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1. Voorwoord 

 

0.1. Dankwoord 
 

Tijdens het schrijven van deze thesis kon ik rekenen op een groep mensen, die mij verder 

hielpen door hun expertise en vragen. Allereerst mijn promotor Maximiliaan Martens, die me 

de suggestie deed deze fascinerende casus te onderzoeken. Daarnaast Jan Dumolyn, die mijn 

sociologische en paleografische vragen beantwoordde, als wandelende bibliografie de nodige 

tips gaf en me verder wist uit te dagen door te wijzen op methodologische verbeteringen. 

Behalve voor de hulp bij mijn thesis dank ik hen voor de introductie op het MSK, waar ik me 

dankzij Frederica Van Damme en Matthias Depoortere een deeltje van het team voel. Verder 

hulde aan de mensen van Musea Brugge, in het bijzonder mijn stagebegeleidster Inge Geysen 

en de mensen van het Gruuthuuse-museum, Till-Holger Borchert en Björn Hinderickx en de 

onderzoekers die ik ontmoette op the Flemish Research Centre for the Arts in the Burgundian 

Netherlands. Zij hebben mijn kijk op kunst veranderd door hun inspirerende visies. Verder het 

vriendelijke personeel van de Archives Déprtementales du Nord, Stadsarchief Gent, 

Stadsarchief Brugge, Rijksarchief Brugge, Stadsbibliotheek Brugge en vooral de 

Universiteitsbibliotheek van Gent, voor wiens oneindige behulpzaamheid, begrip en geduld ik 

eeuwig dankbaar ben.  

 Mijn familie, mijn postmodern gezin, mijn vrienden, huisgenoten en collega-studenten  

die ik wil bedanken, hoef ik niet bij naam te noemen. Hun aanwezigheid, eten, gesprekken, 

projecten, praktische en morele hulp, tips en reflecties zorgden voor de nodige, aangename 

afleiding van mijn zoektocht naar het Rimini-altaarstuk en haar uitvoerder. 
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0.2. Afkortingen 
 

[?] :onzekere transcriptie 

 “ “ :citaat uit een boek 

cursief :citaat uit een (uitgegeven) bron 

ADN :Archives Départemantale du Nord 

afm.  :afmetingen 

bv. :bijvoorbeeld 

d. :denier 

esp. :vooral 

f. :filius/a 

gr./gro. :groot 

i.e. :id est 

lb. :pond 

n.  :referentie naar een voetnoot in deze tekst 

nr. :nummer 

n.s. :nieuwe stijl 

SAB :Stadsarchief Brugge 

SAG :Stadsarchief Gent 

RAG :Rijksarchief Gent 

s. :schellingen 

SBB :Stadsbibliotheek Brugge 

vtnt. :referentie naar een voetnoot uit een boek van de literatuurlijst 
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2. Beeld en Woord 

 

Op 8 juli 1422 trok de rouwstoet van de Bourgondische hertogin, Michelle de France, dochter 

van de Franse koning Karel VI, door Gent. Volgens sommigen was ze bezweken aan het 

verdriet over de verantwoordelijkheid van haar broer, de dauphin, in de moord op haar 

schoonvader, Jan zonder Vrees. Volgens anderen was ze vermoord door haar Duitse vriendin, 

madame Ours.1 Deze hovelinge leidde de rouwstoet als zegeldraagster.2 De stad betaalde 3 lb. 

6 s. gr. voor de priesters die van buiten Gent kwamen en een anonieme dichter schreef een 

planctus dat zich nu in de Stadsbibliotheek van Brugge bevindt.3 Filips de Goede zond het hart 

van de hertogin naar Saint-Denis om bijgezet te worden bij haar voorouders, haer ingewandt 

licht begraven inder religioesen kerckhof en haar lichaam rustte in de Sint-Baafsabdij.4 De 

tombe beeldde de koningsdochter in albast af onder een baldakijn. Aan haar hoofd 

presenteerden twee engelen haar als een Moeder Gods, die ten hemel werd opgenomen.5 Net 

zoals bij de tombes van de Bourgondische hertogen te Champmol lag het lichaam op een tombe 

dat onder architecturaal maaswerk in albast de  rouwstoet uitbeeldde. 

Grafmonumenten gaven vorsten de kans hun legitimiteit te etaleren.6 Het graf van de 

hertogin kwam oorspronkelijk in het schip van de abdijkerk, één van de stedelijke symbolen.7 

Filips de Goede eerde vijfendertig jaar na haar dood zijn eerste echtgenote met de fundatie van 

een eeuwig jaargetijde voor 800 gouden kronen, waarbij een doodskleed met de wapens van 

Bourgondië en Frankrijk samen het funeraire pronkbed sierde.8 De hertog voorzag zo het 

kapittel van een enorm bedrag in de lastige jaren na de confiscatie tijdens de Gentse Opstand 

en de vlucht van abt Willem, die in 1455 de abdijschatten had meegenomen.9 Het vorstelijke 

 
1 P. Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand (Gand : Hebbelynck, 1857), 146–7. 
2 E. de Monstrellet en L. Douët-d’Arcq (ed.), La Chronique d’Enguerrand de Monstrelet, vol. 4 (Parijs: Jules 
Renouard, 1869), 118-9; G. Chastelain en J. Kervyn de Lettenhove (ed.), Oeuvres de Georges Chastellain, I 
(Bruxelles : Heussner, 1863), 341-3. 
3 SAG, reeks 400, nr. 13, Stadsrekeningen 1421-1426, 34v; SBB, Ms. 217, 111v-112v; A. Dewitte, “Laat gotische 
beeldhouwkunst. Een tentoonstelling John W. Steyaert”, Biekorf 94 (1994): 425. 
4 Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand, 318 (Pièces justificatives nr. xxi, La chronique du sacristain Henri 
d'Hooge). Hij transcribeerde uit RAG, Archief Sint-Baafs, K 2300, 1r-v.: Item int zelve jaer duust cccc ende xxij so 
was begraven tst Baefs vrauwe Michiele een wijf van Philips hertoghe van Bourgoinge dochter vanden coninc van 
Vranckrijke ende uutbringhen ter zelver kercke waert. So wert zii ghedreghen duer deselve speygat den viije ende 
licht inden middel vander choor in een tome ende haer inghewandt licht begraven inder religioesen kerckhof.; 
Chastelain en Kervyn de Lettenhove (ed.), Oeuvres de Georges Chastellain, I, 344; V, 238-40. 
5 E. Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician? With an Investigation of the Autobiographical 
Strain in French Poetry from the Ruteboeuf to Villon”, in Music in the culture of the renaissance and other essays, 
onder redactie van B. Blackburn (Chicago London: University of Chicage Press, 1989), 357–58. 
6 A. Roberts, “The Chronology and Political Significance of the Tomb of Mary of Burgundy”, The Art Bulletin 71, 
nr. 3 (1989): 376–400; L. Nys, “‘En ramenbrance de ses predecesseurs’. Tendaces de la sculpture officielle sous 
Philippe le Bon et Charles le Téméraire”, in La cour de Bourgogne et L’Europe : le rayonnement et les limites d’un 
modèle culturel, onder redactie van W. Paravicini (Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2013), 333–49. 
7 P. Pas en J. Decavele, De Gentse Sint-Baafsabdij en haar dorp (Heusden : Pas, 1999), 172. 
8 Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand, 148. 
9 Pas en Decavele, De Gentse Sint-Baafsabdij en haar dorp, 175, 177. De hertog restitueerde trouwens de 
voorgaande inbeslagnames. 
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machtsvertoon kon ook in het nadeel van de abdij werken zoals een kleine eeuw later toen 

keizer Karel V als repressiemaatregel de Sint-Baafsabdij sloopte.10 Het graf van de vrouw van 

zijn overgrootvader liet de keizer eerst naar het hoofdaltaar van de abdijkerk verplaatsen en 

daarna naar de Sint-Nicolaaskapel van de oude Sint-Janskerk, die nu als kathedraal aan Sint-

Bavo was gewijd.11 In 1575 werd het graf naar de crypte overgebracht. Het graf had de eerste 

golf van iconoclasme op 21 augustus 1566 dus overleefd. Men weet niet wat er met het graf 

gebeurde toen de kerk op 23 en 24 augustus 1578 aan de protestanten werd toegewezen.12 Lange 

tijd werd gedacht dat de calvinisten onder leiding van Hembyse en Ryhove haar stoffelijke 

resten hadden verstrooid “aux quatre vents”.13 Er bestaat echter twijfel of (geen deel van het) 

lichaam naar Dijon, “le Saint-Denis de la maison de Bourgogne”, is gebracht om de 

verbondenheid met Frans-Bourgondië te bevestigen.14 Een stenen memorandum herinnerde het 

graf als altaarsteen voor de Sint-Nicolaaskapel in 1605, wat impliceert dat de gisanten en andere 

delen van de tombe verdwenen waren. Kervyn vond  in 1857 geen spoor van het graf, waardoor  

sommigen vermoedden dat het altaar tijdens de Franse Revolutie was vernietigd.15 Rond 1889 

 
10 A. Van Lokeren, “Chateau des Espagnols”, Messager des sciences historiques, ou Archives des arts et de la 
bibliographie de Belgique, 1848, 1–51. 
11 A. Van Lokeren, Histoire de l’abbaye de Saint-Bavon et de la crypte de Saint-Jean à Gand (Gand : Hebbelynck, 
1855), 148, 178; Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand, 147, 251.; F. De Smidt en E. Dhanens, De Sint-
Baafskathedraal te Gent (Tielt : Lannoo, 1980), 215. 
12 E. Dhanens, Sint-Baafskathedraal Gent (Gent : Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1965), 36. De 15000 
Italiaanse kronen die de keizer ter beschikking stelde, waren niet voldoende om gepast zijn lijkdienst in 1558 te 
celebreren. Een jaar later was de kathedraal wel voldoende uitgerust om het 23e kapittel van het Gulden Vlies te 
ontvangen. 
13 A. Siffer, Le musée et les ruines de l’abbaye Saint-Bavon à Gand (Gent: A. Siffer, 1900), 67–68. 
14 A. Brugière de Barante en L. Gachard, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois 1364-1477, 
(Brussel: Wahlen, 1838), 425 (vtnt. 3); P. van der Meersch, “Le tombeau de Michelle de France”, Messager des 
sciences historiques, ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 1848, 130–31; Siffer, Le musée et les 
ruines de l’abbaye Saint-Bavon à Gand, 67-68. 
15 Universiteitsbibliotheek Gent, G 5860, II, “Grafschriften in de kerken van Vlaanderen en in het bijzonder van 
Gent, gedeeltelijk naar het boek van Cornelis Gaillard”, 18e eeuw, 80r-81r:  
(80v) aenden muer ande trap deure van noor-den op een tafereel es t’naervolghende int’ latine [……] 
De tombe die in sente jans kercke verleit es gheweest bij de noort deure ghebrocht ut het cloostere van Ste baefs 
maer noch niet gheleit was dit opschrift int’ francois ceste lame de pierre bleu ou que sur le bout estoit escript ce 
que s’ensuit est levé hors de l’eglise d’embas le 4. de juillet 1605 par la chapitre et est emploieé pour un autel en 
la chapelle de [open ruimte] pres la sacristie prions dieu pour l’ame de de-functe tres noble dame et princesse 
dame mi-chiele de France fille de feu le roij charles de france, princesse, femme et espouse de tres ex-cellent et 
tres puissant prince Monseigneur philippe duc de bourgoigne, lotherijnghe, bra-bant, limbourch, comte de 
flandres, arthois, bourgoigne, henau, Hollande, zeelande, namur, marquis du st empire, seigr des frize, salines 
(81r) et malines don’t le corpos est icij reposant et expira de ce siècle le 8. jour de jullet l’an 1422. 
Dit werd overgenomen uit Universiteitsbibliotheek Gent, G.011766, “Grafschriften en andere inscripties in Gent 
en omgeving, met historische aantekeningen”, 17e eeuw, 66v:  
In sarcophago qui in ecclesia Sti Joannis est translatus ex monasterio Sti Bavonis, et nunc inserunt altari [open 
ruimte] iuxta sacristiam scriptum erat.  
J. Goetghebuer (SAG Atlas Goetghebuer, L 15/13) vulde de open ruimte in op basis van een manuscript dat aan 
J. de Saint-Genvis toebehoorde met dela Vierge et de S. LIevin. Het Franse grafopschrift is bijna identiek, afgezien 
van enkele toegevoegde epitheta ornae in de kopij van Gailliard:  
Prions Dieu pour la defuncte tres noble dame et princesse, Dame Michiele, fille de feu leroy Charles de France, 
princesse, femme et épouse de Monsr Philippe, Duc de Bourgogne, dont le corps est icy reposanteet expira le 8e 
jour de luillet de l’an 1422.  
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werd in de kapel van de crypte  een fragment van het graf in zwarte steen gevonden  met daarop 

de inscriptie “(DÉFF)UNCTE TRESNOBLE DAME ET PRINCESSE MADAME 

MICHIELLE, FILLE DE FEU LE ROY CHARLE DE FRANCE…” (Fig 1.).16 

Het graf mag dan vernield zijn, via de hertogelijke rekeningen krijgen we zicht op het 

productieproces: we kennen de naam van de leverancier van het albast, van de beeldhouwer en 

van wie later de commissie overnam.17 De ontdekkingen van De Busscher, de Laborde, 

Dehaines en Kervyn de Volkaersberghe waren in de negentiende eeuw gemeengoed. J. 

Goetghebuer tekende in zijn Atlas een reconstructie van het graf op basis van deze documenten 

(Fig. 2).18 Ondanks de luttele restanten van het graf zijn we dus goed ingelicht over de 

ontstaanscontext van het grafmonument. Het startpunt van ons onderzoek is de handelaar van 

het albast en de beeldhouwer van het graf, resp. Loy en Gilles le Blackere. 

 

 

 

 

 

 

 
Zie ook: E. De Busscher, “Mausolée de Michelle de France”, Anneles de la Société Royale des Beaux-Arts et de la 
littérature de Gand 3 (1848-1850): 194; Kervyn de Volkaersbeke, Les églises de Gand, 147; Dhanens, Sint-
Baafskathedraal Gent, 17, 115 (nr. 232); 8. 
16 Dhanens, Sint-Baafskathedraal Gent, 115 (nr. 232). De crypte wordt momenteel gerestaureerd en het was 
onmogelijk de steen te bezichtigen. 
17 Zie Hoofdstuk 2.2. 
18 SAG, Atlas Goetghebuer, L 15/13. De nota op de achterzijde citeert n. 1, 10, 14 (de Busscher) en 15 (van der 

Meersch).  

Fig. 1. Tydeman Maes, fragment van de tombe van Michelle de France, zwarte kalksteen, 82 

x 90 cm., Sint-Baafskathedraal, Gent. (foto uit: R. Van Elslande, Vlaamse Primitieven te Gent, 

via https://sites.google.com/site/vlaamseprimitieventegent/home) 

https://sites.google.com/site/vlaamseprimitieventegent/home
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De beeldhouwer Gilles le Blackere vormde de basis voor twee hypothetische identificaties. Die 

over de persoon op Jan van Eycks Leal Souvenir laten we hier achterwege, maar had wel tot 

gevolg dat de documenten al eens zijn gepubliceerd en geanalyseerd.19 Onze casus is die van 

Kim Woods, die hem identificeerde met de meester van het Rimini-altaarstuk (Fig. 10).20 

Deze beeldengroep is wèl - in tegenstelling tot het graf - redelijk intact overgeleverd 

maar haar ontstaanscontext onduidelijk. Op basis van historische argumentatie en stilistische 

kenmerken wordt nu aangenomen dat het gesneden werd in Noord-Frankrijk of de 

Bourgondische Nederlanden omstreeks 1430. De hoge kwaliteit, de stilistische verwantschap 

met de schilderkunst van de Bourgondische Nederlanden en Noord-Frankrijk, de status van 

Brugge als luxe-centrum en de netwerken, die Gilles le Blackere in contact brachten met de 

omgeving van de hertog waren voor Woods de belangrijkste argumenten om de identificatie 

met de beeldhouwer van het graf van Michelle de France voor te stellen.21 

Hoewel Woods het nodige voorbehoud formuleerde, kan het belang van zulke 

hypotheses niet onderschat worden en helpen in de verdere attributies, zij niet bij naam, dan 

toch in sociale of geografische context. In 1963 schreef Folie een artikel over laatmiddeleeuwse 

schilderijen die op basis van documenten, handtekeningen, zestiende-eeuwse inventarissen of 

literatuur konden toegeschreven worden aan bij naam gekende schilders.22 Haar studie bracht 

aan het licht dat slechts 42 van 4000 panelen met zekerheid kunnen verbonden worden aan een 

naam, dat is dus niet veel meer dan 1 %. De rest van de toeschrijvingen is een kunsthistorische 

constructie, niet in de laatste plaats gebouwd op stilistische overeenkomsten. Om de 

laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst te bestuderen en te benoemen dienen zoals bij elke 

wetenschap de hypotheses getest worden. Dit onderzoek zal daarom in de eerste plaats op basis 

van sociale context en visuele analyse Woods’ hypothese verder uitdiepen aan de hand van de 

documenten over het graf en het altaarstuk. Onvermijdelijk zullen naast antwoorden vooral 

onderzoekspistes geformuleerd worden voor een betere omschrijving van de (albast)sculptuur. 

De hypothese van Woods over de identificatie van Gilles le Blackere als de Meester van 

Rimini heeft het potentieel om de object- en contextgerichte methodologieën te combineren. 

Voor dit laatste bieden de bronnen over het graf de meeste kans op verduidelijking van het 

beeldhouwersmilieu. Voor de technische antwoorden zal het nog wachten zijn op publicatie 

van het Liebieghaus, waar het altaarstuk wordt gereinigd en gerestaureerd. Folie’s opmerking 

dat het technische onderzoek een exacter alternatief voor toeschrijvingen biedt, zal dus hopelijk 

in de nabije toekomst met betrekking tot het altaarstuk waargemaakt worden. 

 

 
19 W. Wood, “A New Identification of the Sitter in Jan van Eyck’s Tymotheos Portrait”, The Art Bulletin 60, nr. 4 
(1978), 650–4; Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician?", 152-8. 
20 K. Woods, “The Master of Rimini and the tradition of alabaster carving in the early fifteenth-century 
Netherlands”, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek (NKJ) 62 (2012), 56–83. 
21 Woods, 73–77. 
22 J. Folie, “Les oeuvres auhentifiées des Primitifs Flamands”, Bulletin de la Commission royale d’Histoire 6 (1963), 
183–256. 



11 
 
 

De kennis over de Bourgondische beeldhouwkunst is beperkter dan die over de schilderkunst. 

