 1409 en waren van de hand van 

"Jacquemartt de Hodin et autres ouvriers de monseigneur" [i.e. Jean de Berry], 

Meisss veronderstelde dat Jean de Berry het handschrift van de Tres Belles Heures de 

Notre-DameNotre-Dame aan Jacquemart en de andere medewerkers ter beschikking had gesteld 

tenn behoeve van de vervaardiging van de Grandes Heures. Dit zou dan een datering 

vann de miniaturen van de hand van de Baptist-meester en de Heilige Geest-

meesterr tussen ca 1404 en 1409 met zich meebrengen, gesteld dat Jean de Berry 

ongeveerr in dezelfde tijd een nieuwe kalender aan de Tres Belles Heures de Notre-

DameDame heeft laten toevoegen. Hierbij zij nog opgemerkt dat ook qua tekst de Tres 

BellesBelles Heures de Notre-Dame en de Grandes Heures deels overeenkomen. Maar aange-

zienn ten aanzien van de illustraties slechts de voorstelling van de Bruiloft in Canaa 
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(Afb.2.3.30)) letterlijk, zelfs tot in de kleuren (op enkele details na), in de Grandes 

HeuresHeures terugkeert,, is aan te nemen dat Jacquemart es niet zozeer direct naar de Tm 

Be/ksBe/ks Heures de Notre-Dame hebben gewerkt, zoals Meiss meende, als wel naar de-

zelfdee maar niet ingekleurde modellen (op de Bruiloft van Canaa na).68 

Inn elk geval is het niet aannemelijk dat de Heilige Geest-meester en de Baptist-

meesterr in dezelfde tijd aan het handschrift hebben gewerkt als de Parement-

meesterr die immers tot een oudere generatie lijk t te hebben behoord en aan wie de 

vroegstee reeks miniaturen in het handschrift kunnen worden toegeschreven. Ver-

moedelijkk hebben de Heilige Geest-meester en de Baptist-meester(s) de werk-

zaamhedenn aan het handschrift voortgezet, mogelijk pas geruime tijd nadat de Pa-

rement-meesterr zijn werkzaamheden aan het handschrift had gestaakt. 

Inn het werk van de Heilige Geest-meester lijkt , in de landschappen met de in de 

vertee oplichtende steden en burchten in sott' in j»-perspectief de invloed van de 

Meesterr van de Tres Riches Heures te onderkennen, een invloed die bij de Pare-

mentmeesterr daarentegen nergens is terug te vinden. Het is echter zeer waarschijn-

lij kk dat de Heilige Geest-meester zich bij zijn fantastische rotsformaties die door 

hunn geologische stratificaties een natuurgetrouwe en realistische indruk maken, 

heeftt geïnspireerd op het werk dat aan Jaquemart de Hodin wordt toegeschreven. 

Maarr nergens verraadt de Parement-meester enige invloed van de Tres Riches Heu-

/ïx-meester,, de Heilige Geest-meester of de Baptist-meester. 

Ookk wanneer wordt aangenomen dat het handschrift van de Tres Be/ks Heures de 

Notre-DameNotre-Dame in eerste aanleg niét voor Jean de Berry is begonnen, zoals Delaissé 

overigenss overtuigend heeft beargumenteerd, dan blijf t niettemin het feit bestaan 

datt het handschrift op een gegeven moment in zijn bezit is geraakt.69 Een datering 

caa 1400-1409 van de activiteiten van de Heilige Geest-meester wordt ook nog door 

dee mode van de figuren ondersteund. Van Buren wees er op dat de mode op p.173 

enn p.176 tussen 1395 en ca 1405 gedateerd kan worden: snavelschoenen (poulai-

nes)) zouden tot 1403 zijn gedragen, de hoge kragen waren norm in 1402 en de 

puntigee zakmouwen waren in 1405 nog courant. In elk geval pleit dit tegen een 
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eventuelee vroegere datering van de miniaturen van de Heilige Geest-meester en 

tegenn een veronderstelling dat hij gelijktijdig met de Parement-meester aan het 

handschriftt werkzaam zou zijn geweest.70 

Eenn stilistisch argument ten gunste van een min of meer gelijktijdig ontstaan van 

dee miniaturen van de Heilige Geest-meester en de Grandes Heures van Jean de Berry 

zijnn de typische boompjes (Afb.2.3.31-32) in de rniniaturen van de Heilige Geest-

meesterr die weerkeren in een aantal voorstellingen in de Grandes Heures onder an-

deree op een aantal kalenderbladen en een aantal andere miniaturen, waarbij niet 

aann de indruk is te ontkomen dat daarvoor dezelfde rniniatuurschilder verant-

woordelijkk is geweest.71 

Opp grond hiervan is het redelijk om aan te nemen dat de Baptist-meesters en de 

Heiligee Geest-meester aan de Tres BeUes Heures de Notre-Dame werkzaam zijn ge-

weestt in de periode ca 1395-1409. Als er een opeenvolging in tijd aangegeven zou 

moetenn worden dan opent de Heilige Geest-meester (als oudere meester) de rij, 

gevolgdd door de Meester van de Confessores en vervolgens de Meester van de 

Martelaren.. In elk geval volgen deze laatste twee meesters de Heilige Geest-

meester.. 72 7i 74 75 

*** * 
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