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II.4.. DE SCHILDERKUNST IN DE GEBIEDEN RONDOM GELRE 

1.. Neder-Saksen, Westfalen, Keulen» Luik, Brabant. 

Inn dit hoofdstuk zal de relatie van de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se 

groepp met de gebieden rond Gelre en wijdere omgeving worden nagegaan. 

Mett de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep samengevoegd hebben 

wijj  de beschikking gekregen over een aantal voorbeelden van een stijlgroep waar-

vann wij een Gelderse origine vermoeden. Hierbij dient er echter aan herinnerd te 

wordenn dat ooit op grond van de overtuiging dat het Wapenboek Gelre een hand-

schriftt van de hand van de heraut Gelre is geweest, een toeschrijving van de Kei-

zer-- en Keurvorstentekening aan de Maelwaels is voorgesteld. Er is dus altijd zon-

derr al te veel voorbehoud aangenomen dat ook de Keizer- en Keurvorstentekening 

inn Gelre is ontstaan. 

Mett betrekking tot de vraag in hoeverre nu de hier gegroepeerde miniaturen wer-

kelijkk aan de Maelwaels en de Limburgs toegeschreven zouden kunnen worden, is 

hett zaak na te gaan in hoeverre stilistische banden met werken in Gelre en omlig-

gendee gebieden kunnen worden aangetoond. Zoals reeds eerder werd opgemerkt, 

zijnn er in Gelre zelf (of aan Gelre gerelateerd) geen andere werken als de Keizer-

enn Keurvorstentekening bewaard gebleven die ter vergelijking zouden kunnen 

dienen.. Er is derhalve gekeken naar de schilderkunst in de omringende gebieden: 

enerzijdss aan de oostkant, het huidige Noordwestelijke deel van Duitsland dat wil 

zeggenn Neder-Saksen, Westfalen en meer zuidelijk, Keulen, Luik en Brabant en, 

anderzijds,, benoorden de grote rivieren, het bisdom Utrecht en het graafschap 

Holland,, in hoeverre daar aanknopingspunten te vinden waren. In het volgende 

zijnn de Keizer- en Keurvorstentekening en de genoemde miniaturen van de Tres 

BellesBelles Heures de Notre-Dame vergeleken met werken uit deze gebieden. 

NEDER-SAKSENN - WESTFALEN 

Wanneerr wij ca 1400 rondkijken aan gene zijde van Gelre dat wil zeggen in het 

noordwestenn van Duitsland, in de gebieden die grenzen aan Gelre, in het bijzonder 
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Westfalenn en Neder-Saksen, kan globaal gesteld worden dat er in deze regionen 

vierr meesters (of misschien beter gezegd: stijlgroepen) toonaangevend zijn ge-

weest:: Meester Bertram (uit Minden) in Hamburg (actief 1367-1414), Conrad von 

Soestt in Dortmund (actief 1394-1422), de Meester van de Gouden Panelen in Lü-

neburgg en tenslotte Meester Francke in Hamburg en misschien, later pas, in Mun-

ster.. Met beide eerstgenoemde meesters lijk t de Keizer- en Keurvorstentekening 

hett nodige gemeen te hebben: met Bertram de brede gezichten en de zware vor-

men,, met Conrad de elegance van de ruime draperieën, de plooival en de lange 

handen.. De Keizer- en Keurvorstentekening lijk t zich als het ware tussen beide in 

tee bevinden. 

Meesterr Bertram, geboren ca 1340, behoorde tot een oudere generatie hetgeen tot 

uitdrukkingg komt in de verbeelde architectuur, de popperigheid van de figuren en 

dee vorm van de altaarkasten met sculpturale figuren en voorstellingen. Als belang-

rijkstee werken van Meester Bertram kunnen worden genoemd het zogenaamde 

Grabowerr altaarstuk uit de St. Petri van ca 1379-1383 (Afb.2.4.1-6), het Buxtehu-

derr Maria-altaarstuk ca 1390-1410 in Hamburg (Afb.2.4.7-11), het Passie-altaarstuk 

inn Hannover (Afb.2.4.12-14) en het Apocalypse-altaarstuk in het Victoria & Albert 

Museumm in Londen (Afb.2.4.15).76 

Conradd von Soest heeft waarschijnlijk tot een iets latere generatie als Bertram be-

hoord.. Hij lijk t aan het begin te hebben gestaan van de lange traditie in Westfalen 

vann de zogenaamde "volkreiche" Kruisigingen, grote passieretabels bestaande uit 

eenn groot geschilderd middenpaneel met zijluiken voorzien van vele scenes waarin 

hett lijden van de Heer werd verbeeld. Zijn belangrijkste werk dat bewaard is geble-

ven,, is het Passie-altaarstuk met een Kruisiging als middenstuk in Niederwildungen 

(Afb.2.4.16).. Het andere belangrijke werk van Conrad dat hier niet onvermeld kan 

blijvenn is het fragmentarisch bewaard gebleven Maria-altaarstuk in Dortmund 

(Afb.2.4.17-18).. Conrads invloed heeft zich doen gevoelen tot aan Keulen in het 

zuidenn en tot aan Hildesheim en zelfs Hamburg en Lübeck in het noordoosten.77 

Vergelijkenn wij thans de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep in de 

eerstee plaats met de genoemde werken van Meester Bertram en Conrad von Soest. 
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MEESTERR BERTRAM 

Meesterr Bertram stamde uit Minden in Westfalen en behoorde tot een oudere ge-

neratie.. Vanaf 1367 werd hij voor het eerst in Hamburg vermeld waar hij nadien 

altijdd actief is gebleven. Hij is tot zijn dood in 1415, een van de toonaangevende 

schilderss in die stad geweest Zijn invloed is groot geweest en er zijn duidelijke 

verbindingenn met de Boheemse schilderkunst te constateren. Zijn stijl is verhalend 

enn anecdotisch van karakter, zijn figuren zijn tamelijk zwaar en hebben brede ge-

zichten.. De plooival van de kleding en de mantels is elegant en gevarieerd door de 

verschillendd gekleurde omslagen. Aan de expressivieit van de gebaren en de ge-

zichtenn is, zij het in beperkte zin, aandacht besteed. 

Err lijk t slechts een vrij algemene vergelijking gemaakt te kunnen worden met de 

Keizer-- en Keurvorstentekening en de Patijse groep. Het is onmiskenbaar, zoals al 

iss gezegd, dat Meester Bertram op de achtergrond staat van deze meesters. Met 

namee de wat zware, gedrongen, kort en grofgebouwde figuren zijn in zekere mate 

tee herkennen in de Parij se groep. Typerend zijn bij Bertram de vrij grote, grove 

handenn en de brede, sterk bebaarde koppen. De koppen, met vrij kleine monden, 

vertonenn in het algemeen dezelfde enigszins merkwaardige, soms sterke, inclina-

ties.. Wat bij Bertram juist (nog) ontbreekt is de elegance van de figuren en van de 

plooival.. De voorstellingen met de figuren en het bijwerk zijn nog altijd gedacht als 

eenn relief-appüqué tegen een gouden achtergrond. Van een geheel omvattend land-

schapp of van een geheel omsluitende binnenruimte is nog geen sprake. Het gaat bij 

hett landschap en de architectuur nog altijd om requisieten en geen werkelijk geïn-

tegreerdee voorstellingen. Het kleurenpalet van Meester Betram is nog aan de ou-

derwetsee kant in vergelijking met dat van Conrad.78 Met Conrad von Soest daaren-

tegenn lijken toch iets meer punten van overeenkomst te bestaan. 