Een eerste reden is historiografisch. De picturale voorkeur van Vasari en zijn nadruk op de 

Italiaanse, en vooral Florentijnse, kunstenaars werd overgenomen door Van Mander en zorgde 

voor een voorsprong in het onderzoek naar de Italiaanse schilderkunst.23 Specifiek voor 

Bourgondië werd de politieke en geografische scheiding tussen de landen par-delà en par-deçà, 

tussen het sluteriaanse Frans-Bourgondië en het pre-eyckiaanse Vlaanderen, aangegeven als 

verklaring voor de academische achterstand.24 Maar ook het smaakoordeel over de polychromie 

als “pittoresk toevoegsel” belemmerde de aandacht voor de economische omstandigheden en 

esthetische kwaliteiten van het middeleeuwse beeldhouwwerk.25 Men negeerde de verbanden 

tussen beeldhouwwerk en grafische kunsten via modellen, samenwerkingsverbanden of 

voorbeelden.26 Hoewel de schilderkunst de gesneden retabels vanaf de helft van de zestiende 

eeuw in belang oversteeg, gaat men er wel vanuit dat de oorsprong van de picturale taal gezocht 

moet worden in de sculptuur, met als belangrijke verbindingsfiguur Rogier van der Weyden. 

De polychromie die zijn leermeester Campin en iets later  Jan van Eyck aanbracht op de retabels 

of koorstoelen, laten in elk geval zien dat de schilders bekend waren met de vormentaal van de 

beeldhouwkunst.27 Omdat de gevelarchitectuur, retabels en gedenktekens in de kerken voor de 

modale middeleeuwer tot de meest toegankelijke kunstvormen behoorden, is de academische 

onderwaardering enigszins verwonderlijk.28 

De documentaire studie van de Bourgondische beeldhouwkunst begon in het laatste 

kwart van de 19e eeuw wanneer Dehaisnes, de Laborde, Monget, Pinchart en Prost documenten 

over de Bourgondische kunstproductie uitgaven.29 De Noord-Nederlander, Claus Sluter, 

 
23 T. Frangenberg, “The Art of Talking about Sculpture: Vasari, Borghini and Bocchi”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 58 (1995): 115–18; W. Krul, “Realisme, Renaissance en Nationalisme”, in Early Netherlandish 
Paintings : Rediscovery, Reception and Research, onder redactie van B. Ridderbos (Amsterdam : Amsterdam 
university press, 2005), 252–91. 
24 Nys, “‘En ramenbrance de ses predecesseurs’", 333–35. 
25 E. Vandamme, De polychromie van Gotische houtsculptuur in de Zuidelijke Nederlanden : materialen en 
technieken (Brussel : Koninklijke academie voor wetenschappen, 1982), 7. 
26 R. Scheller en M. Hoyle, Exemplum: Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the 
Middle Ages (ca. 900-ca. 1470) (Amsterdam : Amsterdam university press, 1995), 31–32. 
27 Huysmans, Beeldhouwkunst van de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 15de en 16de eeuw ; 
(Brussel: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis), 39, 42; I. Geelen en M. Martens (prom.), “Ongekende 
glorie : beeldhouwkunst in Vlaanderen ten tijde van Van Eyck” (Doctoraatthesis Universiteit Gent, 2017), 106–
24. 
28 L. Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380-1550 : Medieval Tastes and Mass Marketing 
(Cambridge : Cambridge university press, 1998), 6. 
29 L. de Laborde, Ducs de Bourgogne : Etudes Sur Les Lettres, Les Arts et l’industrie Pendant Le XVe Siecle et plus 
Particulierement Dans Les Pays-Bas et Le Duche de Bourgogne (Paris : Plon freres, 1849); A. Pinchart, Archives 
des arts, sciences et lettres : documents inédits (Gent: Hebbelynck, 1881); C. Dehaisnes, Documents et extraits 
divers concernant l’histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, 3 vols. (Lille: Impr. 
de L. Danel, 1886); L. Courajod, La sculpture à Dijon : l’Ecole bourguignonne à la fin du XIVe et pendant le XVe 
siècle (Dijon : Imprimerie de la presse, 1892); C. Monget en E. Perrenet, La Chartreuse de Dijon d’après les 
documents des archives de Bourgogne, 3 vols. (Montreuil-sur-Mer : Notre-Dame des Prés, 1898); B. Prost, 
Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363-1477)., 2 vols. 
(Parijs: Leroux, 1902). 
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speelde in de vestiging van de sculpturale traditie met zijn Groot Kruis, de hertogelijke 

grafmonumenten en de gevelbeelden te Champmol een archetypische rol.30 Een vereniging van 

de formalistisch-kunstwetenschappelijke en documentaire-historische methodes gebeurden 

slechts een enkele maal, zoals door de grondleggers van de culturele geschiedenis, Burckhardt 

en Huizinga.31 Onder impuls van Panofsky werd het onderzoek naar de vroegnederlandse 

beeldhouwkunst aangevuld met documentair materiaal, maar in zijn oeuvre bleef de nadruk 

voornamelijk op de schilderkunst liggen.32 Eén van de onderliggende argumenten was de 

narratieve functie van schilderijen tegenover de functie van Andachtsbild bij populaire 

iconografische programma’s in de beeldhouwkunst, zoals de Pièta of de Man der Smarten.33 De 

veralgemening van Panofsky’s these over de niet-narratieve kwaliteiten naar andere sculpturale 

iconografieën werd weerlegd door Jacobs, die wees op de combinatie van icoon en narratief in 

de retabelkunst om dit argument over de academische onderwaardering te ontkrachten.34 

Ten tweede is de samenwerking tussen ontwerper, schilder en beeldhouwer een 

methodologisch probleem in toeschrijvingen, waardoor de meeste publicaties over sculptuur 

zich beperkten tot beschrijvingen, zelfs bij de beter bestudeerde Italiaanse collecties.35 De studie 

naar de sociale context kwam pas de laatste decennia op gang. Lokale idiosyncrasie is een 

kenmerk van de Bourgondische Nederlanden want de economische omstandigheden 

verschilden van stad tot stad.36 Voor Limburg onderzocht men interdisciplinair de in 1940 

benoemde, vroeg-zestiende-eeuwse Meester van Elsloo, waarbij de iconografische en 

stilistische traditie veld ruimde voor de technische analyse en sociale omgeving.37 De 

vijftiende-eeuwse beeldhouwers uit Brussel werden door Duverger en de Stobbeleir 

bestudeerd.38 Op basis van stilistische en geografische argumenten stelde men in de jaren 1970 

 
30 J. Casier, Les imagiers de la Chartreuse de Champmol à Dijon (S.l. : s.n., 1909), 1. 
31 P. Burke, What Is Cultural History? (Cambridge : Polity press, 2008), 7–9. 
32 Met de notoire uitzonderingen: E. Panofsky en H. W. Janson, Tomb Sculpture : Four Lectures on Its Changing 
Aspects from Ancient Egypt to Bernini (New York : H.N. Abrams, 1992); E. Panofsky, Gothic architecture and 
scholasticism, (New York : Meridian books, 1985). Voor een voorbeeld van de formalistische benadering zie o.a. 
J. de Borchgrave d’Altena, Œuvres de nos imagiers romans et gothiques, sculpteurs, ivoiriers, orfèvres, fondeurs: 
1025 à 1550 (Bruxelles : R. Dupriez, 1944). 
33 E. Panofsky, “‘Imago Pietatis’. Ein Beitrag zur Typengeschichte des ‘Schmerzensmanns’ und der ‘Maria 
Mediatrix’”, in Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. Geburtstage (Leipzig: Seemann, 1927), 261–308 (esp. 
266). 
34 Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380-1550 : Medieval Tastes and Mass Marketing, 18. 
35 U. Middeldorf, Sculptures from the Samuel H. Kress Collection : European Schools, XIV-XIX Century (London : 
Phaidon press, 1976), 1; C. Van de Velde, “Beeldhouwkunst en schilderkunst van de laatgotiek in de 
Nederlanden”, 40 in Beeldhouwkunst van de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik 15de en 16de eeuw, 
onder redactie van L. Duerloo en C. Van de Velde (Barcelona: Fundación “la Caixa”; Brussel: Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis, 1999). 
36 P. Stabel, “Organisation corporative et production d’œuvres d’art à Bruges à la fin du Moyen Âge et au début 
des Temps modernes”, Le Moyen Age CXIII, nr. 1 (2007): 91–134. 
37 F. Peters, C. Ceulemans e.a., A Masterly Hand : interdisciplinary Research on the Late-Medieval Sculptor(s) 
Master of Elsloo in an International Perspective: Proceedings of the Conference held at the Royal Institute for 
Cultural Heritage in Brussels, 20-21 October 2011, onder redactie van F. Peters, (Brussel: KIK, 2013).  
38 J. Duverger, De Brusselsche steenbrickeleren der XIV en XVe eeuw met aanhangels over Klaus Sluter en zijn 
Brusselsche medewerkers te Dijon (Gent: A. Vyncke, 1933); D. De Stobbeleir, “La corporation des maçons 
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het oeuvre van drie anonieme, Brabantse meesters samen: de Meester van Koudewater, de 

Meester van Soeterbeeck en de Meester van Leende.39  De Mechelse albastproductie kon al 

sinds de jaren ’80 op erkenning rekenen en momenteel zet het team van Museum M onderzoek 

naar Brabant verder.40 Cornelis analyseerde de Sint-Lucasgilde van Gent.41 Voor de casus van 

Gilles le Blackere moeten we kijken naar Brugge in de eerste helft van de vijftiende eeuw.42 

Over de Brugse beeldhouwkunst zijn onder De Schrijver twee masterthesissen geschreven die 

nog altijd de basis vormen inzake de sociale omgeving van de beeldhouwer.43 De catalogus van 

de tentoonstelling over laatgotisch beeldhouwwerk in 1994 en de uitgave van KIK/IRPA met 

analytische artikels in 1999 toonde dat de lokale beeldhouwkunst aan een inhaalbeweging bezig 

was.44 De recente studie van Ingrid Geelen focust zich op de communicatieve functie en export 

van Vlaams beeldhouwkunst tussen 1369 tot 1443.45 Bovendien betekent de recente, 

 
bruxellois”, in Hommage au professeur Paul Bonenfant (1899-1965) : études d’histoire médiévale dédiées à sa 
mémoire par les anciens élèves de son séminaire à l’université libre de Bruxelles (Wetteren: Universa, 1965), 293–
333. 
39 L. van Liebergen, “Drie meesters uit het noordelijk deel van het hertogdom Brabant”, in Beelden in de abdij : 
middeleeuwse kunst uit het noordelijk deel van het Hertogdom Brabant, onder redactie van L. Van Liebergen 
(Uden : Museum voor religieuze kunst, 1999), 58–71. 
40 M. Wustrack, Die Mechelner Alabaster-Manufaktur des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. (Frankfurt am Main 
Lang, 1982). De website van het team van Museum M (https://www.ards.be/about) heeft tot doel verder 
onderzoek te stimuleren middels het samenbrengen van allerlei databanken, publicaties, referenties en 
collecties.  
41 E. Cornelis, “De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent I: organisatie en kunstproductie van de Sint-
Lucasgilde in de 15e eeuw”, Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent 41 (1987): 
97–128; Id., “De kunstenaar in het laat-middeleeuwse Gent II: organisatie en kunstproductie van de Sint-
Lucasgilde in de 15e eeuw”, Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent 42 (1988): 
95–138. 
42 Voor de zestiende eeuw zette R. A. Parmentier de eerste stappen, zie Documenten betreffende Brugsche 
steenhouwers uit de 16e eeuw (Brugge : Desclée de Brouwer, 1948). 
43 M. Vanroose en A. De Schrijver (prom.), “Enkele aspecten van de Brugse beeldhouwkunst tijdens de periode 
1376-1467 : studie gebaseerd op documentonderzoek”, (Masterscriptie, Universiteit Gent, 1971; J. Klinckaert en 
A. De Schryver, “De retabelproduktie en -export te Brugge tussen 1380 - 1430 : bijdrage tot de studie van de 
Zuidnederlandse retabelproduktie voor 1450”, (Masterscriptie, Universiteit Gent, 1988). Zie ook: M. Vanroose, 
“Twee onbekende 15de-eeuwse dokumenten in verband met de Brugse ‘beildesniders’”, Handelingen van het 
Genootschap/Société d’Emulation te Brugge 90 (1973): 168–78. Voor meer algemene werken over de 
economische structuren in Brugge noemen we slechts de basis J.-P. Sosson, Les travaux publics de la ville de 
Bruges, XIVe-XVe siècles, Collection Histoire Pro Civitate 48 (Brussel: Crédit Communal, 1977) en een recente 
thesis E. Bonduel en J. Dumolyn (prom.), “De gekochte poorters van Brugge. Een socio-economische studie over 
de aantrekking naar Brugge in de 14de en 15de eeuw”, (Masterscriptie, Universiteit Gent, 2018). Voor de Brugse 
schilderkunst onder andere: J.-P. Sosson, “Une approche des structures économiques d’un métier d’art: La 
corporation des peintres et selliers de Bruges (XVe-XVIe siècle)”, Revue belge d’Archéologues et d’Histoiriens 
d’Art de Louvain III (1970): 91–100; M. Martens, “Aspects of the origin of the Bruges art market”, in Art Markets 
in Europe, 1400-1800, onder redactie van M. North en D. Omrod (Aldershot: Ashgate, 1999), 19–28; P. Stabel, 
“Organisation corporative et production d’œuvres d’art à Bruges à la fin du Moyen Âge et au début des Temps 
modernes”, Le Moyen Age CXIII, nr. 1 (2007): 91–134. 
44 J. Steyaert, W. Blockmans, en M. Tahon-Vanroose, Laat-Gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische 
Nederlanden (Gent : Ludion, 1994); Huysmans, Beeldhouwkunst van de Zuidelijke Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik 15de en 16de eeuw. 
45 Geelen, “Ongekende glorie : beeldhouwkunst in Vlaanderen ten tijde van Van Eyck”. 

https://www.ards.be/about
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commerciële aandacht een belangrijke stimulans voor verder onderzoek naar de 

laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst.46 

Voor de laatmiddeleeuwse albastsculptuur en haar studie moet binnen de Europese 

context een onderscheid gemaakt worden tussen England, dat al in de twaalfde eeuw mijnen 

exploiteerde en het continent waar de albastkunst pas in de 14e eeuw begon om een vlucht te 

nemen tijdens de hier bestudeerde periode van de eerste helft van de vijftiende eeuw.47 In 

Duitsland werden de basiswerken over continentaal albastsculptuur gepubliceerd.48 Jopeks 

synthese uit 1988 wees op de centrale plaats die de Rimini-meester hierin inneemt.49 Recent 

zijn twee syntheses over albastsculptuur verschenen door Woods en Lipinska voor 

respectievelijk de laatmiddeleeuwse periode en zes- en zeventiende eeuw.50 

 

In deze studie volgen we dus de kunsthistoriografische tendenzen door de documenten over het 

graf en het Rimini-altaarstuk te contextualiseren. Langs de ene kant een object zonder veel 

rankeaans aura, langs de andere kant documenten over een verdwenen graf. Vanuit deze 

informatie worden verdere pistes verkend naar een omschrijving van de figuur van de Vlaamse 

beeldhouwer Gilles le Blackere en de positie van het Rimini-altaarstuk binnen de Europese 

albastsculptuur en hoe zij zich verhouden. 

Hoewel we niet om de stilistische veronderstellingen kunnen wegens hun belang in de 

onderzoekstraditie, zal deze methode enkel als aanknopingspunt of testcase dienen maar nooit 

als argument gebruikt worden. De bedoeling van dit onderzoek is in de eerste plaats te evalueren 

in hoeverre de hypothese van Woods kan standhouden in het licht van sociaal en historisch 

onderzoek. Methodologieën en gegevens vanuit de traditioneel beter bestudeerde schilderkunst 

kunnen daarbij inspiratie vormen, zoals de bevindingen inzake artistieke positie, sociale 

distinctie, luxe-handel en patronage. 

  

 
46 E. Crichton-Miller, “Collector’s focus”, Apollo 173, nr. 583 (2011): 72–73. 
47 G. Derveaux-Van Ussel, Tentoonstelling van Engels en Mechels Albasten Beeldhouwwerk (tentoonstelling 
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 28.9 - 5.11.1967) (Brussel: Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis, 1967), 9, 33. 
48 G. Swarzenski, “Deutsche Alabasterplastik des 15. Jahrhundert”, Städel-Jahrbuch 1 (1921): 167–213; W. Paatz, 
“Stammbaum der gotischen Alabasterskulptur, 1316-1442”, in Kunstgeschichtliche Studien für Hans Kauffmann, 
onder redactie van Wolfgang Braunfels en Hans Kauffmann (Berlin : Mann, 1956), 127–35,; G. Schoenberger, 
“Alabasterplastik”, in Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, 1, 1934 via 
<http://www.rdklabor.de/wiki/Alabasterplastik>, laatst geraadpleegd op 3/8/2019;  
49 N. Jopek, Studien zur Deutschen Alabasterplastik des 15. Jahrhunderts, Manuskripte zur Kunstwissenschaft in 
der Wernerschen Verlagsgesellschaft 21 (Worms: Werner, 1988), esp. 3-4. 
50 A. Lipińska, Moving Sculptures: Southern Netherlandish Alabasters from the 16th to 17th Centuries in Central 
and Northern Europe, Studies in Netherlandish Art and Cultural History, 11 (Leiden ; Boston: Brill, 2015); K. 
Woods, Cut in Alabaster: Traditions of Alabaster Sculpture in Western Europe 1330-1530 (Turnhout: Brepols, 
2018). 
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Fig. 2. J. Goetghebuer, Het graf van Michelle de France,aquarel op papier, SAG 

Atlas Goetghebuer, L 15/13. 
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2. Beeldhouwkunst in Brugge: het graf van Michelle de France 

 

2.1. Inleiding: socio-economische positionering van Gilles le Blackere 

 

Tegen het einde van de dertiende eeuw begon Brugge de plaats in te nemen die voordien was 

weggelegd voor de tanende jaarmarktencyclus in de Champagnestreek, namelijk die van 

bruggenhoofd tussen de Noordwest-Europese economie en de Italiaanse zakenwereld. Onder 

invloed van de stijgende kosten van het landtransport door de onveilige wegen en politieke 

instabiliteit werden maritieme routes interessanter. In het zog van de dertiende-eeuwse handel 

in luxeproducten en onder invloed van de Honderdjarige Oorlog werd de zeehandel ook voor 

andere producten algemener. Het is van deze evolutie dat Brugge als handelscentrum 

profiteerde, zelfs in die mate dat het sterk genoeg stond om stapelmonopolies te eisen van de 

producten die werden verhandeld via Brugse makelaars.51 

De economische conjunctuur en politieke stabiliteit fluctueerde in de eerste helft van de 

vijftiende eeuw. De weversopstanden van het laatste kwart van de 14e eeuw zijn chronologisch 

te koppelen aan de problemen in de textielindustrie.  De machtsverhoudingen binnen en tussen 

ambachten, kooplieden, hovelingen en patriciërs zorgde voor een sociale dynamiek die op lange 

termijn naar de Bourgondische centralisatie leidden. In 1407 drong Jan zonder Vrees het Calfvel 

op aan Brugge, dat de macht van de ambachten beknotte, de Barbezaen-factie ontwapende en 

bepaalde dat één zevende van de stedelijke accijnzen in de hertogelijke schatkist terecht 

kwam.52 In 1411 namen de rijke kooplieden het heft terug in hand: negocieerde de invoering 

van het maendgheld, dat in 1382 was afgeschaft en namen terug meer schepen- en raadsfuncties 

op.53 Daarna suggereert het aantal leerjongens in de periode 1413-1429 een hoogconjunctuur, 

die te wijten was de toevoer van Engels wol en muntdevaluaties, twee economische fenomenen 

die werden teruggedraaid tijdens de Opstand van 1436-1438.54  Nadien werd de stad symbolisch 

vernederd door het sluiten van de Boeveriepoort, die de stad had gesloten gehouden voor de 

hertog tijdens de Opstand. De hertog executeerde enkele opstandelingen en veroordeelde de 

stad tot een onrealistisch hoge boete, die bijna acht maal zo hoog was als het stedelijk 

