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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK II.l . 

DEE GEBROEDERS LIMBUR G 

11 De documenten met betrekking tot de Maehvaels en Limburgs werden door Gorissen 
19544 en 1957 op een overzichtelijke wijze gepubliceerd. In het vervolg zal daar altijd in 
eerstee instantie naar verwezen worden door middel van de letter G met een nummer. 
Prochnoo 2002, 253-378 Die Quellen, gaf onder andere een aantal nieuwe transcripties van 
documentenn met betrekking tot Jan Maelwael in de Archives départementales de la Cóte 
dOrr in Dijon en elders. Zij kende de publikaties van Gorissen niet. 

Dee naam in dit document wordt meestal (ten onrechte) als Bolure gegeven. Zie over dit 
misverstandd Hoofdstuk 1.2 alhier. Desondanks is in de CT Nijmegen 2005 de lezing Bo-
luree aangehouden (zij het met verwijzing naar Monget 1898 die de lezing Bonne gaf). 
Vann Buren 1996, 250 meende dat wellicht een "Albrecht of (probably) Woluwe, near 
Brussels""  bedoeld geweest zou kunnen zijn. Zij pleitte ervoor het document in het archief 
inn Dijon nog eens na te kijken. 
Overr de miniaturist de clericus Jan van Woluwe, werkzaam voor hertogin Johanna van 
Brabantt vanaf 1378, zie Sleiderink 2003,139 met verdere verwijzingen. 

Mogelijkk is Alebret uit de stad Bonn afkomstig geweest, waarschijnlijk niet Beaune, im-
merss Beaune zou in de kanselarij van de hertog van Bourgondië beter bekend zijn geweest 
en,, naar mag worden aangenomen, waarschijnlijk correcter gespeld zijn. De naam Alebret 
(datt wil zeggen Albrecht, Albert) duidt op een Noordelijke origine. Vermoedelijk was hij 
eenn landgenoot van de Maehvaels. Men zou zelfs even aan een lezing van Bonne als bij-
voorbeeldd Borne (nabij Hengelo (Overijssel) kunnen denken. Ook Henwood 1981, 117 
volgdee de lezing Bolure en verwees naar de publicatie van Dehaisnes 1886, II , 790. Naast 
dezee Alebret de Bonne noemde hij nog in zijn overzicht Aubertin Baillefèves (110), Albret 
Iee grand (151), Allebret Neyghehoren (164) en tenslotte een Alebert de Rucembourc (172). 
Dezee laatste drie werden resp. in 1389 en 1388 als nieuwe meesters ingeschreven. Albret Ie 
grandd is in 1396 en 1406 nog werkzaam in Parijs. Over Allebret Neyghehoren is verder 
nietss bekend. Alebert Rucembourc is in 1393-94 werkzaam voor Filips van Bourgondië 
(Dehaisness 1886, II , 708). Behalve Alebret de Bonne en Aubertin Baillefèves worden alle 
anderenn in Paris, Archives nationales, T 1490/6 genoemd. 

Naa de moord op Aleid van Poelgeest in Den Haag in de nacht van 21 september 1392 
werdenn (pas) 28 mei 1393, 53 personen verbannen en hun goederen verbeurd verklaard, 
onderr wie een aantal Hoekse edelen, en voorts enkele Haarlemmers onder wie Albrecht de 
goudsmidd cfr. Janse 1993, 113. Zie ook Waale 1990, 241-2: onder de ballingen was ook 
eenn Albrecht , de goudsmid uit Haarlem, naar: AGH 198 f.69; (Devillers Cartulaire II , 
555-557). . 

Inn Londen kwam in 1403, een zekere John van Bonne, Dutchman and goldbeater, in 
aanvaringg met de gilde, cfr T.F.Reddaway and L.E.M. Walker, The Early History of the 
Goldsmith'ss Company 1327-1509; 
Thee Book of Ordinances 1478-1483, London 1975; en 82: Albrigh t de Aldernak was 
finedd (100s.) for teaching a Dutch page; note 73: Minute Bk A -t-a, p.93; A +b, p.47. 
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Thomass 1910, 373-375, noemde een M.Jehan Bonne estudiant de I'université, en récom-
pensationn des peines qu'il a soustenues a cause des jeux de la nativité St Jehan Baptiste 
lequelss Monsr (dat wil zeggen de dauphin Louis de Guyenne) a fait jouer au Louvre de-
vantt luy, XL Lt De opvoering vond plaats in juni 1415. Hij was afkomstig uit de diocees 
Autunn en maitre des enfants de choeur a la Sainte-Chapelle de Dijon en maistre des En-
fanss du Palais de Paris, zie Chartularium universitatis Parisiensis publ. par Denifle & Cha-
telain,, IV , 82: Ie 9 novembre 1403, Johanni Bonne, presb.Eduens.dioc.mag. in artactuque 
stud.Parisiuss in fac.theol.; Mark 1939, 141; Douet-d'Arcq 1865, 298: A Jehan Bonne, 
maistree des Enfans du Palais de Paris, Compte de 1'Hotel de Jean due de Berry, 1 nov.1397 
-- apr.1398, (Arch. Empire, Registre KK 253 fol.1). 
Err was een familie de Bonne afkomstig uit S.Bonnet-en-Champsaur, en Dauphiné XlIIe -
XV ee eeuw, die acht generaties lang notarissen voortbracht, cfr. Dictionnaire de Biographie 
francaise,, dir. M.Prevost & R. d'Amat, Paris, 1954, VI . 

Jeann Cocatrix dit de Bonnes was prévót des marchands in Parijs in 1378. 

Inn een chronologisch overzicht van de Bazelse goudsmeden wordt in 1366 een Heinki 
vonn Bonne, Goldschmiedknecht genoemd, cfr. Barth 1978,160. 
Davidd 1944, 137-157, 201-228, spec.223 meende ten onrechte dat in het document van 9 
februarii  1401 (s.a.) met Hennequin Jean Malouel was bedoeld. 
Cazelless 1984, 64-5, kennelijk Dimier 1928, 304 en Dimier 1929(B) volgend, betwijfelde of 
hett om dezelfde personen ging gezien de onzekerheid in de schrijfwijze van de namen i.e. 
Jacquemin,, Gillequin verderop in het document. Ten onrechte naar mijn mening. 

22 Zie APPENDDII - C 
Voorr de veronderstelling (van o.a. Meiss) dat het om een andere bijbel zou hebben gehan-
deldd zie alhier HOOFDSTUK 1.1 
Ziee ook nog de Bijbels die Jean de Berry tussen 1386-94 ten geschenke kreeg van paus 
Clemenss VI I (Bib.Vatlat 50-51), Meiss Late 1969, 194-198, 342-3. 

33 Over deze drie schilders: 
Jacquess Coene: 
Jacquess Coene wordt in het document gekwalificeerd als paintre. Volgens Durrieu zou hij 
tee identificeren zijn met de Boucicaut-meester maar hij is hierin niet gevolgd; Meiss heeft 
dezee identificatie opnieuw gelanceerd, maar heeft geen nieuwe overtuigende gezichtspun-
tenn naar voren gebracht. Zie voor recente studies over de Boucicaut-meester nog Bartz 
1999,, Rouse 2000, II , 56-57, 211-216, Appendix HA , Geisler Andrews 2002 en Vellela-
Petitt 2003. 

Haincelinn de Haguenau: 
Haincelinn wordt in het document gekwalificeerd als enlumineur; De stationnaire Regnault 
dee Montet, in 1415 beschuldigd van spionage voor de Engelsen, verklaarde Haincelin de 
Haguenauu in het hotel de Bourbon ontmoet te hebben, waar de Engelse ambassadeur, 
Richardd bisschop van Norwich verbleef. Het is te vermoeden dat Haincelin adviseur van 
dee bisschop is geweest (=Richard bisschop van Norwich was met een gezantschap in 
Parijss voor onderhandelingen over vrede en het huwelijk van Henry V Lancaster met Ca-
therinee de France, Lehoux 1966-1968, III , 355; 357-361: 8 augustus arriveert het gezant-
schapp in Parijs (met 500 man!); 382: 10 febr.1415 arriveert een nieuw Engels gezantschap 
mett o.a. de bisschop van Norwich; de vrede tussen Armagnacs en Bourgondiërs werd 
geslotenn op 22 febr.1415 (tot verdriet van de Engelsen; 384: 14 maart onderhandelingen 
gestoptt en Norwich in Londen terug 29 maart (zie Mirot 1898-1900); (12 aug. Henry 
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steektt over en slaat het beleg om Harfleur, 25 oct slag bij Azincourt, 29 dec. arriveert 
Bernardd d'Armagnac in Parijs, wordt tot connétable benoemd en gaat direct orde op zaken 
stellenn dat wil zeggen hij onderneemt flink actie tegen de Bourgondische partij in Parijs 
alvorenss zich tegen de Engelsen te keren; het proces tegen Jean Fusoris: 387; zie voorts 
nogg Mirot 1900,255; Rouse 2000,1,297-300, H, 73-74; LebaÜry 2005,363 nr.5. 

Buettnerr 1996, 106 n.61 merkte op dat Haincelain in de rue de Quincampoix woonde, 
vlakbijj  de rue Vieille-Monnaye en dat hij mogelijk een van de schilders was, namelijk de 
schilderr B, die onder de naam van de zogenaamde Coronation-meester schuilgaan. 

Voortss is hij werkzaam geweest voor Isabeau de Bavière (1403) en voor Louis due de 
Guyennee (1409-1415), Thieme-Becker 15 (1922) 487; Champeaux 1894, 127; Lebailly 
2005,3633 nr.5 (1409-1410). 

Meïsss Late 1969, 65: Haincelin de Haguenau who actually may have been the Bedford 
Master;; idem n.318: hypothesis advanced by Durrieu 1904, 72. Meiss zou dit bespreken in 
zijnn Boudcaut Master 1968, 64-65. Regnault de Montet stationnaire verklaarde in 1415 bij 
zijnn bezoeken aan de bisschop van Norwich (Engelse ambassadeur) die in het Hotel de 
Bourbonn verbleef, aldaar de miniaturist Haincelin te hebben ontmoet. 

Dee Winter 1985, 281 n.79 waar Nordenfalk zonder enige grond Haincelin een miniatuur 
vann de cour amoureuse in Wenen heeft toegeschreven. 

Ookk Stainer  wordt in het document als enlumineur gekwalificeerd; over Stainer is verder 
nietss bekend, zie Thieme-Becker 31 (1937), 464. 

Overr  contract en dienstverband: 
Hierr wil ik nog opmerken dat hun oom Jan (Hannequin) Maelwael van 5 aug. 1397 (G45) 
tott aan de dood van hertog Filips van Bourgondië op 27 april 1404 in HaL in hertogelijke 
dienstt is geweest als peintre et varlet de chambre de monsieur. Jan zonder Vrees bevestig-
dee hem opnieuw in deze aanstelling op 1 juni 1406 (G.87) waarvoor hij op 9 september de 
diensteedd aflegde (G.88). Zijn dienstverband werd dus gecontinueerd, zij het niet direct 
aansluitend.. Gorissen 1954, 165 heeft verondersteld dat hij in 1405 naar Nijmegen is ge-
reisdd om in het huwelijk te treden met Heilwig van Redichaven. 
Overr dienstverband / contract / opdrachten via anderen zie: Warnke 1968 die het verschil 
inn status, van dienstverband contracten, subcontracten etc. ter sprake brengt Zie ook nog 
Dijkstraa 1990; Vroom 1958-1959. 

Dee welhaast automatische continuering van personeel was overigens vrij gebruikelijk (ook 
bijj  andere hoven was dit vaak het geval). Dit nam niet weg dat andere vorsten etc. op 
zulkee momenten de kans waarnamen personeel weg te kapen door aanlokkelijke aanbie-
dingenn te doen. Immers, de dood van een broodheer betekende de ontslag van de dien-
steed.. Aldus was men vrij een nieuwe broodheer te kiezen. 

Hett was gebruikelijk het zegel van een overleden persoon, van lieden die uit hun ambt 
ontzett waren, die veroordeeld en ter dood gebracht waren of van steden die veroverd 
waren,, te breken. Na de begrafenis van de hertog van Berry werd zijn "Hotel" opgeheven: 
Lehouxx 1966-1968, III , 418 n.8: "Aux personnes contenues oudit roolle, pour eulx en aler 
dee Bourges en leurs hostels apres ce qu'ilz [ont] convoie dudit feu seigneur de Paris et que 
1'ostell  d'icellui seigneur fut rompu ..."; voorts was er sprake van een lading hooi die "ne 
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fiirentt point livrez en la despence, pour ce que 1'ostel de feu mond. seigneur avoit este 
rompuu Ie jour precedent" Lehoux interpreteerde "rompu" ten onrechte in de zin dat de 
bandd tussen de hertog en de wereld van de levenden verbroken was. Met de uitdrukking 
werdd echter bedoeld dat het zegel van de hertog letterlijk was gebroken (zoals gebruike-
lijk) ,, zodat in zijn naam geen acten meer gezegeld en dus geen betalingen meer verricht 
zoudenn kunnen worden. Zie ook Winkel 1894,118: 

"Datt men den zegel sloeghe ontwe, 
Datt men daermede nemmermee 
Soudee beseghelen andere brieven. 

Menn sloech den zeghel doe ontwee." 

Meliss Stoke, VI , vs 12474262. 
Di tt liet Jan van Arkel doen met het ridderzegel van zijn neef Jan nadat hij de voogdij over 
hemm had aanvaard in ca 1297. 

Annoo 2005, 16 april, meldde de BBC World News (Internet) na het overlijden van paus 
Johannes-Pauluss II : Pontiffs seal and ring destroyed. Cardinal Somalo broke die Fisher-
man'ss ring and the lead seal used to audienticate papal letters, as foreseen by the Apostolic 
Constitution.. The ritual was performed by the chamberlain, or camerlengo, Cardinal Edu-
ardoo Martinez Somalo, who is in charge until the new pope is elected. The ritual was at-
tendedd by 143 cardinals. De rin g werd gebruikt voor particuliere brieven, het loden zegel 
voorr publieke documenten. 

Mett betrekking tot ontslag: Mirot, 1939, 132-5. Het betreft een compte te Arras van 12 
maartt 1405 ten bedrage van 1155 francs. Er werden 180 serviteurs van Philips de Stoute 
afgedankt.. (Arch. dep. de la Cöte-d'Or, B.5520 f. 114). In deze rekening komen de namen 
vann Sluter en Maelwael niet voor. 

44 Buettner 1996 7, 103 n.25, 26. Ook elders in rekeningen is deze formulering te vinden. 
Zoo bijvoorbeeld bij Meiss, Limbourgs, 1974, 77: "...pour consideracion des bons et agrea-
bless services quil luy a faiz, fait chascun jour et espere que fasce ou temps a venir, ..." en 
Guiffreyy 1896-1898 II , 320. 

55 Meiss Limbourgs 1974, 79; Ribault 1990. 

66 Meiss Limbourgs 1974, 74. 

77 Meiss Limbourgs 1974, 69, 295-296. 

88 Buettner 1996, 10 n.50 verwijst naar Spufford 1988. Ook Leonardo da Vind en de ge-
broederss Preda ontvingen voor het vergulden van de ancona van het altaarstuk van de 
Madonnaa van de Grot in Milaan goudstukken van de broederschap. 

99 Meiss Limbourgs 1974, 75; Meiss Limbourgs 1974,80-81; Ribault 1990. 
Alemaigne:: Jan Maelwael werd eveneens gekwalificeerd als herkomstig uit "Alemaigne," 
cfrr het request van de weduwe van Jan Maelwael aan Jan zonder Vrees in 1415 (G 133). 
Hett is niet bekend wat voor soort werkzaamheden hij in het kasteel Bicêtre heeft uitge-
voerd.. Het is niet gezegd dat hij degene is geweest die de portretten (er wordt niet bij ge-
zegdd of zij op paneel of op de muur waren geschilderd) van keizers, pausen en koningen 
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vann Frankrijk schilderde die in dit kasteel werden vermeld in de Chronique de Saint-Denis 
(IVV 1842 522), Meiss Late 1969, 37, 74 en noot 45. 

100 Meiss Limbourgs 1974,80. 

""  Zie APPENDIX I-A 

122 De maand februari: kindeten in de leertijd: tot 12 jaar, zie Wieck 1997, 35 no.21 (afb.); 
Ariès,, 1960, 8-22 Les ages de la vie: in het systeem van een zevenjarige cyclus (gebaseerd 
opp de zeven planeten): enfance: 0-7 jaar, pueritia: 7-14 jaar, adolescence: 14-21; 14: het 
woordd enfant was volgens Ariès nog niet in gebruik; adolescens en puer werden door 
elkaarr gebruikt. In Frankrijk was het gebruikelijk dat kinderen deel uitmaakten van ko-
ninklijkee processies. Zij werden als parvuli, innocentes, pueri of enfans gekwalificeerd. 
Scheller,, 1985,5-60, spec.9 noot 20; Peeters, 1966; Boas, 1966. 

Hett is onzeker of Paul ook inderdaad de oudste van de drie broers is geweest cfr. Goris-
senn 1954,168-170. 

133 Gane 1994, 233-240. Het kapittel viel direct onder de Heilige Stoel en was verder een 
"seigneurr féodal" van zijn pachters. 

Hierbijj  zij verder verwezen naar Franklin 1905-1906, 1897; Hoogewerff 1947; Van den 
Heuvell  1946; Procacci 1961, 3-70; zie ook nog: Van den Bergh-Hoogterp 1990, II . 733 
noot,, bespreekt het begrip "verheergewaden", een term om het recht aan te duiden van de 
oudstee zoon om het güdelidmaatschap van de vader onder gunstige voorwaarden over te 
nemenn (na diens overlijden, soms nog tijdens diens leven). Oorsprong en begrip moeten 
gezochtt worden in de terminologie en de gebruiken van het leenstelsel volgens De Blé-
courtt 1950, 204, 209. Zij merkte nog op: "Mijn s inziens kon men aanvankelijk niet het 
ambachtt op zichzelf "verheergewaden" maar de plaats, het pand of de werkplaats waar een 
ambachtt kon worden uitgeoefend. Het leenrecht daarop zal bestendigd zijn door de leen-
heer.. Naar analogie kon men een visbank of toon in 'leen' hebben; na verloop van tijd 
werdd dit vrijwel gelijk aan bezit Het werd een erfelijk goed, dat men kon laten vererven" 
[enn dus ook kon verkopen! naar mag worden verondersteld]. Het ging om een zelfde recht 
alss waar Procacci het over heeft. Het kwam er dan op neer dat men zijn beroep niet kon 
uitoefenenn als men niet over een "plaats" beschikte waar men dit kon uitoefenen. Het 
aantall  plaatsen was beperkt en werd bepaald door de gilde. 

144 Winkler 1922, 487 (Haguenau) maakte een onderscheid tussen de kwalificaties van de 
schilders:: terwijl de Gebroeders Limburg de histoires voor hun rekening genomen zouden 
hebbenn evenals Coene, zouden Ymbert Stabler en Haincelin de Haguenau alleen aan de 
decoratievee partijen in het handschrift werkzaam zijn geweest gezien hun kwalificatie van 
enlumineur,, in tegenstelling tot Coene die peintre werd genoemd. Maar het onderscheid 
datt Winkler meende te kunnen maken, lijk t toch niet geheel op te gaan want ook de Ge-
broederss Limburg worden in een van de rekeningen van Jean de Berry als illuminatoribus 
aangeduidd (Meiss Limbourgs 1974, 74). Zie voor de terminologie nog Durrieu 1910, 330-
346. . 

Mett betrekking tot het wapen van Jan zonder Vrees op de achterzijde van het tondo: Jan 
zonderr Vrees heeft tot aan de dood van zijn moeder Margaredia van Male (21 maart 1405) 
hetzelfdee wapen als zijn vader gevoerd. Pas tóen heeft hij, als erfgenaam van de Vlaamse 
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gebieden,, het wapen aangenomen waarin deze Vlaamse gebieden, in de vonn van een 
hartschild,, waren geïncorporeerd, zie hiervoor Leroquais 1939. Maar waarom moet het 
juistt op dit paneel gaan om het wapen van Jan zonder Vrees als Philips de Stoute hetzelfde 
wapenn heeft gevoerd? Op de luiken van de altaarretabel van de Passie van Jacques de Bae-
rzee en Melchior Broederlam in Dijon zijn dezelfde ronde wapenschilden terug te vinden. 
Ziee Leroquais, 1939; alsook de besprekingen van het boek van Leroquais door Van Moe, 
1939,416-4177 en door Mirot (met een repliek van Leroquais) 1940, 225-229. 

""  Zie APPENDIX I-C 

166 Gorissen 1954, 163-4; met betrekking tot de Gelderse bronnen maakte Nijsten 1992, 
18-99 een aantal behartenswaardige opmerkingen, o.a.: "De gegevens uit de rekeningen 
blijvenn gebrekkig en onvolledig." Inderdaad. Niettemin is de voorstelling dat Herman 
"allround""  werkzaam zou zijn geweest en zich bewogen zou hebben op een breed gebied: 
vann edelsmeedkunst en schilderkunst tot borduurwerk, flagrant in tegenspraak met de vrij 
algemeenn heersende indeling van de gilden en de desbetreffende bepalingen. De grenzen 
tussenn de verschillende ambachten (en kunstenaars waren niet anders dan ambachtslieden) 
warenn helemaal niet zo onscherp: het bereik in de beroepsuitoefening was tamelijk strict 
omschreven:: de schilder die met kleuren werkte, mocht geen metalen verwerken, een ma-
teriaall  dat voorbehouden was aan ijzer- of goudsmeden. Vergulden met bladgoud behoor-
dee echter wel tot de competentie van een schilder. Indien in een gilde met materialen werd 
gewerktt die niet tot de competentie van de gilde behoorde werd toestemming hieromtrent 
uitdrukkelijkk in de gildebepalingen gestipuleerd, dit met het oog op eventuele processen 
diee aangespannen zouden kunnen worden door andere gilden.. 

Vann Anrooy 1990, 91 veronderstelde ten onrechte dat Willem en Herman hun oom Jan 
Maelwaell  naar Frankrijk zijn gevolgd. De indruk bestaat dat hij de kleinzonen (gebroeders 
Limburg)) met de grootvader en de (vermoedelijke) oudoom (gebroeders Malwael) heeft 
verward.. Vermoedelijk baseerde hij zich op de "Arbeitshypothese" van Schmidt 1981, 
97-99.. Door Van Buren 1996, 290-1 werd deze suggestie van Schmidt echter als een vast-
staandd feit aangenomen waarbij de hertog de Maelwaels naar Bourges zou hebben ge-
stuurdd alwaar Herman samen met Jacquemart de Hesdin en zijn assistent, de Pseudo-
Jacquemart,, een getijdenboek voor gebruik in Bourges (British Library, Yates Thompson 
mss 37) zouden hebben vervaardigd. Er is echter geen andere aanwijzing op grond waarvan 
iss aan te nemen dat deze getijden, ook werkelijk in Bourges zijn gemaakt, ofschoon dit niet 
onaannemelijkk is. Zie Meiss Late 1969, 328-9: London British Library Yates Thompson 
37,, Heures (use of Bourges); Aan de bibliografie bij Meiss dient te worden toegevoegd A 
Descriptivee catalogue ...1898, 43-45, No.9, Horae, Bourges, (12 miniaturen), ca 1410; 
Seymourr de Ricci 1926 42-72. Afbeeldingen van het handschrift zijn te vinden in: Illustra-
tionss from one hundred manuscripts ... 1918, Pis. XVI-XX , No. HYT cat CVI, vol. IV; 
CTT 1400, Paris 2004,278-279, nr. 170. Het is aannemelijk dat de miniatuur van de Uitstor-
tingg van de Hl Geest, f.122, in dit ms, van de hand van de Meester van de Martelaren is 
geweest,, zie nog NOOT 52 en 72. 

177 Over de wijze waarop Jan Maelwael in 1396 in Parijs is terechtgekomen en voor de 
koninginn is gaan werken, kan men speculeren. Zoals Gorissen 1954, 164-5, Hoogewerff 
1936,1,, 148-9 volgend, reeds opmerkte, ligt recommandatie het meest voor de hand. Kun-
stenaarss waren voortdurend in de weer voor de uitrustingen ten behoeve van expedities en 
verree reizen alsmede de tournooien die bij alledei gelegenheden met name huwelijken 
werdenn gehouden, waarbij soms de halve Europese adel aanwezig was. 
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Willemm I van Gelre huwde in 1379 Katharina van Beieren, de dochter van Albrecht van 
Beieren,, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen en hertog van Beieren. Haar zuster 
Margarethaa en haar broer Willem waren in 1385 in Cambrai gehuwd met twee kinderen 
vann Filips de Stoute, respectievelijk de latere Jan zonder Vrees en Margaretha van Bour-
gondië.. De vader van koningin Isabella van Beieren, Stefan II I van Beieren, was een neef 
vann Albrecht van Beieren. Isabella was dus een achternicht van hertog Albrecht. 

188 Zie Gorissen 1954,189-221 (Quellen). Voor een uitvoerig overzicht met betrekking tot 
Jann Maehvael kan verwezen naar Troescher 1966, 67-90. Philippe Lorentz voegde in zijn 
kortee bijdragen aan de CT Paris 2004, 292-293 en CT Dijon 2004, 95-99 hieraan weinig 
toe.. Roelofs heeft in de CT Nijmegen 2005, 35-53 in een apart hoofdstuk uitvoerig aan-
dachtt besteed aan Jan Maehvael. 