CONRADD VON SOEST 

Conradd - De Baptistmeesters 

Dee miniatuur van Christus in het huis van Simon (f.58) (Afb.2.4.19) volgt ikono-

grafischh gezien duidelijk eenzelfde model als Conrads Laatste Avondmaal in 

Niederwildungenn (Afb.2.4.20): bij Conrad zien wij het tamelijk jeugdige type Chris-

tuss met half-lang haar het ovale gezicht omsluitend en het korte baardje eindigend 
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inn twee ronde puntige krulletjes terugketen. Ook de apostel links vooraan zittende 

iss qua houding en plooival van de mantel op hetzelfde model te herleiden. Verder 

kerenn de twee apostelen rechts op de bank (Judas is uiteraard op deze plaats weg-

gelaten)) in Parijs terug, beide in scherp profiel. Maar bij Conrad is de een en profil 

perduu en de ander in driekwart weergegeven. Niettemin ligt er hetzelfde model aan 

tenn grondslag. Ook de plooival van de mantel van de apostel over de zitting van de 

bankk is vergelijkbaar. 

Eenn vergelijking met dergelijke voorstellingen met apostelen in een kring gegroe-

peerdd bij de navolgers van Conrad is instructief. Zo bijvoorbeeld de Uitstorting 

vann de Heilige Geest op het paneel in de Parochiekerk in Freckenhorst 

(Afb.2.4.21),, dat ooit deel uitmaakte van het zogenaamde Warendorf altaarstuk dat 

zichh thans in het Landesmuseum in Munster bevindt. De compositie ervan gaat 

duidelijkk terug op Conrad, met een aantal variaties waarbij de twee apostelen rechts 

watt betreft hun toegewende profielstelling nog dichter staan bij die in Parijs op de 

miniatuurr van Christus in het huis van Simon.79 

Conradd - De Heilige Geest-meester 

Dee relatie van de voorstelling van de Uitstorting van de Heilige Geest van de hand 

vann de Heilige Geest-meester in Parijs met de Westfaalse schilderkunst kan aan de 

handd van een aantal vergelijkbare composities van Conrad verder duidelijk ge-

maaktt worden. 

Inn de eerste plaats de voorstelling van de Uitstorting van de Heilige Geest op het 

Niederwildungenn altaarstuk (Afb.2.4.22), waar Maria eveneens is omgeven door 

eenn kring van apostelen, zes te linkerzijde en zes aan de rechterkant, waarbij er 

tweee links en rechts op de voorgrond zijn geplaatst als repoussoir-figuren met hun 

hoofdd in profiel weergegeven. De compositie van de Heilige Geest-meester is iets 

minderr centralistisch, doordat de figuur van Maria enigszins gedraaid is en iets 

lagerr is geplaatst. De twee apostelen die als repoussoir-figuren dienen zijn in een 

driekwartt pose gedraaid: de linker apostel is naar binnen gedraaid, zodat zijn ge-

zichtt en profil perdu is weergegeven, de rechter apostel is naar voren gewend. 
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Opmerkelijkk is dat in deze laatste figuur, weliswaar spiegelbeeldig, hetzelfde model 

iss te herkennen als de apostel links op de voorgrond in de Hemelvaart van Chris-

tuss op het Niederwildungen altaarstuk (Afb.2.4.23), zij het met dat verschil dat zijn 

voett onder zijn mantel vandaan komt. Op deze compositie van Conrad komt ook 

dee figuur van Maria wat betreft haar houding meer overeen met de compositie van 

dee Heilige Geest-meester in Parijs. 

Verderr valt op dat de kleurschakeringen van de composities van beide meesters 

elkaarr opmerkelijk benaderen, met name is de apostel links op de voorgrond in een 

gelee mantel gehuld. De monochrome kleur van de mantels van de apostelen op 

dezee voorstellingen bij beide meesters valt op, in tegenstelling tot de Hemelvaart 

vann Conrad waar wel van de verschillend gekleurde omslagen van de mantels in 

hett vormen- en kleurenspel gebruik is gemaakt. De Heilige Geest-meester heeft dit 

kleurenspell  met de mantelvoeringen alleen op de voorstellingen van de Geheilig-

denn (p.176) (Afb.2.4.24) en het Afscheid van de apostelen (p.178) (Afb.2.4.25) 

toegepast. . 

Dee Meester van het Fröndenberger altaarstuk (Afb.2.4.26) in het Westfalisches 

Landesmuseumm en de Meester van het Warendorfer altaarstuk (Afb.2.4.27) in het 

paneell  in Freckenhorst80 tonen in hun composities duidelijk hun afhankelijkheid 

vann Conrad. De eerste heeft de gehele compositie ook waar het de kleuren en een 

groott aantal details betreft, vrij letterlijk nagevolgd. De tweede meester heeft het 

geheell  iets gevarieerd en heeft onder andere Maria in een gedraaide houding weer-

gegevenn die meer die van de Heilige Geest-meester benadert. 

Bijj  Conrad kijken de apostelen wel omhoog maar hebben zij hun hoofden nooit 

zodanigg scheefgedraaid als de meest linkse bisschop op de Keizer- en Keurvor-

stentekening.. Op de compositie van de Heilige Geest-meester is de blik van de 

apostelenn minder omhoog gericht behalve van een apostel wiens hoofd tamelijk 

extreemm bijna horizontaal is gedraaid. Bij Conrad komen wij dit niet tegen, maar bij 

anderee schilders in Westfalen en ook bij Bertram blijkt dit toch wel meer voor te 
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komen.. Zo op het Sterfbed van Maria van een Conrad-navolger in de Liebfrauen-

kirchee in Arnstadt uit ca 1420 (Afb.2.4.28) en op de Hemelvaart van Christus op 

hett Passie-altaar van Meester Bertram in Hannover (1394) (Afb.2.4.29), waar op-

merkelijkk genoeg ook de kop van Maria sterk doet denken aan die op de Uitstor-

tingting van de Heilige Geest van de Heilige Geest-meester. Ook veel later komt deze 

schevee kop nog voor bij Johann Koerbecke's Hemelvaart van Maria van het Ma-

rienfelderrienfelder altaarstuk uit 1456 (Afb.2.4.30).81 

Tenslottee moet nog de muurschildering met de Uitstorting van de Heilige Geest 

vermeldd worden die zich naast nog enkele andere voorstellingen in de sacristie van 

dee Karmelietenkerk in Mainz (Afb.2.4.31) bevindt en waarschijnlijk niet lang na 

14044 werd uitgevoerd. De compositie is algemeen vergelijkbaar, maar de figuren 

zijnn niet hetzelfde. Wel opmerkelijk is dat ook hier de gebeurtenis plaatsvindt in 

eenn lage, gewelfde ruimte. 