 
51 P. Stabel, "Kooplieden in de stad" in Vandewalle en Abraham-Thisse, Hanzekooplui en Medicibankiers : Brugge, 
wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp : Stichting kunstboek, 2002), 85. 
52 M. Boone, "Brugge en de Bourgondische hertogen: shoppen op markten van geld en macht" in Vandewalle en 
Abraham-Thisse, Hanzekooplui en Medicibankiers : Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp : 
Stichting kunstboek, 2002), 126. 
53 J. Dumolyn en M. Boone (prom.), De Brugse opstand van 1436-1438 (Masterscriptie, Universiteit Gent, 1995), 
4, 49-52. “Het maandgeld was een vergoeding die elke Brugse poorter (in ruime zin) ontving als beloning voor 
eventuele militaire prestaties. Het werd (theoretisch toch) dus ook uitbetaald in vredestijd.” (Id.); . J. Dumolyn 
e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures II: C. 1300-c.1500”, in Medieval Bruges, c. 850-1550, 
door A. Brown en J. Dumolyn (Cambridge ; New York, 2018), 296–99, 319. 
54 J. Vermaut en C. Verlinden, “De textielnijverheid in Brugge en op het platteland, Westelijk Vlaanderen voor 
1800 : konjunktuurverloop, organisatie en sociale verhoudingen” (Doctoraatthesis, Universiteit Gent, 1974), 63–
64, 286; Dumolyn, “De Brugse opstand van 1436-1438”, 6-7. 
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jaarinkomen.55 De verwerkende sectoren binnen de textiel, zoals de bonettenmakers, de 

wolververs, droogscheerders en kleermakers en -naaiers leden minder onder de conjuncturele 

schommelingen dan de  lakennijverheid.56  

De ineenstorting van de wolnijverheid door de politieke tegenstellingen tussen het Britse 

eiland en de Franse koning zorgde voor een economische reconversie in het Brugse 

ambachtswezen. De luxeproductie, zoals diamant-, leder- en pelsbewerking, grafplaten, 

retabelkunst, spiegelmakerij, boekilluminatie en tapijtkunst waren voornamelijk gericht op 

export, maar konden in Brugge tevens rekenen op een interne afzetmarkt.57 De luxenijverheid 

zoals de kunstproductie lijkt voor Brugge een (zij het onvoldoende) tegengewicht te bieden aan 

de lage tewerkstelling in de lakenindustrie.58 De beperkte economische compensatie in de luxe-

handel tijdens een periode van een economische basse wordt door literatuurhistorici gekoppeld 

aan een nieuw auteurstype.59 In de illuminatie zouden de waarden van de opkomende burger 

het pre-Eyckiaanse realisme gestimuleerd hebben.60 Echte verklaringen tussen economie en de 

nieuwe artistieke paradigma’s blijven echter onbevredigend. Een verschil tussen 

ambachtsmannen in pakweg de bouw- of textielnijverheid en kunstenaars werd in elk geval niet 

gereflecteerd in de standaard verloning.61 De sociale voorwaarden voor de luxekunstproductie 

rond 1400 lagen bij de efficiëntie van het productieproces, de (internationale) vraag, het 

beschikbaar kapitaal en de densiteit van de netwerken tussen de verschillende spelers in het 

vijftiende-eeuwse Brugge.62 

 

De vraag die we in dit hoofdstukken willen beantwoorden is hoe de beeldhouwer van het graf 

zich verhield binnen deze economische, politieke en economische groepen.63 Waar bevond hij 

zich binnen het netwerk van de ambachten, rijke luxehandelaars, patriciërs, het hof, het 

 
55 Boone, "Brugge en de Bourgondische hertogen: shoppen op markten van geld en macht", 127. 
56 Dumolyn, “De Brugse opstand van 1436-1438”, 8-9. 
57 M. Smeyers en M. Verboomen, L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle (Tournai : La Renaissance 
du livre, 1998), 194. 
58 Dumolyn, “De Brugse opstand van 1436-1438”, 9-10; P. Stabel, J. Puttevis, e.a., “Production, Markets and 
Socio-Economic Structures II: C. 1320-c.1500”, in Medieval Bruges, c. 850-1550, door A. Brown en J. Dumolyn 
(Cambridge ; New York, 2018), 242–46. 
59 J. Oosterman, De gratie van het gebed: overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden, I, 
Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen 12, (Amsterdam: Prometheus, 1995), 189; J. Dumolyn, De 
Brugse opstand van 1436-1438 (Heule : UGA, 1997), 63–64. 
60 H. Pleij, “With a View to Reality”, in Flanders in a European Perspective : Manuscript Illumination around 1400 
in Flanders and Abroad, onder redactie van M. Smeyers en B. Cardon (Leuven: Peeters, 1995), 3–26. 
61 R. Van Uytven, “Splendour or Wealth: Art and Economy in the Burgundian Netherlands”, Transactions of the 
Cambridge Bibliographical Society 10, nr. 2 (1992): 110–11. 
62 W. Blockmans, “The Creative Environment”, in Petrus Christus in Renaissance Bruges : An Interdisciplinary 
Approach, onder redactie van M. Ainsworth (Turnhout: Brepols, 1995), 11–20; W. Blockmans, “Investment in Art 
in Flanders around 1400”, in Flanders in a European Perspective : Manuscript Illumination around 1400 in 
Flanders and Abroad, onder redactie van M. Smeyers en B. Cardon (Leuven: Peeters, 1995), 711–21; M. Smeyers 
(red.), Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1380 - ca. 1420). Catalogus., Corpus van Verluchte Handschriften 
6 (Leuven: Peeters, 1993), 1; Stabel e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures I: C. 1320-c.1500”, 
263–65. 
63 J. Dumolyn e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures II: C. 1300-c.1500”, 268–328. 
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culturele veld? Dit hoofdstuk neemt de documenten over de commissie van het graf als basis 

om sociale parameters na te gaan zoals deelname aan verenigingen, loon, familie, 

patronagenetwerken en titels.64 De heuristische problematisering is het vertrekpunt voor enkele 

kritieken op Woods’ hypothese. 

De bronnen over de bestelling van het graf van de hertogin zijn in de negentiende eeuw 

al tweemaal uitgegeven. De documenten over de beeldhouwer zijn niet onproblematisch zoals 

Lowinsky aantoonde toen hij de vermeldingen van Gilles le Blackere onderzocht.65 De 

transcripties van de Laborde en Dehaisnes meer informatie bevatten dan de hertogelijke 

rekeningen waaruit zij citeerden. De verschillen in informatie zijn een eerste stap naar de 

economische positie van de beeldhouwer.  

Omdat leden uit de familie de Backere vaker als Brugse hofleveranciers optraden, stelde 

Woods de figuren Loy le Blackere en de peltier Loy de Backere aan elkaar gelijk. Deze 

gelijkschakeling is niet vol te houden maar omdat hun sociaal profiel raakvlakken heeft, vormt 

deze familie de verantwoording voor een  uitdieping. Een vergelijking tussen beide families 

verfijnt het beeld op de economische en culturele context van  Gilles le Blackere. Hierna volgt 

de overdracht van de commissie aan Tydeman Maes aan bod.66 Deze Brugse beeldhouwer en 

bouwondernemer staat bekend om zijn meesterfunctie bij de verbouwingen aan de Sint-

Donaaskerk en twee beelden uit Spanje die zijn signatuur dragen. Wegens de overdracht kan 

de positie van Gilles le Blackere aan Tydeman Maes afgemeten worden.  

In de derde paragraaf behandelen we de culturele en economische velden waarin Gilles 

le Blackere zich bewoog. Tenslotte wordt als opstapje naar het volgende hoofdstuk over het 

Rimini-altaarstuk gekeken naar de hertogelijke en Vlaamse funeraire albastsculptuur. 

 

2.2. Het graf van Michelle de France en de figuur van Gilles le Blackere 

 

In de volgende paragraaf bespreken we de documenten over de handel in albast, de kunstenaar 

en de overdracht van de commissie van het grafmonument van Michelle de France. Lowinsky 

publiceerde en transcribeerde deze documenten met foto’s van folio’s, die de negentiende-

eeuwse onderzoekers vermeldden. De uiteenzetting over de namen in de documenten, weerlegt 

Woods’ identificatie van de beeldhouwer met de telg uit de makelaarsfamilie De Backere dictus 

de Heere, die zij in een wezenregister vond. Bovendien is haar these over het gespecialiseerde 

albastatelier van Gilles le Blackere niet af te leiden uit de documenten.  

 
64 M. Martens, “The Position of the Artist in the 15th Century: Salaries and Social Mobility”, in Showing Status : 
Representation of Social Positions in the Late Middle Ages, door W. Blockmans en Antheun Janse (Turnhout : 
Brepols, 1999), 387–414. 
65 Voor de structuur van de hertogelijke rekeningen uit Dijon, die dezelfde opzet hebben als die van Lille, zie: S. 
Nash, “‘Pour couleurs et autres chose prise de lui ...’: The Supply, Acquisition, Cost and Employment of Painters’ 
Materials at the Burgundian Court, c. 1375-1419” in Trade in Artists’ Materials. Markets and Commerce in Europe 
to 1700, onder redactie van Kirby, J., S. Nash, en J. Cannon (Londen: Archetype Publications Ltd., 2010), 97. 
66 Voor Tydeman Maes zie: E. Bénézit, red., “Maes (Tydeman)”, in Dictionnaire Critique et documentaire des 
Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs (Parijs: Librairie Gründ, 1960), 688. 
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2.2.1. De Bestelling van het albast: Loy le Blackere 

 

In 1434, twaalf jaar na de dood van zijn echtgenote, betaalde Filips de Goede 77 lb. 18 s. lb. gr. 

aan Loys le Blackere voor het albast. 

  

A Loys le Blackere, marchant corretier, demorant a Bruges, la somme de soixante dix-sept [livres] dix-huit 

solz de xl gros vielle monnoye de Flandres la livre, que mondit seigneur a ordonnee lui estre baillee et comptant 

delivree pour l’achat de six grans pieces de pierre d’allebastre que de lui mondit seigneur fist prendre et achetter 

pour mettre et emploier en la sepulture qu’il fait faire pour feue madame Michielle de France, cui Dieu pardoint, 

en l’eglise de Saint-Bavon lez Gand ; pour ce, comme plus a plain peut apparoir par mandement de mondit 

seigneur sur ce fait et donné comme dessus, quittance dudit Loys [Et certifficacion de Guy Guillault conseiller 

tresorier et general gouverneur de toux les finances dicelluis]67, cy rendu LXXVII l. XVIII s. vielle monnoye68 

 

De betaling stemde ongeveer overeen met 6 jaarlonen van een ambachtsmeester.69 De 

zwarte steen voor het graf van Michelle de France werd twee jaar later uit Dinant overgebracht 

door machon, Jehan Nonnon.70 Het is niet uitzonderlijk dat de bestelling zo lang op zich liet 

wachten. Filips de Stoute had zijn graf in Champmol ondanks alle tijdige voorbereidingen niet 

voor zijn dood klaar gekregen. Het graf voor Jan zonder Vrees zou meer dan 50 jaar in beslag 

nemen.71 Hieronder wordt uitgelegd dat het vinden van het juiste albast geen sinecure was. 

Zoals uit de overdracht van de commissie aan Tydeman Maes zal blijken, was de hoeveelheid 

albast niet helemaal voldoende.72 

Op basis van dit enkele fragment kan afgeleid worden dat Loys le Blackere een Brugs 

makelaar was in 1434. Op 22 oktober ontving Loys le Blackere 59 lb. 14 s. gr. voor de levering 

van negen balen of zetels stof aan tappissier Sonet (Fig. 3).73 In de rekening over beeldhouwer 

 
67 Lowinsky (n. 54) nam deze doorstreepte passage niet over. (ADN 1951, 192v) 
68 Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician?”, 355 zegt een transcriptie en de foto te geven 
van ADN B 1951, 198v, maar eigenlijk is het folio 191v. In vtnt. 50 merkt hij een onbelangrijke “drukfout” bij 
Dehaisnes op, wiens fragment gaat als volgt: 1 janvier 1333 – 31 décembre 1334. […] A Loys le Blackere, marchant 
corretier demourant à Bruges, la somme de soixante-dix-sept francs, dix-huit sols de quarante gros, pour l’achat 
de six grans pièces de pierre d’allebastre que de luy mondit seigneur fist prendre et achetter pour mettre et 
emploier en la sépulture qu’il a fait faire pour feue madame Michielle de France, où Dieu pardoint, en l’église de 
Saint-Bavon (Dehaisnes, Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et le 
Hainaut avant le XVe siècle, 127). De jaartallen zijn waarschijnlijk ook een drukfout. 
69 P. Stabel, “From the Market to the Shop. Retail and Urban Space in Late Medieval Bruges”, 89 in Buyers & 
Sellers : Retail Circuits and Practices in Mediaeval and Early Modern Europe, door J. Stobart, I. Van Damme, en B. 
Blondé (Turnhout : Brepols, 2008). 
70 A. Pinchart, “Archives des arts, sciences et lettres : documents inédits”, (Gent: Hebbelynck, 1861), 129. 
71 P. Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge (Fribourg : Office du Livre, 1978), 13–14. 
72 Zie 2.2.3. 
73 Phelippe par la grace de Dieu duc de Bourgogne, de Lothraine, de Brabant et de Lembourg, co[mte]* de 
Flandres, d’Artois, de Bourgogne Palatine, de Haynau, de Hollande, de Zeelande et de Namur, marquis de [Saint-
Empire]*, Seigneur de Frise, de Salins et de Malines 
A noz amez et feaulx les gens de noz comptes de Dijon [conseillers]* Salut et dileccion. 
nous voulons et expressement vous mandons allouer ces comptes et rabata dela recepte de […]* et seal conseiller 
et receveur generale de toutes noz finan[ces]* Jehan Abbonel dit le Gros a somme de cinquante neuf livres 
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Gilles le Blackere wordt hij ook vermeld tussen de edelsmeedkunstenaars, die giftgeschenken 

leverden aan het hof.74 Jehan Peutin, die in dit fragment het hertogelijke zegel leverde, stond in 

voor de kettingen van het Gulden Vlies.75 Deze Bruggeling was mogelijks verwant aan Robert 

Peutin, die op het einde van de veertiende eeuw aan de Valois-hertogen edelmetalen en -stenen 

leverde en naar Brugge verhuisde.76 Guillaume Sanguin, raadsheer en hertogelijk maistre 

dostel, kocht goud en Jehan Aubin werd betaald voor diamanten. Phlips de Goede kocht tussen 

1430 en 14556 van veertien verschillende handelaars uit Brugge edelsmeedwerk voor zijn 

 
quatorze solz du pris de xl gros veille monnoie de notre dit pais de Flandres la livre laquelle par notre 
commandements et ordonnance  
Il a paiés baille et delivré compte et mesmement par l’adviz des gens de notre conseil en notre  absence et en 
l’anné deux passé durant ce que estions par deca en noz voiage et armee de Bourgogne  
A Loys le Blackere marchant demourant en notre ville de Bruges pour neuf serges bleues qui par l’adviz que 
dessuez furent prinses et achetees deluy et icelles delivres a notre trés aimé tappissier Sonet pour en refairre 
aucunes des noz chambres tappissiers et autrement emploier ou faire de […]* ou mestier soit par rapportant avec 
ces presents quittances souffis dudit Loys on semble est[assavoir de]* dit Sonet tant seulement que ainsi nous 
plaist d’estre fait non obstant quelconques mandements ou deffens a […*contravues?] 
Donné en notre ville de Mascon le xxije jour d’octobre l’an de grace mil cccc trente quatre 
Par monseigneur le duc a vus le comte de Fribourg les seigneurs de Croy et de Bassignie et autres presentes 

[gehandtekend] (ADN B 1952, nr. 56762). *: onleesbaar of uitgewist; S. Jolivet (Pour soi vêtir honnêtement à la 
cour de monseigneur le duc : costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455: 
costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455. (Bourgogne, 2003), 326) 
vermeldde deze verkoop maar spelde de Louis le Bakère. 
74 A Jehan Peutin orfevre demourant audit Bruges pour six tasses d’argent pesant 
quinze marcs et ung autre hanap d’argent pesant ij marcs que mondit seigneur a nagocies fait prendre et achetter 
delui et donner estassavoir lesdites vj tasses aux nopces dela fille bastarde de Gui Guilbaut tresorier gommendeur 
[sic] general des finances de mondit seigneur et l’autre hanap semblement aux nopces de Noel Blocquel son 
archier de corps.  134 l. 2 s. 
Audit Jehan Peutin pour ung marc d’or que mondit seigneur a fait prendre delui pour renoveller son seel de secret 
et y adiouster les armes de Brabant   78 l. 
A Guiller Sanguin conseiller et maistre d’ostel de mondit seigneur pour ung annel d’or garny d’un rubi que des 
l’annee mil cccc trente deux mondit seigneur fist prendre et achetter delui et dicellui fist ses bons plaisir et 
voulenment en 20 salus 
[372v] valent 23 l. 10 s.  
A Loys le Blackere quil avoit paié pour ung signet d’argent armoie aux armes de mondit seigneur que par son 
ordonnance il a baillés et delivré a maistre Georges d’Ostende pour signer lettres closes en absence dicellui 
seigneur paié  10 l. 5 s. 
Et a Jehan Aubin marchant de joiaulx demorant a Paris pour 18 dyamens platz que des la convention qui l’annee 
passé se tint en la ville d’Arras pour la paix dece royaume mondit seigneur fist prendre et achetter delui tant a 
losengés que a estassons pour diceulx faire ses plaisir et voulente 128 l. 1 s. pource cy desdictes parties monte 
comme appert par mandement de mondit seigneur le duc surce fait et donné en sa ville de Lille le vintième jour 
d’aoust m cccc xxxvj et y rendu avec quittance des les seigneurs nomez chacuns de sa part et portion ensemble 
certiffication estassavoir sur les pris achat et delivrant dela dicte vaisselle et marc d’or dessdicte du seigneur de 
Croy chevalier conseillez et premier chambellain de mondit seigneur et desdiz diamans platz de Jehan de Lachenel 
de Boullogne secretaire et garde de joyaulx dicellui seigneur tant seulement a la devant ditte somme de  
 403 l. 18 s. de 40 groz 
  408 l. 19 s. de 40 gr. 
[in de rechtermarge]     la certification surce du seigneur de croy est rendu ix denet sur une partie de Pieter le Cens 
fol ccc lxx. (ADN B 1957, 372r-v). 
75 S. Muylaert en J. Dumolyn (prom.), “De Brugse goud- en zilversmeden in de late middeleeuwen: een 
prosopografische studie”, II, (Masterscriptie: Universiteit Gent, 2012), 20, 97. 
76 B. Prost, Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs de Bourgogne de la maison de Valois (1363-
1477), II (Parijs: Leroux, 1902), nrs. 1280, 1289, 1808, 1809 en 3645. 
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giftrelaties, wat de status van de stad als luxe-centrum bevestigt.77 Louis de Blazere, vijfmaal 

lid van het ambachtsbestuur van de goudsmeden, om nog één voorbeeld te geven, leverde tyssu 

vermeil cramoisy78.79 Loys le Blackere leverde een zilveren, hertogelijk zegel aan Georges van 

Oostende zodat hij de hertog kon representeren in diens afwezigheid. 

