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II.5A.. DE SCHILDERKUNST IN D E GEBIEDEN RONDOM GELRE 

2.. De Noordelijke Nederlanden: Utrecht en Holland 

Wanneerr wij onze blik nu naar het westen wenden, in het bijzonder naar de Ne-

derlandenn (althans het gebied dat zich boven de rivieren bevindt) dat wil zeggen 

globaall  gesproken het Sticht en Holland omstreeks 1400, dan tonen de Keizer en 

Keurvorstentekeningg en de Parijse groep tot op zeker hoogte een aantal kenmer-

kenn die zijn terug te vinden vooral in de miniaturen van een groep handschriften 

diee aan het eind van de 14de en het begin van de 15de eeuw vermoedelijk in deze 

contreienn zijn ontstaan. Op grond van hetgeen hierover is gepubliceerd, zou men 

haastt de indruk krijgen dat er slechts de miniatuurkunst heeft gebloeid. Ten on-

rechte,, want uit de archivalia is in de loop der tijden wel iets meer bekend gewor-

denn over het bestaan van schilders en hun activiteiten. Wij blijken echter vooral op 

miniaturenn aangewezen te zijn aangezien er vrijwel geen schilderingen op paneel 

bewaardd zijn gebleven en de muur- en gewelfbeschilderingen voorzover zij zijn 

overgebleven,, zich vrijwel allemaal in een buitengewoon slechte staat bevinden, zij 

hierr gezwegen over de overige kunsten in de vorm van kazuivels, wandtapijten, 

glazenn vensters, beschilderde puien, gebruiksvoorwerpen etcetera.129 

Inn het volgende wil ik, alvorens dieper in te gaan op de miniaturen, eerst een be-

knoptee en tamelijk globale (en dus onvolledige) indruk geven van hetgeen uit de 

archivaliaa over schilders in Holland en het Sticht bekend is vóór en omstreeks 

1400.. Vervolgens wil ik enkele belangrijke werken op paneel kort noemen om een 

indrukk te geven voor welke problemen wij staan bij de ordening van het materiaal 

enn de toeschrijving en datering van de afzonderlijke werken. 

SCHILDERSS IN HOLLAND EN UTRECHT 

A,, Schilders 

Mett betrekking tot Holland en Utrecht is het aantal archiefdocumenten ca 1400 

waarinn schilders of schilder-opdrachten worden vermeld, zeer schaars. Voor de 

periodee (1358-78) voorafgaande aan die waarvan hier sprake is, publiceerde Tóth-

Ubbenss een aantal gegevens uit de tresorierekeningen van het Hollands-Beierse 
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huiss die betrekking hebben gehad op de beeldende kunsten. Daaruit blijkt wel wel-

kee tamelijk ondergeschikte rol de schilderkunst in het geheel hiervan heeft ge-

speeld.. In dat opzicht is het beeld dat naar voren komt nauwelijks verschillend van 

datt dat Nijsten voor Gelre heeft geschetst of Van Oostrom en De Boer voor de 

ietss latere Hollandse periode.130 Het betrof, zoals gebruikelijk, vooral de beschilde-

ringg van militaire en heraldische zaken: schilden, vaandels, harnassen en daarnaast 

wagens,, wiegen en kaarsen alsmede ontwerpen en patronen voor textilia en bor-

duurwerk.. All e opdrachten die ook de vooraanstaande meesters zeker niet te min 

waren.. Voorts het stofferen (beschilderen) van houten en stenen beelden, van 

lambrizeringenn en gewelfstenen.131 

Hett verbreide misverstand dat een "beeldemaker" een beeldhouwer 132 zou zijn 

geweest,, is er de oorzaak van geweest dat tal van schilders niet als zodanig zijn 

herkend.. In Brugge heette de gilde waarin ook de schilders waren opgenomen, de 

güdee van de beeldemakers en zadelmakers en in vele andere steden (onder andere 

Utrecht,, Keulen, Parijs, Chalons-sur-Seine, Venetië) waren de schilders en zadel-

makerss eveneens vanouds in een gilde verenigd.133 

Hett aantal documenten is echter gering, niet in de laatste plaats vanwege het ont-

brekenn van of lacunes in de bronnen. Vanaf 1388 wordt in Hollands-Beierse dienst 

eenn zeker Jacob van Mynnecken vermeld. Te oordelen naar zijn naam was hij zeer 

waarschijnlijkk afkomstig uit München en wellicht met de Beierse graven meege-

komenn naar Holland, door hen uitgenodigd ofwel op eigen gelegenheid hierheen 

gereisd.. Zo beschilderde hij naast allerlei andere zaken ook wapenschilden en de 

tombee van Margareta van Brieg die tevens verguld werd. Na 1395 komt hij niet 

meerr in de rekeningen voor.134 

Eenn andere kunstenaar die in Den Haag voor het hof werkzaam is geweest, was 

T)yrckk den beeldemaker inden Hage' die met het oog op de expeditie van Willem 

vann Oostervant naar Ter Luine in 1399 onder andere 300 wapenschilden leverde. 

Hijj  werd "beeldemaker" en mailie genoemd, waaruit naar voren komt dat hij dus 

eenn schilder is geweest.135 
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Dee vermeldingen van schilders uit Haarlem en Leiden zijn spaarzaam: uit Haar-

lem(?)) was een zekere beeldemaker, meester Willem van Haerlem ontboden "... 

ommee denghele te vermaken in die capelle in den Hage..."136 In Leiden waren 

Willemm Paeu in 1412-14 en Heynriic den Beeldemaker in 1417 actief.137 

Denn Haag was uiteraard niet het centrum van de economische activiteiten van 

Hollandd en de plaats waar een zodanige vraag naar schilderwerkzaamheden (van 

welkee aard ook) bestond dat meerdere schilders er hun levensonderhoud konden 

verdienen.. Het grote economische gebeuren speelde zich af in Dordrecht dat om-

streekss 1400 een van de grootste en belangrijkste steden van Holland was. In 1367 

verleendee Albrecht van Beieren het gilde van deze stad waarin ook de schilders 

warenn opgenomen, een privilege. Weliswaar ging het om een verzamelgilde waarbij 

behalve,, in de eerste plaats, de zilversmeden ook de beeldenmakers, de glazenma-

keres,, de zadelmakers (de ryemmakers) en de potgieters zich hadden aangeslo-

ten. . 