Hett gaat om het werk van een navolger van Conrad en Stange vergeleek (ten on-

rechtee naar mijn mening) de stijl met die van de meester van de luiken in Utrecht 

(waarr overigens een andere compositie werd gebruikt voor dit thema).82 

Dee navolgers van Conrad en de Patriarchen-miniatuur 

Opp twee altaarstukken met het Sterfbed van Maria van navolgers van Conrad zien 

wijj  onder de apostelen enkele typen die sterk herinneren aan de figuren op de mi-

niatuurr met de Patriarchen, Profeten en Apostelen (f.57v) (Afb.2.4.32) met name 

dee figuur geheel rechts in Parijs namelijk op het zogenaamde Blankenberch altaar-

stukk (Afb.2.4.33-34) van de Meester van het Fröndenberger altaarstuk in het West-

falischess Landesmuseum83 en wel de apostel bij het hoofdeinde van Maria die een 

boekk openslaat alsook de wenende apostel geheel rechts met het wijwater-

emmertje.. Dezelfde baardige apostel lijk t als tweede figuur van rechts, andermaal 

terugg te keren op het altaarstuk met het Sterfbed van Maria van een Conrad-

navolgerr in de Liebfrauenkirche in Arnstadt (Afb.2.4.35) uit ca 1420.84 

Dee ruimte in het huis van Simon waarin Christus aan tafel zit (f.58) (Afb.2.4.36) 

heeftt een met ribben voorzien tongewelf terwijl de achterwand vijf boogvensters 

toont.. Dezelfde ruimtelijke constructie is terug te vinden op het Sterfbed van Ma-
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riaria in het Jacobi-altaarstuk in de Wiesenkirche in Soest (Afb.2.4.37) van de hand 

vann een Conrad-navolger de zogenaamde Meester naar het gelijknamige altaarstuk. 

Inn de voorstelling in Parijs is echter het baldakijnfronton weggelaten.85 

Conradd - De Baptist-meesters en de Heilige Geest-meester 

Ookk tussen Conrad en de Parijse groep miniaturen zijn er ontegenzeggelijk over-

een-komstenn aan te wijzen. Zo is bijvoorbeeld de apostel in de gele mantel links op 

Uitstortingg van de Heilige Geest in Parijs (p.166) (Afb.2.4.38) als repoussoir-figuur 

vergelijkbaarr met eenzelfde figuur op dezelfde voorstelling van Conrad in het 

Niederwildungenn altaarstuk (Afb.2.4.39). Zijn kop is echter in profil perdu weerge-

geven,, een motief dat elders bij Conrad terug te vinden is namelijk op het Laatste 

Avondmaall  (Afb.2.4.40) van hetzelfde altaarstuk. Wat tevens opvalt in deze voor-

stellingenn is dat ook het kleurenpalet van de miniatuur goed bij dat van Conrad 

aansluitt met name het geel van de mantel van de apostel links vooraan. 

Daarnaastt zou ik nog willen wijzen op de gekleurde gewelven in de voorstellingen 

vann de Aanbidding van de drie koningen, de Tempelopdracht, Christus voor Pila-

tuss en vooral de Bespotting van het Niederwildungen altaarstuk (Afb.2.4.41-44) die 

sterkk herinneren aan het gewelf van de ruimte waarin de Uitstorting van de Heilige 

Geestt plaatsvindt (p.166) (Afb.2.4.45), opmerkelijk genoeg niet in de open lucht 

zoalszoals meer gebruikelijk. 

Zoalss ook König reeds opmerkte, lijk t de miniatuur van de Martelaren in het Lou-

vree (Afb.2.4.46) gezien de verschillen in stijl, van een iets verschillende hand als de 

miniatuurr van de Confessores op de andere zijde van hetzelfde blad.86 Indien het 

werkelijkk gaat om een andere meester, dan vertoont deze meester affiniteit met een 

aantall  werken in Noord-Duitsland: namelijk de Gouden Panelen in Hannover 

(Afb.2.4.47-51)) en de voorstellingen van de Marteldood van Achatius en zijn 

10.0000 manschappen in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen (Afb.2.4.52) en in 

hett Westfalische Landesmuseum in Munster (Afb.2.4.53) alsmede de Grote Calva-

rierie eveneens in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen (Afb.2.4.54). 
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D EE MEESTER VAN D E MARTELAREN en D E GOUDEN PANELEN 

Zoalss gezegd meende ook König reeds in de miniatuur van de Martelaren die zich 

opp de achterzijde van het blad met de Confessores bevindt, een zodanig afwijken-

dee hand te ontwaren dat hij twijfelde aan een toeschrijving aan de Baptistmees-

ters.877 Maar net als bij de Confessores lijken er ook voor de stijl van de Martelaren 

aanknopingspuntenn te vinden in het noorden. Niet zozeer in Vlaanderen zoals 

onlangss opnieuw door Chatelet werd gesuggereerd als wel voorbij Gelre, nog oos-

telijkerr in Duitsland, namelijk in de Gouden Panelen uit Lüneburg, die thans in 

Hannoverr worden bewaard (Afb.2.4.47-51).88 

Dee zogenaamde Gouden Panelen in de Landesgalerie in Hannover zijn afkomstig 

vann het hoogaltaar van het Benedictijner klooster St Michael in Lüneburg, waar zij 

oorspronkelijkk de binnenluiken vormden van het altaarschrijn waarin onder andere 

eenn Romaans gouden antependium werd bewaard. Op deze dubbelzijdig beschil-

derdee panelen zien wij de discipelen voorgesteld als oude enigszins magere, gebo-

genn mannetjes met lange baardjes in een grote variëteit van vormen, velen met een 

ernstige,, vaak zelfs tamelijk zorgelijke uitdrukking op het gelaat.89 

Vergelijkbaree baardige figuren zijn terug te vinden op een aantal miniaturen in 

Parijs.. In de eerste plaats in de figuur van Johannes de Doper (Afb.2.4.55) op de 

miniatuurr waar hij zich heeft teruggetrokken in een grot in de woestijn (fol.57r) en 

verderr in een van de figuren op de achtergrond in het gezelschap dat vanuit de 

bosjess Johannes in zijn grot bespiedt. Voorts kunnen nog vermeld worden de fi-

guurr temidden van de Patriarchen, Profeten en Apostelen (fol.57v) (Afb.2.4.56) en 

dee discipelen op de miniatuur met Christus in het huis van Simon (fol.58r) 

(Afb.2.4.57).900 Een fraai vergelijkbaar voorbeeld van spiedende lieden is te vinden 

inn een voorstelling van de Kruisnageling in een (Duits?) Getijdenboek(?) ooit in 

bezitt van Helga Kreuter-Eggemann in Wenen (Afb.2.4.58).91 

KEULEN N 

Dee Gouden Panelen uit Lüneburg in Hannover zijn indertijd wel aan Conrad von 

Soestt toegeschreven. In elk geval zijn zij duidelijk onder zijn invloed ontstaan, 

maarr tevens is er toch ook de invloed van Meester Bertram terug te vinden. Voorts 
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iss gewezen op een relatie met Keulen in het bijzonder de Grote Kalvarieberg in het 