Een vierde vermelding in de hertogelijke rekeningen handelt over Eloy le Blacquere, 

die in 1424-25 dertien eenheden eekhoornvellen leverde aan het hof in Doornik en zes in Hennin 

tezamen met de 106 léttices80 om twee mantels af te zoomen. Bij deze verkoop leverde Jehan 

Ernoulphin, compaignon et facteur de Marc Guidecon, marchant de Luques demourant à 

Bruges 6,5 aulnes81 rode stof met gouddraad.82 Dit illustreert de regionale mobiliteit van de 

makelaar en het internationale netwerk waar deze hofleveranciers van luxeproducten aan 

deelnamen. Loy le Blackere behoorde dus tot die kring van verkopers, die zich specialiseerde 

in een breed spectrum van luxeproducten, waaronder dus ook albast. Hij leverde niet alleen 

albast (aan zijn familielid?) en stof maar ook zilverwerk en pelsen. Van een gespecialiseerd 

albasthandelaar is dus geen sprake.  

 

 

 

 

  

 
77 S. Jolivet, Pour soi vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc : costume et dispositif vestimentaire à la 
cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455: costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 
à 1455. (Bourgogne: : Sciences de l’Homme et Société. Université de Bourgogne, 2003), 429. 
78 Een felrode stof. 
79 de Laborde, Ducs de Bourgogne, I, 151 (nr. 484).  
80 Hermelijnachtigen of wezels. 
81 Ongeveer acht meter. 
82 de Laborde, Ducs de Bourgogne, I, 208-9 (nr. 702-4). 

Fig. 3. ADN B 1952, nr. 56762. Hertogelijke rekening aan Loy le 

Blackere voor blauwe stoffen. 
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2.2.2. De commissie aan Gilles le Blackere 

 

Twee jaar na bovenstaande bestelling van het albast bij Loys le Blackere wordt de naam van de 

uitvoerder vernoemd (Fig. 4). Het is interessant om de negentiende-eeuwse regesten over Gilles 

le Blackere naast de transcriptie van de originele folio door Lowinsky te zetten.83 Deze 

transcriptie en regesten verschillen onderling van elkaar hoewel ze over hetzelfde document 

handelen.  

 

  

 
83 de Laborde, Ducs de Bourgogne, I, 352–53 (nr. 1195); Dehaisnes, Documents et extraits divers concernant 
l’histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, 133-4; Lowinsky, “Jan van Eyck’s 
Tymotheos: Sculptor or Musician?”, 372. 

A Gilles le Blackere, tailleur 

d’imaiges, demorant a 

Bruges, et a autres cy après 

nommez, la somme de 

quatre cens huit livres dix-

neuf solz du prix de xl groz 

monnoye de Flandres 

chacune livre, la quelle 

mondit seigneur leur a 

ordonnee ester bailee et 

delivree comptant pour les 

causes qui s’ensuivent, c’est 

assavoir audit Gilles le 

Blackere sur ce que par mon 

seigneur lui pourra estre deu 

a cause de la façon de la 

sepulture de deffuncte 

madame Michiele de France, 

que Dieux ab-soillee, qu’il 

fait presentement; pour ce 

XVIII l. 

 

(Lowinsky, Jan van Eyck’s 

Tymotheos: Sculptor or 

Musician?, 356), gedateerd 

tussen 1/1/1436-31/12/1436 

op het einde van het jaar, 

transcriptie van ADN, B. 

1957, 372 met foto van het 

document) 

A Gilles Le Backere, tailleur 

d’ymaiges d’albastre, 

demorant à Bruges, sur ce 

que, par mondit seigneur lui 

sera deu à cause de la 

sépulture de feue madame 

Michielle de France, cui Deui 

pardoinst, qu’il doit faire 

d’albattre et icelle asseoir en 

l’église Saint-Bavon lez Gand, 

où elle gist, II° IIIIxx 0 l. A luy, 

pour la façon de ladite 

sèpulture qu’il fait 

présentement, XVIII l. 

 

(Dehaisnes, Inv. Somm. des 

Archives Departementales, IV, 

133-4), gedateerd 1/1/1436-

31/12/1436, transcriptie van 

ADN, B. 1957, 372. Huitiesme 

et darrain compte de Jehan 

Abonnel dit Le Gros, conseillier 

et receveur général de toutes 

les finances de monseigneur le 

duc de Borgoigne [etc…] 

A Gilles le Blackere, Tailleur 

d’ymaiges d’albastre, qui lui a 

esté baillié sur ce que par MdS 

lui sera deu à cause de la 

sépulture de feue madame 

Michielle de France, cui Dieu 

pardoinst, qu’il doit faire 

d’albastre et icelle asseoir en 

l’église Saint Bavon lez Gand 

où elle gist …….. IJC IIIJXX I fr. x 

s. 

 

(de Laborde, Duc de 

Bourgonge, I, 352-3 (nr. 

1196)), gedateerd 1/1/1435-

31/12/1436, zonder 

verwijzing naar de folio 

“HUITIÈME ET DARRAIN 

COMPTE DE JEHAN ABONNEL, 

EN UNG AN ANTIER, DU Ier 

JANVIER MIL CCCC XXXV AU 

XXXI DECEMBRE MIL CCCC 

XXXVI“ 
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Laten we beginnen om enkele evidente verschillen te neutraliseren tussen de negentiende-

eeuwse samenvattingen en de correcte transcriptie van het origineel. De ruime datering van de 

Laborde is ongetwijfeld een vergissing. Zoals de aanhef van de rekening aangeeft, gaat het 

slechts over één jaar, 1436. De verschillen in enumeratie is opmerkelijk, al kan dit ook te wijten 

zijn aan de toenmalige gebrekkige kennis van het muntstelsel. De bedenking dat het hier over 

een andere commissie gaat, wordt absurd om dat het over dezelfde rekening gaat. Het loon dat 

Gilles ontving, kwam overeen met het loon van een meester-bouwer voor 432 dagen, wat 

neerkomt op (iets meer dan) twee jaarlonen indien men vakantiedagen in rekening brengt.84 Dit 

is de periode tussen de levering van Loy en de betaling aan Gilles. Dit wijst erop dat Gilles 

onmiddellijk na de levering was begonnen aan het werk. 

Een interessanter verschil is de toevoeging van het woord albast, bij Dehaisnes zelfs 

twee keer. Hebben de negentiende-eeuwse historici zich laten leiden door de eerdere 

vermelding aan albasthandelaar Loy le Blackere en de latere overdracht? De toevoeging van de 

uitdrukking Dieu pardoint en de vermelding van de l’eglise Saint-Bavon lez Gand wat 

ontvanger Jehan Abonnel hier niet gebruikte maar wel bij het fragment over Loy le Blackere 

lijkt erop te wijzen dat beide negentiende-eeuwse vorsers zich aan het document over de 

levering van het albast spiegelden.85 Mogelijks nam Dehaisnes het over van de Laborde. Een 

andere mogelijkheid is dat de distinctie tailleur d’imaiges d’albastre in bronnen voorkomt waar 

de moderne onderzoeker geen weet van heeft, maar dan verwezen Dehaisnes en de Laborde 

verkeerd.86 De transcriptiefout heeft gevolgen voor het argument van Woods, die stelde dat 

Gilles le Blackere een gespecialiseerd albastbewerker was op basis van de negentiende regesten 

terwijl hij enkel als tailleur d’imaiges wordt vermeld. 

 

 

2.1.1.1.De familie(s) de/le B(l)ackere  

 

De achternaam van de beeldhouwer gaf al aanleiding tot enig debat. De beeldhouwer had in elk 

geval dezelfde achternaam als de leverancier. Bij de commissie van het Zaragosa-retabel 

behoorden de leverancier en de beeldhouwer ook tot dezelfde familie.87 Er bestaat echter twijfel 

of het le Blackere of de Backere is. Lowinsky verkoos le Blackere wegens de vermelding van 

 
84 Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, 226. Veertig jaar eerder werd Beauneveu 
vier gros per dag betaald in 1389, maar dit werd verhoogd tot 5 gr. (Woods, Cut in Alabaster, 21, vtnt. 77) 
85 Voor een biografie van Jean Abonnel dit le Gros Databank bij J. Dumolyn, Staatsvorming en vorstelijke 
ambtenaren in het graafschap Vlaanderen (1419-1477) : Jan Dumolyn (Leuven : Garant, 2003). Hij werd geadeld 
in 1433 wegens zijn militaire prestaties, had een dochter die huwde met Antoine de Lannoy, stelde Loys de 
Baenst te werk als klerk en stierf in 1450. (Id.). 
86 Bijvoorbeeld een verloren gegaan reçu (Nash, “‘Pour couleurs et autres chose prise de lui ...’”, 97). 
87 X. Barral i Altet en M. Manote, “Le sculpteur et l’oeuvre en albâtre au XVe siècle”, in Artistes, artisans et 
production artistique au Moyen Age : colloque international, Centre national de la recherche scientifique, 
Université de Rennes II, Haute-Bretagne, 2-6 mai 1983, onder redactie van X. Barral i Altet (Paris : Picard, 1986), 
575. 
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Loys le Blackere en heeft in het licht van de andere verwijzingen gelijk.88 Hij trok daarmee de 

mening van Wood in twijfel, die Dhanens volgde in de naam de Backere maar in haar conclusie 

inconsequent le Blackere gebruikt.89 In het spoor van Dhanens ging Woods er ook vanuit dat 

de klerk de naam verkeerd had gespeld.90 

  

Om de sociale positie van funerair beeldhouwer Gilles le Blackere te kennen, begon Woods al 

met een reconstructie van de Brugse familie de Backere. Ten eerste hebben we geen Gilles de 

Backere gevonden, afgezien van onderstaand wezenregister. De gelijkschakeling tussen Loy de 

Backere en Loy le Blackere door Woods is fout, maar niet onlogisch als men hun sociale 

omgeving bekijkt en verdient dus verdere aandacht. Zij concludeerde dat de familie de Backere 

functies uitoefende binnen de nieuwe bontindustrie, hofleveringen en makelaardij, maar ging 

niet al te diep in op de familiale en economische positie van Gillis de Backere en zijn familie.  

Na een diepgaandere bespreking van de familie de Backere, testen we de suggestie van 

Woods, die de albastsculpteur wilde gelijkstellen met de zoon van Gilles de Backere dictus de 

Heere op basis van een contemporain wezenregister. Het wezenregister heeft ze onvoldoende 

getoetst aan haar hypothese en geeft voorlopig enkel informatie over de Brugse 

makelaarsfamilie De Backere dictus de Heere. 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk de verschillende vermeldingen te scheiden van elkaar omdat er altijd het 

gevaar van homoniemen is. Vertrekkende vanuit de stelling dat de Bourgondische scribenten 

een correcte spelling hanteerden is er ten eerste Loys le Blackere, marchant corretier die albast 

aan Gilles le Blackere en stof, zilverwerk en bont aan het hof leverde. Vervolgens is er de 

peltierfamilie De Backere en de makelaarsfamilie De Backere dictus de Heere. De verwarring 

tussen de drie families is begrijpelijk aangezien ze dezelfde sociale groepen frequenteerden. 

Laten we beginnen met enkele argumenten pro. 

 Eén van de argumenten is ex silentio, namelijk de afwezigheid van de naam d/le 

Blackere in de magistraats- en ambachtseden. Van een hofleverancier zou men de minste 

 
88 Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician?”, 354 (vtnt. 42), 356 (vtnt. 53). 
89 Wood, “A New Identification of the Sitter in Jan van Eyck’s Tymotheos Portrait”, 654 (vtnt. 28, 29), waarin ze 
verwijst naar correspondentie tussen haar en E. Dhanens. 
90 Het is daarbij opvallend dat zowel Wood, Woods als Lowinsky de gehele passage niet hebben gelezen en zich 
beperkten tot de transcriptie van de opdracht aan Gilles le Blackere zonder verder te lezen en nogmaals te stuiten 
op de naam van Loy le Blackere. 

Fig. 4. ADN B 1957, 372r. Betaling aan Gilles le Blackere tailleur dimaiges 
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verbazing koesteren om in de ambachtseed te zetelen. Het opnemen van een politiek ambt was 

echter geen voorwaarde om tot de rijke klassen van Brugge te behoren en sommige families 

hanteerden andere strategieën om sociaal hogerop te geraken, zoals een huwelijk.91  

Een belangrijker argument om te pleiten voor de gelijkschakeling is de Brugse 

bontleverancier Loy de Backere. In 1418 verdiende Loy 354 lb. 12 s. par. met de verkoop van 

aigneaulx noirs, ventres de bievres dont mondit seigneur fist fourrer une aultre robe, jenettes, 

martres de Norubleghe en 200 martres tres brunes.92 Vijf jaar later verkocht hij als marchant 

pelletier, demourant a Bruges 250 byeures et brunes.93 Maar hij bekleedde ook belangrijke, 

politieke functies. In 1429 werd hij schepen, in 1434 twaalfde raadslid.94 In 1438 zond de stad 

hem met Clais van der Meulne naar Rijsel om graan te halen om de hongersnood in Brugge te 

beperken.95 Louis de Backere was ook een geldschieter van de hertog. Samen met Chetien le 

Bakre  schoot Loy 106000 lb. p. voor, waarvan 27000 lb. p. voor eigen rekening.96 De schepen 

en de grauwerker zijn dezelfde persoon en waarschijnlijk was hij makelaar.97  

Wanneer Woods schrijft dat de familie De Backere “ook betrokken was in de 

bonthandel” kan dat als een understatement gelden.98 In de ledenlijsten van de 

peltiersambachten vinden we de namen van verschillende mensen met deze achternaam in de 

periode voor 1450: Antheunis, Jacob, Jacob f. Jacob, Jan f. heer Jacob, Christiaen, Christiaen 

de jonge, Loy, wiens gelijknamige zoon waarschijnlijk ook lid was en Philips, die pas lid werd 

vanaf 1444.99  

De familie De Backere domineerde vanaf de eeuwwisseling drie decennia het bestuur 

van het nieuwe bontambacht, die ingevoerde pelsen bewerkten.100 Van 1398 tot 1433 duikt de 

naam de Backere 38 keer op in de ambachtsbesturen van de peltiers, de lam-, wild of 

grauwerkers. Dat is meer dan één keer per jaar. Het gaat hier dan ook over verschillende 

generaties en misschien zelfs meerdere families. Jacob en Loy zijn immers respectievelijk 

deken en vinder van het ambacht in 1407, het jaar van het Calfvel, hoewel het in andere 

ambachten ook voorviel dat leden uit dezelfde familie tegelijkertijd in het bestuur zaten.101 Toch 

 
91 Dumolyn e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures II: C. 1300-c.1500”, 316. 
92 M. Mollat du Jourdin, R. Favreau en R. Fawtier, Comptes généraux de l’état bourguignon entre 1416 et 1420, 
II, (Paris : Klincksieck, 1965), 422 (nr. 1403).  
93 de Laborde, Duc de Bourgogne, I, 183 (nr. 617). 
94 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 94v. 
95 Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, 110, 270.  
96 B. Lambert, “‘Se fist riche par draps de soye’ The Intertwinement of Italian Financial Interestsand Luxury Trade 
at the Burgundian Court (1384-1481)”, in The Consumption, Commercialisation, and Production of Luxury Textiles 
in Italy, the Low Countries and Neighbouring Territories (Fourteenth-Sixteenth Centuries) (Surrey: Ashgate, 2016), 
99, 167. 
97 Dumolyn, De Brugse opstand van 1436-1438, 113, hoewel hij de gelijkschakeling op p. 235 betwijfelt en hem 
als “makelaar of rijke bontwerker” (nadruk toegevoegd) catalogiseert. 
98 Woods, “The Master of Rimini and the tradition”, 74. 
99 N. Dekesel, “Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie: Een studie naar de sociale gelaagdheid 
van de Brugse peltiers tussen ca. 1400- ca. 1540” (Leuven : KU Leuven. Faculteit Letteren, 2015), II, 15–18. 
100 Dekesel, “Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie", I, 24. 
101 Dekesel, “Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie", I, 81. 
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kan een zekere anemie in de keuze voor de ambachtsambachtseden dat jaar vastgesteld worden 

aangezien Jacob de Backere deken was van de lamwerkers én vinder van de wildwerkers.102 

Anderzijds mag men niet uit het oog verliezen dat het over homoniemen zou kunnen gaan, maar 

gezien de uitzonderlijke situatie in 1407 hoeft dat niet en had het nieuwe regime te weinig keus 

in aanhangers om de ambachten te controleren. In elk geval verzilverde de relatie tussen de 

peltiersfamilie en de hertog zich in posities binnen het ambachtsbestuur. 