Hett is dan ook in deze stad geweest waar de beeldenmaker Jan de Beijer woonde 

(off  verbleef) tot wie hertog Albrecht zich in de winter van 1386-1387 heeft gewend 

mett het oog op het grafmonument dat hij voor zijn overleden vrouw Margaretha 

vann Brieg (+26 feb.1386) in de hofkapel in Den Haag wilde laten oprichten. Hij 

gaff  Jan de opdracht om naar Brussel en Utrecht te reizen om hiertoe geschikte 

meesterss te vinden.119 In december had Albrecht met hetzelfde doel ook reeds een 

mann naar Doornik gestuurd en daarnaast waren nog twee werklieden naar Valenci-

enness afgereisd om het grafmonument van keizerin Margaretha, Albrechts moeder, 
140 0 

opp te nemen. 

Eerderr had Jan van Blois (1372-1381) voor de beschildering van de kapel in zijn 

slott in Schoonhoven in 1361 alsmede voor andere zaken in het jaar daarop een 

zekeree Jan van St. Omaers (Jean de Saint-Omer) aangetrokken. Deze Jan van St. 

Omaerss werd voorts nog in Utrecht vermeld in 1360. Verder is over hem bekend 

datt hij (indien het om dezelfde persoon gaat) in 1371 drie miniatuurschilderingen 

voorr het graf van de zojuist gestorven koningin Jeanne d'Evreux (de weduwe van 

koningg Charles Ie Bel, 1294-1322-1328) in de Franciscanerkerk in Parijs vervaar-

digde.. Zo er al enige Franse invloed is geweest in de gebieden boven de grote ri-
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vierenn dan heeft deze plaatsgevonden via Schoonhoven door toedoen van Jan van 

Blois.141 1 

Hett is aan te nemen dat et in de stad Utrecht, gezien haar omvang en samenstel-

ling,, een groter economisch draagvlak heeft bestaan voor meer schilders. Zij waren 

aangeslotenn bij het zadelaarsgilde waarin ook de beeldsnyders (deels), de "cleers-

crijvers",, scheedenmakers, verlichters, en later, ook (later) de boekdrukkers, bin-

ders,, en voorts de tripmakers, klompenmakers en goudslagers waren opgenomen. 

Hett vroegste document met betrekking tot de gilde dateert uit 1402. Maar ook hier 

iss het aantal archivalia over schilders en informatie over hun activiteiten in deze 

tijdd uitermate schaars. In een thans vedoren oud Rekenboek van 't Zadelmakers-

gildd beginnende anno 1367 werden twee schilders genoemd: 1371 Blonc (Blont of 

Blout?)) en 1378 Claes Arentssoen.142 Vanaf het tweede decennium van de 15de 

eeuww zijn activiteiten van miniaturisten gedocumenteerd.143 
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II.5BB D E NOORDELIJKE NEDERLANDEN 

2.Utrechtt en Holland (vervolg) 

BB Werken 

Zoalss al gezegd, uit deze tijd ontbreken schilderingen op paneel uit deze contreien 

vrijwell  geheel. De muurschilderingen die in de loop der tijden vooral van onder de 

witkalkk in de kerken weer te voorschijn zijn gekomen, zijn allemaal, een enkele 

uitzonderingg daargelaten, uitermate slecht bewaard gebleven en vaak vakkundig 

gerestaureerd.. De waarde ervan voor stilistische vergelijkingen is, afgezien van de 

vaakk mindere artistieke en meest decoratieve kwaliteit, dan ook uiterst beperkt. Dat 

iss dan ook de reden dat deze categorie, op een enkel werk na, niet verder zal wor-

denn besproken. 

SCHILDERINGENN OP PANEEL 

Dee Calvarieberg van Hendrik van Rijn (Afb.2.5.1) in Antwerpen, afkomstig uit 

dee St. Janskerk in Utrecht en voorzien van het inschrift dat de dood in 1363 van de 

stichterr van het altaar vermeldde. Het altaarstuk kan derhalve van vóór maar ook 

vann na dat jaar dateren. Weliswaar betreft het een werk van veel vroeger datum 

dann de werken waar het in deze studie om gaat, maar het stuk zij hier slechts ver-

meldd omdat het een uniek vroeg gedateerd werk uit de Noordelijke Nederlanden is 

datt een relatief vast chronologisch punt vertegenwoordigt.144 

Dee memorietafel van de heren van Montfoort (Afb.2.5.2) 

Dee memorietafel van de heren van Montfoort in het Rijksmuseum in Amsterdam 

iss waarschijnlijk afkomstig van het altaar van de Moedermaagd in de Sint-Janskerk 

tee Linschoten en wordt op stilistische gronden ca 1400 gedateerd. Het stelt, zoals 

Vann Anrooij heeft voorgesteld, de vier heren van Montfoort voor die in 1345 bij 

Stavorenn in Friesland met graaf Willem IV de dood vonden. Het zou zijn ontstaan 

tee danken hebben aan de stichting van het altaar door Hendrik II I van Montfoort 

naa de tochten tegen Friesland 1396-1401, waarbij de stoffelijke resten van Willem 

IVV werden opgegraven en in Henegouwen werden bijgezet Zo is aan te nemen dat 
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inn deze tijd, analoog, ook de resten van de heren van Montfoort uit Friesland zijn 

overgebrachtt en in de kerk in Iinschoten zijn bijgezet 

Dee stijl van het paneel, dat overigens in de loop van de tijd een aantal malen werd 

gerestaureerd,, komt naar mijn mening voorzover te beoordelen, het dichtste bij de 

miniatuurr met het Sterfbed van Alexander in de Utrechtse Bijbel (KB Brussel ms 

205,, fol.lr) (Afb.25.3), uit 1402-1403 en de miniaturen in het getijdenboek van 

Mariaa van Gelre (Afb.2.5.4-11), in het bijzonder die van de Meester van Maria van 

Gelre,, in het gedeelte dat in 1415 werd voltooid.145 

Hett portret van Lijsbeth van Duvenvoorde (Afb.2.5.12) 

Eenn derde, enigszins later stuk is het zogenaamde portret van Lijsbeth van Duven-

voordee in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het had ooit een pendant met Simon 

vann Adrichem, een paneel dat helaas spoorloos is. Lijsbeth stierfin 1472, Simon in 