199 Zie document bij Gorissen (G47); Revnaud, 1961, 175-176. De interpretatie van de 
uitdrukkingg "parfaire" als achever, iets voltooien dat in onvoltooide staat is blijven steken, 
lijk tt mij niet juist Ook in andere documenten wordt het woord parfaire veeleer gebruikt in 
dee zin van maken, dat wil zeggen in voltooide ("perfecte") staat afleveren. Vergelijk nog 
dee inscriptie boven het achterdeurtje van de Academia d'Espana in Rome tegenover de 
Aquaa Paolo Quinto: SPQR / Aream / novo opere / perfecit exornavit/ Anno .ab.v.c. 
MMDCLVI . . 
Ziee nog HOOFDSTUK 1.1 noot 23. 

Err is ooit al eerder (in de CT Parijs 1904, 8, no. 16, met een toeschrijving aan Jean Malou-
el)) gewezen op de opvallende stilistische verwantschap van de Communie en het Marte-
laarschapp van de Heilige Denis in het Louvre met de Tres Riches Heures en de Bible fr.166. 
Inn de loop der tijden is onder invloed van de toeschrijving van de Tres Riches Heurts aan de 
Gebroederss Limburg en het genoemde document waarin werd gelezen dat Henri Bel-
lechosee het stuk voltooid zou hebben, deze overeenkomst steeds verder op de achter-
grondd geraakt. In het licht van de conclusies van deze studie verdient een eventuele toe-
schrijvingg van het altaarstuk aan de Meester van de Tres Riches Heures dan ook opnieuw 
serieuzee aandacht. Gesteld kan worden dat de overeenkomsten opvallend zijn. Niet alleen 
voorr het coloriet maar ook de plooival, de typen en de koppen zoals bijvoorbeeld de fi-
guurr van Christus vergelijke men met de Belles Heures fols.123, 145; de plooival vergelijke 
menn bijvoorbeeld met die van Maria op de Visitatie in de Tres Riches Heures, fol. 38v.; de 
koppenn van de toeschouwers met hun tulbanden vergelijke men met de Belles Heures fols. 
15v,, 16v, 17 en de manier waarop zij in kluitjes telkens in bijvoorbeeld de rechter boven-
hoekk van een compositie zijn geplaatst. Geheel rechts achter, tussen de beulsknechten en 
dee toeschouwers is een man met een donkere muts en een witte halsdoek (of hemd) zicht-
baar.. Het gaat evident om eigentijdse kleding zodat aangenomen mag worden dat mis-
schienn sprake is van een portret van de schilder. Een opdrachtgever had zich in elk geval 
opp een prominentere plaats en op een andere wijze laten afbeelden. In de CT 1400 Paris 
2004,, 195 werd het stuk als van de hand van Henri Bellechose gekwalificeerd; het was in 
dee tentoonstelling niet opgenomen en werd, opmerkelijk genoeg, geheel buiten beschou-
wingg gelaten. 
Ziee nog Prochno 2002, 54-55, en voorts 195-212 over de overige schilderijen die met 
Champmoll  in verband zijn gebracht. 

200 CT Paris 2004, 294-295, nr.183 (Philippe Lorentz); Chatelet 1980, 191; Schmidt 1981, 
98-999 zag een nauwe verwantschap tussen de figuur van God de Vader op de Grote ronde 
Piëtaa en de keizer op de Keizer en Keurvorstentekening waarbij hij tevens verwees naar 
dezelfdee figuur op de miniatuur in het Louvre RF 2022 (afb. bij König 1998, 103). De 
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verwantschapp die Schmidt tussen deze drie figuren meende te bespeuren, kan ik niet on-
derschrijven;; Prochno 2002,210-211. 

Martenss 1929, 246 n.258, afb.60, wees er op dat de figuurgroep van God de Vader en 
Christuss in de initiaal in Cod.Vindob.1855 in de National-Bibliothek Wenen, fol.211v naar 
hetzelfdee model is als het schilderij in het Louvre; over het hoofd zag zij kennelijk dat 
voorr de figuur van Christus (alsook de figuur van Johannes rechts) op de voorstelling van 
dee Man van smarten fol.21v eveneens in dit manuscript in Wenen, weliswaar spiegelbeel-
dig,, hetzelfde model werd gebruikt als voor het tondo in het Louvre. Zie CT Hamburg 
1969,766 no.44 (aldaar ca 1422); Troescher 1966,75, 387 n.21 no.2. 

211 De miniatuur in Heidelberg: Cimelia Heidelbergensis 1975, 14-18 no.2; Sterling 1955, 
57-81. . 
Reinachh 1904, 55-65 stelde indertijd een toeschrijving aan Jan Maelwael voor. Rickert 
1957,, 76 vestigde opnieuw de aandacht op deze suggestie. 

222 Meiss 1960(B), 232-240; Meiss 1960(B), 489. Het was oorspronkelijk ook op doek ge-
schilderdd volgens Meiss. Zij verwezen verder naar de bespreking van Panofsky 1971, 80-
89.. Het gaat hier om een wilde baaierd van toeschrijvingen. 

Meiss'' hypothese dat de Madonna, vanwege de analoge draperie met kufische inscripties 
aann de onderzijde, een diptiek heeft gevormd met het portret van Jan zonder Vrees (gedo-
cumenteerd,, gemaakt in 1412 voor de koning van Portugal) is aantrekkelijk. Het portret 
datt verloren is gegaan zou, merkwaardig genoeg, in een spiegelbeeldige natekening be-
waardd zijn gebleven. 

Off  de Madonna in deze hypothese zoals Meiss stelde, als de "key to the identification of 
thee art of Jean Maelwael" beschouwd kan worden, is ernstig te betwijfelen. Troescher 
1966,, 77-78 n.81, 98 wees een relatie tussen de Madonna en het portret af. Winkler 1959, 
179-189,, dacht aan een toeschrijving aan een van de Gebroeders Limburg, 

233 Troescher 1966, 77-78 n.81, 98; Winkler 1959,179-189. 
CTT Nijmegen 2005, 48-49, 348 nr.89. 

244 Voor de overige werken die in de loop der tijden zijn toegeschreven zij verwezen naar: 
Winklerr in: Thieme Becker 23 (1929), 599-600 (Malouel); Troescher 1966, 67-90; De Win-
terr 1976,1. 262-272; Chatelet 1980,14-23; The Dictionary of Art 20 (1996), 207-8. 

255 Nijsten 1993, 192 n.9: RAG HA 220 f.66R. Er werd een bedrag van 20 gulden betaald, 
zonderr nadere specificatie; Gorissen 1954, 180. Gezien het feit dat Herman van Keulen in 
14199 nog werkzaam was (gesteld dat het om dezelfde persoon ging), is het niet erg waar-
schijnlijkk dat hij identiek is geweest met de oude Herman Maelwael. Niettemin kan het 
niett a priori uitgesloten worden. 

266 Nijsten 1993,188-198: 
193n.l55 Meester Ruiger in Zutphen; 
1944 n.19 Claesken die maelre uit Grave(?) in 1415, 

meisterr Johan dien maelre, waarschijnlijk uit Zwolle 1408/9; 
195,, 197 Evert Beeldemaeker in Arnhem 1404; 
196-1977 Meester Jan van Tulle in Nijmegen 1389; 
1977 Johannes maelre van Roermond. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK II. 2 

DEE SCHILDERKUNS T I N GELR E ca 1395-1415 

277 Wanneer van Gelre gesproken wordt, wordt het gebied bedoeld dat op dat moment tot 
hett hertogdom Gelre behoorde. Gelre was een merkwaardig uitgestrekt gebied langs rivie-
renn (waarvan het zwaartepunt weliswaar Nijmegen was) zodat een beperking tot het wer-
kelijkee hertogelijke rechtsgebied geen recht zou doen aan de schilderkunst die zich overi-
genss door landsgrenzen nooit ernstig gehinderd gevoeld lijk t te hebben. Zie nog de kaar-
tenn bij Nijsten 1992, 23 en 24, in de CT Keulen/Brussel 1972, 13-15 en in de CT Nijme-
genn 2005,14. 
Eenn uitvoerige bespreking van de boekverluchting en de paneelschilderkunst in het her-
togdomtogdom Gelre en omstreken ca 1380-1435 van dee hand van Dückers is te vinden in de CT 
Nijmegenn 2005, 65-83 waarin hij de stelling van Porcher, als eommums opinio, dat de ge-
broederss artistiek gezien niets te danken gehad zouden hebben aan hun vaderland pro-
beerdee te relativeren. 

288 Hoogewerff 1936,1,146-188; idem, V, 189-272. 

299 Hoogewerff 1936,1; Hoogewerff 1961, 3-49. 
Ziee voorts de korte inleidingen met betrekking tot de Kunst omstreeks 1400 van HUger en 
vann Wallrath in de CT Keulen/Brussel 1972, 398-399 en 421. 
Voorr de schilderingen direct buiten de huidige grenzen verwees Hoogewerff naar de mo-
numentalee publikatie van Clemen 1930. Op deze plaats wil ik slechts wijzen op drie voor-
beeldenn direct ten oosten van Nijmegen namelijk in Kranenburg, Kleef en Xanten. Naar 
allee waarschijnlijkheid gaat het weliswaar om toch latere voorbeelden, namelijk het paneel 
mett Christus aan het kruis met de Heilige Antonius en Maria (links) en Johannes en Kat-
harinaa (rechst) met twee knielende stichters in de kerk in Kranenburg (Afb.2.2.47), waar-
vann Gorissen een kleurenafbeelding in zijn publikatie over de documenten met betrekking 
tott de Maelwaels opnam, Gorissen 1954 (afb. tussen 180-181). Hij verwees nog naar Cle-
menn (1930) die het in de tweede helft van de 15^ eeuw dateerde en opmerkte dat het ge-
heell  overschilderd was. Gorissen dacht aan Jan Maelwael, maar gezien het costuum moet 
hett retabel ca 1430-1440 zijn ontstaan. 
CMM Rijksmuseum Amsterdam 1958,40 no.2. 
P.Clemen,, Die Kunstdenkmaler des Kreises Kleve, Die Kunstdenkmaler der Rheinpro-
vinzz 1.4) Düsseldorf, 1892, 129; F.Gorissen, Kranenburg, Bin altes Heiligtum des Nieder-
rheins,, 1953, XXIII ; 
Chatelett 1980 59,208-209 nr.39 (geen afb.). CT Nijmegen 2005,300-301, nr.51. 

Hett tweede voorbeeld betreft de muurschildering met vier graven en hertogen van Kleef 
(dee graven Johann (+1368) en Dietrich (+1347), de graaf Adolf (+1394) en hertog Adolf 
(+1446)) in het koor van de Süftskirche in Kleef, waarvan een copie zich op het raadhuis 
vann de stad bevindt. De schilderingen zijn ontstaan tussen 1417 en 1448, zie Clemen 1930, 
315-316,, Taf. 74; Clemen 1929: 2 afbeeldingen naar de schilderingen en 2 afbeeldingen 
vann latere tekeningen naar deze schilderingen (ongenummerd) (Afb.2.2.48). 

Hett derde voorbeeld tenslotte heeft betrekking op de schildering van de Kruisiging en de 
Aanbiddingg van de drie koningen, een muurschildering uit de St-Viktor te Xanten 
(Afb.2.2.49),, die niet vóór 1406 kan zijn ontstaan, CT Keulen-Brussel 1972, 409 Q 13 
(afb.. kleur t.o.p. 405), Xanten, Domschatz. 
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300 Panofsky 1953(A), 100-106. 

Overr de Memorietafel van de heren van Montfoorc 
CTT Utrecht 1999, 231-2, Nr.85; hieraan dient te worden toegevoegd het artikel van Van 
Anrooijj  1989, 22-28; alsook Janse 1993,78-79. 
Dee geharnaste figuren zijn te vergelijken met die in de grote initiaal E in de Bijbel van 
Hendrikk van Arnhem, met de voorstelling van de dood van Alexander de Grote in het ms 
1066 in de Koninklijke Bibliotheek Brussel, foLiv, cfr Delaissé 1968, fig.3, en verder met de 
heiligenfiguurtjess in het Gebedenboek van Maria van Gelre, Staatsbibliothek Berlijn, ms 
germ.quartoo 42, zie Vermeeren 1973; CT Utrecht 1989, 67-70, no. 17. 
CTT Nijmegen 2005, 282-283, nr.41. 

311 Deze uitspraak deed hij vermoedelijk op basis van zijn artikel Guelders and Utrecht 
1953,, 90-102 dat gaat over het Getijdenboek van Maria van Gelder (vanaf 1415) en het 
brevierr van haar gemaal Reinout IV van Gelder (vanaf 1417) en niet over de Gebroeders 
Limburgg of Jan MaehvaeL Niettemin werd zij als algemeen gesteld. Tenzij Panofsky hier 
Bellaa Martens 1929 volgde. 
Mett de "afgenomen muurschildering" (96) heeft hij waarschijnlijk de retabelkast uit de St 
Walburgkerkk in Zutphen (van 1892 tot 1961 in het Rijksmuseum in Amsterdam, thans in 
hett Stedelijk Museum in Zutphen als bruikleen van het College van Kerkvoogden van de 
Nederlandsee Hervormde Gemeente) op het oog gehad zoals is op te maken uit voetnoot 
122 (p.97) in zijn artikel uit 1953 (zie NOOT 30 alhier). 
Dee kast werd nogal zwaar gerestaureerd (overgeschilderd) en zou bovendien iets later te 
daterenn zijn als de periode waar wij het hier over hebben. Hoogewerff relateerde de kast 
aann enkele muurschilderingen in dezelfde kerk en dateerde ca 1400, Hoogewerff 1936,1, 
189-216;; Chatelet 1980,190 nr.4; Van Kakken 1914, Pls.1-47. 
Raming-Spekléé 1999, 215-16. Op basis van het houtonderzoek is aan te nemen dat het 
altaarr na 1415 is ontstaan. De auteut verwijst naar haar ongepubliceerde doctoraalscriptie 
'Hett Passie-altaar uit Zutphen," 1997. Kunsthistorisch Instituut Universiteit Nijmegen. 
Ziee ook nog Reinders 1993, no.2, 40-46. 
Ziee CT Nijmegen 2005, 280-281, nr.40 

Ookk Panofsky's generaliserende uitspraken (1953(A), 97) dat "... throughout die Nether-
landss subsoil of civilization remained bourgeois and provincial; and, in contrast to France, 
aa considerable amount of artistic activity was still centered in monastic communities rather 
thann secular workshops" (waarvoor hij in noot 4 verwees naar Hoogwerff 1936, I, 376 
mett betrekking tot de ook indertijd reeds omstreden hypothese over het scriptorium in 
Nieuwlicht),, zijn thans toch wel als achterhaald te beschouwen. 

322 Master of the Utrecht life of the Virgin, (sometimes: Gelre) Courtly Company, ca 1410-
14155 silverpoint retouched with brown ink, on white prepared paper ,175 x 222 mm, 
Uppsalaa Royal University Library, Inv. no. H.N.74. 

Rengerr 1985, 252-253 fig.93 ("progress northwards of figure models used in French court 
manuscripts"). . 

Ringg 1949, 201 no.70B: School of the Lower Rhine 1415 (vroeger aan de Franco-Flemish 
Schooll  toegeschreven; zij kwalificeerde de tekening als een van de "most charming speci-
menss of the 'style international' as a German work" beïnvloed door de miniaturisten aan 
hett hof in Parijs. Staat het dichtste bij de miniatuur met Maria in de bloementuin in de 
getijdenn voor Maria van Gelre, geschreven in Benedenrijns dialect. 
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Bjurströmm 1972, slechts vermeld als: Lower Rhine Region or the Netherlands. De tekening 
zouu opgenomen worden in de catalogus van de tekeningen van de Nederlanden. 

Moskowitzz 1962, 307. Moskowitz schreef het blad toe aan de Meester van het leven van 
Mariaa in Utrecht, actiefin Midden- of Beneden-Rijn. 

Beneschh 1936,14 fig.1, verbond de tekening met de vleugels in Utrecht vanwege de ver-
wantschapp in physiognomic Panofsky 1953(A), 100 n.1 wees een verband tussen tekening 
enn deze vleugels af. 

CTT Hamburg 1969, 62 no.18, altaarvleugels Utrecht aan Mittelrheinischer Meister ca 1410 
i.v.m.. tekening korte verwijzing naar Benesch en Panofsky. Ook nog 64-5 vermelding bij 
hett portret van Lysbeth van Duvenvoorde, onder verwijzing naar Boon in CT Amsterdan 
19588 no.171 vergeleken met de rechter vrouw op de tekening 

CTT Amsterdam 1958, 132-3, no.171, afb.90, Boon constateerde weliswaar verwantschap 
mett het Marialeven in Utrecht, maar evenzeer met de figuren op het Niederwildunger 
altaarstuk;; als conclusie Gelre ca 1415: "Deze verwantschappen maken het aannemelijk, 
datt de tekening ontstaan is in de omgeving waar Franse, Westduitse en Noordnederlandse 
kunststromingenn elkaar hebben geraakt; hiervoor komt in de eerste decennium der 15de 
eeuww het hof van Gelre in de eerste plaats in aanmerking." Boon zag een zeker verband 
tussenn de rechter dame op de tekening en het portret van Lysbeth van Duvenvoorde dat 
hijj  als een onbetwistbaar Hollands portret beschouwde. 

Dodgsonn 1935, no.8, Dodgson zocht de tekenaar in de omgeving van Paul van Limburg, 
off  meende de tekening zelfs aan Paul zelf te mogen toeschrijven onder verwijzing naar de 
aprü-miniatuurr in de Tres Kicbes Hearts.  Hearts. 
Stangee 1938,111,116-117, Abb.151 gaf het blad aan de schilder van de miniatuur van Maria 
vann Gelder "Maria in de Rozenhof' in Berlijn; commentaar in CT Amsterdam 1958: de 
miniatuurr is niet van dezelfde hand als de tekening, beide zouden naar eenzelfde voor-
beeldd zijn. 

Kurzz 1956,128 herkende de linker dame in Uppsala op de acquarel in het Louvre de zo-
genaamdee Vispartij aan het hof van Holland. Naar mijn mening is dit niet correct: welis-
waarr in eenzelfde profil perdu, maar niet identiek model: de hoofddracht is verschillend, 
dee kraag is anders, de vrouw in het Louvre draagt een brede keten over de schouders (op 
reproductiess is de keten nauwelijks te zien, bij de vrouw geheel rechts is deze duidelijker 
getekend);; de sleep van haar gewaad is veel langer. 

Corleyy 1996, 162-180 over de Veronica-Meester. Conrad is altijd nog vrij stevig in de vo-
lumess van zijn figuren. De figuren van de Veronica Meester en de Meester van S Laurenz 
zijnn slanker en langgerekter. Deze meesters zijn echter ook minder zorgvuldig in hun 
detaillering. . 

Panofskyy 1953(A), 90-102, spec. 97 en n.12 met betrekking tot de Franse invloeden die via 
Gelree de Nederlanden zouden zijn binnengekomen. Als belangrijkste argument be-
schouwdee Panofsky kennelijk het feit dat Maria d'Harcourt een Franse prinses was en 
geschenkenn heeft uitgewisseld met Jean de Berry in wiens dienst de Gebroeders Limburg 
waren.. Voldoende om de "spirit that animates the Calendar pages of the Tris Riches Heu-
res"res" naar Gelre te laten overvliegen in het portret van de hertogin (voorgesteld als "Mary 
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Annunciate")) in het ms CocLGerm. 4-o, fol.l9v in de Staatsbibliothek in Berlijn. Jawel, zo 
gingg dat toenl 

Voorr dit Getijdenboek van Maria van Gelre in Berlijn, geschreven in 1415, kan verwezen 
wordenn naar de CT Utrecht 1989, nr.17. Er zij nog aan herinnerd dat er in de miniaturen 
globaall  drie handen zijn te onderscheiden. Het zogenaamde portret van Maria van Gelre 
behoortt tot de tweede reeks (de Meester van Maria van Gelre). De eerste reeks is de 
vroegste,, en in feite de interessantste (de Passie-meester) en sluit iets meer aan op de stijl 
vann de Meesters van Margaretha van Kleef, van Dirc van Delf en van de Morgan Infancy. 
Dee derde, lateree hand is de groep van de Meesters van Otto van Moerdrecht geweest. 
CTT Nijmegen 2005, 254-255, nr. 24 (Uppsala), 250-251, nr.22-23 (Gebedenboek van Ma-
riaria van Gelre). 

333 Corley 1996: Niederwildungen altaarstuk: afb.21: Annunciatie; afb.11: Presentatie in de 
Tempell  (de vrouw links op de achtergrond bij het mandje met de duifjes); afb.134: St. 
Cadierinee op de buitenzijde; afb.79, PLXII: Christus voor Pilatus. Zie vooral voor uitste-
kendee kleurenafbeeldingen het overigens zeer teleurstellende boek van Engelbert 1995. 

344 Meiss Limbourgs 1974, hoofdstuk IV.2. Stylistic origins (se. van de Gebroeders Lim-
burg). . 

355 Boon 1977, 30-39; Finke 1963,27-62. 
366 CT Keulen 1978,1, 111, met een korte inleiding van G.de Werd, 109-110. 

vv Chatelet 1980, 191 no.6; Reynaud 1961, 175-176; CM Berlijn 1975, 298 nr. 2116 (als 
Niederrheinisch.. Um 1400). 
388 Hamburger 1988, 7-44; Van Anrooij 1990 besteedde in zijn boek (111) aan Hambur-
gerss studie en argumenten ruim aandacht en meende dat Hamburger het netwerk van 
relatiess een nog iets grotere consistentie had kunnen verlenen. 

399 Van Oostrom 1987; Nijsten 1992,188 e.v.; Proske van Heerdt 1991, 245-254; Marrow 
inn CT Utrecht 1989, 11 (alsook in eerdere publikaties); Marrow 1995; Zie verder nog de 
HOOFDSTUKKE NN II.5 A en II.5B alhier. 

400 Meiss Limbourgs 1974, 96: "I t seems to us, however, unintelligible at this early date; it 
wass probably executed after the Limbourgs went to France" (en verwees 449 n.87 naar 
Delaisséé 1968 en Gorissen 1954). Hij vermeldde de tekening wel maar heeft het belang 
ervann niet onderkend. Hij heeft de tekening niet afgebeeld en verder buiten beschouwing 
gelaten. . 

Chatelett 1980 vermeldde de tekening niet; maar in 1993, 58 daarentegen wel; König 1992, 
955 en König 1998, 254, Abb. 12; Van Buren 1996, 90, fig.42. 

«« Lyna 1934, 29-39; Lyna 1936, 132-150, No.7516 (15652-56), 133-4 no.19 (F.26) bes-
chrijftt Lyna de pentekening als rempereur Charles IV "... flanqué des six autres électeurs 
dee Pempire qui lui prêtent serment... A 1'avant-plan, a droite, Ie heraut d'armes Gelre." 
Lyna,, kennelijk Bouton volgend, nam aan dat op de voorgrond rechts de heraut werd 
voorgesteld.. Dit lijk t mij zonder meer onwaarschijnlijk De heraut zou dan tweemaal in het 
handschriftt geportretteerd zijn geweest Bovendien lijk t hij nauwelijks op het portret op 
fol.122.. Er is in dit geval geen goede reden te bedenken waarom hier opeens maar zes 
keurvorstenn zouden zijn afgebeeld. 
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Volgenss Beelaerts van Blokland 1933, 25-26 werd de zevende keurvorst een beetje naar 
vorenn geplaatst om de symmetrie niet al te zeer te verstoren. Hij volgde daarmee Muller 
Fz. . 

Mullerr Fz 1885, 14. Naar aanleiding van Bouton's veronderstelling dat de figuur geheel 
rechtss vooraan op de tekening een portret van de heraut zelf zou zijn, op grond waarvan 
hijj  vervolgens aannam dat de tekening vóór 1378 zou zijn ontstaan, nog ten tijde van de 
regeringg van Karel IV , die zelf tevens koning van Bohemen was op grond waarvan hij dus 
huldigingg van slechts zes keurvorsten zou hebben ontvangen., wees Muller er op dat ook 
dezee figuur de eed aflegt Veeleer was er niet voldoende plaats om hem naast de anderen 
tee zetten. Bovendien is de koning van Bohemen met zekerheid aan te wijzen op de teke-
ningg in de figuur die als enige een kroon draagt Muller (15) achtte het waarschijnlijker dat 
err "eene voorstelling van den keizer met de zeven keurvorsten bedoeld is zonder bepaalde 
betrekkingg op een bepaalden vorst" Hij stelde een datering voor niet ver van 1356 gezien 
dee wapens van twee personen in het Wapenboek die voor 1364 zijn overleden. 

CTT Brussel 1972, 111-113, Pl.33; Gaspar 1937, 372-377; ms 15652-56, fol.26r. Volgens 
Gasparr en Lyna zou de keizer temidden van de vertegenwoordigers van de verschillende 
standenn zijn voorgesteld die hem de eed van trouw zweren. Op de voorgrond zou dan de 
herautt zijn voorgesteld, met zijn collier. Op het laatste blad van het handschrift zou de 
herautt zich andermaal hebben voorgesteld met de delen van dit collier dat hij zojuist ge-
brokenn zou hebben uit verdriet over de dood van zijn heer in de slag bij Baesweiler in 
1371.. Lyna meende dat hij het collier gebroken had ten teken dat hij zijn missie als heraut 
beëindigdd beschouwde. Zie APPENDIX II- D alhier voor een andere suggestie met be-
trekkingg tot de kettingen die de heraut in de hand houdt. 