Slechts één jaar zetelde een Jan de Backere103 in één van de ambachtsbesturen, de andere 

drie namen zijn Loy (9)104, Jacob (18)105 en Christiaan (12)106. Mogelijks gaat het over nazaten 

van Christiaan en Jacob, die in de nieuwe bontambachten zetelden in de jaren 1360-70.107 

Woods haalde de vondsten aan van de Laborde, die ontdekte dat Chretien en Jacques de 

Backere, pellitiers, demourans à Bruges pour viic martres pour fourrer une houppelande longue 

et une courte iiiic xx escuz ontvingen van de hertog in 1416.108 Christiaan, bonthandelaar uit 

Brugge werd tussen 1418-1420 24 ecu betaald pour cinq cens de fin menu vair et soixante 

lettices109 dont ledit mantel fu fouré;110 Jacob, peletier, demourant à Bruges, ontving 100 lb. 

voor 2500 menu-vair111 en 120 létices.112 Galvin onderscheidde al twee bontwerkers met de 

naam Jacob de Backere, die beiden stierven voor 1465.113 De vader werd schepen in 1418, 1429 

en deelman van Sint-Niklaas in 1426.114 De zoon verliet het ambacht om makelaar te worden 

in 1433.115 Zijn zonen, Jan en Philips, vestigden in Sint-Gillis een jaargetijde met een distributie 

 
102 Dekesel, “Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie”, II, 15. 
103 Als vinder bij de lamwerkers (SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 91r). De identificaties voor Jan de 
Backere lopen uiteen van chirurgien tot smid (Hij werd als lormier bij de maréchaux-vinders in 1415 vermeld bij 
een geschil tussen hen en de wapenmakers (RAB OBN 8116), meuderaars en één die boden polaaensch aan de 
hertog verkocht. (M. Galvin, The Poor Tables of Bruges, 1270-1477 (Ann Arbor (Mich.): UMI dissertation services, 
1998), 350). 
104 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 31r, 76r, 85r, 117r, 119v, 138r, 151r, 177r; SAB, nr. 114, 
Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 6v.  
105 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 36v, 62r, 85r, 87r, 94v (Chrispiaen doorstreept en vervangen 
door Jacop), 119v, 125r, 139r, 151r,  157r, 171r, 178r, en SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 5v, 14r, 
21v, 44v, 52r, 54(b)r, 55(b)r (de jonghe) ) In 1427 wordt vermelding de jonghe meegegeven dus waarschijnlijk 
was er vanaf dan een generatiewissel. 
106 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 15r, 22v, 36v,  46r, 60r, 68r, 86v, 132r, 171r, 184v (chrispiaen 
bachelron [sic]) en SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 22v, 45v. In 1419 de jonghe. 
107 SAB Wetsvernieuwingen, Ambachten. De originele documenten van de Wetsvernieuwingen voor dit jaar 
waren niet raadpleegbaar omdat de documenten over die periode in het museum werden tentoongesteld. 
108 de Laborde, Ducs de Bourgogne, I, 133–34 (nr. 409). 
109 Hermelijn of andere witte pels om af te zoomen. 
110 Mollat du Jourdin, Favreau, en Fawtier, Comptes généraux de l’état bourguignon entre 1416 et 1420, III, 2, 

556 (nr. 9667). 
111 Witte met grijs afgezoomde eekhoornhuid. 
112 de Laborde, Ducs de Bourgogne, I, 151–52 (nr. 85). 
113 Galvin, “The Poor Tables of Bruges, 1270-1477”, 278. 
114 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 25r, 47r, 159r; Regesten RAB OBN 8773, 3081. 
115 Dekesel, “Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie: Een studie naar de sociale gelaagdheid 
van de Brugse peltiers tussen ca. 1400- ca. 1540”, II, 16. 
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van 15 prebenden.116. Deze Philip volgde zijn vader op in de makelaarseed (1465) en als 

schepen (1467).117   

Eloi de Backere was samen met Jan de Busere toezichthouder van de nobelrente op 

haring in Sluis in 1424 en raad in 1434 en 1446.118 Bij de uitoefening van dit laatste ambt was 

hij ook al makelaar geworden want hij werd vinder in 1439 en 1442.119 Loy de Backere moest 

20 lb. gr. betalen voor het vluchten van de stad tijdens de opstand en pachtte de twee 

daaropvolgende jaren met zijn gezelschap een kraan.120 De kraan was meestal in handen van de 

wijnschroders, wat de herbergiersstatus van Loy bevestigt.121 De opstand van 1436-1438 was, 

net zoals in 1407, niet nadelig geweest voor de sociale mobiliteit van de peltiersfamilie De 

Backere.  

De Hanze waren essentieel voor de aanvoer van het bont, dat de nieuwe bontambachten 

bewerkten.122 Het bont- laat het bever, otter, vos of eekhoorn zijn – werd door de Hanze als 

representatieve monsters gedragen om hun koopwaar te afficheren. Het gebruik van deze 

weelderige stoffen in hun dagelijkse kledij, tesamen met het symbolische gebruik van de 

ridderlijke idealen in wapens, consumptie van handschriften, huiselijke aankleding en 

gildenhuizenarchitectuur plaatste hen op die manier op hetzelfde niveau als de adel of rijke 

patriciërs van Brugge.123 Naast barnsteen, Baltische eik en Engels laken, stonden zij in voor de 

handel in was.124 Dit verklaart de namen van Antheunis de Backere (1432) en Loy de Backere 

(1430) onder de controleurs van de was.125 

De familie bekleedde dus op het einde van de veertiende eeuw belangrijke posities in de 

nieuwe peltiersambachten, klom op binnen de stedelijke hiërarchie dankzij hun positie als 

hofleverancier en had vanaf de jaren 1430 telgen, die makelaar werden. Het valt daarbij op dat 

elke vermelding van de pellitiers De Backeres in verband staat met de bonthandel zonder een 

verwijzing naar andere goederen zoals bij albastleverancier corretier Loy le Blackere, die 

behalve bont ook andere luxeproducten aan het hof verkocht. 

 

 
116 Galvin, “The Poor Tables of Bruges, 1270-1477”, 278. 
117 Woods, “The Master of Rimini”, 74; Woods, Cut in Alabaster, 121. 
118 L. Gilliodts-Van Severen, Cartulaire de l’ancienne estaple de Bruges : recueil de documents concernant le 
commerce intérieur et maritime, les relations internationales et l’histoire économique de cette ville  (Bruges : De 
Plancke, 1904), 555 (nr. 673). 
119 heer Loy de Backere (SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 132v, 152v). 
120 Ghegheven Loys den Backere ouer zine costen ende dagvaerden van dat hi te diuersen steden reed omme 
tcoren ter stede behouf. (L. Gilliodts-Van Severen en E. Gailliard, Inventaire des archives de la Ville de Bruges. 
section 1: Inventaire des chartes (Bruges : Gailliard, 1871), V, 172 (nr. 1008)); Dumolyn, “De Brugse opstand van 
1436-1438”, 1995, II, xlv. 
121 A. Vandewalle, “De Stadskraan”, 25 in A. Vandewalle en S. Abraham-Thisse (reds.), Hanzekooplui en 
Medicibankiers : Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp : Stichting kunstboek, 2002). 
122 Dumolyn, “De Brugse opstand van 1436-1438”, 17. 
123 A. d’Haenens, “De tussenhandel”, in De wereld van de Hanze (Antwerpen: Mercatorfonds, 1984), 84; F. 
Buylaert, W. De Clerq, en J. Dumolyn, “Sumptuary legislation, material culture and the semiotics of ‘vivre 
noblement’ in the county of Flanders (14th-16th centuries)”, Social History 36, nr. 4 (2011): 393–417. 
124 Van Houtte e.a., De geschiedenis van Brugge (Tielt: Lannoo, 1982), 166. 
125 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 49v, 60r. 
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Gezien de bovenvermelde verwevenheid tussen de hofleveranciers en het goudsmedenambacht 

is het interessant op te merken dat in de zestiende eeuw Willem, Gheeraert en Jacques de 

Backere lid waren van het  Brugse goud- en zilversmedenambacht.126 In 1400 werd Lievin de 

Backere en in 1411 meesterkind Hannekin toegelaten tot het ambacht van de Gentse 

goudsmeden.127 De Gentse goudsmedenfamilie werd één van de belangrijkste schepenfamilie 

in de zestiende eeuw.128 Verder onderzoek naar een familiaal verband tussen de twee families 

zou alleen maar de actieradius van de makelaars-peltiers verduidelijken, niet die van 

beeldhouwer Gilles le Blackere. 

 

 

2.1.1.2. Het wezenregister van Gilles de Backere dictus de Heere 

 

Als aanloop naar familiale antecedenten suggereerde Woods een identificatie van Gilles la 

Blackere met een Gillis f. Gilles de Backere die in 1402 onder de voogdij werd geplaatst van 

Jan de Heere dictus de Backere.129 Jan de Heere dictus de Backere was vinder van de makelaars 

in 1400 en 1404.130 De gelijkschakeling is enkel gebaseerd op het gelijktijdig voorkomen van 

de verschillende namen.  

Ten eerste is het belangrijk op te merken dat het wezenregister werd opgesteld wegens 

het overlijden van de moeder. Marc de Mil en Gillis de heere d. Backere werden voordien - in 

december 1399 - aangesteld als voogden van Jan de Heere’s kinderen, Hannekine en Joorkine, 

bij het overlijden van hun moeder, jonkvr. Gheertruden. Joorkine overleed twee jaar later.131 In 

februari 1403 wordt met het wezenbezit een vastgoedtransactietransactie voltrokken ten 

voordele van Hannekine. In 1403 stierf Marie, de vrouw van Gillis en de moeder van de 

vermeende beeldhouwer. Over hem en zes andere kinderen, waaronder naast bovenvermelde 

Hannekine ook Callekin, Stefkine, Neeskine, Trisekine en Claikine, worden Robrecht f. 

Robrecht Baert en Jan de Mil aangesteld. Marie liet een aanzienlijke 84 lb. gr. na, die vier jaar 

later werd vermeerderd met 100 lb. gr. uit de erfenis van Kateline, de vrouw van Clais Ofhuus 

en grootmoeder. De abdis van het klooster te Pamel, Kateline van Erleghem, ontving in 

december 1407 40 s. voor een lijfrente die Clais Ofhuus bezette ten gunste van vrauwe Stefanie. 

Het gaat hier over Stefkine, die waarschijnlijk gestorven was.132 De reden voor het klooster van 

Pamel was misschien ingegeven door haar intrede. 

 
126 Muylaert, “De Brugse goud- en zilversmeden in de late middeleeuwen: een prosopografische studie”, II, 14–
16. 
127 SAG, reeks 182/1, 4v, 8r. 
128 J. Dambruyne, Corporatieve middengroepen : aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse 
ambachtswereld (Gent : Academia press, 2002), 791; E. Gezels en A. Bergmans en M. Martens (proms.), “Goud- 
en zilversmeden te Gent in de 15de en 16de eeuw” (Masterscriptie: Universiteit Gent, 2007), 31. 
129 SAB WG NIK, II, 105r. 
130 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 31v, 62v. 
131 SAB WG NIK, II, 22r. 
132 SAB WG NIK, II, 105r. 
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Gillis sr. zou nog meer dan tien jaar leven, waarin hij opnieuw en zijn twee dochters 

voor het eerst trouwden. Het is dus niet onmogelijk dat de stad aan hèm, Gillisse den Backer, 

in 1411 liiij balen morischs voor 40 mark per lot verkocht.133 Deze ‘Indische’ stoffen werden 

door de stad gekocht van Genuese handelaar Benoit Cathan. De aankoop suggereert dat Gillisse 

een handelaar was, die de luxestoffen doorverkocht. De putatieve vader van de vermeende 

beeldhouwer zou in 1385 vanuit Oudenaarde naar Brugge zijn gekomen.134 Misschien was 

Gillis sr. de zoon van Gillis Sbackers uit Eyne.135 In 1413 stierf Gillis de Backere, sr. en kreeg 

Hannekine 40 lb. gr. om coopmanscepe te doen. Met de nalatenschap belegde Clais Ofhuus 

leningen van enkele tientallen ponden, waaronder bij zijn broer Diederic voor een bedrag van 

168 lb. gr. In 1417 bereikten Gillis en Clais de Backere  hun meerderjarigheid. Als aangenomen 

wordt dat het hier over de beeldhouwer van het graf van Michelle de France ging (quod non), 

was hij in 1436, toen hij de opdracht had, 45 jaar was. Wanneer de opdracht aan Tydeman Maes 

werd gegeven, zou hij 52 zijn geworden. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de namen 

van de andere kinderen niet getraceerd kunnen worden naar de bovenvermelde peltiersfamilie. 

Ten tweede kan de relatie tussen het hof en Jan de Heere d. de Backere niet aangetoond 

worden. Er zijn immers teveel homoniemen. Een Jan de Backere was deken van het 

makelaarsambacht en (een andere?) leverde Poolse was aan het hof.136 Omdat de handelsroutes 

van bont en was door de Hanze werden verzorgd, is het niet ver gezocht om hem als brug tussen 

de peltiers en de makelaars te beschouwen, maar zijn positie binnen de nieuwe 

peltiersambachten is zeker niet te vergelijken met die van Christiaan, Loy of Jacob, die 

meermaals functies opnamen.  Maar een Jan de Heere is in 1402 vinder van de Vogelmarkt en 

de naam Jan de Backere vinden we (in hetzelfde jaar) terug bij de boogmakers. 137 Hij werd 

toen aangesteld als maenre.138 Vanaf 1447 duikt de naam Jan Pistoris alias de Backere op als 

Brugs clericus, die “mogelijk verwant [was] met [de] Brugse magistraatsfamilie”.139 

 

De hofleveranciers van het bont en de peltiers met de achternaam de Backere kunnen 

gelijkgesteld worden. De vraag of zij deel uitmaakten van de makelaarsfamilie uit het 

wezenregister is legitiem, maar voorlopig zijn er weinig aanwijzingen. De band tussen peltier 

 
133 Gilliodts-Van Severen en Gailliard, Inventaire des archives de la Ville de Bruges. section 1: Inventaire des 
chartes, IV, 49-50 (nr. 909). 
134 A. Jamees, Brugse poorters, (Handzame: Familia et Patria, 1974), I, 183. 
135 P. van Butsele, Poorterboeken van Oudenaarde, Deel II: Het Groot Poortersboek van Oudenaarde of 
Poortersbouc der Stede en Caele van Aedenaerde (a° 1288 - a° 1550) (Handzame: Familia et Patria, 1977), 1. 
136 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 91r; Item doe gheprosenteirt, bi beueilne van borchmeester, 
minen heere den Canchellier van Bourgoengen eenen bodem pollaensch was gecocht bi Janne den Backer, 
weghende eene weghe xxviij naghele, coste de waghe xlviij maerc; daer comt vp vj lb. ix s. iij d. groten (Gilliodts-
Van Severen en Gailliard, Inventaire des archives de la Ville de Bruges. section 1: Inventaire des chartes, III, 261.). 
137 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 41r. 
138 Maenre Jan de Backere wordt in 1402 deken en later verschillende malen vinder van de boogmakers. (SAB, 
nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 86r, 147r, 171v, 186r; SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 
22r). 
139 Databank bij: H. Callewier, De papen van Brugge : de seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad (1411-
1477) (Louvain, Belgium : Universitaire Pers Leuven, 2014). Ik dank de auteur voor het gebruik van zijn databank. 
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Loy de Backere en Gilles de Backere dictus de Heere blijft onopgehelderd. De aankoop van 

luxestoffen bij de Genuese handelaar, van Poolse was door Gilles en de vermelding van 

coopmanscepe wijst wel op een gemeenschappelijke economische context, maar een exacte 

determinatie van de sociale verhoudingen is niet evident wegens de overlappende netwerken en 

de veel voorkomende achternaam.140 Dat het wezenregister werd opgesteld in het Sint-

Niklaaszestendeel, waar ook Crispiaen woonde is wel een hint naar de peltiersfamilie maar geen 

afdoende bewijs.141 

De hypothese verder uitbreiden naar de beeldhouwer en leverancier met de achternaam 

Le Blackere is te conjecturaal tot verder onderzoek het tegendeel bewijst. Omdat de leverancier 

van het albast handelde in andere luxeproducten, opereerden ze wel in dezelfde  economische 

ruimte van de makelaarsfamilie en de peltiersfamilie, waar zij verbindingsfiguren waren tussen 

het hof en de buitenlandse handelaars. De hypothese van Woods over de identificatie van de 

beeldhouwer met Gillis de Backere dictus de Heere, jr. gaat tot nader ook hier slechts op een 

meta-niveau van gelijkaardige economische activiteiten.  

 

Het verschil tussen de hertogelijke en stedelijke bronnen kan dus niet overbrugd worden in de 

identificatie van Gilles en Loy le Blackere enerzijds en de makelaars- of peltiersfamilie(s) 

anderzijds. Loy le Blackere leverde stoffen, zilverwerk en verkocht albast aan het hof. Leden 

van de peltiersfamilie leverden enkel bont aan het hof, zetelden in het stadsbestuur en 

domineerden de eden van de nieuwe peltiersambachten in de eerste decennia van de eeuw. 

Enkelen werden na 1430 makelaar. Of zij verwant waren aan de makelaarsfamilie van rond de 

eeuwwisseling is niet onmogelijk maar verder onderzoek wordt bemoeilijkt door de ordinaire 

familienaam. 

  

 
140 Zie 2.3. 
141 Dese naervolghende perchelen es men den godshuse sculdich ende tachter van den jare xiiijc ende xvj en van 

anderen jaren daer te vooren verleden[…]141 

 In sinte niclauszestendeel […] 

 Item Chrispiaen de Backere    3 s. 2 d. par. 
(SAB, Sint-Juliaans, Rekeningen 1400-1420, 121r-122r, zie ook 150r voor het volgende jaar.). 
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2.2.3. De overdracht van de commissie 

2.2.3.1.De bron 

 

Bewijs over de familiale context van Loy en Gilles le Blackere ontbreekt, maar zijn 

economische positie kan gereconstrueerd worden middels zijn ‘opvolger’, Tydeman Maes,  die 

de opdracht van het graf overnam. 

In de zeven jaar na de aanbesteding moet er iets veranderd met de commissie aangezien 

Tydeman Maes de opdracht en de afwerking in 1443 kreeg toevertrouwd.142 Woods gaf eerst 

de opstand aan als reden maar stelde daarna dat Gilles le Blackere gestorven was.143 Omdat 

Gilles de Backere dictus de Heere in haar hypothese 52 zou geweest zijn, is logisch maar 

onbewezen. Toch mag ook de economische crisis niet uitgesloten worden als mogelijkheid voor 

de overdracht. De periode 1393-1439 betekende een crisis in de lonen voor de gezellen van het 

timmerliedenambacht.144 In 1441 oordeelde de schepenbank in een dispuut tussen Cornelis van 

Aeltre en de Melrose-abdij. De abdij had koorstallen besteld bij de timmerman in 1433, maar 

de ambachtsman beargumenteerde dat de betaling die het klooster had gedaan wegens de 

economische omstandigheden onvoldoende was. Bovendien waren zijn leerjongens tijdens de 

opstand weggelopen.145 Een economische reden voor de overdracht aan Tydeman Maes is dus 

niet ver gezocht. 

Behalve een beschrijving van de iconografie van het graf, krijgen we een zicht op de 

verschillende ambachten die betrokken waren bij de installatie van het praalgraf. Wegens de 

iconografische details en de vermelding van enkele namen en termen waar later naar verwezen 

zal worden, is het legitiem ze hier te reproduceren. 