1482.. Gezien de teksten op de twee schilderijtjes is het wel beschouwd als een 

verlovingsportrett en is het kort vóór 1432 gedateerd aangezien zij in dat jaar in het 

huwelijkk traden. In dat geval zou het alliantiewapen naderhand zijn toegevoegd. De 

vraagg is of de teksten niet zozeer in hoofs-erotische als wel veeleer in een gods-

dienstigee zin gelezen dienen te worden.146 

MUURSCHILDERINGEN N 

Dee Kruisiging in de kapel van Avesnes in de Dom te Utrecht (Afb.2.5.13-15) 

Hett gaat om een voorstelling van de Kruisiging van Christus met links Maria on-

dersteundd door Johannes en rechts Margaretha die uit de draak verrijst. De eerste 

vermeldingg van een altaar gewijd aan Sint Margriet in deze kapel dateert uit het jaar 

1438.. Algemeen werd de schildering derhalve 1430-1440 gedateerd, maar zoals 

Chatelett terecht heeft opgemerkt, is dat, stilistisch gezien, veel te laat Naar zijn 

meningg is een ontstaan ca 1410 aan te nemen. Qua expressiviteit en emotionaliteit 

iss de schilder, naar mijn mening verwant aan Meester Francke alsook aan de Mees-

terr van Margaretha van Kleef. Misschien staat hij het dichtste bij de Meester van 

dee Morgan Kindsheid van Jezus. Dit zou betekenen dat een datering van de schil-

deringg omstreeks 1410 inderdaad de voorkeur zou verdienen.147 
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TEKENINGEN N 

Aann de tekeningen in Wiesbaden werd reeds enige aandacht besteed zodat een 

uitvoerigee bespreking hier achterwege kan blijven. Verderop zullen nog enkele 

bladenn nog nader besproken worden. 

All  deze genoemde werken bieden echter toch weinig aanknopingspunten voor een 

vergelijkingg met de Keizer- en Keurvorstentekening en de Parijse groep en zo zijn 

wij ,, zoals gezegd, voor enigszins vergelijkbaar werk toch voornamelijk aangewezen 

opp miniaturen. 

MINIATUREN N 

Dee Madonna in de Spieghel der Maeghden 

Dee miniatuur van de tronende Madonna in de Spieghel der Maeghden in de British 

Libraryy in London (Afb.2.5.16), een handschrift dat ca 1415 in Utrecht is ontstaan, 

iss wel vergeleken met de Madonna van de hand van Jaquemart in de Tres Belles 

HeuresHeures Brussel (Afb.2.5.17). De overeenkomst is globaal en de verschillen springen 

inn het oog.148 

Dee Meesters van Margaretha van Kleef, de Meesters van Dire van Delf en 

dee Meester van de Morgan Infancy 

Mett name wil ik hier echter aandacht besteden aan de groep miniaturen waaraan 

Marroww meerdere studies heeft gewijd. Het gaat om de groep handschriften die als 

dee eerste generatie in de catalogus van de tentoonstelling in Utrecht 1989 in de 

eerstee twee hoofdstukken werden gepresenteerd met als belangrijkste meesters de 

Meesterss van Margaretha van Kleef, de Meesters van Dire van Delf en de Meester 

vann de Morgan Infancy.149 

Dee Meester van Margaretha van Kleef vernoemd naar het getijdenboek van Mar-

garetha,, hertogin van Kleef (ca.1375-1411) in de collectie Gulbenkian in Lissabon), 

neemtt wel de meest vooraanstaande plaats in deze groep in. Margaretha, de doch-

terr van Adolf III , graaf van Mark en eerste hertog van Kleef en Margaretha van 
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Beig,, huwde in 1394 met Albrecht, hertog van Beieren, graaf van Holland, Zee-

landd en Henegouwen.150 

Behalvee weer de merkwaardige scheve omhoogziende koppen van de figuren val-

lenn de zeer elegante, sprekende vormen van de handen en vooral ook de expressi-

viteitt van de gebaren en de gezichten van deze meesters op die verder ondersteund 

wordtt door de fraai golvende plooival. De kenmerken lijken terug te vinden in de 

verlorenn miniatuur met Jean de Berry knielend in aanbidding voor de Madonna 

mett het kind op een troon (f.78v) (Afb.2.5.19) in de Tres Belles Heures de Notre-Datxe 

(Turijn).. Deze miniatuur is heel wel vergelijkbaar met die in het getijdenboek van 

Margarethaa in Lissabon (f.l9v-20r, P i l) (Afb.2.5.18) die weliswaar eenvoudiger 

vann opzet is. Ook Margaretha knielt met gevouwen handen in aanbidding voor de 

Madonnaa waarbij haar hoofd op een vergelijkbare scheve wijze is weergegeven. De 

plooivall  van de mantel op de knieën van de Madonna is vergelijkbaar evenals de 

opmerkelijkee levendigheid van het kind. Verder vinden wij de voorkeur voor de 

tengeree bouw van het Christuskind in Lissabon terug in het kind van de Madonna 

vann Jean de Berry. Het zijn met name de tengere ledematen van de figuren bij de 

Meesterr van Margaretha van Kleef die wij ook bij de figuur van Maria Magdalena 

opp de miniatuur van Christus in het huis van Simon in de Tres Belles Heures de Notre-

DameDame (fol.58) (Afb.2.5.20) terugvinden. 

Dee plooival met name op de Kruisiging (Pl.6) (Afb.2.5.21) en de tronende Christus 

(Pl.10)) (Afb.2.5.22) is vergelijkbaar met die van de apostelen op Christus in het 

huiss van Simon (fol.58) (Afb.2.5.23). De voorkeur voor slanke ledematen en spre-

kendee handen in de miniaturen in Lissabon is ook terug te vinden bij Johannes in 

dee woestijn (f.57v) (Afb.2.5.24), Maria Magdalena op de voorstelling van Christus 

inn het huis van Simon (f.58) (Afb.2.5.25), van het Christuskind op de Madonna 

mett Jean de Berry (f.78v) (Afb.2.5.26) en van Hieronymus en zijn helpers (f.80v) 

(Afb.2.5.27). . 

Eenn ander aspect is de expressiviteit van de gezichten en de gebaren die bij de 

meesterr van Margaretha van Kleef zo prominent aanwezig zijn. De schuin naar 

omhoogg of omlaag gewende gezichten met de gerichte blik en de dunne handen 
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mett de spitse vingers (Calvariegang van Christus (Pl.5) (Afb.2.5.28)) keren weer bij 

dee figuren op bijv. de miniatuur met de Patriarchen, profeten en apostelen (f.57v.) 

(Afb.2.5.29). . 