Wallraf-Richartz-Museumm in Keulen (Afb.2.4.59) alsook met de Meester van St 

Laurenzz in Keulen.92 

Mett name deze Grote Kalvarieberg, thans aan een Westfaals meester toegeschre-

venn die tussen 1410 en 1420 in Keulen werkzaam zou zijn geweest, verdient nade-

ree aandacht Hierop keren een aantal malen de ons welbekende scheve koppen 

terugg waarvan het kind op de Madonna met Jean de Berry in aanbidding in Parijs 

zoo een typerend voorbeeld is. Als voorbeeld zij genoemd de man met de spons aan 

eenn stok onder het kruis. Verder, direct onder deze figuur, de oude zittende man in 

gezelschapp van een klein jongetje, die omhoog wijst met zijn in een herdershand-

schoenn gehulde hand; tenslotte nog de twee zwarte soldaten geheel links in het 

midden.. Het werk is wel beschouwd als te zijn ontstaan onder Franse invloed.93 

Voorr de beul met de haakneus op de miniatuur van de Martelaren zou ik nog wil-

lenn attenderen op de knielende beul op de Geseling van Christus in Meester Ber-

tramss Passie- altaar uit ca 1394 in Hannover (Afb.2.4.60).94 

Dee Marteldood van de Heilige Achatius en zijn 10.000 mannen 

Tenslottee moeten nog de twee tamelijk vergelijkbare voorstellingen van de Martel-

doodd van de 10.000 in het Westfalisches Landesmuseum in Munster en het exem-

plaarr in het Wallraf-Richartz Museum in Keulen (Afb.2.4.61-62) toegeschreven aan 

dee Meester van de Kleine Passie worden vermeld. De compositie en de figuren 

doenn sterk denken aan de miniatuur in Parijs zonder dat er echte overeenkomsten 

zijnn aan te wijzen. In Keulen en Munster worden de martelaren de dood ingedre-

venn in de doornenstruiken. De marteldood door onthoofding zoals hier op de 

miniatuurr is voorgesteld lijk t nergens anders voor te komen maar zou een ikono-

grafischee contaminatie kunnen zijn met voorstellingen van de marteldood van de 

Heiligee Denis.95 

Opp de pendant met scenes uit de legende van de Heilige Antonius zien wij Anto-

niuss met de centaur (Afb.2.4.63), een scene die ook voorkomt in de bas de page op 

p.2400 van de Tres Be/les Heures de Notre-Dame in Parijs van de hand van de Tres R/-
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cbescbes HeuTVS-mecstet. Het gaat daarbij om een toevoeging aan het handschrift die 

waarschijnlijkk dateert tegelijk met of na de toevoegingen van de Heilige Geest-

meesterr en de Baptistmeesters.96 

D EE MEESTER VAN ST. LAURENZ 

Dee Meester van Sankt Laurenz vernoemd naar de vleugel afkomstig uit de St Lau-

renzz in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen (no.737) (Afb.2.4.64-68), wordt 

beschouwdd als een iets latere navolger van de Meester van de Heilige Veronica en 

zouu tussen ca 1415-1430 in Keulen werkzaam zijn geweest. Hij staat zeer dichtbij 

dee Meester van Veronica en is ook wel met de Gouden Panelen in Hannover in 

verbandd gebracht. Hier zij gewezen op de interessante overeenkomsten met de 

Heiligee Geest-meester. Met name de houding van de kop van Maria op de Uitstor-

tingg van de Heilige Geest in Parijs lijk t terug te vinden in die van Maria Magdalena 

opp de Noli me tangere (Afb.2.4.69) voorstelling van het altaarstuk met de Grote 

Passiee in Keulen en voorts in Maria op de Hemelvaart van Christus van het zelfde 

altaarstukk (Afb.2.4.70).97 

Voortss zou ik nog de weinig bekende maar buitengemeen fraaie en indrukwekken-

dee tekening met het Sterfbed van Maria in de National Gallery of Art in Wa-

shingtonn (Afb.2.4.71) willen vermelden die helaas altijd buiten beschouwing wordt 

gelaten.. Zij staat tussen Conrad en de Meester van St. Laurenz in. Een vergelijking 

mett het Sterfbed van Maria op de vleugel in Keulen van deze laatste meester laat 

err weinig twijfel aan bestaan in welk milieu de tekenaar te zoeken is.98 

Eenn duidelijke relatie tussen de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parijse 

groepp met Keulen is niet zo gemakkelijk aan te wijzen aangezien hetgeen met Keu-

lenn is verbonden, pluriformer en minder coherent is. Er zijn meerdere meesters 

werkzaamm geweest in deze periode. Zo bijvoorbeeld de Veronica-meester, waar-

voorr ik verder zou willen verwijzen naar de desbetreffende literatuur aangezien ik 

opp deze plaats niet dieper wil ingegaan op de problematiek mbt deze meester. El-

derss zal hij echter nog uitvoerigers aan de orde komen.99 

258 8 



Eenn muurschildering met een Kruisiging in de zuidelijke crypte van de St Severin 

inn Keulen (Afb.2.4.72-73) kan hier tenslotte niet onvermeld blijven aangezien het 

gaatt om een werk dat met een stichting van 1411 verbonden is. Het betreft een 

Christuss aan het kruis met Maria en Johannes ter weerszijde en een kleinere knie-

lendee stichter aan de voet van het kruis. Aan beide zijden zijn nog telkens drie 

staandee heiligen verbeeld (vlnr. de Heilige Maria Magdalena, De Heilige Jacobus, 

dee Heilige Severinus, en rechts: de Heilige Martinus, de apostel Philippus en de 

Heiligee Maria Egyptiaca). Te oordelen naar de afbeelding van de naschildering (van 

dee gehavende voorstelling) die Clemen gaf, was het geschilderd in een tamelijk 

expressievee stijl. Ofschoon de compositie vrij courant geweest schijnt te zijn in 

Keulen,, treft het ons dat de compositie met de vrij volumineuze figuren sterk her-

innertt aan de tekening van de Keizer en Keurvorsten. Het lijk t echter niet om de-

zelfdee meester te gaan. Clemen suggereerde als mogelijke naam de gerennomeeer-

dee meester Hermann Wynrich van Wesel die in 1413/14 overleed. Maar ook van 

meesterr Wynrich is geen gedocumenteerd werk overgeleverd zodat wij geen beeld 

vann zijn schilderwijze hebben.100 
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AKENN en KEULEN 