Beelaertss van Blockland 1933, 28-31 meende dat de tekening van de Keizer en keurvor-
stenn in het Wapenboek was opgenomen ten tijde van de kortstondige pogingen van Jan van 
Bloyss en zijn vrouw Mechtheld van Gelre om de belening van het hertogdom door Keizer 
Karell  IV te verwerven. Zij reisden daartoe naar Aken in juni 1372, om daar aangekomen, 
tee horen te krijgen dat de keizer vijf dagen eerder Willem van Gulik met het hertogdom 
beleendd had. Een veeleer uiterst pijnlijke als memorable gebeurtenis. 

Gelree 15652-56,1992. Het gaat bij dit blad dus niet om een miniatuur maar om een pen-
tekening.. In elk geval nam Delaissé 1968 haar op in zijn A Century of Dutch Manuscript Illu- Illu-
minationmination en beeldde haar wel drie keer af: op de kaft, als titelpagina en nog een keer als pl.1. 

422 Schmidt 1981, 82-3: "Offenkundig war es hier gar nicht beabsichtigt, einen bestimmten 
Herrscherr zu portratieren; vielmehr sollte der Kaiser schlechthin gezeigt werden"; 93*94: 
".... das "Reich" schlechthin reprasenrierenden BildmouV..." 
Bijj  een vergelijking met het portret van keizer Sigismund in het Kunsdiistorisches Muse-
umm in Wenen (soms wel aan Pisanello toegeschreven) treden de verschillen met de keizer 
opp de tekening duidelijk naar voren, cfr. Battillotti, Filippi e.a. 1996,129, Nr.21. 

«« Van Anrooij 1990, 79-81 en Van Anrooy 1991,298. 
Doorr te wijzen op de wapenschilden op de achterzijde van het blad heeft Van Anrooij de 
ongerijmdheidd van de veronderstelling van Rickert duidelijk aangetoond. 

444 Van Anrooij 1990, 81-2 merkte nog op dat het Wapenboek georiënteerd is op het Duitse 
Rijkk en hij bracht het in relatie met de speciale waardigheid (sic!) van wapenkoning der 
Ruwierenn die de heraut Gelre op een gegeven moment had verworven. Hij veronderstelde 

333 3 



datt de heraut voor die waardigheid wellicht door Johanna van Brabant werd voorgedra-
gen,, waarvoor hij wees op de opvallende Brabantse dimensie in het zogenaamde Voor-
werkk van het Wapenboek. 

455 Nijsten 1992, 142 signaleerde een formeel gat in de opeenvolging van dienstverbanden 
vann de heraut tussen 1402 en 1406. Nijsten nam aan dat het gunstiger literaire klimaat aan 
hett hof van Holland-Beieren een rol heeft gespeeld in zijn besluit tot de overstap. Dit lijk t 
mijj  een anachronistische gedachte. De bekendheid met het Beierse huis en de verwant-
schapp die er bestond tussen de hertog van Gelre en de Beiers- Hollandse graven (Willem 
vann Gulik was gehuwd met Catharina van Beieren, de zuster van Willem VI) zal echter wel 
eenn rol gespeeld hebben. Nijsten ziet, terecht, als de directe aanleiding voor de overstap 
hett overlijden van de Gelderse vorst in 1402; zie ook Verbij-Schillings 1995, 23-24. 
466 Van Anrooij 1990, 78-114 over ontstaan en functie (112). Tenslotte bevat de eerste 
afdelingg op basis van de inhoud nauwelijks aanwijzingen die slechts a quo zijn; op 112-113 
geeftt Van Anrooij een overzicht van de dateringsgegevens van de drie afdelingen van het 
voorwerk.. Zijn kritische opmerking over de kunsthistorische pubükaties (251 n.101) kan 
onderschrevenn worden. Op 113 concludeert hij voorzichtig dat het theoretisch mogelijk is 
datt de heraut het gehele voorwerk in zijn Hollandse periode noteerde. Hij heeft echter een 
voorkeurr voor de jaren '90. Zijn argument was, zoals hij mij mededeelde, dat namelijk in 
eenn deel van het voorwerk de heraut nog Duits taalgebruik hanteerde, terwijl hij dat in 
Hollandd niet meer deed ... Uiteraard kunnen de teksten inhoudelijk gezien, reeds in de 
jarenn '90 zijn ontstaan. De heraut kan ze dan altijd later nog overgeschreven hebben. Maar 
ziee over deze kwestie APPENDIX II-E . 

477 De helmsier van het Nidau-wapen (Van Anrooij 1990, afb. frontispice (fol.l5v)) 
(Afb.2.2.50)) is altijd aangevoerd als een belangrijk argument in de datering van het hand-
schrift.. Naar mijn mening is er vanuit stilistisch oogpunt een onevenredig groot gewicht 
gehechtt aan de figuur van dit vrouwentorsje bij de bepaling van de datering van het hand-
schrift.. Afgezien van het feit dat inmiddels duidelijk is geworden dat het om het wapen 
vann graaf Rudolf II I van Nidau (+ 1339) gaat (van Anrooij 1990, 110), kan het stilistische 
aspectt van het wapen (de proporties en het naturalisme) nauwelijks als een serieus en 
doorslaggevendd argument gehanteerd worden. Bovendien werd het, zoals gezegd, mis-
schienn door de heraut zelf geschilderd en niet door de meester die verantwoordelijk is 
geweestt voor de Keizer en Keurvorstentekening. 

Daarnaastt is er nog een ander argument. Het wapen van Nidau bevindt zich in het zoge-
naamdee voorwerk waarvan altijd zonder meer is aangenomen dat het een integraal onder-
deell  uitmaakte van het Wapenboek. Het komt mij voor dat Van Anrooij duidelijk heeft 
aangetoondd dat dit voorwerk een latere toevoeging aan het oorspronkelijke handschrift is 
geweest.. Aangezien ik geen direct verband zie tussen het deel met de ereredes en dat met 
dee wapens, ontgaat mij enigszins wat Van Anrooij precies bedoelt met zijn kwalificatie van 
"geïntendeerdee eenheid" van het handschrift (59). Elders ziet hij het als een dynamisch 
handschrift,, dat de heraut telkens heeft uitgebreid (78). 

Hett schilderen van wapenschilden behoorde ook tot de competentie van een heraut Van 
Anrooijj  1990,157. 
Hett komt mij echter voor dat Van Anrooij zich bij de datering niet had hoeven laten 
weerhoudenn door de kunsthistorische argumentaties met betrekking tot het eventuele 
auteurschapp van het Nidau-wapen door Herman Maelwael (Ge IX) , dat wil zeggen vóór 
1396/97.. Het argument (p.113) van de verschillende helmvormen (namelijk type gelegen-
heidswapenseriee Pruisentocht (f.lllv ) en de traliehelm in afdeling 3 (f.21rb), een helmtype 
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datt voor het eerst in het ms KB 131 G 37 (ca 1405) voorkomt, lijk t mij van doorslagge-
venderr betekenis. Daarmee zou een datering van het gehele voorwerk in de Hollandse tijd 
vann de heraut niet meer theoretisch behoeven te zijn (Van Anrooij 1990 p.112-113). 

«« Van Anrooij 1990,93; Van Anrooij 1990, 83; Rickert 1952, 85 heeft gewezen op het feit 
datt het wapenmanteltje van de heraut het Gelderse wapen van vóór de samenvoeging met 
Jülichh in 1394 toont Deze samenvoeging duurde tot de dood van Reinald IV in 1423. 
Daarmeee zou een datum ante quem zijn gevonden voor het wapenboek. Maar Schmidt 
1981,, 76 leek het alleszins redelijk en denkbaar dat het Gelderse herautsambt met de naam 
'Gelre""  gewoon als zodanig is blijven bestaan en niet werd aangepast aan de nieuwe situa-
tiee in 1394. 

Eenn soortgelijke figuur van een (de?) heraut Gelre ter afsluiting van een wapenserie is te 
vindenn in het wapenboek Bellenville f.63r cfr. afb. bij Van Anrooij 1990, 39 en Van An-
rooijj  1991(A), 302, afb.4. 
Ookk Hans Ingeram, de eenarmige perseverant van de tournooivereniging "Zum Esel", 
beelddee zichzelf af naast zijn wapenschild in het door hemzelf samengestelde wapenboek 
inn Wenen, Kunsthistorisches Museum, zie hiervoor verder; Berchem 1939. 
Gorissenn 1954 gaf een reproductie van een natekening van het blad met de figuur van de 
herautt waarin de beschadigingen van de figuur werden geretoucheerd! 

Hett is een raadsel waar het blad, dat zich nu als los blad (f.l22r) op het eind van het hand-
schriftt bevindt, zich oorspronkelijk heeft bevonden. Dat het blad waarop de figuur werd 
getekendd tot de oorspronkelijke kern van het Wapenboek heeft behoord blijkt uit het raster 
waarmeee het werd voorzien. Gezien het wapentje van Gaston(?) de Foix op de achterzijde 
(hett betreft het eerste en enige wapen dat werd uitgevoerd op het blad dat verder met lege 
wapenschildjess is voorzien) vormde het mogelijk een laatste (toegevoegd los) blad van een 
katernn die verder verloren is gegaan. Gaston de Foix was wisselend vazal van de Franse en 
Engelsee koning, was geparenteerd aan het huis van Navarra en maakte in 1357-58 een 
Pruisenreis.. Wellicht is het blad overgebleven bij een herschikking en uitbreiding van het 
handschrift.. Merkwaardig genoeg is het in het huidige handschrift op geen enkele wijze 
zinnigg in te passen. Van Anrooij 1990, 83-84. 
Ziee de uitvoerige bespreking in APPENDIX II-D . 

499 Herman en Willem verdwijnen na 1397 uit de rekeningen. Vermoedelijk zijn zij gestor-
ven.. Het is niet erg waarschijnlijk dat Herman Maelwael degene is geweest die onder de 
naamm Herman van Keulen in 1403 als "paintre et ouvrier de dorer a plat" (G78), door Jan 
Maelwaell  betaald werd voor het vergulden van vijf panelen alsmede zijn assistentie bij het 
beschilderenn van de Mozesput in Dijon. Deze Herman van Keulen was vermoedelijk wel 
dezelfdee die in 1389 voor de hertog van Gelre in de Dominicanerkerk in Keulen niet na-
derr gespecificeerde schilderwerken uitvoerde (Nijsten 1992,192, RAG HA 218 f.35r, Go-
rissenrissen 1954, 180 n.1: 5 maart 1389 'Herman den maelre tot Colne van werken die he tot 
Colnee then predikeren van mijns heren wegen in Goids eer dair gemaect heeft, 20 gul-
den").. Hij werd (zoal het om dezelfde persoon heeft gehandeld) nadien nog tweemaal 
vermeldd in 1419 (Gorissen 1954,180 n.1 en (G.159). Dat hij tevens goudsmid is geweest, 
zoalss Nijsten meende, is, zoals gezegd, een misvatting. 

Vann Anrooij haalde de Maelwaels en de Limburgs kennelijk even door elkaar evenals Van 
Burenn 1996 zie NOOT 15 alhier. 

*** * 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 113. 

PARIJSS E N DE TRES BELLES HEURES DE NOTRE-DAME 

500 Rickert 1952, 98. 
Volgenss König 1998, 134 zou de figuur van de kardinaal op de Confessores zijn bijge-
werktt De veranderingen die König meent te bespeuren kan ik echter niet ontdekken. Ook 
Meisss Late 1969, 250 was van mening dat het blad werd geretoucheerd. 

511 Meiss Limbourgs 1974, 96-97, n.87, "it was probably executed after the Limbourgs went 
too France," waarmee Meiss om niet nader aangegeven redenen een latere datering voor-
stelde.. Rickert vermeldde hij in het geheel niet. Aan Bella Martens is, jammer genoeg, de 
Keizerr en Keurvorstentekening kennelijk nooit bekend geweest Schmidt 1981, 79 kwalifi-
ceerdee de Keizer en Keurvorstentekening en de miniatuur van de Confessores als "nicht 
ganzz gleichaltrige Werke derselben Hand ..." 

522 König 1992,95; Chatelet 1993(B), 58; 
Königg 1998, 244: "... der andere, der eine ganze Stilgruppe urn das verbrannte Turiner 
Johannesbildd (S.126) pragt, aus dem Niederrheingebiet stammt, wo er das Wappenbuch 
dess Herolds Gelre (Abb.12) ausgemalt hat, in Paris aber nicht auf Dauer Fuss fasste." 
Maarr op hetzelfde moment hield König desalniettemin de oude datering van vóór 1378 
voorr de tekening aan (263)! 

Vann Buren 1996, 289-297. Van Buren meldde: "I n recent years scholars have been in-
creasinglyy willin g to accept Margaret Rickert's suggestion that the Confessors are by the 
Dutchh artist who painted two miniatures in an armorial made around 1393 for the herald 
off  the Duchy of Guelders, Claes Heynenzoon." Maar behalve naar Rickerts studie verwijst 
zijj  slechts naar Van Anrooij 1991(A) die weer naar Rickert verwees. "Increasingly willin g 
too ..." is dus ietwat overdreven. Weliswaar beschouwde zij de Keizer- en Keurvorstente-
keningg als het werk van de oude Herman Maelwael die zij daartoe, met Willem, eveneens 
naarr Frankrijk liet emigreren en zelfs in Bourges met Jacquemart aan een getijdenboek liet 
samenwerkenn (namelijk BL London Yates Thompson 37, f.122 (afb. bij Meiss Late 1969, 
fig.266). fig.266). 
Ziee verder NOOT 16 alhier. 
Vann Buren had haar voorstel reeds in een bijdrage op het Colloque du Dessin sous-jacent 
XII  in Louvain-la-Neuve in 1995 naar voren gebracht, maar de publikatie hiervan ver-
scheenn pas in 1997, 19-28, spec. 24-25. Zij merkte op dat ook de ondertekening van de 
miniatuurr met de Martelaren op de achterzijde van het blad van de Confessores dezelfde 
tekentechniekk laat zien. 

533 Van Buren 1996,289-297, figs. 41,42. 

MM Van Buren 1996,289-295 en 296 n.38. 
Aann de nodige fantasie waarmee zij de gegevens hanteert, ontbreekt het Van Buren niet. 
Bijvoorbeeldd de suggestie dat de hertog speciaal voor het portret in de miniatuur (Turijn f. 
78v)) voor Herman (Maelwael of Limburg?) geposeerd zou hebben, is wel een erg romanti-
schee voorstelling (291). Haar toeschrijvingen aan Herman, Willem en associates komen 
mijj  nogal prematuur voor 
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555 Zie Boon 1977, 30-, met betrekking tot de figuur Johannes met de hand voor het ge-
zichtt op de Kruisiging in het Missaal in Haarlem (Stadsbibliotheek, ms.3 fol.l49v) die 
duidelijkk op eenzelfde model teruggaat als de figuur naast Pilatus op de scène met Christus 
voorr Pilatus in de BeUes Hams, The Cloisters, f.138. Naar mijn mening gaat het toch 
veeleerr om een "verdwaald" motief in de helles Heum. Opmerkelijk genoeg wordt de elle-
boogg van deze figuur op een onnatuurlijke scherpe wijze afgesneden door de blauwe man-
tell  van Pilatus, alsof deze er over heen werd geschilderd. Vergelijkbare figuren van Johan-
ness zijn terug te vinden op de Kruisigingen in het Missaal van het hospitaal van de Heilige 
Geestt in Zutphen (Boon, 36 fig.38) en in het Getijdenboek in Deventer (CT Utrecht 1989, 
422 no.10, fig.13). 

566 Zie voor dit handschrift en de problematiek de Kommentaren van König 1992 (Parijs) 
enn van Van Buren 1996 (Turijn, Milaan-Turijn) bij de respectievelijke facsimile-edities; 
voortss König 1998 en Chatelet 1993. De identificatie van het handschrift met het hand-
schriftt item 931 in de inventaris van Jean de Berry uit 1413 door Deüsle en daarna door 
Durrieuu in 1910 en 1922, is sindsdien algemeen geaccepteerd gebleven, zij het niet zonder 
voorbehoudd bij enkele studiosi. Chatelet wijdde in het Bulletin Monumental 151,1993(B) , 
539-5400 een korte bespreking aan de facsimile-editie van de Tres Belles Heurts de Notre-Dame 
inn 1992. De identificatie van de Parement-meester met Jean d'Orléans door onder andere 
Königg voorgesteld, berust nergens op. 
Corleyy 1996, 251 n.12 maakte ernstig bezwaar tegen Königs datering van het gehele hand-
schriftt in Parijs na 1404. Zij stelde dat niet slechts de entry van Philips de Stoute van 1404 
inn de kalender een latere toevoeging is geweest, maar ook dat de pagina zelf gelet op het 
verschillendee perkament, een toevoeging is geweest Naar mijn mening is geen sprake van 
eenn toevoeging van de entry van Philips de Stoute. De kalender is in zijn geheel een ver-
vangingg die dus na 1404 is toegevoegd, tenzij de kalender, zoals elders al opgemerkt, in het 
geheell  niet tot het oorspronkelijke handschrift heeft behoord maar pas in later eeuwen aan 
ditt Parijse fragment is toegevoegd ... 
Opp de mogelijkheid die ik hier vermeld namelijk dat het handschrift oorspronkelijk voor 
Philipss de Stoute werd gemaakt, een gedachte die ik voor het eerst op de International 
Conferencee Patrons, Authors and Workshops: Books and Book Production in Paris circa 
1400,, 13-15 July 2000 in Liverpool (niet gepubliceerd) naar voren heb gebracht, wil ik bij 
eenn andere gelegenheid uitvoerig terugkomen. 

577 Marrow 2002, 67-76. Het blad werd in 2000 door Sam Fogg Rare Books in London 
aangebodenn en bevindt zich thans in The J.Paul Getty Museum, Ms.67. Het bevat een 
miniatuurr die in een latere fase aan het handschrift werd toegevoegd. 

5«« Meiss Late 1969,248. 

599 Meiss Late 1969, 248-253 en het overzicht op 134. (Verwezen is naar de pagina's en de 
folio'ss van de Tris Belles Heures de Notre-Dame en tussen haakjes naar de afbeeldingen bij 
Meiss). . 

Meisss schreef aan Meester B (dat wil zeggen zijn Baptist-meester, naar zijn mening een 
Vlaamss meester) de volgende miniaturen toe: 

dee figuur van Christus en het bovendeel van Johannes in de miniatuur van de Doop in 
Parijss p.162 (fig. 16 [=figs. bij Meiss]) en de miniatuur van Johannes in de woestijn in Tu-
rijnn f.57 (fig-29) waarvoor naar zijn mening de chef van het atelier verantwoordelijk is 
geweest. . 
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Dee Calvariegang, p.203 (fig.26) 
Dee Kruisiging, p.209 (fig.27) [wijk t het meeste afin de serie] 
Dee Kruisafneming, 216 (fig.28) 
Dezee scènes werden volgens Meiss door Meester B voltooid over tekeningen en schilde-
ringenringen van het atelier van de Parement-meester, 

Dee Geboorte f.4v (fig.41) 
Pinksterenn f.84v (fig.46) 
Hett Martelaarschap van de Heilige Andreas f. 122 (fig.48) 

Dee figuur van Christus in de Doop p.162 (fig.16) 
Johanness in de woestijn f.57 (fig.29) 
Patriarchen,, profeten en apostelen f.57v (fig.30) 
Christuss in huis van Simon f.58 (fig.31) 
Dee tronende Madonna met Jean de Berry f.78v (fig-34) 
Hieronymuss in zijn studeervertrek f.80v (fig.35) 

Dee Martelaars (in het Louvre) RF 2023 (fig.32) 
Dee Confessores (ibidem) RF 2023v (fig.33) 

Tenslottee rekende Meiss zij het met enige aarzeling ook tot deze groep: 
Dee Annunciatie f.lv (fig-39) 
Dee Intocht Jeruzalem f.20v (fig.44) 
Hett Laatste Avondmaal f.90 (fig.47) 

Dankzijj  de publikaties van de facsimiles van de delen van de Tres Belles Heures de Notre-
DameDame en van het boek van König met uitstekende afbeeldingen in kleuren, komt duidelijk 
naarr voren dat de groep B van Meiss als geheel niet coherent is en niet meer als zodanig 
kann worden gehandhaafd. 
Chatelett 2000, 98 herhaalde zijn overtuiging dat de Baptist-meester van Vlaamse herkomst 
iss geweest en gaf daarbij de afbeelding van de miniatuur van het Martelaarschap van de 
Heiligee Andreas f.122. 

«« Meiss Late 1974, 250, fig.827. 
Hierr zij er nog op gewezen dat Meiss met zijn vroege datering van de miniaturen van de 
Baptistt Meester vooral de latere datering van het handschrift door Hulin ca 1412 heeft 
bestreden.. Inderdaad, met een eventuele datering na 1413 liep de voorgestelde identificatie 
vann het handschrift met de in de inventaris genoemde Tris Belles Heures de Notre-Dame ern-
stigg gevaar... 

611 Louvre RF 2024 (volgens König van de hand van de Parament-meester maar naar mijn 
meningg mogelijk eveneens van de Heilige Geest-meester: zie de witte verf die van het 
gelaatt van Maria is gebladderd: = cfr Pinksteren van de Heilige Geest-meester, p.166 en 
Dee Gelovigen p.173). 

622 Het ziet er naar uit dat bijv. het Avondmaal (Milaan-Turijn fol.90) en de Kruisiging van 
dee Heilige Andreas (ibid, fol.122) hetzij latere navolgingen van deze groep, hetzij latere 
inkleuringenn van reeds aanwezige voortekeningen van de Baptist-meester in het hand-
schriftt zijn. Dit lijk t ook het geval bij een aantal andere voorstellingen die kennelijk door 
dee Parement-meester werden getekend: de Verkondiging aan Maria (Milaan-Turijn fol.lv), 
dee Intocht in Jeruzalem (Milaan-Turijn fol.20v), de Drieëenheid (Milaan-Turijn foL87), 
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Mariaa lactans (Milaan-Turijn fol.120). Bij De Hemelvaart (Mikan-Turijn fol.80v) en Pink-
sterenn (Milaan-Turijn fol.84v) werden vermoedelijk voorbeelden van de Heilige Geest-
meesterr nagevolgd cq. ingekleurd. 
Hett laatste woord over de verdeling van handen lijk t voorlopig nog niet gesproken. In elk 
gevall  verdient het fenomeen diepgaandere studie, omdat het gaat om de latere voltooiing 
vann een handschrift waar kennelijk een aantal voorstellingen in onvoltooide, getekende 
staatt waren gebleven en zelfs ontbraken. De inkleuring zou later alsnog ter hand zijn ge-
nomenn waarbij klaarblijkelijk enige moeite is gedaan om de oorspronkelijke stijl aan te 
houden.. Gezegd moet worden dat de meervoudige toeschrijvingen van König de proble-
matiekk er bepaald niet eenvoudiger op hebben gemaakt. Een aantal illustraties waaronder 
diee van de Officie van de Heilige Geest, ontbraken of werden vervangen door nieuwe 
illustraties.. De werkwijze van lineaire voortekeningen die vervolgens werden ingekleurd is 
vergelijkbaarr met bijvoorbeeld die werd toegepast bij een aantal getijdenboeken met mini-
aturenn die ca 1500 in Parijs zijn ontstaan. Bij nadere beschouwing is gebleken dat de mini-
aturenn in deze handschriften gedrukte "ondertekeningen" hebben: het ging in feite dus om 
voorbedruktee lijntekeningen (op velinl) die ingekleurd dienden te worden. De antiquarisch 
enn aesthetisch altijd zo hoog geschatte "nette zwart-wit" exemplaren met de oorspronke-
lijk ee houtsneden zijn in wezen exemplaren die nooit zijn ingekleurd (halffabrikaten om zo 
tee zeggen). Het gezegde "prenten verven is prenten bederven" is van recentere datum. 

""  König 1998,264. 

644 Van Buren 1996, 290 meende, zoals gezegd, dat de ondertekening van de Martelaren 
identiekk is aan die van de Confessores. Maar dat impliceert nog niet dat de beschildering 
(inkleuring)) dan ook van dezelfde hand is geweest Het is echter mijns inziens de vraag of 
dee ondertekening van de beide miniaturen werkelijk van dezelfde hand is. Gezien de af-
beeldingenn bij Van Buren 1996, 6g. 41 en 43 lijk t enige terughoudendheid op zijn plaats. 
655 Meiss Late 1969, 253. Ook al zouden zij hebben samengewerkt in de miniatuur van de 
Doop,, dan nog zouden de twee meesters stilistisch ver uit elkaar gestaan hebben volgens 
Meiss.. Hij beschouwde de Baptist-meester als een Vlaams meester. 

666 Zie nog König 1992, 94-95 over de Heilige Geest-meester die hij gelijk zou willen stel-
lenn met de meester van de Communie en het Martelaarschap van St. Denis in het Louvre. 
Datt gaat mij toch te ver. 
Kreuter-Eggemannn 1964, 25, 30, 69, 61 meende de Heilige Geestmeester gelijk te mogen 
stellenn met Daliwe. Jenni 1987, 9, 47 kon zich hierin niet vinden. Ik kan mij toch niet ge-
heell  aan de indruk onttrekken dat het bij het Daüwe-"schetsboek" wel eens zou kunnen 
gaann om een v r o e g - ^6 eeuwse vervalsing. Ikonografisch gezien is het niet inpasbaar ca 
1400.. Maar het is niet mogelijk op deze plaats hier verder op in te gaan. 

*77 Meiss Late 1969,107-134. 
Ziee nog de Appendix over dit uiterst gecompliceerde handschrift 
Hierbijj  zij nog aangetekend dat er vooralsnog van uitgegaan is dat de kalender in op-
drachtt van Jean de Berry werd vervangen, hoewel het niet a priori uitgesloten kan worden 
datt deze kalender oorspronkelijk van een ander handschrift is geweest en pas na de split-
singg van het handschrift aan dit gedeelte van het handschrift in Parijs is toegevoegd. Zie 
nogg König 1992,27-30 voor een korte discussie over de problematiek van deze kalender. 