Ookk de vloer met heel kleine tegeltjes waarop de troon staat in de voorstelling van 

dee Madonna met Jean de Berry is terug te vinden op de miniaturen met Christus 

voorr Pilatus (Pl.3) (Afb.2.5.30), de Geseling (Pl.4) (Afb.2.5.31) en God de Vader 

mett de zielen (Pl.11) (Afb.2.5.32) in het handschrift in Lissabon. Vergelijkbare 

tegelvloertjess zijn te vinden op de miniatuur met het Sterfbed van Alexander de 

Grotee in de Bijbel ms 205 in de KB in Brussel uit 1403 (Afb.2.5.33), op de Op-

standingg en de Aanbidding van de drie koningen in de fragmenten van het Gra-

dualee in Darmstadt (Afb.2.5.34); op de voorstellingen van keizer Trajanus 

(Afb.2.5.35)) en van de figuur van de Keizer (Afb.2.5.36); voorts op de voorstellin-

genn in ms Kings 5 (f.7, 24 etcetera) (Afb.2.5.37-38).151 

Err zijn echter nog verdere overeenkomsten tussen de miniaturen in het hand-

schriftt in Lissabon en die in de Tres Belles Heures de Notre-Dame. Een van de interes-

santstee kenmerken van de Meester van Margaretha van Kleef is wel dat hij de sce-

ness als een soort retabelkasten heeft weergegeven waarbij de figuren tegen een 

ondiepe,, gouden achtergrond (soms, zoals gezegd, met een aanduiding van een 

bodemm bestaande uit tegeltjes of gras) uit het beeldvlak naar voren komen en zelfs 

hett kader aan de zijkanten oversnijden. Daarmee heeft de schilder een zeer opmer-

kelijkee ruimtelijke effect in zijn voorstellingen bewerkstelligd. Ook bij de voorstel-

lingg van Jean de Berry met de Madonna in de Tres Belles Heures de Notre-Dame 

(Afb.2.5.39)) lijk t dit concept toegepast: de mantel van de hertog wordt oversneden 

doorr het kader van de voorstelling. De ruimtelijkheid wordt extra benadrukt door 

dee lichte constructie van de troon, de tegeltjesvloer en de musicerende engeltjes die 

inn trio'tjes op wolkjes in de hemel rondzweven. Eenzelfde interesse voor ruimtelij-

kee illusie geeft de miniatuur met Hieronymus in zijn studeervertrek (Turijn fol.80v) 

(Afb.2.5.40)) te zien waar de schuine stelling van het plateau waarop de zetel van 

Hieronymuss staat, naar voren steekt en net even het kader oversnijdt. Het taboure-

tjee met het kussentje op de voorgrond lijk t als het ware uit het beeldvlak naar vo-
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renn te steken waarmee een zelfde ruimtelijk effect is bereikt. Dat de kunstenaar 

zeerr gespitst is geweest op deze ruimtelijke werking van zijn voorstellingen blijkt 

well  uit de oculi in de zwikken van de omlijstende architectuur van niet alleen de 

voorstellingg van Hieronymus maar ook van die van Christus in het huis van Simon 

(Afb.2.5.41)) en van die met de Martelaren (Afb.2.5.42). De kaders werden als het 

waree omgevormd tot een illusionistisch scherm voor de voorstelling waarmee extra 

dieptee werd bereikt152 Kennelijk kostte het hem moeite binnen het kader te blijven 

enn had hij telkens meer ruimte nodig dan er beschikbaar was. Zo schiep hij in de 

laatstgenoemdee miniatuur nog wat extra ruimte door in het kader bovenaan een 

extraa boognis in te lassen (als het ware een dakkapel met een venster) voor de fi-

guurr van God de Vader. 

Inn hoeverre hij degene is geweest die hiermee een trend heeft gezet, is niet geheel 

tee zeggen, maar dat zijn oplossing navolging heeft gevonden, blijkt uit de twee 

miniaturenn van de Meester van de Tres Riches Heures in dit handschrift (Parijs p.225 

enn p.240) (Afb.2.5.43-44). Deze meester heeft eveneens aan de bovenzijde het 

oorspronkelijkee kader opengebroken en zijn beeldruimte uitgebreid ten behoeve 

vann een extra plaatsje voor God de Vader. In de Be/ks Heures (Afb.2.5.45) heeft 

dezelfdee meester deze oplossing nog een paar keer toegepast en in de Tres Riches 

HeuresHeures heeft hij deze vormgeving tot een soort standaard verheven. Vervolgens 

zienn wij bij de Meester van Rohan (Afb.2.5.46) en de Bedfordmeester (Afb.2.5.47) 

dee meest fantastische architecturale elaboraties hiervan.153 

Ofschoonn het beslist niet om dezelfde hand of dezelfde meester(s) gaat in het 

handschriftt in Lissabon en in de Tres Belles Heures de Notre-Dame, kan niettemin 

gezegdd worden dat zij een grote affiniteit met elkaar vertonen in hun ruimtelijke 

conceptie,, in de voorkeur voor tenger gebouwde figuren, in de expressiviteit van 

dee gezichten en de gebaren en tenslotte in de plooivalbehandeling. 

Bibliaa Pauperum British Library Kings 5 

Zeerr dicht bij dit handschrift in Lissabon staan nog enkele andere handschriften 

waarvann als het belangrijkste de Biblia pauperum Kings 5 in de British Library in 
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Londenn genoemd kan worden.154 Kwalitatief zijn de miniaturen in dit handschrift 

wisselendd en staan zij niet alle op eenzelfde hoogte. Over het algemeen is sprake 

vann een bredere uitvoering dan in het handschrift in de Gulbenkian collectie het 

gevall  is. Niettemin hebben ook zij hetzelfde expressieve karakter waar de emoties 

ruimee aandacht krijgen. De vormen zijn grover en zwaarder en de ruime plooival is 

minderr elegant en vaak rechtvallender als in de miniaturen op de voorstellingen in 

Lissabonn waar deze 'gothischer' genoemd zou kunnen worden. Opvallend zijn de 

grotee rossige krullende baarden en haardossen die de brede gezichten omranden 

(fol.17,, 24, 25) (Afb.2.5.48-50). De figuur van Christus op de voorstelling van 

Christus'' verschijning aan de apostelen in Kings 5 fol.24 (Afb.2.5.51) is vergelijk-

baarr met de patriarch in het midden op de Patriarchen in de Tres Belles Heures de 

Notn-Dame,Notn-Dame, fol.57v (Afb.2.5.52). 