Inn het bijzonder wil ik hier nog het zogenaamde Falkenstein-Saarwerden-altaarstuk 

inn de Dom in Aken (Afb.2.4.74) vernielden voorstellende een Madonna met vier 

heiligenn (de Heilige Matthias, Heilige Erasmus, Maria Egyptiaca en de Heilige Be-

nedictus)) met op de luiken de stichters Friedrich von Saarwerden, aartsbisschop 

vann Keulen (+1414) en Werner von Falkenstein, aartsbisschop van Trier (+1418) 

aanbevolenn door respectievelijk de Heilige Petrus en de Heilige Paulus. Op de bui-

tenzijdenn zijn Karel de Grote en Johannes de Doper afgebeeld. In hoeverre het 

gaatt om een product uit een werkplaats in Aken of Keulen, is niet te beantwoor-

den.. In elk geval is het in deze contreien ontstaan.101 

Voortss zou ik nog het Driekoningen altaarstukje in Detroit (Afb.2.4.75) willen 

noemenn dat weliswaar sterk werd gerestaureerd102, en het zogenaamde diptiekje op 

perkamentt met de Kruisiging en de Heilige Anthonius in het J.Paul Getty Museum 

inn California toegeschreven aan de Veronica-Meester (Afb.2.4.76). Zeer opmerke-

lij kk in de miniatuur van de Heilige Anthonius zijn de scheve koppen vergelijkbaar 

mett die van de Keurvorsten op de tekening in het Wapenboek, en voorts het detail 

vann de houding van de rechterhand van de Heilige Anthonius die vrijwel identiek 

iss aan de zwerende handen van de wereldlijke keurvorsten (Afb.2.4.77, 79). Het 

gebaarr is overigens reeds te vinden bij Christus op de Mariakroning van het 

Bocholtt Diptych, Pfarrhaus von St Georg, Bocholt (ca 1320) (Afb.2.4.78).103 

Mett deze twee miniaturen zijn nog twee paneeltjes met de Heilige Leonard en de 

Heiligee Christophorus in verband gebracht respectievelijk in het Koninklijk Muse-

umm in Antwerpen en in het Statens Museum for Kunst in Kopenhagen 

(Afb.2.4.80).. Ofschoon de omlijstingen van de figuren van deze twee stukken 

nauww verwant zijn, zijn deze toch zodanig verschillend dat het niet waarschijnlijk is 

datt ze tot een en hetzelfde ensemble hebben behoord.104 

Enigszinss apart staan de zogenaamde diptiekjes in Antwerpen en Baltimore 

(Afb.2.4.81-86)) die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit de Chartreuse de 

Champmoll  in Dijon. Zoals De Coo indertijd heeft laten zien is de ikonografie van 
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dee voorstelling van de Geboorte waar Jozef zijn hozen tot windsels prepareert, te 

verbindenn met de verering van de relieken van de hozen van Jozef in Aken. De 

stijll  van de paneeltjes staat dichtbij die van de Veronica-Meester en de genoemde 

tweee miniaturen in het Getty Museum, hoewel het om afzonderlijke meesters gaat. 

Dee toeschrijving door Chatelet aan Jan Maelwael zelf lijk t gesuggereerd door het 

gegevenn dat Maelwael in Dijon werkzaam is geweest Uiteraard kan de mogelijk-

heidd niet worden uitgesloten, maar het is slechts een hypothese. De toeschrijving 

ervann aan Jan Maelwael zou in elk geval enigszins contrasteren met de toeschrij-

vingg van de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep aan Maelwael en 

dee Gebroeders Limburg.105 

Conclusie e 

Ikk zou uit het voorgaande willen concluderen dat er tussen de groep Parijs en de 

schilderkunstt in Duitsland dat wil zeggen Neder-Saksen, Westfalen en Keulen, vele 

overeenkomstenn zijn aan te wijzen: niet alleen compositorisch en ikonografisch 

maarr ook wat betreft de keuze van de motieven en van de kleuren. De overeen-

komstenn zijn zodanig dat men zich kan afvragen in hoeverre het niet zozeer gaat 

omm invloeden vanuit Parijs in de richting van Duitsland zoals wel door Bella Mar-

tenss is gesteld, alswel omgekeerd namelijk van een invloed vanuit Duitsland naar 

Parijs,, althans voor de periode waar hier sprake van is. Wel kan gesteld worden 

zoalszoals ook Corley opmerkte dat bij Conrad en de Parementmeester duidelijk aan-

wijsbare,, gemeenschappelijke ikonografische kenmerken zijn aan te wijzen. De 

richtingg waarin deze invloed zich heeft bewogen, is lastig te bepalen. Maar in elk 

gevall  behoorde de Parementmeester evenals Conrad duidelijk tot een oudere gene-

ratiee dan de meesters (afgezien misschien van Jan Maelwael) die hier aan de orde 

zijn.. Alvorens uitvoerig aandacht te besteden aan Meester Francke, dient nog kort 

overr Luik en Brabant gesproken te worden. 

LUIKK en BRABANT 

Uitt de contreien van Luik en Brabant zijn in feite weinig werken bewaard gebleven 

enn hieronder bevindt zich geen die aanknopingspunten biedt met de groep van 

Parijs.1066 Met betrekking tot Luik is weinig met zekerheid te zeggen. Het enige 
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voorbeeldd is het zogenaamde Norfolk triptiekje in het Museum Boymans van 

Beuningenn (Afb.2.4.87) dat vanwege de specifieke heiligen die er op voorkomen 

mett Luik verbonden is. Het wordt ca 1415-1420 gedateerd, maar qua stijl biedt het 

inn dit verband geen aanknopingspunten.107 Voorts kan nog gewezen worden op 

driee minder bekende beschilderde voorwerpen die uit deze tijd dateren en (ruim 

genomen)) uit deze streken afkomstig zijn.Het gaat, in het eerste geval, om een 

reliekkistjee met de voorstelling van de terechtstelling van de Heilige Mauritius in 

hett Musée des Arts anciens du Namurois in Namen (Afb.2.4.88) en afkomstig is 

uitt de abdij van Floreffe. Goetghebeur vergeleek de beschildering ervan met een 

retabell  in het Hessische Landesmuseum in Darmstadt dat uit Wernigerode in 

Westfalenn afkomstig is. In dit verband is het kistje echter in die zin van enige bete-

keniss dat de figuur naast de koning op de voorstelling van de terechtstelling van de 

heiligee eenzelfde kleding draagt als de keurvorst met het stafje geheel rechts voor-

aann op de Keizer- en Keurvorstentekening.108 Een enigszins vergelijkbaar object is 

hett beschilderde reliekenkastje met de HH Hieronymus, Johannes de Doper (met 

stichterr en wapen), Katharina en Agnes (Afb.2.4.89), bewaard in de sacristie van 's-

Herenelderenn in Belgisch Limburg. Het tweede beschilderde object waarop ik in 

ditt verband opmerkzaam wil maken is het drieluikje in Mechelen met een Calvarie 

(Afb.2.4.90),, twee engeltjes en voorzien van 15 compartimentjes met figuurtjes van 

heiligenn waaronder zich kleine holtes bevinden waarin kleine stukjes perkament 

warenn geborgen met de namen van de heiligen. Vermoedelijk waren er oorspron-

kelijkk ook partikeltjes van relieken bijgevoegd. Het is afkomstig uit het Onze-

Lieve-Vrouwengasthuiss in de stad. De stijl is grossomodo vergelijkbaar aan die van 

hett reliek-kistje in Namen en het Norfolk-triptiek en een datering in dezelfde tijd 

lijk tt aannemelijk. Verder kan het vergeleken worden met het Cardon baldakijn-

tabernakell  in het Louvre (Afb.2.4.91) dat gewoonlijk beschouwd wordt als een 

produktt uit de Beneden-Rijnstreek.109 Tenslotte zij het houten triptiek met een 

fragmentt van de sluier van O.L. Vrouwe (Afb.2.4.92) vermeld met in het midden 

eenn boorduursel met God de Vader en versierd met vergulde letters, juwelen en 

edelstenenn waarop het fragment is bevestigd, alsmede de Annunciatie op de be-

schilderdee luiken. Het betreft een gift van Troost van Millen (+1388) en het wordt 

bewaardd in de kerkschat van OLV Basiliek in Tongeren.110 
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Mett deze voorbeelden uit Brabant zouden wij inmiddels geruisloos de grens van 

ditt hertogdom hebben overschreden. Maar veel andere getuigenissen van de schil-

derkunstt in Brabant in deze tijd hebben wij evenmin. In het Koninklijk Museum in 

