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II.77 CONCLUSIE 

Inn dit tweede deel zijn de documentaire gegevens m.b.L de families Maelwael en 

Limburgg opnieuw bekeken en is gepoogd een beeld te vormen van hun artistieke 

achtergrondd in Gelre. Daarbij kwam naar voren dat er in Gelre bitter weinig be-

waardd is gebleven uit de tijd omstreeks 1400 en dat er in feite slechts één werk in 

aanmerkingg komt dat misschien beschouwd zou kunnen worden als een werk van 

eenn van de Maehvaels of de Limburgs, nl de Keizer- en Keurvorstentekening in 

hett Wapenboek Gelre in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. Deze tekening bleek 

stilistischh gezien opvallende overeenkomsten te vertonen met een aantal miniatu-

renn in de Tres Belles Heures de Notre-Dame, een handschrift dat zeker in Frankrijk en 

vermoedelijkk in Parijs is ontstaan en bovendien zeker in bezit van Jean de Berry is 

geweest.. De miniaturen toegeschreven aan o.a. de Heilige Geestmeester bleken 

zoveell  overeenkomsten te tonen met werken die in de directe omgeving van Gelre, 

d.w.z.. Noord-Duitsland, Westfalen, Keulen en de Nederlanden gelocaliseerd zijn 

datt het niet onaannemelijk is dat in de Keizer- en Keurvorstentekening en de 

groepp Parij se miniaturen misschien werk is teruggevonden van de leden van de 

familiess Maelwael en Limburg, d.w.z. van Jan Maelwael en de Gebroeders Lim-

burg.. De Keizer- en Keurvorstentekening en de miniaturen van de Heilige Geest-

meesterr benaderen het meest de stijl van Meester Francke, hoewel het werk van 

dezee meester later gedateerd is. Er zijn verder verbindingen aan te wijzen met wer-

kenn die zeer waarschijnlijk in Soest, Keulen en misschien Holland zijn ontstaan. 

Dee Heilige Geestmeester lijk t behoord te hebben tot een iets vroegere generatie 

kunstenaarss dan Meester Francke en veeleer een tijdgenoot te zijn geweest van 

Meesterr Bertram en Conrad von Soest 

Hierr zij slechts een poging gedaan een hypothese te formuleren: de Heilige Geest-

meesterr kan misschien met Jan Maelwael vereenzelvigd worden en de Meester van 

dee Confessores en de Baptistmeester met twee van de Gebroeders Limburg. De 

hypothesee is niet anders als provisorisch en fragiel. Maar misschien zullen er in de 

toekomstt nog eens documenten en mogelijk ook werken te voorschijn komen die 

haarr zullen kunnen bevestigen dan wel tegenspreken. Een feit is wel dat in dezelf-
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dee periode dat Jan Mealwael en de Gebroeders Limburg in Frankrijk in dienst van 

Filipss de Stoute en Jean de Berry, d.w.z. 1396-1416 werkzaam zijn geweest, in de 

msss van de hertog van Berry miniaturen voorkomen die opvallende overeenkom-

stenn vertonen met werken (schilderijen, tekeningen en miniaturen) die in dezelfde 

periodee in Noord-Duitsland, Westfalen, Keulen en Holland / Gelre zijn ontstaan. 

Bijj  het zoeken naar een meer nauwkeurige datering van de Keizer- en keurvorsten-

tekeningg is het Wapenboek Gelre geanalyseerd (doenlijk voorzover als mogelijk). 

Daarbijj  is naar voren gekomen dat het Wapengedeelte met deze Keizer- en keur-

vorstentekeningg het oudste gedeelte van het ms vormt, zij het dat hierop nader-

handd aanvullingen zijn gemaakt. Indien het in verband met het wapenkoningschap 

vann de Ruwieren van de heraut Gelre is ontstaan, lijk t een begin van het ms vóór 

14044 niet erg aannemelijk. Indien tevens, zoals hier als een vermoeden naar voren 

iss gebracht, de heraut het aan een van de Rooms-koningen bij de bevestiging van 

zijnn titel heeft willen aanbieden, lijkt zelfs een datering tussen ca 1409 en 1417 niet 

uitgeslotenn te kunnen worden. De onvoltooide staat van het ms alsmede de veron-

derstellingg dat het altijd in bezit van de heraut is gebleven, zouden aanwijzingen 

kunnenn zijn dat het tot een aanbieding aan een van de Rooms-koningen nooit is 

gekomen. . 

Ookk het zg Voorwerk van het Wapenboek is vermoedelijk pas ca 1417-1418 ont-

staann indien mag worden aangenomen dat de vier eerste stukken in dit gedeelte 

vann het ms, nl de twee gedichten respectievelijk op Jan II I van Brabant en Willem 

IVV van Holland en de twee korte kronieken respectievelijk betrekking hebbende 

opp Brabant en Holland, zijn geschreven ter gelegenheid van de huwelijksalliantie 

tussenn het 'Brabantse' en het 'Hollandse' huis, in het bijzonder de verbintenis van 

Jann IV van Brabant met Jacoba van Beieren, die op 1 augustus 1417 was overeen-

gekomen.. De bruiloft had echter pas 10 april 1418 plaats. 

Mett betrekking tot de overige teksten in dit gedeelte van het ms, de zg ereredes, 

konn worden vastgesteld dat het met uitzondering van de laatste ererede op Willem 

III  van Gulik (1361-1393) (nr. XVII) , vermoedelijk gaat om bewerkingen door de 

herautt Gelre van stukken van de hand van een andere auteur uit het derde kwart 

vann de 14dc eeuw. Op grond van de zg Duitse kleuring van deze stukken is hier het 
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vermoedenn naar voren gebracht dat deze auteur oorspronkelijk uit een Duitsspre-

kendee landstreek afkomstig is geweest. 

Tenslottee is op grond van de geringe gelijkenis met eigentijdse Keizers of Rooms-

koningenn geconcludeerd dat het bij de keizer op de Keizer- en keurvorstenteke-

ningg niet gaat om een portret maar hoogstwaarschijnlijk om de uitbeelding van de 

Keizerr en zijn keurvorsten in algemene zin als het hoogste wereldlijke gezag, waar-

bijj  in het bijzonder Karel de Grote, de stichter van het Duitse Rijk, bedoeld lijk t te 

zijnn geweest 

*** * 

319 9 



320 0 