688 Dekissé's 1963, 136 conclusie dat op f.87 (Milaan-Turijn) een andere persoon als Jean 
dee Berry zou zijn voorgesteld, hetgeen zou impliceren dat hij niet de eerste opdrachtgever 
vann het handschrift is geweest, werd door Meiss Late 1969, 86-88,111 bestreden en door 

339 9 



Reynaudd (CM Louvre 1965, 2 no.3) en recentelijk nog door König 1998,144-6 betwijfeld. 
Vann Buren 1996, 268, 371 sprak zelfs van een "purported erasure ..." Zij zag in het portret 
f.877 Jean de Berry (ondanks de "littl e resemblance to the duke") en in de "young noble-
man""  met een hertogelijke of grafelijke coronet ("by another artist!") op Louvre RF 2024, 
dee zoon van Jean de Berry, Jean de Montpensier (1376-1397). Al is er discussie mogelijk 
overr de eventuele gelijkenis van het portret (f.87) met Jean de Berry, zoals Reynaud 1965 
betoogde,, met zijn portret op zijn grand sceau uit 1379 (BN Cabinet des médailles, no.46 
dess grands modules), dan nog is geen discussie mogelijk over het feit dat het oorspronke-
lijk ee wapenschild naast dit portret werd weggeschuurd om dat van Jean de Berry er voor 
inn de plaats te schilderen. Te veronderstellen dat Jean de Berry zijn eigen wapenschild 
heeftt laten vervangen door zijn eigen wapenschild is wel uiterst onwaarschijnlijk. 

699 Van Buren 1996, 289 en 293-4. 

700 Heilige Geest-meester Tres Belles Heures de Notre-Dame p.169,178 en Grandes Heures fol.3 
(januari),, f.6 (mei), f.7 (juni), f.8 (juli), f.9(augustus), f.10 (september), f.11 (oktober), f.78 
(Intocht),, f.81 (Oüjftuin), f.85 (Bewening), f.89 (Doop). 

711 De Heilige Geest-meester als mogelijk voorbeeld voor de Grandes Heures. Afgezien dat 
dee rotspartijen in de Grandes Heures geïnspireerd lijken op die van de Heilige Geest-meester 
enn met name de factuur van de boompjes op een aantal voorstellingen in dit handschrift 
(linksonderr op de maanden februari en mei t /m oktober, alsook nog op een aantal andere 
voorstellingen)) vrijwel identiek zijn aan die van de Heilige Geest-meester zoals te zien op 
dee Opstanding, zijn er in elk geval twee miniaturen namelijk de Bruiloft in Canaa (Tres 
BellesBelles Heures de Notre-Dame p.68, Grandes Heures fol.41) en de Dodenmis (Tres Belles Heures de 
Notre-DameNotre-Dame p.104, Grandes Heures fol.106) die vrijwel letterlijk, ook in de kleuren, overeen-
stemmen.. Daarnaast zijn er nog een aantal voorstellingen in de Tres Belles Heures de Notre-
DameDame die in de Grandes Heures terugkeren in min of meer gewijzigde vorm. Zo lijk t bij-
voorbeeldd de miniatuur van Pinksteren in de Tres Belles Heures de Notre-Dame (p.166) twee-
maall  nagevolgd in de Grandes Heures. Eenmaal (fol.56) vrij letterlijk waarbij wel de tekening 
maarr niet de kleuren werden nagevolgd en een tweede maal (fol.89) die zowel in tekening 
alss in kleuren als vrijere navolging gekwalificeerd kan worden. Zie Colenbrander 2005, 
225-233. . 

722 De voorstelling van Pinksteren van de Heilige Geest-meester is overigens ook nog in 
eenn ander handschrift terug te vinden namelijk London, British Library, Yates-Thompson 
mss 37, f.122, Meiss Late 1969, fig.266 ("workshop Baptist-meester") (Afb.2.3.34 en 
2.3.35).. Het lijk t inderdaad te gaan om dezelfde hand als de miniatuur van de Martelaren 
inn de Tres Belles Heures de Notre-Dame, Louvre RF 2023, (Afb.2.3.13). 

733 Ook in het ms Brussel 11060-1, toegeschreven aan Jacquemart de Hodin, is in een aan-
tall  voorstellingen een echo van de rotspartijen bij de Heilige Geest-meester terug te vin-
den.. Zoals Gaspar & Lyna 1937 en ook Calkins 1970 hebben betoogd, zou er onvoldoen-
dee aanleiding zijn om het handschrift in Brussel te identificeren met het handschrift dat 
Jeann de Berry aan Jan zonder Vrees heeft gegeven, ondanks de argumenten die Meiss aan-
voerde,, zie Meiss Late 1969,198-228,321-324. Niettemin is er een sterke verwantschap in 
stijll  tussen het handschrift in Brussel en de Calvariegang in het Louvre die vermoedelijk 
afkomstigg is uit de Grandes Heures en van de hand van Jacquemart zou zijn. Zie verder 
voorr deze problematiek mijn bijdrage over Jacquemart, Colenbrander 2005,225-233. 
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744 König 1992, 73. De overige vergelijkingen van König (met betrekking tot scènes met 
Judas,, Maria aan het weefgetouw en het Huwelijk van Maria) zijn niet ter zake aangezien 
hett niet om dezelfde modellen gaat. 

755 Merkwaardig genoeg is aan de figuren op deze twee paginas in Parijs (p. 173 en 176) tot 
nogg toe weinig aandacht besteed. De trekken van enkele zijn zo individueel dat zonder 
meerr aangenomen mag worden dat het om portretten gaat Durrieu meende dat in de 
knielendee bebaarde man in blauwe mantel op de voorgrond op p.173, Jean de Berry werd 
voorgesteld.. Dit lijk t echter weersproken te worden door de andere portretten van Jean de 
Berry.. Latere auteurs hebben zich over deze kwestie nauwelijks meer uitgelaten. 

Vann het paar achter hem, toont de man in een rode mantel trekken die herinneren aan 
Jeann de Berry maar hij ziet er bepaald jeugdiger uit dan bijv. het portret Turijn f.78v en hij 
heeftt donker haar. Enige twijfel is op zijn plaats. In het portret van de jongeman in rode 
mantell  op p.176 lijk t welhaast de zoon van de man in het rood op p.173 voorgesteld. Van 
Burenn 1996, 268 heeft gesuggereerd dat Jean de Berry en zijn zoon Jean de Montpensier 
zoudenn zijn voorgesteld. Aangezien deze laatste in 1397 overleed, zou dat eventueel een 
dateringg van de miniaturen van de Heilige Geestmeester vóór 1397 betekenen. Wie de 
mann in het blauw dan zou zijn geweest, liet zij in het midden. Zij suggereerde tevens (268, 
561)) dat de kleine knielende figuur aanbevolen door Johannes de Evangelist Louvre RF 
20244 Jean de Montpensier zou kunnen voorstellen, oud 14 jaar. 

Mett betrekking tot de voorstelling bij de Heilige-Geest-Vespers op p.176 bestaat enige 
onzekerheid.. Blijken de onderschriften bij de afbeeldingen bij Durrieu 1922, P1.XVI en 
Meisss 1967, fig.20, zagen zij er een voorstelling van de Ongelovigen en de zondaars in (de 
Unbelieverss receiving die Spirit (of Der Lasterer und die Glaubigen), als een tegenstelling 
tott de illustratie op p.173 waar het gebed van de Gelovigen tot de Heilige Geest werd 
voorgesteld.. Maar König 1992, 53 heeft er op gewezen dat de illustratie niet zozeer geba-
seerdd werd op vers I.Kor.6:10 alswel op het daaropvolgende vers 11, waar sprake is van 
"Ablutii  estis ..." (de gelovigen afgewassen, gereinigd en geheiligd) gezien de met overtui-
gingg biddende figuren die zijn voorgesteld. Ook Van Buren 1996, 291 en n.22 heeft hierop 
gewezen.. Hoewel de juiste passage in het officie werd aangewezen, gaat het echter niet om 
dee tekst van een hymne zoals König 1992 en 1998 p.50 en ook Avri l 1989 p.278 meenden, 
maarr om de tekst van een "chapitre" in het officie (op.p.177), de lezing, zoals aan het be-
ginn ervan (in rood) is aangegeven. In dit geval betreft het dus de lezing van de Heilige 
Schrift,, in het bezit van de Brieven van Paulus, I.Kor.11. Het betreft de "electi", dat wil 
zeggenn de uitverkorenen. Maar ik kan mij ook heel goed voorstellen dat de inhoud van de 
voorgaandee teksten van hetzelfde officie werd verbeeld: "Beau* sunt qui timent dominum," 
dee tekst van de daaropvolgende antifoon: "Veni sancte spiritu ... tuorum etcetera., of de 
volgendee antifoon "O rex glorie domine .... qui triumphator super/ omnes celos ascendisti 
nee derelinquas ..." In elk geval zijn figuren afgebeeld die geheel in de Heer zijn. König zag 
henn getooid met zogenaamde "orientalischen Kopfbedeckungen" maar het zal (de chris-
tenbroederss in Korinthe indachtig tot wie de brief was gericht) veeleer gaan om hoofdbe-
dekkingenn naar de (veronderstelde) Griekse mode. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  II.4 . 

D EE SCHILDERKUNS T I N DE GEBIEDE N RONDOM GELR E 

7«« Platte 1973; CT Hamburg 1999-2000, 97-111, 124-129; CM Hannover 1992, 39-47; 
Kauffrnannn 1968. 

777 Corley 1996; Binder-Hagelstange, 1937; Roth 1958 (rev.ed. 1967). 

788 CM Hannover 1992, 39-47; CT Hamburg 1999-2000, 98-135; Leppien, Hamburg 1999-
2000,205-211. . 
Ziee ook nog Reudenbach 1999-2000, 199-204 die behartenswaardige woorden schreef 
overr de gehanteerde medioden in de stijlkritiek en de beperkingen ervan. 

799 Pieper 1986, 77 afb. Vergelijk dezelfde voorstelling van het Fröndenberger Maria-
altaarstukk in het Westfalisches Landesmuseum (rechtervleugel, binnenzijde, boven rechts), 
afkomstigg uit de kerk van het voormalige Cistercienzervrouwenklooster in Fröndenberg, 
afb.. ibidem 48. Het altaarstuk moet tussen 1410 en 1422 zijn gesticht 

800 Pieper 1986, 46-50, afb.48 en 77; zie ook Corley 1996, 209-212. 

811 Pieper 1986, 169. Het altaarstuk is verspreid geraakt en het betreffende paneel bevindt 
zichh thans in de de collectie Thyssen in Madrid. 

822 Stange 1938,111,138, Abb. 186. 
Dee vergelijking door Stange werd veeleer ingegeven door het feit dat de herkomst van het 
Altaarstukk in Utrecht op misleidende wijze ooit als Bovenrijns werd gegeven, cfr Corley 
1996,, 253 n.14. Zie voor de ikonografie van de Uitstorting van de Heilige Geest: Schiller 
1976,4,1,11-38. . 

833 Pieper 1986, 56-57. 

844 Arnstadt: Stange, 1938,111, 221-222, Abb.284. Het werd gesticht door de priester Johann 
Alich. . 

gss Corley 1996, 86, fig.60. 

s**  König 1998,130-135. 

»7Königl998,264. . 

888 Deze miniaturist werd ook onlangs nog algemeen als Vlaams gekwalificeerd door Chate-
lett 1993(B), 103, Chatelet 1996, 239 en Chatelet 2000, 98. Maar Schmidt 1981, 80 had 
reedss een dergelijke kwalificatie afgewezen en de aandacht gevestigd op de overeenkom-
stenn met de schilderkunst boven de rivieren. 
Crawford-Luberr 1998, 45, 5B, fig.16 "Unknown Flemish Artist, The Confessors, in the 
Internationall  Gothic Style, completed before Jan van Eyck's involvement" König 1998, 
130-132. . 

899 CM Hannover 1992,117-129 no.39. 
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Opp de Voetwassing door Christus met name de discipelen in het midden en geheel rechts, 
Hett Laatste Avondmaal, De Hemelvaart, De Uitstorting van de Heilige Geest, De Dood 
vann Maria, zie Corley 1996,226-231, figs.164-167. 

900 De voorstelling met Johannes in een grot is terug te vinden in dezelfde voorstelling in 
dee Petites Heures, Meiss Late 1969, fig.413-415. Vergelijkbaar is de grot van de Geboorte 
opp f.4v in Milaan-Turijn die echter, zoals reeds naar voren gebracht, een latere 'inkleuring' 
vann een ondertekening van de Parementmeester lijk t en daarmee vermoedelijk niet meer 
dann een echo van de voorstelling van Johannes op fol 57r en van die in de Petites Heures. 
Königg 1998, 156 rekende de miniatuur tot de groep van de zogenaamde Baptist-meester. 
Stilistischh gezien lijk t mij dit toch een onmogelijkheid. Vermoedelijk gaat het om een 
schilderr uit het einde van de IS"1*  eeuw, cfr. de Aanbidding van het kind door de Meester 
vann de legende van de Heilige Sebastiaan, in het Louvre, Sterling 1942, pi. 107 en Ring 
1949,, no.264 (geen afbeelding). Panofsky 1953(A), 125-127 behandelde de ikonografie van 
dee Geboorte in de grot uitvoerig. 

Hett motief van de spiedende figuren lijk t elders terug te keren: Samson die de leeuw be-
dwingt,, colL Kettaneh, New York, Boucicaut atelier, Meiss Boucicaut 1968, fig.403; On-
bekendee Franse miniaturist, Lucius Cornelius Meruia bemerkt een hinderlaag van de Bot, 
BNN Paris, ms fr.259 f.523v, afb. Meiss Boucicaut 1968, fig.434; Het land van de Tartaren 
inn BN Paris, ms fit. 12201 fol.l7v, afb. Meiss Boucicaut Late 1969, fig.438. Het motief van 
eenn kluitje kleine mannetjes hoog in het landschap op de achtergrond is reeds bij Conrad 
inn de Gethsemane voorstelling op het Niederwildungen altaarstuk aanwezig. Het is ook 
terugterug te vinden op de voorstelling van de Gevangenneming van Christus van het Waren-
dorff  altaarstuk in de parochiekerk van Freckenhorst (Pieper 1986, 77). In de latere West-
faalsee schilderkunst is het een standaardmotief in de voorstelling van de Gevangenneming 
geworden. . 

911 Afgebeeld door Alexander 1983, 316, ilL4; nogmaals vermeld bij Alexander 1992, 64-65, 
n.633 (166), Formerly Private collection Germany. Met dank aan Marrow voor de informa-
tiee over de vroegere bezitter. 
Hierr wil ik nog wijzen op een soortgelijke bebaarde figuur op het Driekoningen-triptiekje 
inn Detroit, namelijk de figuur van de Heilige Philippus op het linkerluik, CT Lochner 
1993,292,, no.31 (als Westfaals / Keuls). Dit triptiekje lijk t overigens bijgewerkt 

922 Blaschke 1976, ca 1418-1425; Corley 1996, 226-231. 

933 Het is niet duidelijk in welke volgorde de werken van de meester van de Gouden Pane-
lenn gezien moeten worden en waar hij ooit zijn carrière is begonnen: in Westfalen om via 
Keulenn in Lüneburg of zelfs in Lübeck terecht te komen? 

Corleyy 1996, 226-231 sprak zich recentelijk uit voor een tamelijk late datering van de 
Goudenn Panelen namelijk 1431-35. Dit lijk t mij problematisch, aangezien zij daarmee in 
dezelfdee jaren als het Lam Gods van Van Eyck en het altaarstuk in de Dom in Keulen van 
zogenaamdee "Stefan Lochner" zouden zijn ontstaan. 
Ziee Wolfson in: CT Lochner 1993, 97-107, Corley 1996, 78-96 en Corley 2000,133-167. 

Mett betrekking tot de Gouden Panelen nog het volgende. Het is nauwelijks voor te stellen 
datt zo laat nog deze manier van werken zou zijn toegepast voor zo'n belangrijke opdracht 
namelijkk als luiken voor een zeer belangrijke reliekenkast Ook het kleurengamma lijk t 
beterr te passen in de smaak van de tijd ca 1412-5. Er bestaan dus goede redenen voor een 
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vroegeree datering. In elk geval zouden zij niet vóór 1412 zijn ontstaan, aangezien in de 
boekenn van de kerk die tot 1412 bewaard zijn gebleven, geen vermelding of verwijzing er 
naarr te vinden is. Een ontstaan ca 1412-15 dat wil zeggen in dezelfde tijd als bijvoorbeeld 
hett Barbara-altaarstuk van Francke komt mij dan ook veel waarschijnlijker voor. 

944 CM Hannover 1992,117-129, no.39. 

955 CM Keulen 1990, 343-345, WRM inv.no. 52 (op doek), Abb.223, wordt ca 1411 geda-
teerdd De legende van de Heilige Achatius met zijn 10.000 manschappen schijnt voorna-
melijkk in het Rijn-Maasgebied, Duitsland en Zwitserland verbreid te zijn geweest maar 
werdd niet vaak voorgesteld, zie Kimpel in LCIIH , V, 1973, col.17-21. 
Ziee voor voorbeelden in het Rijnland nog Clemen 1930,117-119, fig. 146-151 e.v. 

966 CM Keulen 1990, 343-345, WRM inv.no.53 (op doek), Abb.224. Pieper 1986, 405-409, 
Westfalisch.ess Landesmuseum inv. no.699, 700 LM (op twee panelen) als Keuls ca 1420. 
Pieper,, onder verwijzing naar Nissen en Stange, vestigde nog de aandacht op het feit dat 
dee panelen opmerkelijk dicht bij de Kalvarieberg uit de S. Andreas in Keulen staan. Deze 
omstredenn Kalvarieberg wordt thans beschouwd als het werk van een uit Westfalen af-
komstige,, in Keulen werkzame meester. Algemeen wordt het werk tussen 1410-1420 geda-
teerd.. Zie CM Keulen 1990, 543 no.353, Abb.321; Corley 1996,169. 

977 CM Keulen 1990,491-509, Abb.306,307; Corley 2000, 99-110. 

988 Netherlandish, Anonymous Franco-Flemish XTVth Century, The Death of the Virgin ca 
1390,, silverpoint on blue-green prepared paper 291 x 400 mm, National Gallery of Art 
Washingtonn Rosenwald Collection, B-17, 723,1950.20.2; ex. Coll. Prince of Liechtenstein; 
Moskowitzz 1962, no.634, Franco-Flemish 1390-1400; 
Vergelijkk de Meister von St Laurenz: CM Keulen 1990, 494, No.737, Abb.294. Voorts nog 
Arnstad,, Liebfrauenkirche, Stange II I 1938,284; 
Vergelijkk nog de op doek(I) geschilderde voorstelling van de Uitstorting van de Heilige 
Geest,, Vte Heberlé, Keulen, 14-15 Mei 1900, Abb.,"Altdeutscher Meister des XV. Jh., 
Herabkunftt des hl. Geistes, "... Der Hintergrund und die Nimben vergoldet. Interessantes 
Bild.. Nach Dr. Scheibier: niederdeutsch vom Anfang des XV. Jh., am ehesten westralisch, 
denn Kölner Bildern in Art des sogn. Meïsters Wilhelm parallel. Leinwand Höhe 69, Breite 
611 cm." De huidige bewaarplaats hiervan is helaas onbekend; 
Mederr had reeds de suggestie gedaan dat het bij de tekening in Washington om een werk 
gingg dat tot de Keulse school gerekend kan worden; Schönbrunner 1896-1908, Vol.XI , 
Pis.. 1236-1237: Unb. Meister urn 1430; Mongan 1949 P.6; Mongan 1943, 30 no.15; Mon-
gann schreef de tekening aan de school van Parijs toe. Niet door Meiss Late 1969 en even-
minn door Ring 1949 vermeld. 
CTT Nijmegen 2005, 344-345, nr.86 vermeldde ten onrechte: herkomst: onbekend; litera-
tuur:: geen; tentoonstellingen: geen. Roelofs herkende in de derde figuur van rechts op de 
voorgrondd een vrouw. Het gaat bij de figuren op de voorgrond geschaard rond het bed 
vann Maria veeleer om de elf discipelen. Zo zou het dan een mannelijke figuur zijn. Hij is 
bovendienn voorzien van een aureool. 
Dezee tekening dient niet verward te worden met die met de Dood, Hemelvaart en Kro-
ningg van Maria in het Louvre inv.9832, CT Wenen 1962, no.250. 

999 Reiners 1925, 16-62; Zehnder (1974) 1981; Budde 1986, 38-50; CM Keulen 1990, 316-
329;; Corley 2000, 75-131. 

344 4 

http://inv.no
http://Westfalisch.es


if»» Clemen 1930, 274-276, Taf. 63; Merlo 1895 (1966), 935-941. 

1011 CT Keulen-Brussel 1972, 416-417 no.Q 20, Aken(?) ca 1410-1420. 

1022 CT Keulen 1993,292 no.31 (als Westfaals/Keuls). 

1033 Ms Ludwig 83.MS.49 fol.2: Von Euw & Plotzek, 1979-1985, I. 19-24 Folia 2. Zwei 
Einzelblatter,, Meister der hl Veronika, urn 1400-1410, Abb. p.21 en 23; Corley 2000, 61 
fig.26. fig.26. 
Dee Getty-miniaturen staan volgens Stange het dichtste bij de voorstellingen van het Kla-
ren-altaarstukk in de Dom in Keulen, cfr. Corley 2000, 68-73, figs.38-42. 
Voorr Bocholc Stange I (1934), 25, Abb.32. 

10**  CM Antwerpen 1985, 19-21; CT Keulen 1974, 80-81, no.13; CT Keulen 1978, I, 208 
(Kopenhagen,, inv. no. 3789 (58 x 19 cm)). 
Inn dit verband kan tevens nog worden gewezen op de recente aanwinst voor het Wallraf-
Richartz-Museumm in Keulen van een paneel met de figuur van de Heilige Lodewijk van 
Toulouse,, toe te schrijven aan de Meester van Stlaurens, zie: Krischel 2004,15-34. 

1055 CM Museum Mayer van den Bergh, Catalogus 1: Schilderijen, Handschriften, Tekenin-
gen,, (samengesteld doorjoz.de Coo), Antwerpen 1978 123-129, no.374 Nederlands Ano-
nymus,, Maaslands-Rijns, omstreeks 1400; De Coo 1965, 144-184 (en eerdere publikaties 
vann De Coo hierover); door Chatelet 1980, 190-194, ilL 8-13, aan Jan Maehvael toege-
schreven; ; 
Vann Os 1994, 136-150, 184 (no.43), (afm ca 38 x 26). Het betreffende catalogusnummer 
werdd geschreven door Hans Nieuwdorp. Voorts zij nog verwezen naar de twee technische 
studiess van Gifford 1995, 357-370; en van Schoute 1995, 371-377, spec.376; Prochno 
2002,198-199;; Mund, Stroo, Goethgebeur en Nieuwdorp 2003, 254-287. 

1066 Mogelijk is iets meer inzicht te verwerven op basis van de bewaard gebleven beeld-
houwkunst:: CT Brussel/Barcelona 1999. 

""  CM Rotterdam 1994,10-33. 
Hierr zij ter vergelijking nog gewezen op de iets latere tekening met de Aanbidding van de 
driee koningen in Berlijn, recentelijk door Buck toegeschreven aan de Meester van Zweder 
vann Culemborg, Buck 2001, 61-67. Zie voorts nog Herzner 2005, 1-22. 

1088 Goetghebeur 1976, 6-23. 
Eenn enigszins vergelijkbaar object is het beschilderde reliekenkastje met de HH Hierony-
mus,, Johannes de Doper (met stichter en wapen), Katharina en Agnes, bewaard in de 
sacristiee van 's-Herenelderen in Belgisch Limburg, CT Hasselt 1961, no.46, afb. 

1099 Mechelen, collectie OCMW, inv. S 19, thans tentoongesteld in het Schepenhuis; Smey-
erss 1996, 159-169, spec.160, fig.1; CT Mechelen 1998, 76-77, cat.131; Schade 2001, 121 
no.2;; Hartwieg & Lüdke 1994. 

Voorr het Cardon-tabernakel in het Louvre: 
Troescherr 1966,110, Taf.34-35 nos. 101-103: Zuidelijkee Nederlanden; Hartwieg & Lüdke 
1994,, 54, Abb.44; CT Keulen 1974, no.46 (Vor Lochner); CM Paris 1991, no.7. 

345 5 

http://doorjoz.de


Voorr het vergelijkbare maar waarschijnlijk iets vroegere toren-tabernakeltje in het Muse-
umm Mayer van de Bergh in Antwerpen, zie Mund, Stroo, Goethgebeur en Nieuwdorp 
2003,202-253. . 
CTT Nijmegen 2005, 328-329, nr.78. 

1100 CT Hasselt 1961, no.40, afb. De stilistische verwijzingen die aldaar werden gegeven zijn 
echterr minder toepasselijk. 
CTT Sint Truiden 1979,19-24, no.1; Schoute 1995, 371-383, fig.3. 

1111 Panofsky 1953(A), 96, PL57, 112; CM Brussel 1984, 394, no.4883; Peters 1953, 135-
154;; Philippe 1960, 48 e.v.; Frinta 1974, 131-139, spec.136; Timmer 1971-1980, II , 268-
270;; Smeyers 1989-1991,65-89. 
Opmerkelijkk genoeg is het paneel van notenhout Met name in Bourgondië en de Rhóne-
valleii  was notenhout voor panelen in gebruik, cfr Fletcher, 1984, 7-26, fig.1 (de kaart be-
treftt weliswaar 15de en 16de eeuwse voorbeelden). 