Brussell  bevindt zich nog een langwerpig paneel met scenes uit het leven van Maria, 

hett zogenaamde Kortessem-dossale (Afb.2.4.93-95), vermoedelijk daterend uit het 

eindee van de 14de eeuw en afkomstig uit het Maasland.111 Aan de hand van dit 

uiterstt geringe aantal overblijfselen is helaas geen coherent beeld meer te vormen 

vann hetgeen ooit in deze contreien aan schilderkunst is geproduceerd en heeft be-

staan. . 

Dee Apocalypse in de BN Parijs 

Dee zogenaamde Parij se Apocalypse BN ms néerlandais 3 (Afb.2.4.96) kan in dit 

verbandd niet onvermeld blijven aangezien het aanvankelijk als Zuidelijke Neder-

landenn werd gekwalificeerd. Panofsky suggereerde enigszins cryptisch dat "the 

originn of the great master must be sought in a borderline district between the 

Southwestt and the Northeast of the Netherlands, as likely as not in or near Liege." 

Nordstromm meende dat de oorsprong van het handschrift in Oost Vlaanderen 

gezochtt diende te worden en Smeijers was overtuigd van een Brugse origine. Hij 

verbondd het, naar mijn mening ten onrechte, met het handschrift van abt Haut-

schildd in de Pierpont Morgan Library (Afb.2.4.97). Recentelijk heeft De Hommel-

Steenbakkerss in haar uitvoerige en grondige studie laten zien dat de plaats van ont-

staann ervan naar alle waarschijnlijkheid toch in Vlaanderen en mogelijk zelfs in 

Bruggee is te zoeken en wel in de periode 1403-9.112 

Mett de Apocalypse kan naar mijn mening mogelijk nog het kleine paneeltje in Ber-

lij nn met de Geboorte van Jezus (Afb.2.4.98) in verband gebracht worden, een 

werkjee dat niet door De Hommel-Steenbakkers in haar onderzoek werd betrokken. 

Hett werd ooit door Panofsky aan Noord-Gelre of Cleve toebedeeld.113 

Vlaanderen n 

Aann Vlaanderen dient nog een enkel woord gewijd te worden. Recentelijk heeft 

Smeijerss een waarlijk monumentaal overzichtswerk over de rniniatuurschilderkunst 
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inn Vlaanderen het licht laten zien. Het werk betreft overigens niet uitsluitend 

Vlaanderenn aangezien ook omringende gebieden (dat wil zeggen de zuidelijke Ne-

derlandenn inclusief Luik) werden behandeld zoals Smeijers ook zelf aangaf. Maar 

inn dit weliswaar fraaie en waardevolle boek zijn ternauwernood werken te vinden 

diee aanknopingspunten bieden voor de groep van de Keizer- en Keurvorstenteke-

ningg en de Parij se miniaturen waar het hier toch om gaat114 

Hett handschrift in Wiesbaden 

Eenn aparte vermelding verdient tenslotte nog de codex in het Haupstaatsarchiv 

Wiesbadenn (Afb.2.4.99), ms 3004 B 10. Het gaat om een verzamelbundel met een 

wonderlijkee mengelmoes van ingeplakte tekeningen die van religieuze teksten wer-

denn voorzien en verschillende handen en stijlen tonen. Het handschrift werd in 

14100 voltooid. Martha Renger heeft het uitvoerig bestudeerd. Zij dateerde de teke-

ningenn in de periode 1380 tot 1410 maar bij gebrek aan aanwijzingen is naar haar 

meningg een nadere bepaling van de plaats van ontstaan van het handschrift niet 

mogelijk.. Het watermerk van een groot aantal tekstpaginas's van het handschrift 

correspondeertt met dat van papier dat in 1401 in Gent is gebruikt. Smeijers 

schreeff  het handschrift toe aan de Zuidelijke Nederlanden. Vanwege het heteroge-

nee karakter en het ontbreken van mogelijkheden tot localisatie van de tekeningen 

enn de teksten, biedt het geheel in feite weinig aanknopingspunten.115 

Conclusie e 

Mett betrekking tot Luik, Brabant en Vlaanderen is dus in feite helaas bitter weinig 

tee zeggen in relatie tot de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parij se groep. 

MEESTERR FRANCKE 

Naastt de twee grote meesters in Noordwest- en Middenwest-Duitsland en de 

schilderss in Keulen moet tenslotte nog de derde grote meester besproken worden 

diee weliswaar in een iets latere periode actiefis geweest (ca 1414-1436) namelijk 

Meesterr Francke.116 

Tott nog toe is een mogelijke relatie met de werken die aan Meester Francke wor-

denn toegeschreven, nauwelijks onderkend of zelfs gesuggereerd. Toch had dit 
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enigszinss voor de hand gelegen want van het weinige dat wij over Meester Francke 

weten,, is dat hij afkomstig is geweest uit de stad (of het graafschap) Zutphen, uit-

gerekendd gelegen in het hertogdom Gelre! Uiteraard is het de vraag in hoeverre 

aann dit gegeven ook artistiek gezien enige betekenis van belang kan worden toege-

kend.117 7 

Meesterr Francke is een schilder over wie nog altijd weinig zekerheid bestaat. Er 

zijnn twee fragmentarisch bewaard gebleven altaarstukken en enkele losse panelen 

aann hem toegeschreven: de panelen van het Barbara-retabel in Helsinki 

(Afb.2.4.100),, de fragmenten van het zogenaamde Engelandvaarders altaarstuk in 

Hamburgg (Afb.2.4.101) en de twee versies van Christus als man van smarten in 

Hamburgg en Leipzig (Afb.2.4.102-103). 