 

a Tydeman Maes, tailleur de pierres, demourant a Bruges, les quarante livres gros dicte 

monnoie pour son salaire d’avoir partaillée, parfait et assiz en ladicte eglise de Saint-bavon 

ladicte tombe que ledit receveur et Jehan Peutin avoit esté trouvee en la maison dudit Tydeman 

en l’estat qui s’ensuit, assavoir  

la principale pierre de ladicte tombe ou est assiz et mis dessus l’ymage d’albastre en figure de 

ladicte feue madame Michiele et les deux pierres estans aux deux deboutz ou ladicte principale 

pierre est enclose, estoient toutes crues ainsi qu’elles venoient de la quarire. Item le dessesdit 

ymage d’albastre estoit tout parfait. Item le tabernacle qui est assiz par-dessus le chief dudit 

ymage estoit encommencié sans a beaucoup pres estre parfait, et y faloient lors deux pillers a 

 
142 Bénézit, “Maes (Tydeman)”, 688. 
143 K. Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterrean Europe in the Later Middle Ages”, in Trade 
in Artists’ Materials : Markets and Commerce in Europe to 1700, door J. Kirby, Susie Nash, en J. Cannon (London : 
Archetype, 2010), 88; Woods, “The Master of Rimini and the tradition”, 77; K. Woods, Cut in Alabaster: Traditions 
of Alabaster Sculpture in Western Europe 1330-1530 (Turnhout: Brepols, 2018), 47. 
144 J. Sosson, “Corporation et paupérisme. L’exemple des métiers brugeois du bâtiment aux XIVe et XV siècles”, 
Tijdschrift voor Geschiedenis 92 (1979): 559–61. 
145 M. Martens, Artistic Patronage in Bruges institutions, ca. 1440-1482 (University of California: Ann Arbor: 
University Microfilm International, 1992), 35–36. 
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ce servans. Item y avoit quatre plourans parfaiz, et il en devoit avoir vint, et ainsi en restoit a 

parfaire seize d’iceulx plourans qui sont atour de ladicte tombe. Item y faloyent encores vingt 

tabernacles qui sont assiz dessus lesdiz plourans et deux angles chacun embraçant et presentant 

ledit ymage. Pour lesquelz ouvraiges faire parfaire de sa main bien et deuement et tout ce qui 

appartient estre fait en l’escripture de l’incarnacion et autrement et ladicte sepulture a ses 

despens, a desdiz commandement et ordonnance esté marchandé audit Tydeman par lesdiz 

receveur et Jehan Peutin pour ladicte somme de xl l. gros.146 

 

de Laborde vervolledigde: 

 

Item à Tydeman de Rode et Gossuin de Brune, marchans, demourans à Lescluse, deux livres 

dix solz huit deniers gros pour neuf pièces d’albastre à eulx prinses et achetée pour en faire 

neuf ymages desdiz plourans qui y faloient, oultre et par dessus l’albastre trouvé en la maison 

du dit Tydeman Maes. Item à Hughe Goethals, marchant, demourant à Gand, II l. VI s. gros 

pour une grosse pierre de marbre à lui prinse et mise pardessus le dessus dicte sèpulture pour 

une icelle asseoir ladicte tombe. Et à Jacques le Sinet, pottier d’estain, IIII s. II d. gros pour 

cinquante livres de plonc par luy livrez à saulder et joindre ensemble les pierres d’icelle tombe. 

Lesquelles parties montent ensemble à la dicte somme de XLV l. x d. gros, dicte monnoye, ainsi 

qu’il appert plus à plain par les lettres patentes de MdS sur ce faites et données en sa ville de 

Bruxelles le second jour de mars l’an M CCCC XLIII. Pour de icy, par vertu d’icelles cy 

rendues à court avec lettres de certification dudit Jehan Pentin [sic] sur le marchié fait audit 

Tydeman Maes et quictance des avant dictes personnes ansemble certification de révérend père 

en Dieu mons’ l’abbé dudit Saint-Bavon sur l’assiette de ladicte tombe, tout cy rendu à court, 

les diz XLV l. X d. gros valent……..vc XL l. x s.147 

 

De hele opdracht betrok dus kunstenaars uit Vlaanderen en Brabant. Jacques le Sinet leverde 

en smolt de loden verbindingen. Handelaars uit Sluis leverde het albast voor de delen die Gilles 

le Blackere nog niet had afgeleverd. De Gentse handelaar Hughe Goethals leverde een blok 

marmer. De Gentse familie Goet(h)als was tussen 1420-1444 goed vertegenwoordigd in het 

 
146 Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician?”, 357. Een transcriptie van AND B 4009, 107 r-v, 
dat begint als volgt 
Autre despense pour derniers paiez 
Tant en acquis de monseigneur comme autrement le temps dece present compte 
Derniers paiez par mandements et cedulles de monseigneur pour le temps dece present compte 
A plusieurs personnes marchans et ouvriers cy apres dennommez la somme de quarante cinq livres dix deniers de 
gros monnoie de Flandres Que par commandement et ordonnances de monseigneur ledit receveur pour a paie 
baillie et delivre tant pour la parfection de certaine tombe qui piera avoit este encommencies pour mettre et 
asseoir en leglise et monastre de Saint-Bavon lez la ville de Gand pardessus la sepulture de feue de tresnoble 
memoire ma dame Michiele de France que dieu pardoint premiere femme de mondit seigneur comme autrement 
assavoir   
147 AND B 4009, 107 r-v, overgenomen uit de Laborde, Ducs de Bourgogne, I, 385–87 (nr. 1373). 
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ambacht van de metsers en steenhouwers.148 Hoewel sommige lijsten niet betrouwbaar zijn, 

staat buiten kijf dat Hughe Goethals een gezworene werd van het ambacht in 1438 en dusdanig 

Jan van Sombeke verving als deken dat jaar.149 Hij werd deken in 1439.150 In 1444, omstreeks 

het jaar van de overdracht aan Tydeman Maes, werden Pieter f. Jan Goethals en zijn broer Oste 

als leerknapen toegelaten na de schenking van twee schalen.151 Deze giften wijzen er duidelijk 

op dat zij kapitaalkrachtig genoeg waren om te investeren in edelmetaal voor sociale promotie. 

 

Lowinsky noemde de verderzetting van het document al “sketchy”.152 Ten eerste is er geen 

vermelding van Gilles le Blackere maar enkel dat het graf in Tydeman Maes’ huis stond. De 

overdracht verduidelijkt in welke richting moet gezocht worden naar Gilles le Blackere. 

Waarschijnlijk had hij de stenen voor eigen rekening ontvangen. Wegens de overdracht is een 

vergelijking met Tydeman Maes evident.153 

Ten tweede stelde Woods dat Gilles le Blackere het gespecialiseerd beroep van tailleur 

d’imaiges d’albastre uitoefende.154 Hierbij heeft ze dus over het hoofd gezien dat de toevoeging 

d’alabastre gebaseerd was op de negentiende-eeuwse transcripties en deze niet in het 

contemporaine document staat.155 Zij leidde hieruit af dat de aanvoerlijnen van albast daarvoor 

verzekerd moesten zijn. Grote blokken albast verkrijgen was geen evidentie want het was 

economisch immers interessanter om kleinere, afgewerkte producten te verhandelen.156  

De grootte van de blokken albast is gedeeltelijk af te leiden uit dit fragment. Hoewel we 

niet weten hoeveel verbindingen tussen de blokken er werd gebruikt, moeten we overwegen de 

zes aangekochte blokken bij Loy als (bijna) voldoende voor het ganse monument te 

beschouwen. Tydeman Maes had negen blokken voor negen pleurants besteld voor 2 lb. 10 s. 

De levering van Loy le Blackere kostte dertig keer zoveel voor zes grote blokken. De drie 

vermeldde figuren, de gisant en het tabernakel, in totaal zes stukken, waren in hun (premature) 

aanvangsfase. De resten van deze blokken dienden misschien voor de al geprepareerde 

pleurants en kleinarchitectuur. Op basis van het gegeven dat Loy le Blackere zes grote albasten 

stenen had geleverd, mag natuurlijk niet uitgegaan worden dat er tussen de twee bestellingen 

geen albast meer is bijbesteld. Maar als de financiële kost het volume weerspiegelt, is het niet 

 
148 SAG, reeks 177, nr. 1, (Gillis) 3v, 6v, 7v, 35r; (meester Gheerolf) 7v, (Pieter) 9r, (Pieter als leerknaap aanvaard 
in 1444), 10v. Zie voor latere verwijzingen: D. Maryns, Gentse Ambachtsgilden. Metsers/Steenhouwers (1420-
1791) (Gent: Onuitgegeven (SAG), z.d.), 24. 
149 SAG reeks 177/1, 10r. D. Maryns, Gentse Ambachtsgilden. Metsers/Steenhouwers (1420-1791) (Gent: 
Onuitgegeven (SAG), z.d.), 24. Over de betrouwbaarheid van de lijsten zie Id., Inl. (ongenummerd). Hij staat onder 
andere vermeld als gesworene op de lijst van 1420 (SAG, reeks 177/1, 34v), waar zijn naam tweemaal voorkomt 
(Id., 36r). 
150 SAG, reeks 177, nr. 1, 10r. 
151 SAG, reeks 177, nr. 1, 10v. 
152 Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician?”, 357. 
153 Zie 2.2.3.2. 
154 Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterranean Europe in the Later Middle Ages”, 87–88. 
155 Zie paragraaf 2.2.2. 
156 Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterrean Europe in the Later Middle Ages”, 87. 
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onmogelijk dat Gilles le Blackere al het nodige albast in één keer geleverd kreeg – met 

uitzondering van de negen pleurants. Hoewel de grootte van de blokken ongetwijfeld een rol 

speelde in de transportkosten en de algemene prijs, was de eerste levering zeer aanzienlijk en 

zeer waarschijnlijk zo goed als voldoende.   

Het vinden van het juiste albast bleek bij eerdere hertogelijke commissie al moeilijk te 

zijn: op de twintig jaar tussen de moord op Jan zonder Vrees en de dood van Claus de Werve, 

was deze laatste er niet in geslaagd passende stenen voor de tombe te vinden.157 Dit albast kwam 

uit de mijnen nabij Salins en Notre-Dame-de-Mésage.158 England was de uitgesproken 

herkomst van grote blokken zuiver albast.159 Dat Tydeman Maes zijn albast in Sluis kocht, 

spreekt dit niet tegen, integendeel, de nabijheid met England en de intensieve wolhandel maakt 

het bijna evident. Vlaanderen laveerde tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen twee vuren: 

langs de ene kant Frankrijk, in naam suzerein van Bourgondië, en langs de andere kant England, 

dat economisch zo belangrijk was voor Vlaanderen dat de Frans-Bourgondische alliantie van 

1435 de Brugse Opstand uitlokte.160 De Vlaamse commerciële en religieuze contacten met 

England zouden echter nooit verdwijnen en over het algemeen streefde Vlaanderen naar een 

neutraliteitspolitiek.161 Een uitwisseling van artiesten en paginagrote verluchtingen bleven dan 

ook duren in de periode 1401-15. Als we de hypothese mogen volgen dat Herman Scheerre, die 

in Westminster werkte, geïdentificeerd kan worden als Herman de Cologne die de Mozesput 

schilderde, lijkt de politieke affiliatie van Bourgondië met Frankrijk duidelijk niet in de weg te 

staan van een artistieke uitwisseling met England en zijn hof.162 Na de Brugse Opstand werden 

de economische relaties dan ook snel hersteld wanneer Lodewijk van Gruuthuuse het akkoord 

van Arras ritueel vernietigde als toegeving aan de opstandelingen.163 De bestellingen van zowel 

Loy le Blackere als Tydeman Maes gebeurden dus tijdens een periode, waarin de relaties tussen 

de Bourgondische Lage Landen en England positief waren. 

De handel via Sluis over zee zou ook kunnen impliceren dat het albast van het Iberisch 

schiereiland kwam maar deze mijnen voldeden niet altijd aan de gestelde eisen: de 

kwaliteitseisen voor het albast van het Zaragosa-altaarstuk (begonnen in 1435-44) leidden de 

Spaanse beeldhouwer Pere Johan († na 1447) naar Cuenca, dan naar Gelsa (vlakbij Zaragosa) 

vanwaar hij 110 karrevrachten per boot liet aanvoeren om daarna uiteindelijk in Besalu nog 46 

karrevrachten te bestellen. Zijn zoektocht duurde een jaar en de kosten voor  het albast, de reis 

 
157 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 13. 
158 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 14Woods, Cut in Alabaster, 19; Dehaisnes, 
Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe 
siècle, 678.; Woods, Cut in Alabaster, 19 
159 Woods, Cut in Alabaster, 21. 
160 J. A. Van Houtte, “The Rise and Decline of the Market of Bruges”, The Economic History Review 19, nr. 1 (1966): 
34; Richard Vaughan, Philip the Good : The Apogee of Burgundy (London : Longmans, 1970), 102. 
161 Smeyers en Verboomen, L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle, 186. 
162 Smeyers en Verboomen, L’art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle, 187-8. 
163 Vaughan, Philip the Good : The Apogee of Burgundy, 107–9; Dumolyn e.a., “Production, Markets and Socio-
Economic Structures II: C. 1300-c.1500”, 308. 
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en het jaarsalaris liepen zo op dat het kapittel uiteindelijk de commissie aanpaste en enkele 

houten beelden, mogelijks de modellen, liet incorporeren. Toch werd het initiële plan niet 

losgelaten want dertig jaar later werden deze houten beelden vervangen door albasten, 

waarschijnlijk omdat toen het juiste albast voor een juiste prijs gevonden werd.164 Omwille van 

de grootte van de Engelse albastblokken, de mindere kwaliteit of hoge prijs van het Spaans 

albast en de politieke situatie is het evident dat het albast voor Tydeman Maes uit England 

kwam. 

Ten derde blijkt duidelijk dat Gilles le Blackere zijn opdracht slechts gedeeltelijk had 

vervuld. Deze vertraging kan niet verklaard worden door de gebrekkige levering van het albast, 

aangezien sommige stenen nog in de ruwe vorm waren. Op de zeven jaar die tussen de 

commissie en de overdracht zaten, had Gilles eigenlijk alleen nog maar vier pleurants 

afgeleverd van de 24. De rest, op een begin van het baldakijn na, was nog onaangeroerd. Zelfs 

als hij alleen werkte, bleek het graf niet zijn prioriteit. Sluter werkte alleen zes maanden aan het 

weliswaar stenen portaalbeeld van de Madonna met Kind waarbij hij de assistentie kreeg van 

twee medewerkers voor de baldakijnen.165 De zeven jaar hadden dus voldoende moeten zijn om 

in het zachte materiaal meer beelden af te maken. 

Ten vierde vertaalde Lowinsky l’escripture de l’incarnacion et autrement als “in flesh 

colors or otherwise”. Hij concludeerde hieruit dat Gilles verwacht werd het graf te schilderen. 

De formulering verwijst echter naar de inscriptie van de datum op de grafsteen.166 

Ten vijfde lijkt het dat Tydeman Maes niet enkel instond voor het beeldhouwwerk, maar 

onder toezicht van Jehan Peutin verantwoordelijk was voor de verdere afhandeling van het 

graf.167 

 
164 S. Nash, Northern Renaissance art, Oxford history of art (New York: Oxford University Press, 2008), 197. 
165 D. Goodgal-Salem, “Influence of Claus Sluter’s sculpture”, in Flanders in a European Perspectives, onder 
redactie van M. Smeyers en B. Cardon (Leuven: Uitgeverij Peeters, z.d.), 518. 
166In 1418 vergoedde het Sint-Juliaanshospitaal eene steenhauwere vanden carnacioene te hauwene ende 
omtrent den zaerc te paveerne  xxiiij s. par. (SAB, Sint-Juliaans, Rekeningen 1400-1420, 130r); Zie ook 
<http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID84862&citaatcompleet=carnacioen&domein=
0&conc=true>, laatst geraadpleegd op 1/8/2019>. 
167 Lowinsky, “Jan van Eyck’s Tymotheos: Sculptor or Musician?”, 375. 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID84862&citaatcompleet=carnacioen&domein=0&conc=true
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID84862&citaatcompleet=carnacioen&domein=0&conc=true
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2.2.3.2.Tydeman Maes 

 

De verbinding tussen de Maesfamilie en één bepaald ambacht is nog moeilijker vast te leggen 

dan die van le Blackeres. Eén zekere referentie betreft steenhauwere Tydeman Maes’ 

voogdijschap met Pieter Maerchant over de kinderen van steenhauwere Jan Maes op 27 juli 

1427.168 Een andere Jan Maes was tegeldekker rond 1440.169 In 1421 stond het Sint-

Juliaanshospitaal 20 lb. 8 s. 10 d. bij hem in schuld.170 Zonder doorgedreven onderzoek naar de 

familie Maerchant merken we wel op dat eerst Michiel en dan Jan Maerchant van 1420 tot 1436 

meestal om de twee jaar in het ambachtsbestuur van de huidevetters zetelden.171 

 
168 Den .xxv.sten dach van hoymaendt int jaer .mccccxxvij. d’heer Willem Gheerolfs ende Jan Moyaert [onleesbaar] 

voochden van Callekin, Grietkin ende Metkune Jan Maes kindren steenhauwere die hij hadde bi Katheline zinen 

vrouwe brochten ten papieren de grote vanden voorseide kinders goede heml(ieden) ende sterven vander moeder 

[onleesbaar] pondt [?] gr. torñ die de voors. vader metter houdenesse van zinen vors. kindren  bewedt heift 

borghen ende den vo[ooghd] Tydeman Maes de steenhauwere ende Pieter Maerchant f. Maertins Alsoot blijct 

die weddinghen ghescreven den voors. dach ende jaer Scab. Sig. Calker zwijn [symbool] ten overbrengene den 

vader vors. (WG Sint-Donaas, III, 167).  
169 Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, 180–81. 
170 SAB, Sint-Juliaans, Rekeningen 1420-1440, 18r. (1421) 
171 SAB Wetsvernieuwingen. 

Fig. 5. Tydeman Maes, Engel met Passieinstrument (detail), Brugge, c. 1425-1435, 

Notelaar(?), gepolychromeerd en ver-guld, 96 x 97 cm., Prado, Madrid uit . J. 

Steyaert, W. Blockmans, en M. Tahon-Vanroose, Laat-Gotische beeldhouwkunst in 

de Bourgondische Nederlanden (Gent : Ludion, 1994), 194. 
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De naam Tydeman Maes is wel zeer bekend binnen de studie van de laatmiddeleeuwse 

sculptuur in Nederland. Zijn Engelenbeelden met Passieinstrumenten genieten binnen de 

kunstgeschiedenis niet alleen waardering omwille van hun artistieke kwaliteit, maar ook omdat 

zij gesigneerd werden met een hamer en het opschrift “TYDEMAN MAES BRUGGIA” (Fig. 

5). Hoewel de stukken in de jaren 1960 in een Spaanse kerk werden gevonden, zijn zij duidelijk 

door Italiaanse handen gegaan want anders had er “Brujas” in plaats van “Bruggia” gestaan. 