D EE MEESTER VAN MARGARETHA VAN KLEEF E N DE VERONI-

CA-MEESTER R 

Dee Meester van Margaretha van Kleef sluit aan bij de stijl van de waarschijnlijk in 

Keulenn werkzame Meester van de Heilige Veronica: de tengere maar levendige 

figurenn met soortgelijke scheefgedraaide kopjes en fijne handjes evenals de plooi-

vall  van deze meester herinneren sterk aan de Meester in Lissabon.155 Zo bijvoor-

beeldd de kleine Madonna met het cither spelende kind en twee engeltjes in Keulen 

(Mariaa im Paradiesgarten) (Afb.2.5.53) waarbij niet alleen de houding van het kind 

maarr ook de plooival van de mantel van Maria weliswaar in vereenvoudigde vorm, 

zeerr dicht bij de Madonna van Margaretha (Pl.1) (Afb.2.5.54) staan.156 Het speelse 

tengeree kindje op de Madonna met heiligen in de collectie Kisters (Afb.2.5.55) 

herinnertt aan de Madonna met Jean de Berry in aanbidding in de Tres Belles Heures 

dede Notre-Datae (f.78) (Afb.2.5.56).157 In het algemeen is de Veronica-meester in zijn 

figurenfiguren qua proporties vergelijkbaar met de Meester van Margaretha van Kleef 

maarr in psychologische scherpte en expressieve dramatiek blijf t hij toch ver achter. 

Bovendienn is ook zijn palet net iets anders. 
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DEE MEESTER VAN MARGARETHA VAN KLEEF EN MEESTER 

FRANCKE E 

Dee Meester van Margaretha van Kleef gaat weliswaar vooraf aan Meester Francke 

maarr in zijn miniaturen heeft hij hetzelfde expressieve en dramatische karakter tot 

uitdrukkingg gebracht In de groep van de Meester van Margaretha van Kleef en de 

Keizerr en Keurvorstentekening-groep zijn een aantal gemeenschappelijke kenmer-

kenn aan te wijzen.158 

Zoo is de scheve stelling van het hoofd van Margaretha op de openingsminiatuur 

(Pl.1)) (Afb.2.5.57) evenals de kop van de man rechts achter Christus op de Chris-

tuss voor Pilatus (Pl.3) (Afb.2.5.58) vergelijkbaar met de koppen van de bisschop-

penn op de Keizer en Keurvorstentekening; de handen van Pilatus zijn te vergelij-

kenn met die van de Keizer; de houding van de benen van de soldaat in het rood op 

dezee tweede voorstelling herinnert aan die van de meest rechtse keurvorst. De 

schevee kop van Johannes (PI.9) (Afb.2.5.59) herinnert weer aan die van de meest 

linksee bisschop op de Keizer en Keurvorstentekening en zijn beide handen aan de 

linkerhandenn van de bisschoppen rechts. Zijn kop is tevens te vergelijken met die 

vann de apostel links naast Christus op de voorstelling van Christus in het huis van 

Simonn (Turijn f.58) (Afb.2.5.60). De kop van Johannes (Pl.7) (Afb.2.5.61) herin-

nertt aan het gezicht van de middelste van het groepje van vijf martelaren rechts-

bovenn op de miniatuur van de Martelaren (RF 2023) (Afb.2.5.62) en zijn krullende 

harenn met die van de medemartelaren. Jozef van Arimathea (of Nicodemus) in 

profiell  rechts op de Graflegging (Pl.8) (Afb.2.5.63-64) is te vergelijken met de 

apostell  in profiel rechts op Christus in het huis van Simon (f.58) (Afb.2.5.65). Al-

gemeenn is deze Graflegging te vergelijken met die van Meester Francke in Ham-

burgg (Taf. 17) (Afb.2.5.66). Het motief van een figuur op de rug gezien die het 

hoofdd in profiel de andere kant heeft opgedraaid zoals op de Geseling (Pl.4) 

(Afb.2.5.67)) en de Calvariegang (Pl.5) (Afb.2.5.68) is terug te vinden bij Meester 

Franckee in de figuur van Jozef op de Aanbidding (Taf.11) (Afb.2.5.69), bij de sol-

daatt die Christus aan een touw voortsleept op de Calvariegang (Taf. 15) 

(Afb.2.5.70)) en bij de meest linkse treurende Maria onder het kruis (Taf. 16) 

(Afb.2.5.71).. Dit motief van een op de rug geziene figuuur die het hoofd de andere 
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kantt in profiel wendt (contraposto avant la lettre) is ook te vinden op de Madonna 

mett heiligen in de collectie Kisters in Kreuzlingen (Afb.2.5.72).159 

Dee voorstellingen evenals de profeten op de hoeken van de centrale voorstellingen 

inn de Biblia pauperum Kings 5 tonen over het algemeen fors gebouwde figuren 

mett grote bebaarde koppen en brede gezichten die in algemene zin sterk doen 

denkenn aan de figuren op de Keizer en Keurvorstentekening. Zo bijvooorbeeld de 

bredee bebaarde kop van Gideon op de voorstelling van Gideon en de engel en die 

vann Jacob worstelend met de engel (fol.25) (Afb.2.5.73). 

Tussenn de Meester van Margaretha van Kleef en Meester Francke lijk t derhalve 

zoveell  affiniteit te bestaan dat niet is uit te sluiten dat de eerste misschien zelfs een 

vroegeree fase van de laatste vertegenwoordigt. Indien echter zou worden aange-

nomenn dat Meester Francke in 1400 nog jong is geweest en dat ook een vroegere 

dateringg van het handschrift in Lissabon wordt aangenomen, zou misschien zelfs 

eenn toeschrijving aan Jan Maelwael (vóór zijn vertrek uit Nijmegen) te overwegen 

zijn.. Het zij hier slechts een suggestie voor nadere overweging en onderzoek. 