Weliswaarr zou er een tijdspanne van meer dan een decennium tussen de Keizer-

enn Keurvorstentekening en het vroegst te dateren werk van Meester Francke na-

melijkk het Barbara altaarstuk in Helsinki (ca 1415) bestaan, en zelfs van meer dan 

tweee decennia met het Engelandvaarders altaarstuk in Hamburg (1425-36), maar 

datt neemt niet weg dat er in de vier werken bepaalde typische constanten in de 

vormenn en de stijl zijn aan te wijzen.118 

Err lijk t weinig twijfel aan te bestaan dat de herkomst van de stijl van Meester Fran-

ckee in principe bij Meester Bertram gezocht kan worden: de zware figuren en de 

bredee platte, schuin gedraaide (of, zo men wiL platgeslagen), tamelijk plompe ge-

zichten.. Een opmerkelijk verschil is wel dat de ogen van de figuren bij Meester 

Bertramm over het algemeen wat groter zijn. Maar de dramatiek, de emotionaliteit 

enn het expressieve karakter zijn veel prominenter aanwezig bij Meester Francke 

dann bij Meester Bertram. Zo is het drama van Christus' Passie bij de eerste aan-

zienlijkk intenser doorvoeld. Dit is juist ook de bijzondere karakteristiek van Mees-

terr Francke. Uiteraard mogen wij niet uit het oog verliezen dat hij tot een iets late-

ree generatie heeft behoord dan Meester Bertram. In elk geval is zijn stijl qua zware, 

somss grove vormen zeer verwant aan die van Meester Bertram en het zou niet 
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verbazenn als het zo geweest is dat hij inderdaad deze na zijn dood in 1414 feitelijk 

iss opgevolgd als toonaangevend meester in Hamburg. 

Anderzijdss is bij Meester Francke ook een grote affiniteit te bespeuren met de stijl 

vann Conrad von Soest waarbij met name de lange handen met de spitse vingers 

alsookk de volle, kleurige mantels met elegante, ruim vallende plooien als typische 

kenmerkenn genoemd kunnen worden. 

Hierbijj  zou ik echter nog willen benadrukken dat Meester Francke duidelijk meer 

aandachtt heeft gehad voor het individuele karakter van zijn figuren: de vrouwenfi-

gurenn hebben elegantere, smallere handen en dunnere vingers dan de beulen en het 

anderee gespuis die grovere handen hebben en onguur uit hun boerse koppen kij-

ken.. In elk geval is er in dat opzicht minder uniformiteit dan bij Meester Bertram. 

Meesterr Francke is in al deze details aanzienlijk subtieler. Ook de variëteit in de 

haardoss van de verschillende figuren is kenmerkend. Het is duidelijk dat de mees-

terr daar aandacht voor heeft gehad juist met het oogmerk uniformiteit, eentonig-

heidd en herhaling te vermijden. 

Karakteristiekk zijn de plompe brede gezichten, vaak scheef omhoogkijkend, met 

eenn accent op de brede wangen en de hals, de monden met sanguine lippen en de 

kleinee vooruitstekende kin, de vrij kleine ogen en de gericht kijkende blik. De 

sprekendee handen kunnen variëren al naar gelang de figuur die is uitgebeeld. Zo 

zijnn de handen van de Heilige Barbara dun en slank, terwijl de beul die haar op de 

Veroordelingg vasthoudt (Taf.5) (Afb.2.4.104) flinke knuisten heeft. Meester Franc-

kee heeft een voorkeur voor halflange baarden die aan beide zijden uitpunten. In de 

kledingg en de kleuren van de kleding van zijn figuren die telkens in de opeenvol-

gendee voorstellingen op het Barbara-altaarstuk terugkeren, is hij opmerkelijk con-

sequent. . 

Meesterr Francke - Keizer- en Keutvorstentekening 

Hierr zou ik met name willen wijzen op een aantal details op de panelen van het 

Barbara-- altaarstuk die een opvallende overeenkomst vertonen met die van de 

Keurvorstenn op de tekening in het wapenboek.119 De koppen van de twee mannen 
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linkss op de Achtervolging (Taf.3) en opnieuw de man met de rode muts links op 

dee Marteling met de fakkels (Taf.7) (Afb.2.4.105) 2ijn in de opbouw en houding 

goedd vergelijkbaar met die van de bisschoppen links op de Keizer- en Keurvor-

stentekening. . 

Dee vorm van de handen van Barbara op de Veroordeling (Taf.5) is vergelijkbaar 

mett de linkerhand van de eerste elector rechts op de Keizer- en Keurvorstenteke-

ningg (Afb.2.4.106). De linker-hand van de beul rechts op de Marteling met de fak-

kelss (Taf.7) kan, evenals Pilatus' hand op zijn knie op de Geseling van Christus 

(Taf.. 14), vergeleken worden met de hand waarmee Karel de Grote zijn zwaard 

vasthoudtt op de Keizer- en Keurvorstentekening (Afb.2.4.107). 

Dee opgeheven zwerende handen van de electoren rechts zijn te vergelijken met de 

linkerhandd van Barbara op het Dispuut (Taf.1) en de linkerhand van Marcianus 

zittendd op de troon op de Veroordeling (Taf.5) (Afb.2.4.108). 

Verderr zij nog vergeleken de rechterhand waarmee Marcianus zijn zwaard vast-

houdtt op de Geseling (Taf.6) met die van Karel de Grote op de Keizer- en Keur-

vorstentekeningg en zijn linkerhand die hij op de knop van het gevest laat rusten 

mett de linkerhand van de linker bisschop op de Keizer- en Keurvorstentekening 

(Afb.2.4.109);; de houding van de kop van de Heilige Barbara op het Dispuut 

(Taf.1)) met haar vader kan vergeleken worden met de kop van de elector op de 

Keizer-- en Keurvorstentekening links vooraan (Afb.2.4.110). 

Dee mantelplooien van Karel de Grote op de Keizer- en Keurvorstentekening val-

lenn in ronde pijpachtige plooien omlaag en zijn vergelijkbaar met die van het her-

dertjee links op de Achtervolging van Barbara en met de plooival van de mantel van 

Marcianuss op de Marteling met de fakkels (Taf.7) (Afb.2.4.111). 

Gezienn deze karakteristieke overeenkomsten lijk t een toeschrijving van de Keizer-

enn Keurvorstentekening aan Meester Francke derhalve geenszins a priori uit te 

sluiten.. Daarmee zou zich naast Willem, Herman en Jan Maelwael nog een vierde 

kandidaatt voor het auteurschap van de tekening hebben aangediend. 
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Meesterr Francke - de Heilige Geest-meester en de Baptistmeesters 

Wanneerr wij nu de Parij se groep van de Heilige Geest-meester en de Baptistmees-

terss vergelijken met het werk van Meester Francke dan vallen in deze miniaturen 

ondankss de verschillen, opnieuw dezelfde zojuist genoemde karakteristieken op, 

mett name de houding van de koppen, de zware gezichten en de individualiteit van 

dee figuren. Zo is bijvoorbeeld de kop van van de bebaarde Dioscorus (derde van 

links)) op de Marteling met de fakkels (Taf.7) te vergelijken met de apostel vooraan 

linkss in het paviljoentje op de Uitzending van de apostelen p.178 (Afb.2.4.112) in 

hett handschrift in Parijs. 