Steppes suggestie dat de beelden “door een onbekende oorzaak” hun plaats van bestemming 

bereikten, snijdt duidelijk hout.172 We moeten de suggestie van Steyaert nuanceren die de naam 

zag als een signatuur van de beeldhouwer. De mogelijkheid bestaat dat een tussenpersoon deze 

naam heeft toegevoegd om aan een bepaalde handelsregulering tegemoet te komen. De exacte 

betekenis van de (steenhouwers?)hamer is onduidelijk en kan  naar de kwaliteitscontrole binnen 

het gildesysteem of op een handelssymbool wijzen. Voor Brugge zijn alleszins geen merken 

bekend. Het verschil tussen de letter “A” van de naam en van “Bruggia” en, in mindere mate, 

het verschil in de letterafstand tussen beiden, is een indicatie dat de naam en de plaatsnaam 

apart werden toegevoegd, door een kapitein, handelaar of ambachtsvinder bijvoorbeeld. In elk 

geval wijzen de aanwezigheid van zowel de kunstenaarsnaam als de productieplaats op een 

onderscheidend element in de context waarvoor de beelden werden gemaakt. 

 

 

2.2.3.3. De uitvoering van het graf 

 

Het iconografische programma van het graf kan deels afgeleid worden op basis van de 

overdracht aan Tydeman Maes.  Het bestond uit een gisant, omringd door twee figuren en een 

tabernakel erboven. De onderste kleinarchitectuur was nog niet afgewerkt en er moesten nog 

twee zuilen gemaakt worden. Van de twintig pleurants had Gilles er slechts twee af. De 

omschrijving is te cryptisch om definitieve conclusies te trekken over de iconografie. 

Aangezien het graf al was vernietigd in de zeventiende eeuw, is de reproductie van Goetghebuer 

op basis van bovenvermelde bron niet vrij van enige persoonlijke inspiratie, zoals de toevoeging 

van het hondje waar geen melding van wordt gemaakt. De vraag of het Madame Ours echt werd 

afgebeeld in de rouwstoet is interessant, maar kan niet bevestigd worden. De derde en vierde 

hertog van de Bourgondische Nederlanden insereerden wel meer dynastieke verwijzingen in de 

graven van hun voorvaders dan laatstgenoemde, zoals de modellering van de pleurants naar 

familieleden.173 Maar Filips de Goede had bij de opdrachten voor graven van zijn dynastie oog 

voor de lokale stijlen. In het geval van de Vlaamse graven kwamen de lokale stijl en die van de 

hertog samen aangezien de andere graven van Vlaanderen vanaf het tweede decennium van de 

veertiende eeuw de voorlopers waren in funeraire albastsculptuur, tesamen met de Engelse 

 
172 J. Steyaert, W. Blockmans, en M. Tahon-Vanroose, Laat-Gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische 
Nederlanden (Gent : Ludion, 1994), 194–97 (nr. 41A-B). 
173 Nys, “‘En ramenbrance de ses predecesseurs’”, 347. 
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koningen.174 De materiaalpolychromie van de zwarte deksteen en albasten gisant in het graf van 

de hertogin kan ontleend zijn aan het graf van Louis de Nevers in de Brugse Sint-Donaaskerk.175 

De beslissing om de in ongenade gevallen echtgenote van Louis van Male toch af te beelden op 

de tombe van zijn overgrootvader, ligt in de lijn van de tendens om dynastieke verwijzingen te 

incorporeren in de hertogelijke grafsculptuur.176 Langs de andere kant kan de invloed van de 

graven in Dijon niet ontkend worden in de reproductie van Goetghebeur. De Engelen zijn 

gerangschikt zoals bij Marghareta van Beieren. (Fig. 6).  

 

 

2.3. Het netwerk van Gilles le Blackere 

 

De verwevenheid tussen economische activiteit, institutionele praktijk en sociale identiteit uitte 

zich in een veellagig patroon met een geografische en sociale logica, die niet alleen werden 

veruitwendigd tijdens grote feestdagen maar ook in de alledaagse praktijk van parochiale 

activiteiten, politieke en militaire aangelegenheden, familiale verbanden en straatbeeld.177 Uit 

een kritische benadering van de documenten en van Woods’ hypothese blijkt haar putatieve 

identificatie van de albastbewerker onjuist, hoe groot de verleiding ook is om hem te associëren 

met het makelaarsambacht. Omwille van de (zeer waarschijnlijk) familiale band tussen de 

beeldhouwer en de leverancier van het albast en de handelspositie van Loy le Blackere, is het 

onderzoek naar de niet-gerelateerde peltiersfamilie en makelaarsfamilie een goed vertrekpunt 

om de beide Le Blackeres te positioneren binnen het Brugse culturele en economische veld.  

 

 

2.3.1. Het makelaarsmilieu 

 

2.3.1.1.Politieke macht 

 

Na bovenstaande analyse blijkt dat Woods’ hypothese verre van zeker is. Maar Loy le Blackere 

behoorde zeker tot het milieu van de luxe-handelaars. Binnen Brugge waren verschillende 

verkopers actief en zij verschilden in sociale positie. Op het onderste niveau vond men de 

penningwaardeverkopers of uitzonderingen op de algemene regel dat enkel ambachtsmannen 

hun eigen producten mogen verkopen. Ten tweede verkochten grote en kleine, zelfstandige 

ambachtslieden hun gespecialiseerde producten. De meeste ambachtsdisputen handelden dan 

 
174 Zie 2.4.3. 
175 Nys, “‘En ramenbrance de ses predecesseurs’”, 337. 
176 A. Viaene, “Abdijen en kapittelkerken als laatste rustplaats van de graven van Vlaanderen, 879-1455”, Biekorf 
74 (1973): 37. 
177 P. Stabel, “From the Market to the Shop. Retail and Urban Space in Late Medieval Bruges”, in Buyers & Sellers : 
Retail Circuits and Practices in Mediaeval and Early Modern Europe, door J. Stobart, I. Van Damme, en B. Blondé 
(Turnhout : Brepols, 2008). 
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ook over verkoopsreglementen of een inbreuk op de commerciële normen. Voor Brugge is de 

burgerlijke rechtspraak pas vanaf 1447 te bestuderen, maar vanaf dan wordt duidelijk dat de 

manier van handelen en hoe de winkel uitgebaat en zichtbaar gemaakt werd van cruciaal belang 

was.178  

Als vijftiende-eeuwse handelsmetropool was de situatie in Brugge anders dan in 

Antwerpen, waar de meerseniers tot in de tweede helft van de zestiende eeuw “eigenlijke 

ambachtslieden” waren om pas daarna volwaardige “kooplieden of <<cremers>> of grossiers” 

te worden.179 Hoewel de stedelijke en de statelijke reglementering in Brugge de juridische en 

institutionele infrastructuur uittekende, verzorgden de makelaars het onderling contact tussen 

de internationale kooplieden, deelden ze hun commerciële expertise, boden ze een alternatief 

voor het Italiaanse bankwezen en traden ze op als gevolmachtigde agenten van de 

vreemdelingen.180 Binnen de stad fungeerden hallen, markten, kelders, stalletjes en herbergen 

als lokale distributiecentra en ontmoetingsplaatsen.181 Omdat de herbergiers (hosteliers) de 

goederen van handelaars buiten Brugge opsloegen en als makelaar optraden, werden deze beide 

beroepen in Brugge al verenigd in een gemeenschappelijke nering in 1303.182 Tien jaar ervoor 

had het stadsbestuur al besloten dat alle buitenlandse handel door hun handen moest gaan.183 

Het verschil tussen beiden is vooral de schaal: waarden of hosteliers stelden makelaars aan om 

hun klanten op commercieel vlak bij te staan.184 Ondanks het institutioneel onderscheid tussen 

handelaars en makelaars, was de verleiding op winst groot genoeg om een boete te riskeren.185 

Een diepgaande analyse van de makelaars moet nog gebeuren, maar met betrekking tot Loy de 

Backere kunnen al wel wat interessante positioneringen afgeleid worden.186  

De makelaars “waren georganiseerd in de machtigste corporatie van de stad” en de 

meest invloedrijke makelaars waren dus hosteliers, wiens herbergen dienden om de goederen 

op te slaan en de buitenlanders te accommoderen.187 De makelaars waren binnen het Brugs 

bestuur een belangrijke politieke groep, die in de schepencolleges goed vertegenwoordigd 

waren. Zij onderhandelden in de 14e eeuw de privileges en bekleedden dus een essentiële rol in 

de politieke econmie. Het Calfvel van 1407 had de dominante Barbezaen-factie vervangen door 

de Scutelaere-familie, die een front had gevormd met de hertog en de ambachten tegen de rijke 

 
178  Stabel, “From the Market to the Shop.", 100. 
179 E. Geudens, Het hoofdambacht der meerseniers (Antwerpen : Dela Montagne, 1891-1904), III, 92. 
180 P. Stabel, "Kooplieden in de stad" in Vandewalle en Abraham-Thisse, Hanzekooplui en Medicibankiers : 
Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp : Stichting kunstboek, 2002), 86, 94. 
181 Stabel, “From the Market to the Shop.", 84. 
182 A. Greve, "Hoteliers en Hanzekooplieden in Brugge in de 14de en 15de eeuw" in Vandewalle en Abraham-
Thisse, Hanzekooplui en Medicibankiers : Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp : Stichting 
kunstboek, 2002), 99. 
183 Stabel e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures I: C. 1320-c.1500”, 207. 
184 Dumolyn, “De Brugse opstand van 1436-1438”, 52. 
185 A. Greve, “Brokerage and Trade in Medieval Bruges: Regulation and Reality”, in International Trade in the Low 
Countries (14th-16th Centuries) : Merchants, Organisation, Infrastructure, onder redactie van P. Stabel, B. 
Blondé, en A. Greve (Leuven : Garant, 2000), 43–44. 
186 Stabel e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures I: C. 1320-c.1500”, 206. 
187 Stabel, "Kooplieden in de stad", 86. 
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handelskooplieden. Deze machtsverhouding werd echter teruggeschroefd in 1411 wanneer de 

“commerciële kapitalisten” terug de meeste schepen- en raadsfuncties uitoefende.188 De 

politieke macht in de stad begon zich na de Opstand meer in te schrijven in de Bourgondische 

centralisatie.189 Daarna taande het belang van de makelaars door de verzelfstandiging van de 

Hanzelieden tegenover de Brugse hoteliers en van de hovelingen, die de politieke contacten 

verzorgden.190  

De sociale mobiliteit van de peltiersfamilie De Backere dient dus tegen deze achtergrond 

bekeken te worden. Als ambachtslieden binnen de luxenijverheid klommen zij in jaren tussen 

het Calfvel en de Opstand op tot magistraten in het stadsbestuur. Hun intrede in het 

makelaarsambacht kan, naast ongetwijfeld voordelige handelstransactie, begrepen worden door 

de hofleveringen en de tanende macht van de patricische makelaars, twee gevolgen van de 

Bourgondische centralisatie. 

 

 

 

 

 
188 Dumolyn, “De Brugse opstand van 1436-1438”, 49–52; .J. Dumolyn e.a., “Production, Markets and Socio-
Economic Structures II: C. 1300-c.1500”, 296–99, 319. 
189 Dumolyn e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures II: C. 1300-c.1500”, 305–6. 
190 Greve, "Hoteliers en Hanzekooplieden in Brugge in de 14de en 15de eeuw", 104. 

Fig. 6. Juan de la Huerta en Antoine le Moiturier, Graf van Jan zonder Vrees en 

Margaretha van Beieren, Musée des Beaux-arts, Dijon (Foto: P. Hermans) 
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2.3.1.2.Culturele omgeving 

 

Het gebrek aan niet-literair bewijs voor 1400 is waarschijnlijk één van de belangrijkste redenen 

waarom pas vanaf dan het nieuwe auteurstype kan bestudeerd worden, hoewel de voorwaarden 

voor de creative environment in Brugge ongetwijfeld vroeger ontstonden.191 De 

muziekproductie binnen de kerk speelde hierin een voorstrekkersrol. Halverwege de 13e eeuw 

duiken de eerste vermeldingen op van een organist, cantor, rector scholarum en succentor. De 

Sint-Donaaskerk te Brugge was al in de dertiende eeuw een “centrum van educatie en cultuur” 

met een bibliotheek.192 In het begin van de veertiende eeuw had zij een organist, ensceneerden 

koorjongens mysteriespelen en in het laatste kwart van de eeuw verschenen de eerste motetten. 

In het eerste decennium van de 15e eeuw begint verdere specialisatie merkbaar op te treden in 

het muziekbedrijf. Gilles Binchois (1400-1460), Guillaume Dufay (1397-1474) en later Joye 

(1424/5-1483) werden Brugse kanunikken in die periode. De internationale uitstraling van de 

Brugse muziekproductie kan niet alleen afgelezen worden aan de faam van deze componisten 

maar ook aan de export van muziekinstrumenten naar Italië en Spanje. Ten laatste vanaf 1427 

was het de traditie dat beneficiari zoals de kapelmeester en organist missen en motetten 

componeerden. Ambachtslieden die in contact stonden met de muzikale productie, zoals de 

orgelbouwers worden vanaf dan ook met naam bekend.193 In de gebedenboeken die te Brugge 

omstreeks 1400 werden gemaakt zien we de sociale veranderingen gereflecteerd in de 

afbeeldingen van Hanzeatische Duitsers, de zelfbewuste verwijzingen naar de alledaagse 

context in het gebed of het gebruik van de volkstaal omstreeks 1400, zelfs bij de gravin.194 Het 

ontstaan van de berijmde gebeden buiten de monastieke context op het einde van de veertiende 

eeuw kaderde in een mecenaat waar de dichters en opdrachtgevers als literatuurliefhebbers 

dichter bij elkaar stonden.195 

De makelaars speelde een belangrijke rol in de patronage van de kunsten.196 Een uniek 

document dat inzicht verschaft in de cultuur van de makelaars-bonthandelaars is het 

Gruuthuuse-manuscript.197 Brinkman verwierp de eerdere hypothese dat het handschrift binnen 

de omgeving van Onze-Lieve-Vrouw-Drogenboom was ontstaan door het in verband te brengen 

met de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-Hulsterloo. Twee auteurs zijn ontmaskerd op 

 
191 M. Martens e.a., “Texts, Images and Sounds in the Urban Environment, c. 110 - c. 1500”, in Medieval Bruges, 
c. 850-1550, door A. Brown en J. Dumolyn (Cambridge ; New York, 2018), 391-2. 
192 Martens e.a., “Texts, Images and Sounds in the Urban Environment, c. 110 - c. 1500”, 392. 
193 Dewitte, “Gegevens betreffende het muziekleven in de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge. 1251-1600”, 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 111 (3-4), 1974, 130-140, 144 (vtnt. 59), 145, 160. 
194 Oosterman, De gratie van het gebed, I, 167-84. 
195 Oosterman, De gratie van het gebed, I, 186-8. 
196 Stabel e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures I: C. 1320-c.1500”, 206./ 
197 <https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/het-gruuthusehandschrift>, laatst geraadpleegd op 2/8/2019. 

https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/het-gruuthusehandschrift
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basis van acrosticha. en verbonden aan contemporaine namen en zelfs expliciet aan het ambacht 

van de bontwerkers.198  

Jan Moritoen werd geïdentificeerd als een pelsbewerker. Hij was dismeester van de Sint-

Gillisparochie onder pastoor Bartholomeus Niete, de kapelaan van Jan zonder Vrees. Hij was 

ook raadslid (tot zijn overlijden in 1416-17) en trok als onderhandelaar naar Gent, Rijsel en 

Ieper.199 Hoewel Jan Moritoen enkel via het Gruuthuuse-handschrift in verband kan worden 

gebracht met de eerste literaire stappen, die leidden tot de oprichting van de Heilige 

Geestkamer, komt zijn profiel als stedelijke elite, te weten die kringen rond de belangrijke 

ambachtsmannen en stadsfunctionarissen, overeen met dat van Jan van Hulst, die waarschijnlijk 

boogmaker was. Andere stichtende leden van de Heilige Geestkamer waren Lodewijc 

Hallincbrood, schilder; Gillis Hoonin, lid van het stadsbestuur en Brugs patriciër; Jacob Vilt, 

goudsmid en tenslotte Anthonis Goossens, meester-timmerman en eerste deken van het 

genootschap.  

Naast Jan Moritoen is Jan van Hulst ontmaskerd als auteur, die mogelijks met het 

makelaarsambacht in verband kan gebracht worden, maar in elk geval getuigde van een 

uitgesproken betrokkenheid met de culturele productie in Brugge.200 Op basis van een ander 

gedicht dat “de eerweerdeghe Joncheere, gheheeten Jan van Hulst” zond naar “her Perchevalen 

vanden Noquerstocque, priestre van Gheroudsberghe” sluit Oosterman niet uit dat de auteur 

dezelfde is en in de adellijke kringen van Vlaanderen vertoefde.201 De context van Jan van Hulst 

begint stilaan vorm te geven. Hoewel – net als in dit onderzoek – de gelijkschakeling van namen 

met de nodige omzichtigheid moet gebeuren, meende Oosterman in Jan van Hulst, te weten de 

schrijver van enkele gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, dezelfde te herkennen als de 

leider van een gezelschap dat de hertog inhaalde en de hertogin vermaakte, degene die een 

mysteriespel opvoerde op de H. Bloedprocessie in 1396, het lid van de Gilde van Onze-Vrouw-

Drogenboom en in die hoedanigheid zanger voor Jan zonder Vrees in 1410 en die huwde met 

Liegaert, een weinig voorkomende vrouwennaam, die ook in het Gruuthuuse-handschrift wordt 

bezongen.202 Deze Jan van Hulst was tevens stichtend lid kunnen zijn van de Heilige-

Geestkamer in 1428.203 Hoewel het duidelijk is dat de figuur een belangrijke culturele rol te 

 
198 H. Brinkman, “De Brugse pelgrims in het Gruuthuse-handschrift”, in Stad van koopmanschap en vrede. 
Literatuur in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd, onder redactie van J. Oosterman, Antwerpse 
Studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis 12 (Leuven: Peeters, 2005), 9–40. 
199 Oosterman, De gratie van het gebed, I, 198. 
200 L. Derycke en A. Van Bruaene, “Sociale en literaire dynamiek in het vroeg vijftiende-eeuwse Brugge: de 
oprichting van de rederijkerskamer De Heilige Geest in ca. 1428”, in Stad van koopmanschap en vrede. Literatuur 
in Brugge tussen Middeleeuwen en Rederijkerstijd, onder redactie van J. Oosterman, Antwerpse Studies over 
Nederlandse literatuurgeschiedenis 12 (Leuven: Peeters, 2005), 69–71. 
201 Oosterman, De gratie van het gebed, 143. 
202 J. Oosterman, “Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Jan van Hulst, Gruuthuuse-dichter”, 
Literatuur 9 (1992): 231–32. 
203 J. Oosterman, red., Kamers, kunst en competitie: teksten en documenten uit de rederijkerstijd, Griffioen 
(Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001), 25 maar daarentegen A. Van Bruaene, Om beters wille : 
Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) (Amsterdam : Amsterdam 
university press, 2008), 275 (vtnt. 123). 
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Brugge speelde, maken de verschillende homoniemen van Jan van Hulst het onwaarschijnlijk 

om hem met alle opties gelijk.204 

De elitaire netwerken waarbinnen we deze figuren kunnen situeren, zijn stedelijk, 

commercieel en patricisch. Binnen Brugge onderscheidden zij zich van de hoge adel en het 

aldaar vertoevende hof. Hun culturele invloedsfeer manifesteerde zich binnen de 

rederijkerskamer van de Heilige Geest (de oudste in de Nederlanden), de broederschap van 

Onze-Lieve-Vrouw-Drogenboom of de schuttersgilden van Sint-Sebastiaan en Sint-Joris. Eén 

van de meest prestigieuze, Brugse gebouwen, de Poortersloge, was de architecturale marker 

van deze sociale groep.205 De bovenvermelde strijd tussen de verschillende economische en 

politieke groepen vindt zijn weerslag in de teksten van het Gruuthuuse-handschrift.206 

Brinkman legde daarbij sterk de nadruk op de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-van-

Hulsterloo en het ambacht van de peltiers.207 Dekesel verfijnde die hypothese door te wijzen op 

het grote aantal leden van peltiers maar verduidelijkte dat ook goud- en zilversmeden, oude 

grauwwerkers en vreemde kooplieden lid waren van het genootschap.208  

In elk geval behoorde Lodewijk de Backere tot de broederschap en was hij er in 1426 

deken van.209 Maar hij is niet enige De Backere: de ons al bekende Christiaan en Jacob, Antoon, 

Philips en Roeland werden ook in de ledenlijsten vernoemd.210   

Ondanks de onzekerheden met betrekking tot de familieverbanden, dient opgemerkt te 

worden dat een Jan Maes wel lid is van de Onze-Lieve-Vrouwe van Hulsterloo in 1427, 

hetzelfde jaar wanneer Tydeman Maes wordt aangesteld over de kinderen van Jan Maes.211 De 

deelname van steenhouwers aan de culturele productie in Brugge vindt zijn beste voorbeeld 

ongetwijfeld in Anthonis de Roovere, de experimentele dichter die in de kringen van de hertog 

vertoefde het tweede en derde kwart van de vijftiende eeuw.212 

Zowel de makelaars als de andere ambachtsmeesters namen dus deel aan de 

broederschap. In hoeverre Gilles en Loy le Blackere betrokken waren bij deze culturele 

netwerken is onzeker, maar wegens de contacten met het hof, de handelsnetwerken van Loy, 

de positie van Gilles le Blackere als kunstenaar voor de hertog kan ervan uitgegaan worden dat 

zij bekend waren met deze patricische cultuur. 