Inn dit verband kunnen enkele bladen van het reeds behandelde boek met ingeplak-

tee tekeningen in Wiesbaden (ca 1400) waaraan Martha Rengers een uitvoerige stu-

diee heeft gewijd, niet onvermeld blijven aangezien zij zijn te vergelijken met een 

paarr werken die in dit verband besproken zijn: Zo doet de kop van Seneca (408, 

Pl.40)) (Afb.2.5.74) vanwege het accent op de jukbeenderen en de wang sterk den-

kenn aan de twee koppen achter Christus op de miniatuur van Christus voor Püatus 

inn Kings 5 (f.l3b) (Afb.2.5.75).161 

Hett figuurtje van God de Vader in de hemel op de voorstelling van de Heilige 

Martinuss en de bedelaar (f.l4r, fig.12, detail fig.19) (Afb.2.5.76) is vergelijkbaar met 

Godd de Vader op de miniatuur van de Martelaren (RF 2023) (Afb.2.5.77), ook al 

gaatt het niet om dezelfde kunstenaar.162 
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Dee figuur van de Heilige Andreas martelaar naast Johannes de Confessor (f.ólv) 

(Afb.2.5.78)) is gelet op zijn volle baard als type vergelijkbaar met de figuur van 

Gideonn en Mozes in Kings 5, f.25 (Afb.2.5.79-80).163 

Dee plaats van ontstaan 

Dee plaats van ontstaan van deze groep miniaturen (zoal er één plaats is geweest) is 

nogg altijd een open vraag: Gelre/Nijmegen - Utrecht - Den Haag/Holland? Er 

zijnn tot nog toe onvoldoende aanknopingspunten gevonden om een van deze 

plaatsenn aan te wijzen. Proske van Heerdt heeft een voorkeur voor Utrecht uitge-

sprokenn maar kon daarvoor nauwelijks argumenten geven, hetgeen niet hoeft te 

verbazenn en haar evenmin kwalijk genomen kan worden. Gezien de omvang en 

hett belang van de stad in latere decennia zou Utrecht, in analogie, ook voor een 

ietss vroegere periode heel wel in aanmerking kunnen komen. Maar Nijmegen met 

haarr status van vrije Rijksstad met haar economische privileges, blijf t nog altijd een 

belangrijkee kanshebber.164 

Hett is echter de vraag of wij in de vraagstelling Utrecht of Gelre zoals die indertijd 

iss opgeworpen door Hoogewerff, niet van doen hebben met een schijnprobleem 

(voortkomendd uit nationaal "campanalismo"). De communicatie tussen de steden 

inn Holland, het Sticht en Gelre moet bepaald niet onderschat worden. Het verkeer 

wass dankzij de scheepvaart op de grote rivieren alsook via de kleinere waterwegen 

inn die tijd intensief en relatief snel.165 Ook toen reeds werden boeken in de ene 

plaatss geschreven en in een andere voorzien van illustraties en ingebonden. Minia-

turenn werden los of in serie geproduceerd om elders in handschriften ingeplakt te 

worden.1666 Niettemin mag aangenomen worden dat de uitoefening van het beroep 

vann schilder toch tamelijk sedentair is geweest en waarschijnlijk geconcentreerd is 

geweestt in de grotere steden. Alleen daar was een economische levensvatbaarheid 

inn de vorm van een substantiële klandizie. Men had ook een vaste werkplaats / 

winkell  nodig volgens de gilderegels (het aantal plaatsen was beperkt!). Uiteraard 

verplaatstee men zich voor korte of langere tijd indien de uitvoering van een op-

drachtt elders ter plekke dat vereiste, meestal ging het dan om een omvangrijke 

opdrachtt of muurschilderingen. Verbanning, economisch gewin, ontwijking van 
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straffenn of schuldeisers, faillissement, epidemieën etcetera, waren overigens even-

zeerr reden voor wisseling van woon- of verblijfplaats van schilders. Het is overi-

genss weinig waarschijnlijk dat uitvoerige, figuratieve illustraties in handschriften op 

datt moment nog in het verlengde van het schrijven, de rubricering, de penwerkde-

coratiess en de versierde kapitalen, in kloosters werden gemaakt (een enkel klooster 

uitgezonderd).. Indien kwalitatief hoogwaardig werk werd gevraagd, werd het uit-

besteedd aan een of meer zelfstandig gevestigde specialisten in de stad zelf of el-

ders.167 7 

Inn dit kader lijk t het aspect van de opdrachtgevers die van een aantal handschriften 

vann deze groep bekend is, een indicatie te geven voor de mogelijke plaats van ont-

staan.. Zo is in het handschrift in de Gulbenkian collectie op fol.l9v-20r 

(Afb.2.5.81)) naar alle waarschijnlijkheid Margaretha van Kleef als bezitster afge-

beeld.. Zij huwde Albrecht van Beieren in 1394 en overleed in 1411. Het is niet 

vastt te stellen in hoeverre het handschrift vóór of juist na haar huwelijk met Alb-

rechtt ontstaan is. In elk geval impliceert dit geenszins in absolute zin dat het hand-

schriftt locaal in Kleef of in de buurt van Kleef, dat wil zeggen in een van de grote-

ree steden in de regio zoals Wesel, Nijmegen of Arnhem, werd gemaakt. Voor der-, 

gelijkee opdrachten werd niet zelden een vooraanstaand meester zelfs op grotere 

afstandd gezocht. Het hangt er ook vanaf in hoeverre zij zelf het handschrift in op-

drachtt heeft laten maken of dat zij het ten geschenke heeft ontvangen. 

Hett handschrift De Tafel van den Kersten Ghelove werd voor Margaretha's ge-

maall  Albrecht van Beieren gemaakt die op f.lr (Afb.2.5.82) werd afgebeeld.168 Hij 

overleedd in 1404 zodat het handschrift waarschijnlijk vóór die datum is ontstaan. 

Vann Oostrom en Nij sten wezen op vermeldingen van de aanschaf van allerlei boe-

kenn maar het betreft zeer incidentele gevallen die meest in dusdanige termen zijn 

geformuleerdd dat zij weinig houvast bieden omtrent de aard van de desbetreffende 

boeken,, noch informatief zijn over de gebruikelijke gang van zaken in deze.169 

Inn elk geval is dus voor twee handschriften uit de groep het milieu van de op-

drachtgeverss / destinataires waarin zij zijn ontstaan, bekend namelijk het Hol-

lands-Beiersee gravenhuis. 
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Naastt Nijmegen zijn Den Haag en, meer nog, Utrecht wel als de plaatsen van ont-

staann gesuggereerd die het meest in aanmerking zouden komen.170 Opmerkelijk 

genoegg is de grootste en belangrijkste stad in Holland namelijk Dordrecht nooit in 

ditt verband genoemd. Dordrecht was tenslotte de metropool van Holland in die 

tijd.tijd. In de stad woonde of verbleef de "beeldemaker" Jan de Beijer die in opdracht 

vann Albrecht in verband met het graf van Margaretha van Brieg in 1386-1387 naar 

Brussell  en Utrecht reisde om geschikte uitvoerende meesters te zoeken. Het is 

ongetwijfeldd te wijten aan het gebrek aan bewaard gebleven bronnen en werken 

datt de stad in de kunstgeschiedschrijving nauwelijks de aandacht heeft getrokken. 