1122 De Hommel-Steenbakkers 2001, 186-191; review van het boek van De Hommel-
Steenbakkerss door Claassens 2002, 164-168; Van der Meer 1978, 202-235; Nordstrom 
1977,, 117-136, spec. 132-136, voor zijn toeschrijving geeft hij geen verdere uideg of ver-
wijzing;; Smeijers 1993,13-44. 

1133 CM Berlijn 1975, 298 no.2116 als Niederrheinisch, maar de toeschrijvingen zijn een 
chaos. . 
Panofskyy 1953(A), 94-95, Pl.56 110. Een goede, grote afbeelding in kleur in: I Maestri del 
coloree 254,1966 no.15. CT Nijmegen 2005, 302-303, nr. 52. 

1144 Zie Smeijers 1998. 

'155 CT Leuven 1993, 210-214 (als Zuidelijke Nederlanden ca 1410); Renger 1985; Renger 
1987,, 390-410; Smeijers 1998, 178, 209; Renger 1995, 204-206. Renger meende in het 
albumm in Wiesbaden een voorloper van Vasari's album met tekeningen te mogen zien. Dit 
lijk tt mij een anachronisme. Het ging de samensteller in de eerste plaats om de religieuze 
inhoudd van zijn verzameling en niet om de historisch-artistieke en exemplarische waarde 
vann de tekeningen zoals het geval is geweest bij Vasari. Ik wil hier nog wijzen op de schil-
deringenn van apostelen en profeten in de Hervormde Kerk in Hengelo (Gld.) en in de 
oostelijkee travee van het zuidelijke schip van de Niciolaikerk in Lemgo (Westfalen, even-
eenss behorende tot het bisdom Munster). Het gaat om vergelijkbare figuren met krullende 
phylacterss uit dezelfde periode (ca 1380-1430), geschilderd ca 1430 over oudere figuren uit 
caa 1380, cfr. Le Blanc 1986,19-33. 

noo Martens 1929; CT Hamburg 1969; CT Hamburg 1999-2000, 141-153; Leppien 1999-
2000,205-211. . 

n?? König uitte vage vermoedens, König 1992, 95-6; König 1998, 263-4. Een uitvoerige 
vergelijkingg tussen de Keizer en keurvorstentekening en Meester Francke heb ik naar vo-
renn gebracht in mijn ongepubliceerd gebleven lezing in Liverpool, 13-15 juli 2000. 

ii gg Er is wel verondersteld dat het Barbara-altaarstuk afkomstig uit Nykyrko en thans in 
Helsinki,, oorspronkelijk voor de kerk in Turku bestemd is geweest waar in 1412 juist een 
altaarr aan de Heilige Barbara werd gewijd. Corley 1996 253 n.7 merkte op dat het niet 
uitgeslotenn geacht kan worden dat het altaarstuk, mogelijk ten tijde van de Dertigjarige 
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oorlogg als krijgsbuit uit Noord-Duitsland is meegenomen naar Finland en in Nykyrko een 
plaatss heeft gevonden. Maar misschien is het toch eenvoudiger om te veronderstellen dat 
hett inderdaad in opdracht voor de kerk in Turku werd gemaakt Francke schilderde ook 
voorr de Dominikanenkerk in Reval (1419-1436) een Drieëenheids-altaarstuk, waarbij de 
houtenn panelen weliswaar ter plaatse werden gemaakt maar voor beschildering naar Ham-
burgg werden gestuurd. CT Hamburg 1969,19; Reincke 1959, 9-26. 

1199 Er wordt hier in het vervolg verwezen naar de nummers van de afbeeldingen in de CT 
Hamburgg 1969. 

1200 Martens heeft onder andere nog gewezen op overeenkomsten van de landschappen bij 
Meesterr Francke en enkele miniaturen in het Livre du Trésor des Histoires in de Biblio-
thèquee de 1'Arsenal, Parijs, ms.5077, fol.l97r, toegeschreven aan de Boucicaut-meester. 
Martenss 1929, 71-, spec.78-82 en 175-6, Abb.28; CT Hamburg 1969, Kat41.Taf.56. 
Dee miniaturen van de Heilige Geest-meester zijn haar onbekend geweest 

1211 König 1992, 95-6 wees op deze thematische overeenkomsten evenals op de Man van 
Smartenn zoals ook Martens reeds had gesignaleerd. 
Ziee voor Baltimore verder bij noot 105. 

1222 CT Hamburg 1969, onder andere 35 en Kat.40-41. 

1233 Meiss Late 1969, 4 en Limbourgs 1974, 287, koos voor andere "Not-namen" namelijk 
dee "Maltre du Couronnement de Ia Vierge" en de "Maïtre du livre Des femmes nobles et 
renomméess de Jean de Berry" naar de twee tamelijk identieke tekstcopieën in bezit respec-
tievelijkk van Philips de Stoute en Jean de Berry. Daarmee maakte hij de verwarring alleen 
nogg maar groter, zoals altijd gebeurt wanneer nieuwe normen worden geïntroduceerd 
binnenn een reeds enigszins gevestigde ordening. Zie over deze problematiek ook De Win-
terr 1985, 99-105, 206-207 die de eerste meester liever de naam "Mattre du livre Des Fem-
mess nobles et renommées de Philippe Ie Hardi" gaf. Zie ook nog Buettner 1996. 

M**  Meiss Boucicaut 1968, 7-12; Chatelet 2000,193-319, spec. 221; Bartz 1999, 51-61. 

1255 Deze opkrullende haardos is vergelijkbaar met die van de engelen op twee panelen met 
eenn Genadestoel beide afkomstig uit de Mariakirche in Danzig waarvan de een thans in 
Warschauu wordt bewaard en de andere sinds 1945 is verdwenen. Martens 1929 liet ze 
opmerkelijkk genoeg buiten beschouwing. CT Hamburg 1969, no.22, Taf.37; Troescher 
1966,166-167,, Abb.181 beeldde beide panelen af. 

i2*Corleyy 1996,152 e.v. 
Uitt 1436 dateert de vermelding van plaatsing, maar de opdracht werd reeds in 1424 gege-
ven.. Het is aan te nemen dat, zoals gebruikelijk, ook bij dit contract een leverings-datum 
werdd afgesproken. Het komt mij onwaarschijnlijk voor dat het gehele altaarstuk uiteinde-
lij kk pas kort voor 1436 zou zijn geschilderd. De impact van Van Eijck is algemeen vrij 
onmiddellijkk geweest, zo bijv. op het altaarstuk in de Keulse Dom, traditionaliter aan Ste-
fann Lochner toegeschreven. Het is moeilijk voorstelbaar dat Meester Francke nog in 1436 
daaraann ontsnapt zou zijn. Veeleer is te veronderstellen dat de plaatsing van het altaarstuk 
vertraagdd is geweest door voortslepende onderhandelingen over de overdracht van de 
kapell  aan de Engelandvaarders. 
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1277 Een Voorganger' van deze 'doornuittrekker' is, in spiegelbeeld, op de Hemelvaart van 
Christuss in het Niederwildungen altaarstuk terug te vinden. 
Corleyy 1996,152- wees op de invloed van Conrad op Meester Francke spec. 155 met be-
trekkingg tot de Dood van Maria. 

1288 König 1992, 96 deed de suggestie van een mogelijke identificatie. Zijn stilistische verge-
lijkingenn tussen de miniatuur met de Geboorte in de grot (fol.4 verso) in Turijn-Mikan en 
dee Geboorte van Meester Francke in Hamburg zijn echter niet acceptabel aangezien naar 
mijnn mening deze miniatuur pas veel later werd "ingekleurd". Als een ander bezwaar zou 
ikk willen aanvoeren dat de Heilige Geest-meester duidelijk tot een oudere generatie heeft 
behoord.. Gesteld dat de Heilige Geest-meester Meester Francke is geweest, dan zou in de 
ontwikkelingg van de Heilige Geest-meester het Barbara-altaarstuk ca 1410-12 niet goed 
passen.. Logischer lijk t het dus twee afzonderlijke meesters te veronderstellen en een ont-
wikkelingg van Francke uit de Heilige Geest-meester aan te nemen. 

*** * 

348 8 



N O T E NN BIJ HOOFSTUK II.5A . 

DEE SCHILDERKUNS T I N DE GEBIEDE N RONDOM GELR E 

2.. De Noordelijk e Nederlanden: Utrecht en Holland 

1299 Algemeen voor deze contreien: 
Hoogewerfff  1,1936. De opgewektheid waarmee Hoogewerff de brok- en wrakstukken, de 
facsimiless van te voorschijn gekomen muur- en gewelfschilderingen en alle goedbedoelde 
restauratiess heeft besproken, is bewonderenswaardig. 
Voorr de schilderkunst in het graafschap Holland-Zeeland en het bisdom Utrecht zie ver-
der: : 
CTT Amsterdam 1958; Chatelet 1980. 

Dee belangrijkste publikattes voor de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek 
naarr miniaturen uit deze periode zijn: 
Byvanckk / Hoogewerff 1922-1925; Hoogewerff 1936, I; Byvanck 1937; Panofsky 1953; 
Hoogewerfff  1963; Finke 1963; Marrow 1968; Boon 1977; Marrow 1987; CT Utrecht 1989; 
Horstt 1991; Backhouse 1993 (Facsimile Kings 5); Marrow 1995; Marrow 1996; Smeyers 
1995;; Smeyers 2002. 

i*>> Tóth-Ubbens 1963, 87-134. 
Chatelett 1980,182 n.1 "Les mentions de peintres ... sont de si peu importance qu'il n'y a 
pass lieu d'en faire état ici." Maar, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd! 

Nijstenn 1993, 188-198;Van Oosttom 1987, 30-31; De Boer 1986, 4-11; De Boer 1992, 37-
51. . 
Uyttebrouckk 1992, 311-335, spec. 335: "Plutót que de privilégier la littérature et les beaux-
arts,, les dues qui ont regné de 1406 a 1430 semblent avoir songé surtout a leur confort, au 
luxee et au faste: ils n'ont pas acquis beaucoup de livres, de tableaux ni de sculptures, mais 
bienn des tapisseries, objets principalement utilitaires, des vêtements et des pieces d'orfè-
vrerie...." " 

i3ii  Margaretha van Brieg liet de beeldemaker Jacomart in Bergen (Henegouwen) in 1377 
eenn wieg beschilderen, Tóth-Ubbens 1963, 122 nr. 368: ARA no.35 Rekening van de 
proostt van Bergen, 6 April 1377 - 31 December 1377. 

1322 Hoogewerff 1947,46-48; 
Schaefferr 2001,108-116. In de tweede redactie van de gildeverordeningen van de schilders 
vann 1371-96 waren ook de zadelaars begrepen. 
Hoogewerfff  1947, 41-48. Hoogewerff veronderstelde dat er een "verburgerlijking" van het 
ambachtt van de schilder in de 14dt - 15de eeuw heeft plaatsgevonden. Een dergelijke opvat-
tingg mag zo langzamerhand als achterhaald beschouwd worden. 

1333 Tóth-Ubbens 1963. Het woord beeldemaker werd in de rekeningen vaker gebruikt en 
doorr Tóth-Ubbens als "woodcarver, sculptor" geïnterpreteerd. 

Maarr zie bijv. (101 nr.63, 1358-9) de vergoeding aan Hannijn Floren, de beeldemaker, die 
wordtt betaald voor het beschilderen van het tournooiharnas, de wapenkleding "ende co-
verturen",, of (102 nr.76): "... wit laken, daer men 9 scilde mede verdecte, met maken ende 
mett verwen, dat Hannijn Flore daer of hadde,..." 
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Lastigerr is te begrijpen wat et aan de hand is in (111 nr. 200 foL65v, nr.203 fol.66r (1371-
2)) "... den beeldemaker, meester Willem van Haerlem, omme denghele te vermaken in die 
capellee in den Hage..." 

Tenslottee "enen meester van Aken ghegheven te hoveschede in den Haghe up sente Mi-
chielsavondee van 1 beelde van Onset Vrouwen, dat in de cappelle staet", (nr.300 (1373-4). 
Inn dit geval is het niet uit te maken of het om een sculptuur of een schilderij ging evenmin 
alss het volgende voorbeeld: 
Kloosterr 1984, 34 1385 "daer si een beelde mede soude doen maken in de Briel voor mijn 
vrouwee gheliken, als mijn vrouw bevolen hadde" (geen bron aangegeven). Ook hief nam 
Vann der Klooster aan dat het ging om een gebeeldhouwd portret. Dit is dus zeer de vraag. 

1344 Klooster 1984, 29-40; De Boer 1992,37-51, spec.45-46; Janse 1993 verwees voor Jacob 
vann Mynnecken naar De Boer. 
Voorr de eerste maal vermeld: 
"44 juni 1388 4 florins enen maelre gheheten Jacob van Muneken, die inder zale inden 
Haghee een cleet ghemaect hadde over die hoechtafel" (zonder bronverwijzing bij de 
Boer). . 

"Jacobb van Minneken, die mire vrouwen tumme bemaelde ende vergoude, betaelt voir sijn 
arbeyt,, gout ende anders dat daer toe behoerde, 25 lb 6 s 4 d", 
ARAAGH1244f.49r r 

1389:: betaling voor verschillende zaken: voor la petite chapelle du due Albrecht; voor 
1'oratoire;; voor écussons; voor een tweede couverture voor de grande table in de grote zaal 
vann het paleis in Den Haag; voor de beschildering van de girouette. 
33)) ARA AGH 1244 f.55v, 126 (aankoop materialen voor kapel); 

13900 opnieuw voor 75 écussons voor de beschildering van lansen 
34)) ARA AGH 1245 f.92v (30/7/1390); 

13933 voor de beschildering van 100 schilden, voor het zadel(?) van een standaard; voor de 
standaardd zelf 
35)) ARA AGH 1247 f.48v, 81; 

13944 une clef de voute pendante in de grote zaal in Den Haag 
36)) ARA AGH 1250 f.41 (2/12/1394); 

13955 beschildering van het karos van de nieuwe hertogin Margaretha van Kleef 
37)) ARA AGH 1241 f. 107; 

13955 maakt hij nog twee tekeningen "pour un tapis aux broderies d'or", die de heraut 
Cleves,, het hele Rijk zou ronddragen als een uitnodiging aan alle Duitse ridders voor een 
tournooii  in Holland. Het ging kennelijk om een zogenaamde "avontuere". 
38)) ARA AGH 1241 f.44; 

Ziee voorts nog: De Boer 1986, 4.12. 

Boerr 1997, Jacob van Mynnecken, den Maelre: LXV n.164 (ARA AGH 1250 f.51v; 1247, 
f.48v,, f.81; 1250, f.41, f.44, f.107; 1251, f.58v; NB! f.44: over het "aventuer". Alwaar een 
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correctie:: De Boer in n.36 van zijn artikel (Sluter 1992) vermeldde dit abusievelijk als ARA 
AGHH 1242 f.46. 
Gorissenn 1954, 163 en n.1, 195 doc.28 (1390) veronderstelde dat het bij een "aventuer" 
gingg om geïllumineerde ridderverhalen. Maar Van Anrooij betwijfelde dat en meende dat 
mett avontuur veeleer een fraai beschilderde aankondiging op perkament voor een tour-
nooii  of een feest werd bedoeld. Van Anrooij 1990, 117-118, 254 en n.24-28. Marrow 
1995,, 95 noot 116 citeerde een passage waar uit blijkt dat het inderdaad om een beschil-
derdd document ging: "aventuer darmen den hof beriep". Hij verwees naar De Boer 1986, 
4-11.. Nijsten 1993,188, noot 1 (van Hfdst. II.4, op p.341). Een "avontuur" is afgebeeld in 
Lee livre des Tournois du Roi René de la Bibliothèque nationale (ms.francais 2695), Intro-
ductionn de Francois Avril , Paris 1986. 

1355 Janse 1993, 246 en n.18, onder verwijzing naar Verwijs 1869, 197: "Item by Jan van 
Beestt so worden besteet Dyrc den mailre inden Hage te maken zes grote blasoen van 
mynss heren wapen mitten getymmer [helmteken] ende mitten tuyn ende iiiC wapenscilde 
voirr die herberge te zette, te samen om vii i s nobl." 
238-2399 "Item Dirc den beeldemaker in den Hage, die minen here maken zoude iiiC wa-
penscildee ende vi teyken op kovelwaet voir mijns heren herberge te slaen ..." 
Ziee voorts Chatelet 1980,25 n.3. 
Hijj  zou voor het eerst vermeld zijn in 1398-99, daarna in 1410-11, 1414 en voor het laatst 
inn 1434 in een rekening van de Oude Kerk in Delft waar hij in 1428 een groot paneel(?) 
mett de figuur van de Heilige Christophorus had geschilderd. 

1366 Tóth-Ubbens 1963,111, nr.200, fol.65v, nr.203, fol.66r (1371-2). 

1377 Meerkamp van Embden 1913-1914,1. 281, In de rekening met betrekking tot de veld-
tochtt naar Gorinchem in 1417: Heynriic den Beeldemaker, gegeven van pauwelioenen, 24 
bodt,, facit - 48 -. 
Overvoordee 1906, 61-144, spec. 114 Christian 1'imagier (1412); 115-116 Willem Paeu 
(Guillaumee Paon) (1412) en 119-120 idem (1414); 133 Joris de la Haye (1428) genoemd 
i.v.m.. de aankoop en bewerking van steen. 
1388 Hoogewerff 1947, 49: 1 september 1367. Er is sprake van beeldenmakers waarover 
Hoogewerfff  opmerkte dat daaronder kennelijk de paneelschilders begrepen waren, aange-
zienn schilderijen naar zijn mening ook "beelden" waren. Het is echter geheel de vraag of er 
ookk toen al schilders waren die zich gespecialiseerd hadden in de beschildering van uitslui-
tendd panelen of in het bijzonder altaarstukken. 

1399 Klooster 1984, 34 liet zich eveneens misleiden door de benaming van beeldemaker en 
namm aan dat Jan de Beijer, "die beeldemaker" geen aandeel had gehad in de vervaardiging 
vann de graftombe: "Hij zal meer een lokale meester voor kleine werk zijn geweest." Maar 
ikk wil echter aannemen dat de hertog voor een dergelijke vertrouwensmissie een gere-
nommeerdd meester zal hebben uitgekozen en dat het de bedoeling is geweest dat deze Jan 
mett de nodige tekeningen van de tombe zou terugkeren. 
Tóth-Ubbenss 1957, 59-72, ARA II I 41 nr.51 Rekening van Willem Garbrantz, 1389-1390 
f.499 a verso; De Boer 1992, 42 In de categorie petis forains (=diverse uitgaven) "een man 
diee tot Doornic trecken soude om een meester te soeken die mijnre vrouwen tumme ma-
kenn soude inder Haghe," ARA AGH 1241 f.l45r, gedateerd des sonnedaghes na Onser 
Vrouwendachh Conceptio, = 9/12/1386). 
Volgenss Tóth-Ubbens 1957, 66 zou Jan de Beijer in vaste dienst van het Haagse hof heb-
benn gestaan aangezien hij in Dordrecht werd uitbetaald toen het hof daar op doortocht 
naarr Henegouwen vertoefde. Mij lijk t dit feit echter veeleer het tegendeel aan te duiden. 

351 1 



Ookk De Boet 1992, 44 achtte het onwaarschijnlijk dat hij in vaste dienst van de hertogen 
iss geweest, en wees er op dat het bovendien de enige vermelding van hem in de rekenin-
genn is. 

t4°° De Boer's hypothese 1992, 37-51 dat de wortels van Sluter misschien in Straubing ge-
zochtt zouden mogen worden, is ingenieus. Maar noch uit de documentaire, noch uit de 
stilistischee gegevens die voorhanden zijn is een dergelijke hypothese naar mijn mening af 
tee leiden. 

*«« Kramm IV (1860), 1220; Thieme-Becker 18 (1925), 378; Dimier z.j., 35; De Lange van 
Wijngaerdenn 1813,1, 710 en 716; Renger 1993, 9-45, spec. 41-42, n.72 en 73: hij schilderde 
opp eigen kosten in 1360 een altaarstuk (Algemeen Rijks Archief (ARA), Graven van Blois, 
inv.nr.388 f.97v); in 1362 schilderde hij voor Jean van Blois wapenschilden en bannieren 
(ARA,, Graven van Blois, inv.38 f.88) waarschijnlijk met het oog op diens reis naar Prui-
sen.. Swillens 1925,25 veronderstelde dat hij het altaarstuk van Van Rijn schilderde. Het is, 
zoalss gezegd, niet zeker of hij inderdaad identiek is met de schilder in Parijs in 1371. 

1422 Muller Fz. 1880, 8 n.1, 13-14; 8 naast de schilders zijn lid van de Zadelaarsgilde de 
"Beeltsnyderss ofte Beeldemakers." Het ging om kunstenaars die "beelden maeken van 
houtt off steen." Hierbij zij opgemerkt dat het om een document gaat uit 1540. 
Mullerr verwees nog in noot 1 naar de Kampense St Lucasgilde waar onder de beeldema-
kerss werden begrepen "beeldedruckers" of "hilligebackers", die met behulp van vormen 
beeldenn van gebakken aarde maakten. 
Ziee ook Overvoorde I (1897), xxi; I I (1896), 433-440. 
Dee terminologie van "beeldesnyder" en "beeldemaicker" werden kennelijk later toch door 
elkaarr gebruikt (II 438: de dato 15401). Zo werd ook Adriaen van Wesel in de Bossche 
documentenn (1475) eerst "beeltmeker" en "tafelmeker" genoemd maar later (1484, Delft!) 
daarentegenn weer "beelde-snyder", wat hij in wezen toch geweest lijk t te zijn, cfr. CT Am-
sterdamm 1980, 55, 60. Van Adriaen van Wesel is inderdaad altijd aangenomen dat hij een 
beeldhouwerr is geweest Het is echter niet onwaarschijnlijk dat er wel eens vergissingen 
werdenn gemaakt. 
Swillenss 1925, II , 50-71, spec.56. 

143Hoogewerffl947,45. . 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK II.5 B 

DEE NOORDELIJK E NEDERLANDEN : 2. Utrecht en Holland (vervolg) 

1444 Hoogewerff 1936,1, 98-102; Chatelet 1980,189 no.1; Renger 1993, 9-45. 

14**  Hoogewerff 1936, I, 92-98; CM Amsterdam 1976, 651 no.A831; Chatelet 1980, 189 
no.2; ; 
Vann Anrooij 1989,22-28 met grote afbeelding en stamboom; 
Jansee 1993,79. Voor het getijdenboek van Maria van Gelre cfr. Delaissé 1968, fig.3; 
Keilerr 1969; Vermeeren 1973,473-481; CV Utrecht 1989, 67-70 no.17; Nijsten 1992, 159-
162. . 

i «« Hoogewerff 1937,11, 50-56; CM Rijksmuseum 1976, 651 no.C1454; Chatelet 1980, 203 
no.36. . 
Dee gordel met bellen was in elk geval ca 1405 mode. Maar een veel later voorbeeld is nog 
tee vinden op de miniatuur in de Sachsenspiegel van Brand van Tzerstede (ca 1442-1448) in 
Lüneburg,, fol.6v, Keizer Friedrich II stelt de stadsrechten van Lüneburg ter hand aan 
Ottoo het Kind, hertog van Lüneburg en Braunschweig, CT Hamburg 1999-2000, 160-162, 
no.. 13. 

1477 Hoogewerff 1936,1, 348-360, Hoogewerffs toeschrijving van het paneel met een Pietas 
inn de collectie Gruter van der Linden aan dezelfde meester, kan thans terzijde geschoven 
worden. . 
Chatelett 1980,189 no.2; Haslinghuis 1965, 209, 258, 347; de kapel werd in 1422 voor het 
eerstt met de toenaam van Avesnes vermeld. Vergelijk met de afbeeldingen in Marrow 
1968,51-113; ; 
Klamtt 1991, 29-31, Klamt signaleerde overeenkomsten met de miniatuur van de Kruisi-
gingg in het missaal in Heidelberg, Salem DCa fol.l08r die wel aan Jan Maelwael is toege-
schreven.. Maar de gelijkenis is van beperkte aard en de toeschrijving van de miniatuur aan 
Maelwaell  is overigens weinig gefundeerd. De vergelijking met de miniatuur in het Bouci-
cautt Getijdenboek, fol.40v is minder toepasselijk (cfr afb. bij Chatelet 2000, 278). Le 
Blancc 1986,19-33; Königfeld 2001,1,193-201; Van Zanten 1999. 

'«Hoogewerfff  1936,1,122-127. 
Dee stijl ervan staat dichter bij die van de Veronica- en de Laurentius-Meesters in Keulen 
dann die van Jacquemart De Madonna kan ook nog vergeleken worden met de madonna in 
Stt Petersburg waar het schrijvende kind eenzelfde houding toont als in het handschrift van 
Margarethaa van Kleef in Lissabon. De plooival staat dichterbij Jacquemart en de troon is 
vergelijkbaarr met die van de Madonna in Jacquemart's handschrift in Brussel, die van de 
profetenn in Beauneveu's Psalter (Parijs, Bibliothèque Nationale ms fr.13091) en, in zekere 
mate,, die van de God de Vader in de Tres Belles Hettres de Notre-Dartie (König 1998, 103, 
Louvree RF 2022). 
Voronovaa 1996,92-97, inv.no. Rasn.Q.v.1.8, f.24r, afb.101. 