Dee opbouw van de landschappen bij de Heilige Geest-meester is tot op zekere 

hoogtee vergelijkbaar. Zo kunnen de rotsformaties met de boompjes (op de Op-

standingg van de doden (169) en het Afscheid van de apostelen (178)) vergeleken 

wordenn met de overkragende aardschollen of plateau's bij Meester Francke op het 

Verraadd van de Heilige Barbara (Taf.3) en de Aanbidding van het Christuskind 

(Taf.. 10) (Afb.2.4.113) waar in het laatste geval de formaties de randen van de grot 

vormen.. Bij Meester Francke gaat het echter om bescheidener en afgezwakte vor-

menn en in feite om niet meer dan een echo. De conceptie van het landschap van 

dee Heilige Geest-meester lijk t terug te voeren op die van Jacquemart. Ook bij de 

Meesterr van de Tris Riches Heures en de Boucicaut-meester is de echo van Jacque-

mart'ss opvatting terug te vinden. 

Dee torens en het gebouw die in de verte boven de horizon uitsteken op het 

Muurwonderr van Meester Francke (Taf.2) tonen een vergelijkbaar sott'insü-

perspectieff  als bij de Heilige Geest-meester p.162 en 178 (Afb.2.4.114) (zoals ge-

zegdd is dit perspectief veelvuldig bij de Meester van de Tra Riches Heures terug te 

vinden). . 

Opp de Confessores is de split van de tuniek van de bisschop met een boek rechts 

afgezett met een brede gouden band. Hetzelfde motief is terug te vinden bij de 

Gevangenzettingg van de Heilige Barbara in Helsinki (Taf.4), bij Maria op de Ge-

boortee (Taf. 10) en de knielende koning op de Aanbidding van de drie Koningen in 

Hamburgg (Taf.11) (Afb.2.4.115). 
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Dee helpende hemelse engelenschaar is als motief in het noorden vaker aan te tref-

fen:: niet alleen bij Meester Francke maar ook bij Conrad von Soest en de Veroni-

ca-meester.. Deze schare die op de Doop van de Heilige Geest-meester p.162 het 

hemdd van Christus tijdelijk in de lucht houdt (zodat het niet in aanraking zal ko-

menn met de aarde, is vergelijkbaar met de engeltjes die de mantel van Maria op-

houdenn op de Geboorte in Hamburg (Taf.10) of met die op de Man van Smarten 

inn Hamburg (Taf. 19). Daar houden twee engeltjes aan de onderzijde vooraan een 

doekk vast terwijl twee andere de mantel van Christus ophouden en tegelijkertijd, 

bijgestaann door een derde collega in de hemel, een doek van brocaat achter Chris-

tuss vasthouden. Hiermee bewerkstelligde de schilder een interessante dieptewer-

kingg in zijn voorstelling. Het motief van een zwevend engeltje dat het hemd van 

Christuss ophoudt is ook nog terug te vinden op de Doop (op de achterzijde van 

hett paneeltje met de Annunciatie) in Baltimore (Afb.2.4.116).121 

Bellaa Martens was indertijd juist tot de conclusie gekomen dat Meester Francke 

zijnn stijl ontleende aan en ontwikkelde uit Franse bronnen.122 Hier zij slechts op-

gemerktt dat aan Bella Martens de Keizer- en Keurvorstentekening en de miniatu-

renn van de Heilige Geest-meester en de Baptist-meesters onbekend zijn geweest 

Voortss is ook de kwestie van de meesters van 1402 niet langer meer houdbaar na 

dee publikaties van Meiss, Winter en Buettner. In feite is de verwarring sindsdien 

alleenn maar toegenomen.123 

Tenslottee dient in dit verband nog de Boucicaut-meester kort vermeld te worden 

wienss miniaturen volgens Bella Martens tot voorbeeld gediend zouden hebben 

voorr Meester Francke. Meiss' datering van het getijdenboek van de maréchal de 

Boucicautt in het Musée Jacquemart-André in Parijs ca 1405 kan zonder meer ver-

worpenn worden. Naar de mening van Chatelet 2000 is een datering tussen 1412 en 

14166 aannemelijker. Gezien het feit dat Boucicaut in de slag bij Azincourt in 1415 

doorr de Engelsen gevangen werd genomen en uiteindelijk in 1421 in Engeland in 

gevangenschapp is gestorven alsmede het feit dat de suffrages in het handschrift 

beginnenn met de Heilige Leonard, de beschermheilige van gevangenen, lijk t in elk 

gevall  een datering van het handschrift na 25 oktober 1415 toch het meest voor de 
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handd te liggen. Zo is het geenszins uit te sluiten dat Antoinette de Turenne het 

handschriftt heeft laten maken voor haat gemaal in gevangenschap in Engeland.124 

Dee opkrullende haardos van de oprijzende doden op de Opstanding van de Heili-

gee Geest-meester p.169 en met name van de blauwe engel vooraan op de Doop is 

terugg te vinden in het werk van Meester Francke bijvoorbeeld de engel die Chris-

tuss ondersteunt op de Man van smarten in Leipzig (Taf.9) maar ook bij de engel-

tjess op de Man van Smarten in Hamburg en bij Johannes op de panelen met de 

Kruisdragingg (Taf. 15) en de Graflegging (Taf. 17) van het Engelandvaarders altaar-

stukk eveneens in Hamburg (Afb.2.4.117-118).125 Wij dienen hierbij niet uit het oog 

tee verliezen dat het Engelandvaarders-altaarstuk geruime tijd later is ontstaan zodat 

rekeningg gehouden mag worden met een verdere evolutie van de stijl van Meester 

Francke.126 6 

Dann zij nog gewezen op de gebarende handen op de Uitstorting van de Heilige 

Geestt van de Heilige Geest-meester (p.166). De handen zijn weliswaar niet iden-

tiekk in hun vormen maar het wonderlijke patroon dat zij vormen is vergelijkbaar 

mett dat van de handen van de treurende vrouwen onder het kruis op het fragment 

vann Meester Francke in Hamburg (Afb.2.4.119). 

Tenslottee is de weergave van het blonde haar van de Heilige Barbara bij haar ge-

vangennemingg (Taf.4), van de Madonna op de Geboorte (Taf. 10) en van Maria 

Magdalenaa bij de treurende vrouwen onder het Kruis (Taf.16) te vergelijken met 

diee van de blauwe engel en Johannes op de Doop in het handschrift in Parijs 

(p.162)) (Afb.2.4.120). 

Ofschoonn de beschilderde panelen van het Barbara altaarstuk van Meester Francke 

inn Helsinki altijd de meeste aandacht hebben gekregen, is wel opgemerkt dat het 

zeerr waarschijnlijk is dat Meester Francke ook verantwoordelijk is geweest voor 

hett ontwerp voor het gebeeldhouwde middenrelief met de Dood van Maria. Dit 

relieff  toont apostelen die met hun zware baarden en krullende haardossen een 

opvallendee gelijkenis vertonen met de apostelen van de Heilige Geest-meester op 
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(p.166)) (Afb.2.4.121-123) in het handschrift in Parijs. Met name de apostel die een 

doomm uit zijn voet trekt(?) midden op de voorgrond lijk t wat zijn kop betreft zeer 

veell  op de zittende apostel geheel rechts in Parijs.127 

Hoewell  dus beslist niet zonder meer gesteld kan worden dat de Heilige Geest-

meesterr geïdentificeerd kan worden met Meester Francke, staat hij toch aanzienlijk 

dichterr bij Meester Francke dan bij Meester Bertram of Conrad.128 (Afb.2.4.125-

126). . 

*** * 
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