Nietteminn werden in het "privilegie" van 1367 ook "beeldenmakers" genoemd.171 

Ondankss het enthousiasme waarmee Van Oostrom zijn stelling van een bloeiende 

"stadse""  hofcultuur in de Residentie heeft verdedigd (de culturele hoofdstad van 

middeleeuwss Holland!), lijk t de landsheerlijke residentie Den Haag toch nauwelijks 

meerr te zijn geweest dan het steeds grootser en prachtiger uitgebouwde jachthuis 

(hoogstwaarschijnlijkk in oorsprong een versterkte boerenhoeve met een haag 

eromheen)) dat Willem II en Floris IV in 1229 van Dirk van Wassenaer hadden 

gekochtt De grote zaal (de "Ridderzaal") was indertijd in elk geval befaamd. Vol-

genss een kroniekschrijver waren 'de Graaven door de aangenaamheid der plaatze 

gelokt,, ook door de overvloed van wild derwaarts als ter jagt genodigt.' Een door-

slaggevendd argument in die tijd toen de adellijke sport bij uitstek de valkenjacht 

wass en de adel op zijn oude dag niet zelden aan jicht leed door het al te eenzijdige 

menuu van jachtschotel en wildbraat Jacoba van Beieren deed later afstand van al 

haarr grafelijke rechten, uitgezonderd, zoals expliciet in het document werd gesteld, 

hett recht om te 'vliegen', dat wil zeggen de valkenjacht. Dat was ongeveer zo het 

enigee dat Philips de Goede haar nog had vergund: als een de adel passende verpo-

zing.172 2 

Inn elk geval is de adel indertijd niet erg honkvast geweest en de hertogen en graven 

vann Holland-Beieren zijn daarop geen uitzondering geweest. Een landsheer be-

schiktee (afgezien van de confortabele grafelijke herbergen in de steden (op con-

tract!))) over een aantal (eigen) kastelen waar hij op zijn rondreizen telkens verbleef. 

Eenn vast punt was weliswaar de plek die tot laatste rustplaats was uitverkozen zo-
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alss bijvooorbeeld Rijnsbuig of Egmond. Maar dat impliceerde niet dat hij daar dan 

ookk vaak kwam of dat zich daar het "culturele centrum" heeft bevonden.173 174 

Integendeell  zelfs. Philips de Stoute heeft na zijn kinderjaren nog zelden Dijon be-

zochtt en Margaretha van Oostenrijk (een eeuw later weliswaar) heeft haar laatste 

rustplaatss die zij zich in Brou heeft laten bouwen, evenmin bij leven ooit nog be-

zocht.... (Ja, wat hadden zij er, bij leven, nog te zoeken?). De itineraria van Alb-

rechtt en Willem VI van Beieren laten zien dat zij gewoonlijk meer dan tweederde 

vann het jaar op reis waren. De meeste andere landsheren en koningen deden niet 

anders.. Zij hadden zeer veel om handen. Het recht sprak zich ter plaatse niet van-

zelf.. Maar het spreekt echter voor zich dat Albrecht (net als Jean de Berry) op zijn 

oudee jichtige dag steeds residenter is geworden. Alleen de koning van Frankrijk 

lijk tt zich een tamelijk sedentair bestaan in Parijs en directe omgeving te hebben 

kunnenn veroorloven.175 

Err lijk t dus wat voor te zeggen om de hofleverancier van deze handschriften voor-

lopigg toch maar in een grotere stad, mogelijk, maar niet noodzakelijkerwijs, de bis-

schopsstadd Utrecht, te blijven zoeken waar, naar verondersteld kan worden, een 

zodanigee continue vraag (klandizie) was naar geïllumineerde handschriften dat de 

betrokkenn producenten zich konden toeleggen op gespecialiseerd werk. Vanuit een 

economischh perspectief gezien kan het vrijwel uitgesloten worden geacht dat de 

hovenn permanent of zelfs tijdelijk miniatuurschilders privaat in dienst hebben ge-

hadd die ergens in een torenkamertje van een van de paleizen handschriften illu-

streerdenn en decoreerden. Een vierjarig contract zoals Philips de Stoute dat met de 

Gebroederss Limburg sloot, hebben slechts weinigen zich kunnen permitteren en 

wass dan ook zeer uitzonderlijk.176 

Inn elk geval mag met betrekking tot deze zogenaamde Gelderse / Utrechtse / Hol-

landsee school vermoed worden dat deze bestaan heeft uit een relatief samenhan-

gendee stijl. Ofschoon artistieke overeenkomsten tussen de Keizer- en Keurvor-

stentekeningg en de Parijse groep enerzijds en Holland en Gelre anderzijds minder 

gemakkelijkk zijn aan te wijzen dan die met de genoemde Duitse meesters en het 

verderr minder voor de hand ligt de herkomst van de meesters van de Keizer- en 
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Keurvorsten-tekeningg en de Parij se groep in Holland of Utrecht te zoeken, moet 

nogg gewezen worden op het volgende. 

DOMINICANEN N 

Eenn interessant aspect van deze groep handschriften van de Meesters van Marga-

rethaa van Kleef, van Dirc van Delf en van de Morgan Infancy is het feit, zoals ook 

Marroww reeds signaleerde, dat op verschillende manieren de Dominicanen bij het 

ontstaann ervan betrokken zijn geweest.177 

Dee getijden van Margaretha van Kleef, geschreven in het latijn, kwamen terecht in 

hett klooster Schönensteinbach in de Elzas dat in 1397 door Conrad van Pruisen, 

vicariss van de Dominicanen in Duitsland, hersticht was als een hervormd Domini-

caanss klooster.178 Op initiatief van de bisschop van Utrecht, Frederik van Blanken-

heimm en Conrad van Pruisen werden omstreeks de eeuwwisseling weer vanuit 

Schönensteinbachh twee vestigingen in Nederland, in de diocees Utrecht, gesticht: 

Wijk-bij-Duurstedee (1400/05) en Westroyen bij Tiel (1407).179 

Dee Tafel van den Kersten Ghelove, een zeer geleerd en nog altijd buitengewoon 

indrukwekkendd en boeiend werk, werd geschreven in het Nederlands, door de 

Dominicaann Dirc van Delft, hofpredikant van Margaretha en Albrecht van Beie-

ren,, kort voor diens dood in 1404. Dirc van Delft had banden met het Dominica-

nenkloosterr in Utrecht, het oudste klooster van de Saksische provincie van de Or-

dee en aangewezen als centrum van de observantie in de Nederlanden.180 

Dee Biblia Pauperum in Londen is dusdanig rijk verlucht dat derhalve eveneens 

verondersteldd kan worden, volgens Marrow, dat het bestemd is geweest voor het 

Hollands-Beiersee hof. Handschriften van de Biblia Pauperum circuleerden vóór 

diee tijd vrijwel uitsluitend in Oostenrijk en Beieren maar lijken heel wel in het ka-

derr van de Dominicaanse observantie te passen. 