1499 Marrow 1968; Marrow 1987; CT Utrecht 1989, 25-44; Marrow 1995; Marrow 1996, 
101-117. . 
Aann de groep handschriften geïllumineerd door de Meesters van Zweder van Culemborg 
zall  hier verder geheel voorbijgegaan worden. De groep is tussen 1415 en 1440 te dateren. 
Hett missaal van Johan van de Zande, commandeur van de Duitse Orde in Utrecht (1409-
1418),, werd geschreven door Johannes van Malborch 
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inn 1415 (voltooid 9 oktober) in Utrecht Het is aannemelijk dat het ook in deze stad werd 
geïllumineerd.. De stijl van de groep is echter dusdanig verschillend van die van Margaret-
haa van Kleef, dat een uitvoerige bespreking hier achterwege is gelaten. Verwezen kan 
wordenn naar de uitstekende bespreking in de CT Utrecht 1989,11-12, 97-99 en de catalo-
gusnummerss 28 t /m 37. Indien deze groep representatief is voor de stijl in Utrecht, zou-
denn de groepen van de Meesters van Margaretha van Kleef en van Dire van Delf hetzij 
concurrerendee ateliers in Utrecht, hetzij ateliers in Nijmegen geweest kunnen zijn. 

1500 Hoewel er meerdere handen zijn te onderscheiden wordt terecht de benaming van 
Meesterss van Margaretha van Kleef (in meervoud!) gebruikt, zodat ik in deze context 
voorr het gemak deze meesters als een groep zal beschouwen. 
CTT Utrecht 1989; Marrow 1995; Marrow 1996, 101-117; Marrow in: Backhouse 1993-
1994,123-174. . 
Bijj  de vergelijkingen wordt verwezen naar de afbeeldingen in de publikaties van Marrow 
19955 en König 1998. 

1511 Een dergelijke vloer met kleine tegeltjes is eveneens te vinden op de Madonna op troon 
mett heiligen in het Philadelphia Museum of art, toegeschreven aan de Veronica-Meester, 
Stangee 1938,111, Abb.96; Budde 1986, Kat.37, pl.7 (kleur). De Madonna is een variant op 
diee in de coll. Kisters (Corley pLXXXI V eveneens toegeschreven aan de Veronica-
meester). . 

Doorr middel van dergelijke tegelvloertjes is in het Gulbenkian handschrift evenals in 
Kingss 5 aangegeven dat een scene zich binnenshuis afspeelt Andere scenes daarentegen 
latenn een grasbodem zien en stellen dus scenes in de openlucht voor. In het Gulbenkian 
handschriftt is de achterwand van de voorstellingen in alle gevallen goud. In Kings 5 heb-
benn de scenes in het midden een ornamentale achtergrond en de prefiguratieve scenes 
linkss en rechts gouden fonds. 

1522 Marrow 1996, 101-117 waarin hij de herkomst van deze karakteristiek naging. Ook 
Burenn 1996, 292 wees op deze overeenkomst. Dit oversnijden van kaders lijkt , interessant 
genoeg,, niet zozeer een vernieuwing alswel een op dat moment vernieuwde ouderwetse 
voorstellingswijzee zoals toegepast in bijvoorbeeld het Oude Testament, Noord-Frankrijk, 
eindd 13dc eeuw, Pierpont Morgan Library, New York, M.638, fol.28v, Smeyers 1998, 135 
fig.35. fig.35. 

Eenn ander eigentijds Frans voorbeeld is bijvoorbeeld de Annunciatie van de Pseudo-
Jacquemartt in Leningrad St Library ms.Q.v.I.8, Meiss Late fig.255. 
Eenn Engels voorbeeld uit deze tijd is de Annunciatie met stichters in het Beaufort getij-
denboekk en psalter in de British Library, Royal ms.2.A.xviii, fol.23v, toegeschreven aan 
Hermann Scheerre, Smeyers 1998,189 fig-17. 

1533 Zie hiervoor Cazelles 1984, 95-103, speel01-2. Hier is voor het gemak even uitgegaan 
vann een chronologische opeenvolging van deze Tres Belles Hetms de Notre-Dame miniaturen, 
dee Belles Heures en de Tres Riches Hetms. Di t hoeft geenszins het geval geweest te zijn. Mo-
gelijkk is de Tres Riches Heww-meester de trendsetter geweest. Het fenomeen verdient nade-
ree bestudering. 

1544 Backhouse 1993-1994. 
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1555 Naar de overtuiging van Corley komt de Meester van de Heilige Veronica voort uit 
Conradd von Soest 
Corleyy 1996,109-126; Corley 1996, 78-96; Corley 2000, 75-97. 

!»» CM Keulen 1990, 498, De 361, Abb.309 (met een toeschrijving aan de Meester van 
SXaurenz). . 

1577 CT Keulen 1993, 298 no.34. Hier zij nog, i.v.m. met de houding van het Christuskind 
opp de Madonna met Jean de Berry in aanbidding, en passant gewezen op het Christuskind 
datt de duif (dat wil zeggen de Heilige Geest) aait, balancerend op de hand van God de 
Vader,, zich vastklampend aan zijn baard op f.210 (Pl.79) in de Getijden van Rohan. Het 
gaatt weliswaar om een voorbeeld van later datum maar de vergelijking dringt zich op. De 
indrukk bestaat dat de Getijden van Rohan misschien een "vlotte" copie uit ca 1430 zijn 
naarr een voorbeeld uit ca 1405/15, mogelijk van onder andere de hand van Jan Maelwael 
enn andere kunstenaars ... Het ware verder te onderzoeken. 

is»» Backhouse 1993-1994 [=foL..]; Marrow 1995 [=PL..] ; CT Hamburg 1969 [=Taf...]. 

1599 Corley 1996, fig.XXXIV, fig.129. 

t«>> Marrow 1995. 
Hett handschrift is zeer waarschijnlijk tussen 1394 (haar huwelijk) en 1411 (haar overlijden) 
ontstaan. . 

" ii  Renger 1987,408 nr.32, Pl.40. 
«ÖÖ Renger 1987,402 nr.18, fig.12. 

1611 Renger 1987,401 nr.12, fig.10. 

1644 Proske-van Heerdt 1991, 245-254 maakte een onderverdeling in deze verzameling 
handschriftenn en onderscheidde een aantal groepen. De gehele verzameling is niet homo-
geenn en zeker niet in zijn totaal te verstaan als bestaande uit een meester aan het hoofd 
vann een atelier. Veeleer als meerdere verwante meesters werkzaam in een verwante stijl en 
zelfss over een iets langere periode. 
Proske-vann Heerdt 1992-1993, 33-41 besteedde nadere aandacht aan de randversieringen 
vann een groep handschriften die in deze tijd in Utrecht zijn geschreven en gedecoreerd. 
Hoewell  het niet onaannemelijk is dat ook de grotere miniatuur-voorstellingen (de "histoi-
res")) in Utrecht aan de handschriften zijn toegevoegd, kan dit toch allerminst met zeker-
heidd worden aangenomen. 
Panofskyy 1953(B), 90-102; 
Hoogewerfff  1961, 3-49; Finke 1963,27-66. 

1655 Zoals ook opgemerkt in CT Utrecht 1989,26. 
Maarr in de winter lagen, ijs en weder dienende, wel elf steden op een dag binnen handbe-
reik! ! 

i «« CT Utrecht 1989, no. 13; Marrow 1995, 9; Marrow 1968, 56 n.17; Defoer, 2003, 215-
240,, spec.230 waar hij er op heeft gewezen dat het Getijdenboek van Sophia van Bylant 
uitt 1475 (thans in het WaUraf-Richartz-Museum in Keulen) in Arnhem werd geschreven 
maarr in Nijmegen werd gebonden. Hij heeft overtuigende argumenten naar voren ge-
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brachtt waarom naar alle waarschijnlijkheid de Meester van het Bartholomeus-altaarstuk 
eveneenss in Nijmegen en niet in Keulen gezocht dient te worden. 

1677 Bordona 1933,1, 793 no.17864 Breviario romano, lat Spaans, begin XVI e eeuw, waar 
achterinn een gedetailleerde specificatie is te vinden van de kosten van de "iluminación de 
oroo y de mano, de las histórias grandes y pequenas, del pergamino, escritura y encuaderna-
ción.""  Het handschrift is thans een hemelschreiend voorbeeld van vandalistische goud-
dorst:: alle decoraties (tot en met de kleinste details) versierd met bladgoud, werden er ooit 
systematischh uitgesneden, zodat het handschrift nu veel gelijkenis vertoont met een stuk 
Emmenn thaler. 

1688 CT Utrecht 1989, 33-34, no.4. 
Oostromm 1987, 216-217 en in Smit 2004, 283, fig.141 afgebeeld. De auteurs verkeerden 
inn de veronderstelling dat in de figuur in de linkerbenedenhoek Dire van Delft werd afge-
beeld:: " . .. de tekst op debanderol geeft aan dat hij zijn heer (Albrecht) trouw zal blijven." 
Dee figuur stelt echter de knielende hertog Albrecht met gevouwen handen voor en op de 
banderoll  is te lezen: "Ghib mi heer ware ghelove-." Albrecht draagt een lange mantel mi-
partiee blauw en goud alsmede een rood onderkleed, dat wil zeggen kleuren van zijn wa-
penschild. . 

1699 Oostrom 1987, 32-41. Naar aanleiding van Van Oostroms vermeldingen 37 {en 330 
n.18)) en 176 van "kistkijns" met boeken die Albrecht en Willem van Oostervant meena-
menn naar Friesland en in 1405 in het kader van het beleg van Hagestein: Het is inderdaad 
tee veronderstellen dat het om boeken ging die verband hebben gehouden met zijn aan-
sprakenn op Friesland zoal het geen administratieve of zelfs rekeningenboeken zijn geweest 
enn niet zozeer Franse literaire romannetjes om de tijd te velde te doden. 

Dee opmerking dat het Getijdenboek van Margaretha door specialisten beschouwd wordt 
"alss een der vroegste voorbeelden van de Franse stijl die kort nadien door de gebroeders 
Limburgg zou worden benut voor de fameuze getijdenboeken van de hertog van Berry" 
(33),, is echt een misvatting. Op welke specialisten Van Oosttom zich voor de Franse stijl 
ervann beroept, is mij niet geheel duidelijk. Wellicht heeft hij abusievelijk het Getijdenboek 
vann Mari a van Gelre in gedachte gehad. Op welke bron hij zijn bewering baseerde dat het 
verbrandee Getijdenboek in Turijn wellicht voor Willem VI werd vervaardigd (37), is mij 
evenminn bekend. Zijn bewering is in elk geval zeer aanvechtbaar. 

noo Over het concept van een Dutch Court style van de groep handschriften toegeschreven 
aann de Meester van Dirc van Delf is enige discussie gevoerd. Marrow 1989,10-11 en 1991 
54-566 heeft deze verdedigd door op Duitse aspecten in de groep te wijzen, zonder zich 
overigenss op Den Haag als plaats van ontstaan te willen vastleggen ("manuscripts com-
missionedd in the immediate circles of the Dutch court as constituent parts of a cultural 
program").. Hij keerde zich daarbij tegen Ebels-Hoving 1990, 378-384 die in haar bespre-
kingg van het boek van Van Oostrom uit 1987, zich, niet ten onrechte, kritisch had ge-
toondd ten aanzien van het mecenatische beeld dat Van Oostrom had geschetst en de neer-
slagg ervan in de kunstgeschiedenis (dat wil zeggen in de inleiding van de CT Utrecht 1989 
vann de hand van Marrow). Van de hier besproken groep handschriften zijn er slechts twee 
mett enige zekerheid in bezit geweest van leden van het Beierse huis: de Getijden in Lissa-
bonn en het Winterstuc van de Tafel van Kersten Ghelove in Baltimore. Zij werden respec-
tievelijktievelijk gemaakt voor  Margaretha en Albrecht, waarmee niet is gezegd dat zij in opdracht 
vann de hertog en de hertogin werden gemaakt (Marrow: "commissioned"). Maar gesteld 
datt dit het geval is geweest, dan is het nog helemaal de vraag of de hertogen nauw betrok-
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kenn zijn geweest bij de keuze van degenen die de handschriften in materiële zin hebben 
uitgevoerd.. Het was vanzelfsprekend dat daarvoor de beste "ouvriers" werden benaderd. 
Maarr dat was de taak van de vertrouwelingen van de hertogen. Uit de tekst van de Tafel 
vann Kersten Ghelove lijk t naar voren te komen dat Dire van Delf ofwel in samenspraak 
mett de hertog (die het kennelijk noodzakelijk achtte zijn hof wat christelijker bij te scha-
ven)) of op eigen initiatief, maar in het kader van zijn aanstelling "om te leren en te predi-
ken",, zijn werk heeft geschreven en aan Albrecht heeft aangeboden. Zo is aan te nemen 
datt hij degene is geweest die de schrijvers en illustratoren van het werk heeft gekozen. Het 
iss zonder meer aannemelijk dat Albrecht hem bij de aanbieding ervan, zoals gebruikelijk 
was,, vorstelijk heeft beloond als tegemoetkoming in de onkosten van de productie van het 
boekwerk.. Albrecht had ook jarenlang aan de studie van Dirc meebetaald en Dire was dus 
eenn en ander aan Albrecht verplicht. Zo is de Tafel tevens als een contraprestatie te be-
schouwen.. Zie voorts met betrekking tot deze discussie de bijdragen van Janssens 1990 en 
hett weerwoord van Oostrom 1990. Het ontbreken van duidelijke definities (of omschrij-
vingen)) van de termen hofcultuur en mecenaat (die vaak onderling inwisselbaar worden 
gebruikt)) zijn het struikelblok in breed gepenseelde panoramas van hoven waar een groot-
see staat gevoerd werd en de pracht en praal niet op konden. 

1711 Hoogewerff 1947, 49 en verder. 

1722 Mekking 1991,65-90; Jansen 1967,99; 
Ziee nog Dumas 1991, 502-506, no.40 Het interieur van de Hofkapel; 701 Notitie over de 
Hofkapell  met verdere literatuurverwijzingen; Pelt 1984. Zie voorts bij NOOT 181alhier. 
Ziee voor het culturele en geestelijke leven in Den Haag nog de bijdragen van verschillende 
auteurss in Smit 2004. 

1733 Smit 1991 en Smit 1995. Het feit dat in de abdijen van Rijnsburg, Egmond of Afflig -
hemm in België de oudste kronieken en genealogieën werden geschreven of bewaard, kan 
moeilijkk als een bewijs van een bloeiend cultureel leven in deze oorden worden be-
schouwd.. Bij de dynastieke graven in deze instellingen waren ook de cartularia gedepo-
neerdd waarin de bepalingen van de stichtingen tot de instandhouding en de bevordering 
vann het zieleheil van de ter plaatse bijgezette gestorvenen waren vastgelegd. Al deze stuk-
kenn vormden archieven waaruit menig later landsheer maar al te graag putte om zijn pre-
tentiess te staven. Kronieken en geschiedschrijving waren bepaald geen vrijblijvende zaken 
maarr werden geschreven ter meerdere eer en glorie van een landsheer. De monniken en 
kanunnikenn die waren aangesteld voor het lezen van de missen voor het zieleheil hielden 
zichh zoals in Saint-Denis vanzelfsprekend ook bezig met het op orde houden van al het 
archiefmateriaall  waaruit weer compilaties en kronieken etcetera, onstonden. In een derge-
lijk ee omgeving drong het historisch bewustzijn zich als vanzelf op en vond geschiedver-
valsingg een vruchtbare bodem. Zie hierover Guenée 1999. 

1744 Lemaire 1987, II . 279-295, spec.286; Stein 1994; 
Schroederr 1917 wees er met nadruk op dat auteurs in de middeleeuwen noch voor een 
brederr publiek noch voor hun eigen privé-genoegen hebben geschreven, Schroeder 1917, 
96-129,, speciaal p.118 (naar Bumke, Mazene 1150-1300, München, 1979, 34). 
1755 Zie Smit 1991. 

1766 Er werden handschriften in Utrecht besteld en gekocht: Marrow 1995, 8-10; Oostrom 
1987,, 32. 
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Ziee ook Nijsten 1992, 171-187.Een interessant voorbeeld is nog René II van Lorraine. Hij 
liett in 1492 de schrijver Francois Elzine uit de Provence komen voor de duur van een jaar 
voorr het schrijven van onder andere een diurnaal, CT Paris 1993-1994, 377-380. 
Ziee ook Defoer 2003, 215-240. 

1777 Marrow 1995,13-15. Zie ook bij NOOT 170. 

1788 CT Utrecht 1989, 27 no.1; Marrow 1995,10-11. 

1799 Men kan zich afvragen wat de motivatie is geweest om vanuit Schönensteinbach weer 
inn de diocees Utrecht vestigingen te stichten. Wellicht zijn het vooral overwegingen van 
financiëlefinanciële aard geweest 
1800 CT Utrecht 1989, 35 no.4 en 5; Van Oostrom 1987, 185 en passim, kwalificeerde Dirc 
vann Delf als (hofkapelaan en veronderstelde dat hij ook missen in Den Haag zou hebben 
opgedragen.. In het document met betrekking tot zijn aanstelling werd echter gesteld dat 
hijj  zou "leren en prediken"; hij werd verder "dienre en familiaer" en de enige "doctoer in 
theologia""  genoemd die in het land rondliep, een heel bijzondere, zeer geleerde man dus 
(ziee Daniels 1939). Het is dus niet erg waarschijnlijk dat Albrecht hem als kapelaan ver-
bondenn aan de hofkapel de reguliere missen heeft laten celebreren. Ook Wolfs 1984, 265 
weess hier op: Dirk van Delft was hofpredikant en niet kapelaan van Margaretha of Alb-
recht. . 

1811 Marrow 1995, 61 n.122 verwijst naar Wolfs 1984,9-33, spec. 10 en 14. 
Maarr in de Hofkapel op het Binnenhof bevond zich het graf van de eerste vrouw van 
Albrecht,, Margaretha van Brieg (+1386) en nadien werden ook Albrecht (+1404) zelf en 
Jacobaa van Beieren (+1436) in dit graf bijgezet Vermoedelijk was het graf in de Klooster-
kerkk op het moment van het overlijden van Albrecht nog niet beschikbaar en zo werd hij 
bijgezett in de Hofkapel. Deze Hofkapel werd gesticht ten tijde van Willem II , Rooms 
koning,, ca 1250 en afgebroken in 1879; Tóth-Ubbens 1957, 59-72; Van der Klooster 
1984,, 29-40; Dumas & Van der Meer Mohr 1991, 702 Notitie over de Kloosterkerk en 
verderee literuurverwijzingen. 

1822 Wieck 2002,1629-1639 merkte op dat de voorbeelden die hij noemde geen leesboekjes 
voorr de kinderen zelf zijn geweest maar dat zij daaruit zijn voorgelezen, op schoot, door 
hunn moeder. Zijn voorstelling van zaken is vertederend. Maar naar mijn mening is, juist 
opp grond van de afkortingen van deze gebeden aan te nemen dat niet de moeder de drieja-
rigee peuters heeft voorgelezen maar dat zij deze taak aan een biechtvader of kapelaan heeft 
overgelatenn belast met de geestelijke zorg van de kleintjes. Uiteraard kon deze biechtvader, 
alss geen ander, de gebeden hardop dromen. Dat kinderen op driejarige leeftijd eigen gebe-
denboekjess kregen, is misschien te verklaren uit het feit dat zij op die leeftijd beginnen te 
sprekenn en zich een woordenschat beginnen eigen te maken. Dat diende gestimuleerd te 
wordenn en het Woord des Heeres moest met de paplepel ingegoten worden. 

1833 Daniels 1932, 5-33; Oosttom 1987,180-224; 
Inn het brevier van Reinout (thans ca 1435-40 gedateerd) zou volgens Hoogewerff 1961,10 
inn de voorstelling van de absolutie op het sterfbed een Dominicaan als biechtvader afge-
beeldd zijn (fig.10). Het handschrift is echter volgens Karthuizer gebruik. Zie voor de Do-
minicanenn als huisleraren van prinsen De La Selle 1995, voorts Les Petites Heures du due 
dee Berry, Luzern, 1989, 240-244 en Manion, 1991, 177-200, esp.177, 179-181 (alwaar ver-
deree verwijzingen). Philips de Stoute had, vanaf 1366-1382, de Dominicaan Guillaume de 
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Vallann als biechtvader cfr. De Winter 1982, 788 en n.11. Daarna was Vallan tot aan zijn 
doodd in 1400, biechtvader van Charles VI , cfr. Picard 1910-1913, 6 en n.2, 97 n.1. 

1844 Daniels 1932, 20. Er bestaat weliswaar nog altijd onzekerheid over de identificatie van 
Meesterr Francke met de Dominicaner broeder cfr. Bialostocki 1990, 208. De identificatie 
lijk tt niettemin plausibel (Corley 1996,152). Uiteraard kan het zijn dat Meester Francke pas 
laterr de gelofte heeft afgelegd en is ingetreden ofwel dat hij slechts een lagere wijding heeft 
gehad.. Niettemin blijf t het opmerkelijk dat hij in Hamburg in 1424 "mester Franckenn" 
werdd genoemd maat in 1429 als "enen swarten monyck" werd aangeduid en later in Mun-
sterr als "fratre Francone zutphanico", "Francone monacho" en "Bruder Frantz von Sud-
feld",, CT Hamburg 1969, 17-21 (Grohn); Martens 1929, 186. Gesteld uiteraard dat het in 
Hamburgg en Munster om een en dezelfde persoon ging. Wolfs, 1984, 328 over Meester 
Francke:: hij vond in Zutphen kennelijk geen enkele aanwijzing; 239-241 over de rol van 
Willemm I van Gelre; 243 over het Dominikaner klooster Sint Andreas in Utrecht De ar-
chivalischee onvindbaarheid van Meester Francke zou echter een verklaring kunnen vinden 
inn het feit dat hij, als geestelijke, altijd in kloosters verbleef en daar woonde, leefde en zijn 
opdrachtenn uitvoerde. Daardoor viel hij niet onder de gildebepalingen en behoefde hij 
zichh niet in de gilden ter plaatse in te schrijven en bleef hij buiten het zicht van de stedelij-
kee administraties en justifies. Hij was onderworpen aan het kerkelijk gezag en jurisdictie. 
Maarr aangezien hij kennelijk geheel conform alle regels heeft geleefd, zijn er geen bijzon-
deree feiten aangetekend (bijvooorbeeld gerechtelijke stukken) met betrekking tot zijn per-
soon.. Hij was dus actief in de zogenaamde schaduw-economie in de kloosters van de kerk 
diee de wereldlijke economie beconcurreerde met afbraakprijzen voor haar producten: geen 
wondenn de arbeidskosten waren pro deo en de "arbeiders" genoten vrijstelling van belas-
tingen! ! 

1855 CT Utrecht 1989,9-10; Marrow 1996,101; Marrow 1995,15-22 erkende dat de getijden 
vann Margaretha (in het latijn!) weinig van doen hebben met Geert Grote. 
Ziee nog met betrekking tot het Getijdenboek, thans in het Getty museum: CT Utrecht 
1989,, 9-40 no.8; CT Keulen 1987, 163-167 no.48 (afb.kleuren) ca 1405-10, Plotzek 167 
weess er op dat de keuze van de teksten voor de Maria- en Doden-officies niet die van 
Geertt Grote en van de Windesheimer Congregatie zijn maar voor het gebruik van 
Utrechtt De CT Utrecht 1989, 39-40 no.8 meende dat er bij de getijden van Maria wèl 
sprakee is van het gebruik van Windesheim. De handschriften die geschreven zijn in het 
kaderr van de Devotio Moderna zijn over het algemeen, naar de indruk bestaat, eenvoudig 
enn spaarzaam gedecoreerd, conform Geert Grote's leer van eenvoud. Het ging Geert Gro-
tee in de allereerste plaats om het Woord zelf ("... een boek is er om in te lezen en niet om 
hett oog te strelen."), CT Deventer / Utrecht 1984, onder andere 35, 41; voorts CT Mo-
dernee Devotie. Nijmegen, 1984; Hindman 1977. 
Overigenss kan niet verheeld worden dat het missaal in Arras voor Francsicaans gebruik 
werdd gemaakt, CT Utrecht 1989, nr.7. 

*** * 

359 9 



N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  II. 6 

E E NN BRABANTS-HOLLAND S DIPTIE K UI T 1417. 