Tenslottee zij er nog op gewezen dat hertogin Margaretha van Kleef (+1411) samen 

mett Albrecht van Beieren in 1403 het Dominicaner klooster aan de Lange Voor-

houtt in Den Haag, de Kloosterkerk, stichtte, bestemd om als grafkerk te dienen 

voorr haarzelf en haar gemaal. Het is duidelijk dat de Hollands-Beierse hertogen, in 
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hett bijzonder Margaretha (afkomstig uit Kleef), de Dominicanen hebben geprote-

geerd.181 1 

Ikk kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken dat Van Oostrom 1987 ondanks 

hetgeenn hij op 40-1 opmerkte, het vooral spirituele aspect van de boekcultuur van 

dee hertogen toch onvoldoende ruimte heeft geboden en de boekcultuur aan het 

hoff  al te literair in moderne zin heeft uitgesponnen. Kort samengevat zou men 

kunnenn zeggen: psalters, gebeden- en getijdenboeken las (reciteerde) men zelf 'ter 

stichting',, de "Tafel" werd, eveneens 'ter stichting' misschien voorgelezen evenals 

dee "romans", maar deze laatste dan 'tot vermaak', ereredes, verzen en liederen liet 

menn zich voordragen en voorzingen ...182 

Opgemerktt kan worden dat de Dominicanen op dat moment inderdaad hoog in 

aanzienn hebben gestaan: er was een grote Dominicaanse activiteit in de Nederlan-

denn en Duitsland waar in het kader van de Observantiebeweging onder leiding van 

Conradd van Pruisen vele kloosterhervormingen in de kerkprovincie Saksen werden 

doorgevoerd.. Daarbij heeft ook Dire van Delf een rol van betekenis gespeeld. Zijn 

Tafell  van den Kersten Ghelove is een indrukwekkend werk dat vanuit zijn op-

rechtheidd werkelijk groot respect afdwingt. Er zij hier verder nog op gewezen dat 

aann het Franse hof in de 14*  eeuw traditioneel de Dominicanen een zeer belangrij-

kee rol was toebedeeld in de opvoeding van de prinsenkinderen zoals onder andere 

uitt de Petites Heures (op enig moment in bezit van Jean de Berry geraakt) in de 

Bibliothèquee nationale in Parijs naar voren komt.183 

Tenslottee zou ik in dit verband nog het volgende naar voren willen brengen. Zoals 

ikk heb betoogd, loopt de stijl van de Meester van Margaretha van Kleef in zeker 

opzichtt vooruit op die van Meester Francke en een van de weinige dingen die van 

Meesterr Francke bekend zijn, is dat hij een Dominicaner geestelijke is geweest. 

Indienn dit inderdaad het geval is geweest en hij misschien ook in Parijs heeft ver-

bleven,, kan hij in principe pas na 1403 daarheen zijn gereisd, aangezien de ernstige 

breukk die in 1387 tussen de Universiteit van Parijs en de Dominicanen was ont-

staan,, er toe had geleid dat zij voor hun opleiding tot 1403, toen de relatie weer 

hersteldd werd, niet in hun vestiging in Parijs terecht hebben gekund.184 
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Dee expressieve stijl van deze vroeg-Nederlandse miniaturen wordt gewoonlijk in 

verbandd gebracht met de beweging van de Moderne Devotie. Indien echter deze 

handschriftenn zijn ontstaan in het milieu van de Dominicaner orde, lijk t het meer 

inn de rede te liggen deze expressieve stijl niet zozeer te zien in het kader van de 

Devotioo Moderna-beweging als wel in het verlengde van de prediking die door de 

ordee van de Dominicanen als een essentieel instrument in de verbreiding van het 

gelooff  en Gods woord is beschouwd.185 

CONCLUSIE E 

Inn het voorgaande is naar voren gekomen dat de meesters van de groep bestaande 

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

BellesBelles Heures de Notre-Dame sterke banden tonen met name met de schilderkunst van 

hett Noordwesten van Duitsland. Zowel stilistisch als ikonografisch is het mogelijk 

geblekenn zoveel aspekten van overeenkomst in de werken aan te wijzen dat op 

grondd daarvan verondersteld zou kunnen worden dat de kunstenaars van de Parij-

see miniaturen hun wortels hebben gehad in deze contreien en mogelijk daarvan-

daann herkomstig zijn geweest. 

Eenn dergelijke conclusie betekent een verdere versterking van de hier voorgestelde 

hypothesee namelijk dat wij in deze groep mogelijk werk van de Maelwaels en de 

Limburgss hebben teruggevonden. Desalniettemin ontbeert deze uiterst aantrekke-

lijk ee hypothese nog altijd een goed fundament Immers zoals eerder is opgemerkt, 

berustt de toeschrijving van de Keizer- en Keurvorstentekening louter en alleen op 

hett feit (of liever de veronderstelling) dat het Wapenboek Ge/tv een eigenhandig 

handschriftt van de heraut Gelre is geweest waarbij is aangenomen dat het hand-

schriftt en de tekening ontstaan zijn in de tijd dat de heraut in Gelderse dienst is 

geweestt en in contact heeft gestaan met Willem Maelwael. 

Hett Wapenboek Gehre is bij nadere bestudering een uitermate gecompliceerd hand-

schriftt gebleken waarbij de veronderstelling dat het, met inbegrip van het eventuele 

auteurschapp van de oude Maelwaels van de Keizer- en Keurvorstentekening, in 

Gelree is ontstaan, niet bij voorbaat gehandhaafd kan worden. 

** * * 

291 1 



292 2 