Hett  Voorwerk van het Wapenboek Gelre 

1866 De standaarduitgave van het handschrift Gelre is: 
V.Bouton,, éd. Wapenbouck ou armorial de 1334 a 1372 ..., Paris 1881-1905, 6 delen (10 
bdn.),, een luxueuze facsimile uitgave met handgekleurde platen die slechts in weinig exem-
plarenn is gemaakt 
Dann is er de enigszins ongelukkige en als reproductie kwalitatief matige uitgave van het 
handschriftt getiteld Gelre B.RMs. 15652-56, (met voorw. van C. van den Bergen - Pan-
tens),, (Uitgeverij Jan van Helmont) Leuven, 1992, (hierna als Wapenbotk Gelre aangeduid); 
indienn alleen het wapengedeelte bedoeld is werd dit in navolging van Van Anrooij aange-
gevenn als *Wapenboek. 
W.A.. Beelaerts van Blokland, Beyeren quondam Gelre armorum rex de Ruyris. Eene his-
torisch-heraldischee studie, 's-Gravenhage 1933. 
F.Lyna,, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, voLXII , Brussel, 
1936,132-150. . 
CGasparr & FXyna, Les principaux manuscrits a peintures de la Bibliodièque Royale de 
Belgique,, Buil. SFRMP, Paris, I, 1937 [1984], p.372-377; ms 15652-56, fol.26r. (geeft de 
namenn van alle wapens; een overdruk is in de genoemde editie Helmont opgenomen). 
W.. van Anrooij, Spiegel van ridderschap, Amsterdam, 1990 (hierna als: Van Anrooij 
1990). . 
G.. Nijsten, Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Eg-
mondsee huis (1371-1473), (2dt ed) Kampen, 1993. 
J.Verbij-SchUlings,, Beeldvorming in Holland, Amsterdam 1995. 
W.vann Anrooij, Het Haagse handschrift van heraut Beyeren: de wordingsgeschiedenis van 
eenn autograaf, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 104 1988 1-20 (hierna 
alss Van Anrooij 1988). 
W.vann Anrooij, Maerlant, heraut Gelre en de Korte Kroniek van Holland, Tijdschrift voor 
Nederlandsee Taal- en Letterkunde, 108 1992 289-323 (hierna als: Van Anrooij 1992). 
J.Verbijj  -Schillings, Het Haagse handschrift van heraut Beyeren, Hs.Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheekk 131 G 37, diplomatieke editie bezorgd door J.Verbij-SchUlings, Hilversum, 
1999. . 
C.dee Haan, Dichten in stijl. Duitse kleuring in Middelnederlandse teksten. Amsterdam, 
1999. . 
M.Flokstraa en R.GJahn, De "Heraut Gelre", het middeleeuwse herautwezen en de Gel-
dersee adel in de "Codex Gelre" in: Gelre - Geldern - Gelderland. Geschiedenis en cultuur 
vann het hertogdom Gelre. eds. J.Stinner & K.-H.Tekath, (Verlag des Historischen Vereins 
fürr Geldern und Umgegend, Geldern, 2001,395-402. 

1877 Anrooij 1990. Zie ook Oostrom 1987,136-179 (Hfst.IV.Heraut Beieren). 

1888 Anrooij 1990; Volgen Anrooij 1990, 82 zou, bij de dood van de heraut, het wapenge-
deeltee van het handschrift bestaan hebben uit de katernen 5 t /m 18 dat wil zeggen ff.26-
115. . 

1899 Zie ook nog Nijsten 1993, 129-143 over herauten en de heraut Gelre; Reynaert 1992, 
196-202,, in zijn bespreking van het boek van Van Anrooy (1990), wees nog (199) op de 
passagee waar bij de benoeming door de Franse koning van de wapenkoning Monjoye 
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dienss taak als volgt omschreven zou zijn: "pour savoir la noblesse de son Royaulme, et 
lcsquelless sont les plus anciennes et de ceulx faire un extrait a fasson d'un livre a par soy 
dee chascune marche, ou seront leurs noms et surnoms, les croix et leurs armes, blasons et 
titress naturels." (Glossarium DuCange 4, 187, te vinden in het werkje Comment Ie Roy 
dess armes des francais fust premierement cree, toegeschreven aan een zekere Toison 
d'Or.. Zie ook Janse 1993, 246: de monstering van de troepen waarbij de herauten rond-
gingenn om de wapens en de wapenkreten van de verzamelde troepen te noteren. Zie ook 
nogg Bourassin 1982, 107-111 (helaas ontbreken verwijzingen naar de bronnenl). Voorts 
nogg tamelijk beknopt Flokstra en Jahn 2001. 
Croenenn 1993, 52-55 heeft er op gewezen dat de basis voor het veronderstelde verband 
tussenn het Wapenboek en het wapenkoningschap van de heraut erg smal is en merkte 
voortss op dat niet als bewezen kan worden beschouwd dat de heraut zijn wapenboek heeft 
geconcipieerdd als een ambtsdocument. 

!9°° Anrooij 1990, Hfst 111/1,2 en 244 n.110: ruim vóór 1405. In de literatuur wordt ge-
woonlijkk zonder onderscheid gesproken van ambt, titel, functie etc. Er wordt enigszins in 
hett midden gelaten wat het wapenkoningschap nu eigelijk was. Het maakt echter wel wat 
uit.. Mij n indruk is dat het niet meer dan een titel is geweest waaraan een jaargeld was ver-
bonden,, zeker geen dienstbetrekking of ambt waarbij een diensteed afgelegd diende te 
worden.. Een permanente presentie aan het hof was dus niet vereist, misschien wel een 
periodiekee aanwezigheid. De titelhouder diende gewoonlijk zelf achter de betaling van het 
jaargeldd aan te gaan, anders werd de uitbetaling maar al te gemakkelijk vergeten. 
Ziee verder nog Verbij-Schillings 1999, 13 n.19; Hoeben 1991, 89-91 alsook NOOT 15 
alhierr met betrekking tot Jean Lemaire. 

1911 Anrooij 1990, 89. . 

1922 Verbij-Schillings 1995, 28-29, 223-235, spec.233. Zij dacht zelfs tussen 1 januari 1404 
enn 23 juni 1405. Zie ook nog Verbij -Schillings 1999, passim. 

1933 Laurent 1939 [NB! alleen eerste deel (tot 13961) is ooit verschenen], 197. 

i »» Zie HOOFDSTUK IL L 

1955 Anrooij 1990, 134 heeft een dergelijke mogelijkheid overigens nooit geheel uitgesloten 
inn het licht van de literair-historische verbondenheid van de figuren bezongen in de mees-
tee ereredes met het gebied tussen Maas en Rijn (immers het zogenaamde ambtsgebied van 
dee wapenkoning). 

1966 Anrooij 1990, 82 "Inhoudelijk gezien kan het Wapenboek* [= het wapengedeelte] geka-
rakteriseerdd worden als een 'algemeen' of 'universeel' wapenboek.." 

1977 Zie boven hoe men in die tijd dacht over het gebruik van papier (cfr. de consternatie 
aann het Franse hof over het feit dat de défi van Willem van Gelre aan het adres van de 
Fransee koning op papier(I) en niet op perkament was geschreven. Er heerste grote onze-
kerheidd of het wel een echt en officieel document was, zie Religieux de Saint-Denys 1839-
1852,1,, 523-4: Ie due de Gueldre défie Ie roi de France: "... un cartel scellé du sceau de son 
maitre.. Presque tous pensaient que Ie cartel était une pièce supposée. Cependant 
rempreintee du sceau, qui prouvait la réalité du fait, donna lieu de délibérer sur ce qu'il y 
avaitt a faire"). Het desbetreffende document is bewaard gebleven, gedagtekend: Nijmegen, 
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122 juli 1387, Origineel op papier, Archives Narionales, J.522 no.16. De tekst is te vinden 
bij :: Hulshof 1912, Doc.no.XXII. 

1988 Op dit vermoeden wil ik later terugkomen. 

1999 Gezien het losse blad in Gotha (Membr.II.219 f.lv) is te veronderstellen dat het hand-
schriftt (geheel of alleen het voorwerk) in meerdere exemplaren en mogelijk zelfs in ver-
schillendee varianten, heeft bestaan. Immers op het blad in Gotha volgt op de ererede op 
Diedericc van den Elner direct die op Adam van Mopertingen, welke in het Wapenboek Gein 
daarentegenn niet op elkaar volgen maar zelfs ver uit elkaar staan: Ge VI I (Elner) en Ge 
XV II  (Mopertingen). Angezien de twee teksten van het blad in Gotha bovendien in een 
meerr westelijk dialect zijn gesteld (Anrooij 1990, 134) zou aangenomen kunnen worden 
datt het blad in Gotha een restant is van een iets latere, aangepaste versie. 
Ziee voor deze kwestie APPENDIX II- E 

Hierbijj  zij nog verwezen naar de vele handschriften van het verslag van Pierre Choque van 
dee begrafenis van Anne de Bretagne, cfr. Bloem 1987. Het is een voorbeeld van de wijze 
waaropp deze gelegenheids-werken werden verspreid (publiceren kan men het niet noemen, 
wantt het was de auteur (of opdrachtgever) die zijn (het) werk aan bepaalde personen liet 
toezenden)) cfr. Christine de Pizan stuurde Anton van Brabant tweemaal een boek toe (zie 
volgendee noot alhier). 

2000 Anton van Brabant ontving tot tweemaal toe een werk van Christine de Pizan en hij 
beloondee haar daarvoor royaal. Uyttebrouck 1975, 36 n.73: 18 mei 1408 en 24 febr.1409. 
Christinee heeft Anton zeker gekend aangezien, zoals zij memoreerde, Filips de Stoute haar 
inn aanwezigheid van Anton in januari 1404 de opdracht tot het schrijven van de biografie 
vann zijn vader, koning Charles V (Le livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V) 
hadd verstrekt. Solente 1974, 376. Solente veronderstelde dat het boek werd geschreven (als 
"unee sorte de guide ou de manuel a 1'usage d'un roi de France") met het oog op het aan-
staandee huwelijk van de dauphin Louis de Guyenne met Margaretha, dochter van Jan 
zonderr Vrees (30 augustus 1404) maar het lijk t gezien de aanwezigheid van Anton bij de 
opdrachtverleningg meer voor de hand te liggen dat Filips het boek bedoeld had als een 
groott voorbeeld voor zijn kleinzoon Anton, op dat moment nog graaf van Rethel, maar 
voorbestemdd om hertog van Brabant te worden. 
Eenn ander, zij het later, voorbeeld is de benoeming van Jean Lemaire. Blijkens een uitvoe-
rigerige aantekening in het handschrift (Wenen, Oesterreichische Nationalbibliothek hs. 
3441),, presenteerde Jean Lemaire op 6 juni 1505 op het kasteel van Kleef zijn Couronne 
Margaritiquee (geschreven weliswaar voor Margaretha van Oostenrijk) aan haar broer Filips 
dee Schone die hem bij die gelegenheid benoemde tot zijn "indiciaire et historiographe", op 
uitdrukkelijkee verzoek van Margaretha(!). Lemaire voerde deze titel bovendien met on-
middelijkee ingang terwijl degene die het "ambt"/ de titel in bezit had, nog in functie en in 
levenn was, namelijk zijn eigen oom Jean Molinet, historiograaf van het huis van Bourgon-
diëë sinds 1475. Ik veronderstel dat het om een expectatief recht ging, waarbij ook de erfe-
lijkheidd van de titel een rol gespeeld kan hebben. Zie Jodogne, 1972, 87-88 alsook CT 
Brussel,, 1987, 50-54, cat nr.14. 

Eenn aanbieding van een boek kon echter ook wel eens een teleurstellende afloop hebben: 
Inn 1515 droeg Machiavelli zijn II Principe op aan Lorenzo di Piero de' Medici die door 
zijnn familie voorbestemd was in de voetsporen van zijn roemrijke voorvaderen te treden. 
Maarr de aandacht van de nog jeugdige neef van paus Leo X werd op geraffineerde wijze 
snell  afgeleid naar het koppel jachthonden dat anderen hem bij dezelfde gelegenheid aan-
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boden.. Machiavelli werd dan ook niet in dienst genomen zoals hij vurig gehoopt had, cfr. 
Ridolfii  1978, 258. Uiteraard lag het niet aan de aantrekkelijke jachdionden maar aan het 
feitt dat het op het laatste moment toch niet opportuun werd geacht Machiavelli in dienst 
tee nemen. 

Inn welke mate bij dergelijke geschriften sprake is geweest van eigen initiatief van de au-
teurss is moeilijk uit te maken. In het geval van Jean Lemaire werd zijn opdracht duidelijk 
gesteld.. Uiteraard ging het om de onderbouwing en het nadrukkelijk verkondigen van de 
legitimiteitt en de pretenties van de vorst Bij de heraut is te veronderstellen dat van hem, 
gezienn zijn titel van wapenkoning, soortgelijke activiteiten werden verwacht cfr Verbij-
Schillingss 1995,248-251. 

Hierr zou ik nog willen wijzen op enkele voorstellingen waarop een heraut een wapenboek 
aann zijn heer aanbiedt Het gaat om een miniatuur waar Gilles de Bouvier, genaamd heraut 
Berryy (1386- c.1455) zijn wapenboek aan koning Chades VI I van Frankrijk aanbiedt, BNP 
ms.. fr.4985 £13v, (c.1455), Couderc [1910], PI. LXXVI . 
Eenn tweede voorstelling van een aanbieding van een wapenboek (in de ouderwetse vorm 
vann een wapenrol) is de titelpagina van De Wulson de la Colombière 1639, afgebeeld in 
Saffroy,, 1968,1, No.2134, fig.10. 
Strooo 1994 en 2002 besteedde uitvoerig aandacht aan presentatietaferelen in de boeken 
vann Filips de Goede en Karel de Stoute en benadrukte het ideologische aspect van de 
voorstellingenn in relatie tot de prologen en de betreffende inhoud van de boeken. Hij 
steldee voor het eerst het realiteitsgehalte van de presentatietaferelen ter discussie "vermits 
hett onderwerp in de kunsthistorische literatuur steeds opnieuw beschouwd wordt als de 
werkelijkheidsgetrouwee registratie van een historische gebeurtenis" (2002,10). 

2011 Van de Korte Kroniek van Brabant zijn nog twee versies bekend: een in het handschrift 
Vann Hulmem en een in het handschrift Klui t in Leiden. Het blijkt dat de tekst in het Wa-
penboekpenboek Gehe een flink bekorte versie van de kroniek is, waaraan noch de versie in het 
handschriftt Van Hulthem noch die in het handschrift Klui t ten grondslag heeft gelegen. 
Hett gaat dus om een derde variant. 
Ziee Verbij-Schülings 1999,15-19,24; maar ook nog Anrooij 1986, 225-233; Anrooij 1992, 
289-323;; Het handschrift -Van Hulthem 1999,1,477-486, nr.101 (fols. 82vb-84rb). 
Dee veronderstelling van van Anrooij dat het handschrift iets uitstaande heeft gehad met 
hett verbond in Le Quesnoy 21 juli 1405, is toch minder waarschijnlijk aangezien het 
zwaartepuntt in de wapenseries in de eerste plaats op die van het Duitse Rijk ligt en niet op 
diee van Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant, geheel daargelaten Bourgondië. 

2022 Anrooij 1988, 16. Willem VI verbleef 3 juli -1 aug 1405 in Henegouwen Lv.m. zijn in-
huldigingg als graaf van dat gebied. ZieJ.G.Smit, Itinéraire van Willem VI in voorbereiding, 
mijj  bereidwillig ter inzage gegeven, alsook Smit 1995 en Smit 1991. 

2033 Petit, Itinéraire, 1888, 338: 1404, Avril , "16 Mercredi - Bruxelles. (Ce jour, le due traite 
lala duchesse de Brabant et les principaux de Bruxelles, auquel lieu estoient les heraults et 
menestrierss du prince d'Ostrevant, du pays d'Artoys et du roi d'Aragon, BN Parijs, Coll. 
Bourgogne,, tLX V foL77recto). D tombe malade ce jour." Het is dus niet uit te maken of 
alleenn Beyeren of ook, behalve de minstrelen, nog een of meer andere herauten van Wil-
lemm (zo hij deze heeft gehad) aanwezig waren. 

2044 Petit, Itinéraire 1888, 338 Margaretha van Male verbleef op het moment van zijn dood 
inn Arras. Petit (Documents et Notes) 574-580 gaf een samenvatting van de overweldigen-
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dee drukte bij de begrafenis. Tot 14 mei was het lichaam van Filips de Stoute in Douai, pas 
daarnaa werd het overgebracht naar de Chartreuse van Champmot in Dijon waar het 16 
junii  werd bijgezet Morand, Claus Sluter, Artist at the Court of Burgundy, London, 1991, 
1244 is onnauwkeurig in dat opzicht. Zie ook Prochno 2002,114-116,266-269 (Document 
BB 1538, de Compte van Jean Chousat met betrekking tot de kosten van de begrafenis). 
Maarr ook Prochno vermeldde niet dat het lij k eerst naar Douai is vervoerd waar het lag 
opgebaardd en pas 16 mei vandaar naar Dijon werd getransporteerd. Zij nam aan dat Jan 
zonderr Vrees meereisde met de stoet naar Dijon. Dat is niet het geval geweest zoals blijkt 
uitt zijn itinéraire als gegeven bij Petit 1888, 341-342 en Mirot 1938,209-211. 
Smit,, Itinéraire van Willem van Oostervant (ongepubliceerd fichier), geeft voor deze tijd: 
zondagg 27 april aanwezig bij het sterfbed van Philip de Stoute in Halle; dinsdag 29 vertrek 
naarr Mons en daarna in Henegouwen; van vrijdag 9 tot maandag 12 mei was hij in gezel-
schapp van Jan zonder Vrees, Antoine en Philippe van Bourgondië bij Margaretha van 
Malee in Arras; op woensdag 14 mei vertrekt het lij k van Filips de Stoute naar Dijon; 15 
meii  is Willem weer in Le Quesnoy en Jan zonder Vrees vertrekt naar Parijs. Smit had Pe-
tit'ss Itinéraire van Philippe Le Hardi et Jan zonder Vrees nog niet in zijn documentatie 
opgenomen. . 
Alss voorbeeld van de functie van een heraut bij begrafenisplechtigheden geeft Van An-
rooijj  1990, 25 de begrafenis van Lodewijk van Male (+30 januari 1384) in Rijssel waar op 
288 of 29 februari een heraut een opsomming gaf van alle gebieden waarover de overleden 
graaff  bij leven geregeerd had. Het is aan te nemen dat dit ook bij Filips de Stoute geschied 
is. . 

Inn de Chronique du Religieux de Saint-Denis is herhaaldelijk te vinden dat de schrijver 
zichh van het geven van details van plechtige bijeenkomsten ontslagen achtte aangezien dat, 
naarr zijn zeggen, tot de taak van herauten behoorde: "Je ne parlerai pas ici de toutes les 
largessess qu'il [se. le roi] fit;  je laisse ce soin aux hérauts et aux autres officiers d'armes qui 
ontt lliabitude de décrire les fêtes de la cour," Religieux de Saint-Denys 1839-1852, III , 79. 

2055 Bartier 1974, 678-684, nr.681 en 685, nr.682, beide Bruxelles, 7 mei 1404; maar reeds in 
hett huwelijkscontract van Anton met Jeanne de St Pol, dochter van Waleran van Luxem-
burg,, Parijs 19 febr.1393 was Anton als erfgenaam van Brabant aangewezen (kennelijk 
geredeneerdd vanuit de rechten die Waleran van Luxemburg, graaf van Ligny en St Pol, zou 
kunnenn laten gelden als (verre nazaat van Hendrik V, graaf van Luxemburg (+1289) van 
wiee ook Keizer Karel IV en zijn zoon koning Wenzel van Bohemen afstamden) cfr. Lau-
rentt 1939, 305-7. Op 24 september 1401 had Johanna de opvolging van Anton van Bour-
gognee geaccepteerd (ibid. 498 nr.601) en 27 november 1401 had Filips de Stoute samen 
mett zijn vrouw Margaretha, de successie van zijn landen laten vasdeggen: onder meer de 
bepalingg dat Anton in Brabant en Limburg zou opvolgen (ibid.518 nr.610 en de ratificatie 
inn Parijs, 527, nr.611). Na de dood van zijn eerste vrouw, Jeanne van Luxemburg, dochter 
vann koning Wenzel van Bohemen (1407), huwde Anton in 1409 opnieuw een prinses met 
Luxemburgsee aanspraken: Elizabeth van Görlitz, kleindochter van keizer Karel IV (zij was 
dee dochter van Jan van Görlitz). Later huwde zij nog met Jan van Beieren. Daaruit blijkt 
well  hoeveel belang aan afstamming en, daarmee samenhangend, aan (mogelijke) aanspra-
kenn werd gehecht Zie nog Sleiderink 2003, 123-156, de hoofdstukken 6 en 7, met be-
trekkingg tot het mecenaat van respectievelijk Johanna en Wenceslas (1356-1406) en Anton 
vann Bourgondië en zijn zonen (1406-1430). De mogelijkheid dat de meeste werken mis-
schienn in het kader van of met het oog op een specifieke gelegenheid zijn geschreven, is 
buitenn het blikveld van Sleiderink gebleven. 
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2066 Uyttebrouck 1975,1, 141-144. Johanna autoriseerde Antoine op 2 september 1404 de 
titell  van hertog van Limburg te voeren. Tot aan haar dood, twee jaar later, bleef hij echter 
daarnaastt de titel van gouverneur (en uiteraard niet hertog!) van Brabant voeren. Johanna 
noemdee zich in de acte van 29 september 1401 (nr.601) alsook die van 7 mei 1404 (nr.681) 
waarinn zij haar instemming met de door Filips de Stoute voorgestelde regeling tot haar 
erfopvolgingg vasdegde, nog altijd "Jeanne par la grace de Dieu, duchesse de Lucembourg, 
dee Lothier, de Brabant et de Lymbourg, marquise du Saint Empire", Ordonnances 1974, 
498,, 678. Het vermoeden dat de titel Wapenkoning van de Ruwieren met name heeft sa-
mengehangenn met de hertogelijke titel van Limburg, lijk t versterkt te worden door het feit 
datt de hertog van Limburg en de graven van Kleef, Gulik en Vianden als de voornaamste 
"Ruwierenn werden" beschouwd, dus geheel binnen het Duitse Rijk vallende (cfr Anrooij 
1990,, 70), hetgeen van Brabant toch niet onomstreden was. 

2077 Ook Verbij-Schillings 1995, 28 en 336 n.75 was de parallelle opbouw kennelijk opgeval-
lenn en zij heeft er de mogelijke relatie van de huwelijksverbintenis van Johanna van Bra-
bantt met Willem IV van Holland achter gezocht Zij wees er wel op dat de Korte kroniek 
vann Holland in cursiva werd geschreven terwijl de voorafgaande teksten, het gedicht Van 
denn ever en het gedicht van de Slag bij Stavoren alsook de Korte kroniek van Brabant in 
textualiss werden genoteerd. Daaruit leidde zij af dat er een tijdsverloop tussen de opteke-
ningg van deze teksten verondersteld mag worden. Ook dit verschil in lettertype zou er m i. 
opp kunnen wijzen dat het handschrift uiteindelijk toch niet het definitieve presentatie-
exemplaarr is geweest maar tot een werk-exemplaar is verworden dat de heraut (zelf?) in 
zijnn bezit heeft gehouden. Het verschil kan echter niet als erg storend ervaren worden. 

2088 Verbij-Schillings 1995,28 en 6g.4. 
Eenn tweede, curieuze detail in dit verband, waar Anrooij de aandacht op vestigde, is de 
afbeeldingg van de helmsier van het wapen van Jan II I in het openingsgedicht in het voor-
werkk van het Wapenboek Gelre waarin hij wordt geëerd: de helmdek van de helm op f.2v 
zouu een combinatie van de helmtekens van de beide overleden echtgenoten van Johanna 
vann Brabant namelijk Willem IV (1318-1345) en Wenceslas van Luxemburg (1355-1383) 
zijnn cfr Anrooij 1990, 81-2, n.12. Maar een dergelijke vergissing bij onze eminente wapen-
koning,, lijk t welhaast uitgesloten. Anrooij verwijst naar Jéquier en van Anrooij 1987, 30 en 
n.54.. Jéquier meende in de gedeelde vlucht van de helmsier van Jan II I  (GA 805 en HG 
41)) gouden lindeblaadjes te kunnen onderscheiden. Naar mijn mening vergiste hij zich. 
Hett gaat om dezelfde ogen van pauweveren als bij de panache die de helm bekroont De 
helmsierr van de vlucht van dee Luxemburgers is daarentegen niet gedeeld maar effen zwart 
enn voorzien van gouden lindeblaadjes (hartvormig) zoals is te zien in de wapens van ko-
ningg Wenzel van Bohemen afgebeeld in zijn bijbel en in het Wapenboek Gein f.68v (GA 
743)) en f.33v (GA 134). De tekst bij Jéquier en van Anrooij 1987, 30 is enigszins verwar-
rend.. Zij stelden dat de helmsieren van de wapens GA 1786 (Jan I) en het Haags Hs f.l8r 
nr.400 (|an II ) identiek aan elkaar zijn maar ook aan GA 805 (Wenzel van Luxemburg (van 
Brabant))) en GA 1726 (Jan III) . Maar deze laatste twee zijn juist niet identiek aan de eerste 
tweee en verschillen met het wapen in het Haags Hs f.l8v nr.41 slechts in de detail van de 
ball  met het Brabantse wapen waaruit de panache oprijst Het onderschrift p.32 bij fig. 18 is 
eenn vergissing. Het gaat om Haags Hs f.l8r en toont het wapen van Jan II (nr.40). 

2099 Het bezwaar dat tegen deze hypothese kan worden ingebracht, is weliswaar dat de 
KorteKorte Kroniek van Holland'va. een ander letterschrift werd geschreven. Niettemin completeert 
dezee vierde tekst de eerste drie. Gaan we ervan uit dat het (bij het Voorwerk) om een mis-
luktt en terzijde geschoven exemplaar gaat dat, aangekomen bij de Korte Kroniek van Holland, 
wass gestaakt, dan is het niet onredelijk om te veronderstellen dat de auteur dit onvolledige 
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handschriftt dat in zijn bezit was gebleven, voor zich zelf nadien met de ontbrekende kro-
niekk heeft aangevuld. 

2100 Dat nam overigens niet weg dat men zakelijk bikkelhard met elkaar onderhandelde, 
bijvoorbeeldd met betrekking tot de betalingen van de douarie van Johanna van Brabant, 
cfrBos-Ropss 1992, 78-93. 

2111 Nordberg 1964; Mirot 1954, 121-190; Guenée 1992. 

2122 Verbij-Schillings 1995, 11-13. Ovet de vrede van Chartres zie Lehoux 1966-1968, III , 
140-146.. Zij vermeldde Willem, als graaf van Henegouwen, slechts en passant Zie ook 
nogg Mirot 1931, 305-342. 

2133 Smit 1995,151-157. 

2144 Verbij-Schillings 1995, 336 noot 75; Bos-Rops 1992, 78-80: een huwelijk tussen Jo-
hannaa (geboren in juni 1322) kwam voor het eerst reeds ter sprake in 1322 (ook reeds als 
kroonn op een alliantie!), het huwelijk vond pas plaats 1331 in Brussel en na een periculeuze 
periodee voor Jan II I (als een everzwijn in het nauw gebracht!) werd Johanna tenslotte 
omstreekss mei 1336 in Valenciennes overgedragen aan haar bruidegom Willem IV. 
Hierbijj  zij nog aangetekend dat aanvankelijk ook de zoon van Jan II I (Jan van Limburg) 
eenn dochter van Willem II I van Holland zou huwen. Jan II I en Willem II I waren dus een 
dubbelhuwelijkk overeengekomen. Maar Jan II I verbrak weldra de huwelijksbelofte en 
verkooss voor een verbintenis met zijn zoon Marie de Valois, de dochter van de Franse 
koningg Philippe VI . Marie overleed vrij kort daarna (1333) evenals zijn zoon Jan (TV) 
(1335).. Uiteindelijk werd hij in 1336 dus toch gedwongen Johanna aan Willem II I uit te 
leverenn als bruid van Willem IV. 

2155 Anrooij 1990 heeft de actualiteit van de oodog tegen de Friezen zwaar laten wegen in 
zijnn datering van het handschrift. 
Dee diversiteit in de taal van de verschillende ereredes laat zich verklaren uit de veronder-
stellingg dat heraut Gelre oudere stukken heeft gebruikt. Daarmee is uiteraard wel het ont-
staann maar niet het moment van notering ervan in het handschrift bepaald. Zie nog de 
taalkundigee aantekeningen bij de verschillende stukken in Verdam en Verwijs, MNW, deel 
X,, 1927-1952, 201, nr 305 Cronike van Brabant KB 131-G-37: "... Licht Zuidhollandsch 
gekleurd.""  Er wordt verwezen naar het Gelre Wapenboek (nr.488) en er wordt voorts 
opgemerkt:: "De uitgave laat nogal te wensen over onder andere is de Hollandsche ge-
kleurdee spelling systematisch verwijderd;" voorts: 313-314 (Bouwstoffen) nr.488. Bijv. met 
betrekkingg tot de ereredes van de lofdichten van Heinrich van Nueft, Rutgher Raets en 
Diederichh van Elnaer werd fijnzinnnig opgemerkt: "... in een taal die nooit en nergens 
gesprokenn kan zijn: waarschijnlijk uit het Geldersch-Overijsselsch in het Middenfrankisch 
'umgeschrieben"'.. Het gaat hierbij om een aantekening van W. de Vreese. Het lofdicht op 
Willemm van Gulik werd gekwalificeerd als TJrabantsch met een aantal Oostelijker vormen.' 
[Dee hertog zal zich in zijn graf hebben omgedraaid!]. Lieftinck besloot met de opmerking: 
"Indienn hij [se de heraut] de wapendichten vervaardigd heeft, wat men algemeen schijnt 
aann te nemen, dan blijven de dialectverschillen onverklaard. Van Anrooij 1990, 253 n.126 
merktee op dat nader onderzoek gewenst was. Dit is inmiddels gedaan door C.de Haan 
1999. . 
Ziee voor een uitvoeriger discussie hierover APPENDIX II- E 
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2166 Uyttebrouck 1975,15 : Mémoire prepare vers 1417 par les conseillers de Jean sans Peur 
(AGRR Mss Divers 29, pp.203-213). Uyttebrouck merkte op dat het mémoire vooral tot 
doell  had om de legitimiteit van vrouwen in de erfopvolging van Brabant aan te tonen en 
datt Jan IV door Matgaretha van Male en Johanna van Brabant, een volstrekt legitieme 
erfgenaamm van Jan II I was. Interessant is dat hetzelfde probleem op dat moment evenzeer 
actueell  was ten aanzien van Jacoba van Beieren, waarvoor bovendien een historische pa-
rallell  voorhanden was in de persoon van haar overgrootmoeder Margaretha van Hene-
gouwen,, die namelijk door de Keizer, Lodewijk van Beieren (die toevallig ook haar echt-
genoott was!) rechtmatig met Henegouwen, Holland en Zeeland was beleend, maar door 
haarr zoon Willem V uit de macht werd verdrongen. Zie nog Avonds 1982, 467 die op-
merktee dat de argumentatie door van Boendale gebruikt met betrekking tot de verhouding 
tott het Rijk spoorde met die van Johanna en de Bourgondiërs. Veeleer moet een ruime 
opportunistischee ambivalentie in dit opzicht worden aangenomen. Men onderhandelde 
overr de prijs van de formele erkenning door de keizer, aan de de facto situatie was moei-
lijkerr te tornen. Avonds is in 1989 uitvoeriger en genuanceerder hierover Avonds en Jans-
senss 1989: 110-133 Qanssens:) De Brabantse literatuur en de Lotharingse ambities van de 
hertogen.. Een voorlopige schets ... 

2177 Vooral de kwestie van legitimiteit heeft de heraut kennelijk zeer beziggehouden zoals 
Verbij-Schillingss 1995, 135-141 signaleerde. Hier zij nog gewezen op een opmerkelijk 
detaill  in de Korte kroniek van Holland waar Anrooij 1992, 297-8 opmerkzaam op maakte, 
diee mijns inziens, alweer, duidelijk aangeeft in welke mate de erfopvolging in vrouwelijke 
lij nn de bijzondere aandacht van de heraut heeft gehad: het betreft de invoeging van gravin 
Ada,, dochter van Dirk VII , in de reeks van graven van Holland. Zoals Anrooij opmerkte 
gaatt het hierbij om de allereerste vermelding van gravin Ada in een kroniek. Ook wees hij 
(Anrooijj  1992, 299-302) nog op de nadruk in de Korte kroniek van Holland op de chro-
nologiee en de status en/of herkomst van echtgenoten, echtgenotes of verwanten van de 
Hollandsee graven. Aangezien Ada ook werd opgenomen in de reeks beeldjes van de Hol-
landsee graven in het oksaal in de Hofkapel in Den Haag, kan de vraag gesteld worden in 
hoeverree de heraut betrokken is geweest bij het programmma van deze reeks of met deze 
goedd bekend is geweest cfr Anrooij 1992, 315 n.72; Van der Klooster 1984, 29-40, 36 
Oxaal;; 37 beeldje van Ada. 
Lemairee 1987, 288 signaleerde het fenomeen dat het probleem van onderbrekingen in 
genealogieënn telkens werden opgelost met behulp van verzonnen of historische vrouwelij-
kee figuren zoals Blichtildis, Begga of Gerberge. Het ging dus om een beproefde kunst-
greep. . 
Steinn 1994,43 en n.56 maakte nog opmerkzaam op een diematisch opgezet kroniekje over 
dee legitimiteit van de vrouwelijke erfopvolging in Brabant Het gaat om KBB 17017 f.7r-
10v.. "Een capittel van alden hertogen van Brabant Ende hoe dlant te II I malen op een 
vrouww verstorven es," in het 6de boek van de Voortzetting van de Brabantse Yeesten 
(vanaff  de dood van Jan II I van Brabant tot 1430). Het werd op een onbekend moment 
doorr de dichter in de IS1**  eeuw aan de autograaf toegevoegd, maar komt in geen van de 
kopieënn van de Voortzetting voor. Het is geplaatst na de dood van Jan III , voorafgaande 
aann de Voortzetting waar de erfopvolging van Johanna te sprake wordt gebracht 

21»» Anrooij 1992, 302. 

2199 Zie nog Anrooij 1992, noten 66, 74,75 waar hij zijn eerdere hypothese van een leesfout 
(293)) relativeerde. Met betrekking tot de mogelijke taboe-sfeer ten aanzien van de geestes-
ziektee van Willem V zie Anrooij 1992, 316. Maar gelet op de wijze waarop in die tijd om 
dee macht werd gestreden, lijk t mij een dergelijke fijngevoeligheid ten aanzien van zijn 
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krankzinnigheidd weinig plausibel. Waanzin werd algemeen beschouwd als een straf van 
Godd cfr Nebuchadnezar. Zie ook nog Verbij 1999, 27 n.72 die veronderstelde dat de be-
werkerr met de tien jaren de totale regeringsperiode van Margaretha in Holland, Zeeland èn 
Henegouwenn in gedachten heeft gehad. Het is mogelijk. Maar m.i. wijst ook dit detail met 
betrekkingg tot de regeringsperiode van Margaretha er op dat de heraut zich zeer bewust is 
geweestt van de problematiek van de opvolging in vrouwelijke lijn! 

2200 Niet alleen de vermelding van Jan IV maar ook de nadruk op zijn titel van hertog van 
Limburgg (dat als over-Maas-gebied, geheel binnen het Duitse Rijk was gelegen!) is op-
merkelijk.. Het is duidelijk dat Limburg als de "Dauphiné" van Brabant werd beschouwd. 
Hett feit dat in het kader van de opvolging in Brabant aan Anton eerst de titel van hertog 
vann Limburg werd verleend alsmede de toestemming om deze titel officieel te voeren, 
geeftt aan in welke traditie werd gedacht en welk belang aan Limburg werd gehecht 

2211 Anrooij 1990, 65 n.46; Uyttebrouck 1975, 223 n.505 (AGR CC 2400 fol.H9r). Dit 
gegevenn is niet bij Verbij-Schillings 1995 te vinden. Het is wel aan Anrooij 1990, 240 n.53 
bekendd geweest. Verbij-Schillings 1995, 22 n.37 en Bijlage I (p.291), ging er van uit dat de 
herautt gestorven is in de periode tussen de laatste uitbetaling op 1 mei en de eerstvolgende 
opp 1 oktober 1414, alwaar hij ontbreekt. Maar wij willen aannemen dat hij nog in leven is 
geweestt in 1417. In dat geval is het dan heel wel voorstelbaar dat hij vanaf oktober 1414 is 
toegevoegdd aan en ten laste is gekomen van de huishouding van Jean de Touraine en/of 
Jacobaa die in Le Quesnoy in Henegouwen werden opgevoed (na de dood van de dauphin 
Louiss de Guyenne (18 december 1415) waren Jan en Jacoba door Willem VI uit veilig-
heidsoverwegingenn tot november 1416 naar Den Haag overgebracht). De rekeningen in 
Henegouwenn zouden hierover uitsluitsel kunnen geven. Zelfs is het niet uit te sluiten dat 
hijj  nog langer heeft geleefd: immers de Latijnse kroniek van de Engelse koningen in het 
Haagsee handschrift zou een aanwijzing kunnen zijn dat hij ook nog (deels) de Engelse 
avonturenn van Jacoba (1420-1425) heeft meegemaakt Immers, waartoe had deze tekst 
anderss hebben kunnen dienen? 
Ziee Rey 1965(B), 327-337 over de opzet in het voorjaar van 1416 van een eigen "maison 
dignee d'un prince du sang", een "trésorie" etcetera van Jean de Touraine. Volgens Rey 
betroff  het Frans personeel. Maar wij mogen aannemen dat Jacoba een eigen "hotel" heeft 
gehad. . 
Beelaertss van Blokland 1933, 48, no. Il l wees er op dat bij de aantekening van de schen-
kingg van 7 margen land van 4 mei 1407 (ARA, Hollandsche leenkamer, no.54, fol.35v) in 
marginee vermeld werd: "mortuus est" Maat het is niet vast te stellen wanneer deze aante-
keningg in de marge is toegevoegd. 

2222 Anrooij 1992, 291 Van Anrooij signaleerde onder andere dat de vergissing in het wapen 
vann Robert de Fries in het Wapenboek Gein (f.7v) in het Haagse handschrift (f.21r) werd 
gecorrigeerd. . 
Jéquierr 1987, 22, No. 1797 in het WG (f.7v) en No.45 in het Haagse handschrift (f.21r) 
(Verbij-Schillingss 1999, 249). 
Hett Haagse handschrift zou van ni 21 juli 1405 maar van vóór 25 mei 1409 dateren, de 
dagg waarop de heraut de tweede versie van zijn Hollantsche cronike voltooide zoals Ver-
bij-Schillingss aannam op grond van de vervlechting van de afzonderlijke gegevens in de 
lateree prozakronieken. De onderlinge verhouding tot het Kladboek toont volgens Verbij-
Schillingss aan dat het Haagse handschrift het eerste handschrift is geweest dat heraut Bey-
erenn in Den Haag vervaardigde. Maar aangezien het handschrift qua vorm en karakter zeer 
dichtt staat bij het losse Gotha-blad en de Ererede op Willem van Gulik in het Wapenboek 
GektGekt die na 1413 gedateerd moet worden, kan het naar mijn mening slechts om een copie 
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gaann van een aantal teksten die in de periode 1405-1409 zouden zijn ontstaan. Het is dan 
ookk zeer de vraag of het bij het Haagse hs gaat om een autograaf. In elk geval wekt het de 
indrukk alsof een aantal teksten door een professionele schrijver in het net achterelkaar zijn 
overgeschreven,, weliswaar met allerlei vergissingen die vervolgens deels zijn verbeterd. De 
copiïstt doubleerde bijvoorbeeld de laatste regel van de eerste kolom aan het begin van de 
tweedee kolom op f.l8r, een vergissing die niet werd gecorrigeerd. Zie verder Verbij-
Schillingss 1999. 

2233 zie hiervoor APPENDIX K- E en Schcma2 (=APP.II-E.KLEURING.WG.XLS ) 

2244 Dat het Wapenboek Gein tot een werk-exemplaar is verworden zou verder nog opge-
maaktt kunnen worden uit de correcties die werden aangebracht onder andere op f.2r in 
hett gedicht Van den Ever. Het lijk t wel alsof de schrijver het handschrift begonnen is als 
eenn presentatie-exemplaar maar dat de onderneming tijdens het noteren ontspoord is. 

2255 Het Gotha blad: Anrooij 1990, 7-8 n.30-31; 134: westelijk dialect. Lievens, Middelne-
derlandsee handschriften in Oost-Europa, Gent, 1963, 69-70 nr.41 + afb. en voorts Ver-
wijss en Verdam, MNW, 1885-1929 en 1927-1952, 313 nr.488; 442 nr.1276; Verbij-
Schillingss 1995, 38 n.122, afb.8; De Haan 1999,112-113. 

Mett betrekking tot de discussie over het gebruik van helmtypes in het Wapenboek Gekt zie 
Jéquierr 1992,91-111 enjéquier 1992,41 n.15 a). 

Anrooijj  1992, 291 met betrekking tot het gebruik van de traliehelm: de heraut maakte 
voorr het eerst pas in Hs 131 G 37 (£19va, 22vb en 24ra) gebruik van dit in de vroege vijf -
tiendee eeuw nog zeldzame type helm. Maar zie voor de datering van dit handschrift AP-
PENDI XX II- G 

^Anroo ijj  1990,59. 

2277 In dit verband zou ik nog willen wijzen op de eindeloze onderhandelingen die tussen 
Hollandd en Brabant werden gevoerd over de geregelde betaling van de douarie van Johan-
naa van Brabant Het is in het geheel niet denkbeeldig dat ook deze kwestie op de achter-
grondd heeft meegespeeld bij de verlening van de titel van wapenkoning van de Ruwieren 
aann een heraut uit Holland. Voor de kwestie van de2e douarie zij verwezen naar Bos-Rops 
1992,78-93. . 
Dee gelegenheidswapenserie Pruisen f.111 op het einde van het handschrift zou een indica-
tiee kunnen zijn voor de hier voorgestelde datering in 1404: Anrooij 1990, 40 n.215, 80: 
GWW f l l l v bevat een serie wapens waaronder dat van Wouter van Kersbeek die tussen 
13933 en 1403 naar Pruisen toog. Wellicht dateert de toevoeging van deze serie, op het 
eindee van katern XIII , niet lang na 1403 dus precies in de tijd van herauts benoeming tot 
wapenkoning. . 
Tenn behoeve van de wapenprovincie Brabant, een van de meest complete wapenseries in 
hett handschrift, werden waar geen ruimte meer was voor toevoegingen, bladen tussenge-
voegdd (fols.76-79: Limburg en Brabant), maar het is de vraag of dit in deze tijd of pas later 
iss geschied. 

2288 Avonds 1982, 462; de titel dateert uit de tijd van Jan I (1268-1294) die zich had weten 
opp te dringen als "hoge voogd over Aken", waarmee hij ideologisch gezien een goede slag 
hadd geslagen. Uyttebrouck 1975 en uitvoerig: Avonds en Janssens 1989, 38 n.97, 43-50 
alsookk Avonds 1982, 458. 
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Inn dit verband moet ook nog gewezen worden op de kwestie van het aartsmaarschalks-
ambt,, het zwaarddragersambt en/of het rijksvicariaat, titels die de hertog van Brabant 
zoudenn toekomen. Van Anrooij 1990, 73 n.95 wees er op dat in 1338 de keizer hertog Jan 
II II  als rijksvicaris op de linkeroever van de Maas(I) had aangesteld (Bock 1956, nr.527), 
waarbijj  hij ook als zwaarddrager zou zijn opgetreden, een functie die traditioneel aan de 
maarschalkk van het Rijk, de hertog van Saksen was voorbehouden. Jan II I trad in 1339 
inderdaadd op als 'srijcx marscalc'. In 1340 maakte de hertog van Saksen hiertegen echter 
bezwaar.. Bij de kroning van Wenzel tot Rooms koning in Aken in 1376, betwistten de 
hertogg van Saksen en Wenzel van Luxemburg (broer van keizer Karel IV! ) als hertog van 
Brabant,, opnieuw elkaar de waardigheid van het zwaarddragersambt, waarbij Keizer Karel 
IVV zich ten gunste van de eerste uitsprak. Volgens de heraut, in zijn Hollantsche cronike 
f.l21v,, ging het conflict, waarbij Albrecht van Beieren de zijde van de hertog van Brabant 
gekozenn zou hebben, om "die mairscalckye." 

Mullerr 1885, 1-124; spec. 60: Beka p.106: "Iste comes inclytus per officiales imperii Ro-
manii  vicarius regni deputatus in diebus suis multum gloriosus tuit." Muller verwees nog 
naarr Dewez, Abrégé de 1'histoire Belgique 288: "L'empereur donna (a Wenceslas de Bra-
bant)) la qualité de vicaire de 1'empire, de protecteur et de défenseur des routes publiques." 

Opgemerktt zij nog dat na de verkiezing van Sigismond tot Rooms Koning in 1410/11 de 
verhoudingenn met Brabant een dieptepunt bereikten: Sigismond was niet genegen de her-
togenn van Brabant dat wil zeggen Anton en, nadien, in 1416, diens zonen, te erkennen. Hij 
steldee zich op het standpunt dat het hertogdom na de dood van Johanna weer vervallen 
wass aan het Heilige Roomse Rijk, cfr. Uyttebrouck, 1975, 493. Er waren uiteraard nog 
anderee redenen voor Sigismond onder andere het feit dat hij de directe erfgenaam was van 
zijnn oom Wenzel van Luxemburg, hertog van Brabant, op grond waarvan hij dus ook zelf 
aansprakenn kon laten gelden. Maar dat deed zijn broer Wenzel eveneens! 

2299 Uyttebrouck 1975,14. 
Koningg Wenzel van Bohemen heeft de aanspraken van de Bourgondiërs wel gesteund. 
Elizabethh van Görlitz (dochter van Jan van Görlitz, de halfbroer van Wenzel) met wie 
Antonn van Bouigondië in 1409 huwde, was tenslotte een nicht van Wenzel. Maar Wenzel 
wass zelf in 1400 als Rooms-koning afgezet en ook al erkende hij dit niet, zijn macht was in 
ditt bereik feitelijk niet groot meer. Het hing er dus geheel van af in hoeverre men zijn 
titelss ook effectief kon laten gelden. 
2300 Schmidt 1981, 82-3; zie elders alhier uitvoerig over deze tekening. Anrooij 1990, 251 
n.1011 heeft geheel gelijk met zijn kritiek op de kunsdiistorici die zich onvoldoende bewust 
zijnn geweest van de complexiteit van het handschrift en het altijd, geheel ten onrechte, als 
eenn eenheid hebben beschouwd. Zijn irritatie over de rommelige argumentaties en het feit 
datt de meesten het handschrift nooit zelf gezien hebben, is zonder meer terecht Welis-
waarr krijgt men het handschrift in de KB in Brussel niet zomaar in handen ... 

2311 Cfr. het grote wapenschild in de initiaal U aan het begin van het boek Jozua in de Wen-
zelbijbell  (fol.214) Harenberg ed. 1990, vol.3 (naar de originele facs. ed. 1983). 

2322 Een fraaie voorstelling van Karel de Grote (alleen) is te vinden in de Beües Heures van 
Jeann de Berry, f.174. Zie voor de ikonografie van Karel de Grote: APPENDIX II- H 
Anrooijj  1990, 76-77; Verbij-Schillings 1995, 357 n.25 signaleerde dat in de Hollantsche 
Cronikee het verhaal over Karel de Grote bijna drie folia in beslag neemt. 
Ziee ook nog Scheller 1981-2,1, 5-69. 
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2333 Antoine de la Salie, Des anciens tournois et faictz d'annes, 1459 (naar Anrooij 1990, 
68,72). . 

2344 Stein 1994, 5-6. 

2355 Zie Gorissen 1954,205: Jan Maelwael trad op 7 april 1404 in Dijon als getuige op bij de 
actee waarin de abdij van St.-Etienne verklaarde Klaus Sluter als provenier [hofjesmanne-
tjel]]  op te nemen (83). Het is bekend dat oudere mensen zonder familie zich met het oog 
opp een verzekerde oude dag inkochten in kloosters. Bejaardenhuizen avant la lettre. Op 18 
augustuss 1404 ondertekende Maelwael een kwitantie voor de betaling van materiaal ten 
behoevee van het parloir in de Chartreuse van Champmol in Dijon (85). Het is dus in het 
geheell  niet ondenkbeeldig dat hij in de tussentijd ingeschakeld is geweest bij de begrafenis 
vann Filips de Stoute. Zie Petit, Itinéraire 1888, 574-580 (Documents et Notes) voor de 
rouw-plechtighedenn die in Douai plaatsvonden. Hierin komt Jan Maelwael in elk geval niet 
voorr onder het personeel van de hertog dat direct na zijn overlijden door Jan zonder 
Vreess werd ontslagen (aangezien een dienstverband nu eenmaal met de dood eindigde). 
Mirott 1939,132-5; alsook het HOOFDSTUK II. l noot 3. 

2366 Anrooij 1990, 77, 81. Groenen 1993, 52-55 had reeds opgemerkt dat een relatie tussen 
hett Wapenboek en het wapenkoningschap van de heraut niet aangetoond is en dat het ge-
heell  de vraag is of het handschrift oorspronkelijk ooit als een ambtsdocument door de 
herautt werd aangelegd. 

Datt het handschrift zich bij de veronderstelde dood van de heraut in 1414 in onvoltooide 
staatt bevond, wil nog niet zeggen propter etgo. 

Hoenschh 1996; Mund 1996, 21-32; Mund 1998(A), 319-355; Mund 1998(B), 147-264; 
Quickee 1926,193-241; Uyttebrouck 1975,13-17; Linssen 1987,326-353. 

2377 Voor zover mij bekend is er nooit een aanstelüngsbrief van de heraut tot Wapenkoning 
derr Ruwieren in de Rijkskanselij van Ruprecht of Sigismund gesignaleerd. 
Ziee onder andere Goldinger 1970, 323-337; Plomp 1985,236-250; Böhmer 1896-1900. 

2388 Op welke wijze de heraut de titel heeft verworven is nog altijd niet duidelijk. Zoals 
gezegd,, kan hij deze heel wel van zijn voorganger Jan van Steensel gekocht hebben (vanaf 
1402)) die zich wellicht vanwege zijn hoge leeftijd heeft willen terugtrekken. Het is heel wel 
mogelijkk dat de titel bij de eerste vacatie aan de heraut is toegezegd en dat hij deze vanaf 
datt moment reeds is gaan voeren, nog voor zijn voorganger gestorven was. Geen onge-
bruikelijkee gang van zaken zoals ik in NOOT 200 heb aangegeven. Door koop of overer-
vingg (of bij testamentaire aanwijzing) van een titel werd voorkomen dat deze na de dood 
vann de titelhouder weer verviel aan en ter vrije beschikking kwam van degene die gerech-
tigdd was hem te verlenen (in dit geval dus de Rooms-koning cq keizer). Voor een heer (in 
ditt geval dus Willem VI) was het zaak te zorgen dat deze belangrijke keizerlijke titel "bin-
nenshuis""  bleef en doorgegeven werd aan een van zijn onderdanen. Volgen wij deze ge-
dachte,, dan is het voorstelbaar dat Jan van Steensel na de dood van Otto van Arkel (1396), 
inn het gevolg van diens zoon Jan V misschien in het Hollandse kamp is gekomen. Jan V 
wass tot zijn ongenade in 1400/1401, de voornaamste edelman aan het grafelijke hof van 
Hollandd en Zeeland, zie Waale 1990, 66-94. Zie voorts APPENDIX II-F 

2399 Baum 1993,100-101; Hoensch 1996,174. 
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^I inssenn 1987, 331. 

2411 Quicke 1926, 210. 

2422 Een afbeelding van het zegel is te vinden bij Hoensch 1996, 426-427, fig. 29a-b. 
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