 
204 Derycke en Van Bruaene, “Sociale en literaire dynamiek in het vroeg vijftiende-eeuwse Brugge: de oprichting 
van de rederijkerskamer De Heilige Geest in ca. 1428”, 70-71. 
205 J. De Rock e.a., “De Poortersloge van Brugge: een sociale en culturele geschiedenis van een uniek 
laatmiddeleeuws gebouw”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 152 (2), 2015, 225-84. 
206 J. Dumolyn en A. Brown, “Brugge rond 1400: de sociaaleconomische, politieke en religieuze context”, in Liefde 
en devotie : het Gruuthusehandschrift: kunst en cultuur omstreeks 1400, 37-45 door J. Koldeweij, E. Tahon en I. 
Geysen (Antwerpen : Ludion, 2013), 37-45. 
207 Brinkman, “De Brugse pelgrims in het Gruuthuse-handschrift”. 
208 Dekesel, “Hiërarchie en sociale mobiliteit in de Brugse bontindustrie”, 88. 
209 Schouteet, “De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo, 14de-16de eeuw. Archief en ledenlijst”, 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 127 (1990): 111. 
210 Schouteet, “De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo", 115–16. 
211 WG Sint-Donaas, III, 167; Zij zaten in de broederschap tesamen met (familieleden?) Brixus, Hoedekin, Jacob, 
Nikolaas, Paulus en Rike. (Schouteet, “De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo”, 130.) 
212 Martens e.a., “Texts, Images and Sounds in the Urban Environment, c. 110 - c. 1500”, 416–18. 
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2.3.2. Brugse beeldhouwkunst in ambachtelijke context 

 

Om de economische positie van Gilles le Blackere te kennen, moeten we kijken naar de Brugse 

ambachtsstructuren. Een goed vergelijkingspunt wordt aangereikt door de figuur van Tydeman 

Maes, waarover al meer geweten is. 

De keuze van het hof voor een commissie in Brugge voor een graf te Gent werd 

waarschijnlijk bepaald door de aanwezige economische netwerken.213 Het stedelijk 

protectionisme van de steenhouwersambacht was in de eerste helft van de vijftiende eeuw 

immers nog niet zo sterk.214 In Brugge waren geen gespecialiseerde zarchauwers, in 

tegenstelling tot Gent waar zij vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw worden 

onderscheiden.215 Dit heeft te maken met de ambachtelijke structuur. Zo behoorden de Gentse 

beeldhouwers tot het ambacht van de beeldenmakers samen met andere kunstambachten.216 In 

Brussel wordt deze specialiteit wel vernoemd maar is ze niet in de ambachtsstatuten 

vastgelegd.217   

Gilles le Blackere als gespecialiseerde tailleur d’imaiges d’alabâtre  is zoals gezegd 

geen contemporaine term en weerspiegelt daarom niet per se een positie binnen het Brugse 

ambachtswezen. Het juistere tailleur d’imaiges – letterlijk beeldensnijder – doet allereerst 

denken aan de snijders van houten beelden. Ten tweede wordt de commissie overgedragen aan 

Tydeman Maes, tailleur de pierres, een steenhouwer.218 Beide mediale specialisaties worden 

hieronder besproken om de economische positie van Gilles le Blackere nader te omschrijven.  

 
213 P. Stabel, “For mutual benefit? Court and city in the Burgundian Low Countries”, in The court as a stage: 
England and the Low Countries in the later Middle Ages, onder redactie van S.J. Gunn en A. Janse (Londen: Boydell 
& Brewer, 2006), 101–17. 
214 De Stobbeleir, “La corporation des maçons bruxellois”, 316. 
215 V. Vander Haeghen, “Enquête sur les dalles, lames de cuivre et autres monuments funéraires provenant 
d’ateliers de tombiers gantois, XIV-XVIe siècle” in Annales du XXIIIe congès (Gand, 1913), onder redactie van G. 
Vanden Gheyn, vol. 3 (Gent: W. Siffer, 1914), 30. Te Gent kwam de naam De Backere onder de Metsers en de 
Steenhouwers pas voor vanaf de 16e eeuw. De zogenaamde ledenlijst uit 1420 bevat wel zes mannen (Jacop, 
Pieter, Aetselot, Joes, Coppin en Lieven) met de naam de Bake, maar afgezien van het verschil in achternaam is 
deze lijst ontzettend problematisch: ten eerste is hij duidelijk niet exhaustief aangezien sommige gezworenen of 
dekens niet vermeld worden, maar ook omdat de lijst doorloopt tot de volgende lijst van 1499, waar trouwens 
vaak dezelfde namen voorkomen (zoals bv. Aestelot, Joes en Lieven). De lijst is dus enkele decennia later 
opgesteld en verheldert in het kader van de mogelijke banden tussen onze Gilles de Backere en Gent de situatie 
niet. (Maryns, Gentse Ambachtsgilden. Metsers/Steenhouwers (1420-1791), Inleiding, 11, 12.). Ook in relatie tot 
het kunstambacht van schilders, beeldsnijders, glasmakers en andere biedt het Gentse bronnencorpus niet veel 
verheldering inzake de De Backere’s van de vijftiende eeuw. Vander Haeghen stelde vast dat de lijst van voor de 
Carolijnse concessie fictief is en stelde zelf een lijst samen op basis van schepenboeken en andere documenten, 
waar geen De B(l)ackeres instaan.V. van der Haeghen, “La corporation des peintres et des Sculpteurs de Gand. 
Matricule, comptes et documents (16e-18e siècles) publiés et annotés”, Handelingen der Maatschappij voor 
geschiedenis en oudheidkunde te Gent 4 (1906 1905): 1–18. 
216 Geelen, Ongekende glorie, 14, 49. 
217 De Stobbeleir, “La corporation des maçons bruxellois”, 306 (vtnt. 9). 
218 De naam Maes komt voor bij de Brusselse beeldhouwers, die zoals aangehaald geen duidelijke scheiding 
maakten tussen beeldhouwers en beeldensnijders in hun statuten. Verder onderzoek zou misschien een 
verwantschap tussen de Bruggeling en de Brusselaars kunnen vaststellen. (Duverger, De Brusselsche 
steenbrickeleren, 106) 
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De Brugse bronnen voor de eerste helft van de vijftiende eeuw met betrekking tot de 

‘sculpturale’ ambachten zijn lacuneus. De ordonnanties zijn pas overgeleverd uit 1441 om de 

verhoudingen tussen Sluis en Brugge vast te leggen.219 Inschrijvingslijsten zijn niet 

beschikbaar.220 In de stadsrekeningen vonden we een Gillis [open ruimte] die een engel en een 

tabernakel plaatste op de gevangenisgevel die meester Clais uit Brussel had laten komen.221 In 

1381-84 werd Wouter de Bakere aangesteld als hoofd voor de verbouwingen aan de wallen.222 

Deze twee verwijzingen verhelderen weinig ten aanzien van Gilles le Blackere wegens de veel 

voorkomende voor- en achternaam. 

Vanroose en Klinckaert ontleedden de ordonnanties over respectievelijk de 

beeldhouwers en de retabelkunst te Brugge.223 Voor de albastsculptuur aan het graf van 

Michelle de France, de gisant en de engelen, de pleurants en het architecturale snijwerk, zou 

men op basis van de grootte en de uitwerking van de sculpturen denken aan steenhouwers, 

beeldensnijders en metselarijsnijders.224 

Het is opmerkelijk dat Woods de albastsculptuur “natuurlijk” binnen het 

steenhouwersambacht kaderde.225 De bewerking van het zachte materiaal gebeurde met 

technieken en instrumenten uit de houtbewerking, zonder beitel en hamer maar handmatig met 

holle messen en boren.226 Hout en albast hebben immers een zachtheid die steen niet heeft.227 

Bovendien werd er vaak een houten model voor een albasten beeld gesneden zodat we kunnen 

afleiden dat beide media nauw in contact stonden.228  

 

Laten we beginnen bij de altaarstukken, waar schrijnwerkers, beeldhouwers, timmerlieden, 

schilders en vergulders samenwerkten op basis van zorgvuldig onderhandelde gildenstatuten.229  

De Brugse beildesniders waren in de vijftiende eeuw onderdeel van de timmerlieden.230  

Samen met de oorghelmakers mochten zij ‘s nachts werken als een schip lag te wachten op 

lading, een duidelijk teken dat het belang van de internationale export dat van het lokale 

 
219 Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, 58–60. 
220 Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, 217 (vtnt. 1). 
221 SAB Stadsrekeningen, 1432, 59r. 
222 Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, 240. 
223 Vanroose, “Enkele aspecten van de Brugse beeldhouwkunst"; Klinckaert, “De retabelproduktie en -export te 
Brugge”. 
224 Zie voor deze laatste: Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380-1550 : Medieval Tastes and Mass 
Marketing, 116. 
225 Woods, “The Master of Rimini”, 76. 
226 G. Schoenberger, “Alabasterplastik”, in Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, 1, 1934, via 
<http://www.rdklabor.de/w/?oldid=89215>, laatst geraadpleegd 3/8/2019; T. Belyea, “Johannes ex disco 
Remarks on a Late Gothic Alabaster Head of St. John the Baptist”, Bulletin van het Rijksmuseum 47, nr. 2/3 (1999): 
104 
227 Lipińska, Moving Sculptures, 3. 
228 Woods, Cut in Alabaster, 30. 
229 Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380-1550, 8; S. Guillot de Suduiraut, “Glow and Afterglow of 
Gothic (1400-1530)”, in Sculpture, onder redactie van G. Duby en J.-L. Daval (Köln : Taschen, 2006), 491. 
230 A. Van de Velde, Het ambacht van de timmerlieden en de schrijnwerkers te Brugge (Gent, 1909), 26. 
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protectionisme en de interne concurrentie overtrof.231 De timmerlieden werden toegestaan om 

te limen dat oorghelen ende beilden toebehoort en andere niet. Deze maatregel was een 

uitzondering omdat het lijmen normaal gezien de bevoegdheid was van de schrijnwerkers. 

Timmerlieden mochten bijvoorbeeld wel scapraden (provisiekasten) maken maar enkel de 

schrijnwerkers mochten hierop beelden lijmen.232 Het vonnis uit 1466 tegen schrijnwerker Peter 

Ruroc maakt duidelijk dat retabels in eenighe ghewijde plaetsen en de outaeren […] laden of 

scapaden outaerswijs voorbehouden waren voor timmerlieden. Schrijnwerkers mochten wel 

privé-retabels maken, waarbij ongetwijfeld beeldensnijders werden betrokken.233 Een ander 

bepaling stipuleerde nog een onderscheid tussen de twee ambachten, namelijk dat de 

timmerlieden orgels boven de vijf voet moesten voorbehouden aan de schrijnwerkers.234 Zowel 

bij grote orgels, privé-retabels als gedecoreerde provisiekasten werkten de beeldensnijders dus 

voor de schrijnwerkers.  

Het staat buiten kijf dat beeldensnijders in de eerste helft van de vijftiende eeuw lid 

waren van de timmerlieden aangezien zij deel uitmaakten van het ambachtsbestuur.235 Ten 

laatste vanaf 1652 ressorteerden de beeldensnijders onder de schrijnwerkers.236 Gailliard 

concludeerde op basis van een latere ordonnantie dat de koorstoelen in Melrose gemaakt 

werden door een Brugse schrijnwerker, Cornelis van Aeltre, die eigenlijk deken was van de 

timmerlieden in 1431.237  Omdat een generatie vroeger dezelfde naam opduikt als voorman bij 

de stadwerken, mag verondersteld worden dat hij een uitgebreid netwerk had in zowel de 

constructie als het meer verfijnde werk.238 Bovendien illustreert dit dat de beeldensnijders deel 

uitmaakte van de timmerlieden binnen het bredere netwerk van de bouwambachten. Een 

samenwerking met de schrijnwerkers is zeer waarschijnlijk wegens de bevestigingen bij de 

koorstoelen. Tussen 1465 en 1486 maar waarschijnlijk de hele eerste helft van de vijftiende 

eeuw hadden beide ambachten hun kapel bij de Minderbroeders.239 De disputen in de tweede 

 
231 Klinckaert, “De retabelproduktie en -export te Brugge”, 65–67, B1-4. 
232 Van de Velde, Het ambacht van de timmerlieden en de schrijnwerkers te Brugge, 84–85. 
233 Klinckaert, “De retabelproduktie en -export te Brugge”, 32; Van de Velde, Het ambacht van de timmerlieden 
en de schrijnwerkers te Brugge, 138. 
234 Van de Velde, Het ambacht van de timmerlieden en de schrijnwerkers te Brugge, 66-69, 111, 118-9, 142-3. 
235 Zie bv. Jacop de Vos, beyldesnijdere als deken van de timmerlieden in 1433 (SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 
1422-1443, 88r). Berthelemeus de Zweertvaghere, misschien familie van Jacob, de timmerman, was deken van 
de beeldenmakers in 1433 (Id., 88v). 
236 Geelen, Ongekende glorie, 15; Klinckaert, “De retabelproduktie en -export te Brugge tussen 1380 - 1430" , 
66–69 somt de auteurs op die Gailliards retroactieve interpretatie vanuit 1652 zonder nuance overnamen. 
237 SAB Wetsvernieuwingen; Gilliodts-Van Severen en Gailliard, Inventaire des archives de la Ville de Bruges. 
section 1: Inventaire des chartes, III, 27; A. Viaene, “Een Brugse meester-schrijnwerker bekend in Schotland, 
1441”, Biekorf 3–4, nr. 76 (76 1975): 61–62; Martens, Artistic Patronage in Bruges institutions, ca. 1440-1482, 
34–35; J. Steyaert, W. Blockmans, en M. Tahon-Vanroose, Laat-Gotische beeldhouwkunst in de Bourgondische 
Nederlanden (Gent : Ludion, 1994), 204 (cat. nr. 44c); K Woods, Imported Images. Netherlandish Late Gothic 
Sculpture in England, c. 1400- c. 1550 (Lincolnshire: Shaun Tyas, 2007), 109. 
238 Gilliodts-Van Severen en Gailliard, Inventaire des archives de la Ville de Bruges. section 1: Inventaire des 
chartes, IV, 117, 174. 
239 A. Brown, Civic Ceremony and Religion in Medieval Bruges c.1300-1520 (Cambridge ; New York : Cambridge 
University Press, 2011), 322; J. Gailliard, De ambachten en neringen van Brugge, of beschryving hunner opkomst, 
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helft van de vijftiende eeuw tonen aan dat afbakeningen tussen de ambachten in de realiteit niet 

zo éénduidig waren als de statuten aangeven.240 

Voor de mini-architectuur van het graf, dient gekeken te worden naar de beeldensnijder. 

De stad betaalde bijvoorbeeld twee beildesniders die voor de timmerman Jacob de 

Zwertvaghere  de ogieven en de binnenhuisdecoratie uitsneden in een galerij aan het stadhuis.241 

De bewering van Jacobs dat het uitsnijden van architecturaal werk een bevoegdheid was van de 

beeldhouwers, is gebaseerd op een slechte lezing van Klinckaert, die de metselenarijsnijders 

naar analogie met de Antwerpen en Brussel onder de beeldensnijders plaats en in de 

bovenstaande toegestane gevallen “misschien ook” onder de schrijnwerkers.242 Jacob de 

Zwertvaghere, voor wie het snijwerk werd uitgevoerd, genoot gedurende dertig jaar de voorkeur 

van het stadsbestuur voor haar uitbestedingen.243 De link tussen deze vinder (1406) en deken 

(1423, 1426, 1429, 1432, 1435) van de timmerlieden en de artistieke ambachten is ook 

familiaal: Berthelemeeus de Zweertvaghere was vinder (1411, 1413, 1420, 1424, 1426, en 

deken (1429) van de beeldenmakers in 1411 en 1413 en in 1398 bekleedde een Pieter de 

Zweertvaghere dezelfde positie.244 De timmermannen, vader en zoon, Cornelis van Aeltre 

hadden ook goede contacten met de stad. Ze voerden inspecties aan het kanaal en tussen 1388-

1410 ontvingen ze 17 % van het totaal aan stedelijke uitgaven voor timmerwerk.245 

 

In de het kader van het graf van de Franse prinses moet omwille van de overdracht aan Tydeman 

Maes, tailleur de pierres gekeken worden naar de metsers. Tesamen met de andere 

 
bloei, werkzaemheden, gebruiken en voorregten (Brugge : Gailliard, 1854), 78. De timmerlieden zaten er al vanaf 
1300. (J. Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, Collection Histoire Pro Civitate 48 
(Brussel: Crédit Communal, 1977), 131–32 (vtnt. 9)). 
240 Sosson, Les travaux publics de la ville de Bruges, XIVe-XVe siècles, 144 (ook vtnt. 12), 150. 
241 Item doe gewrocht bi Jacoppe den Zweertvaghe den temmerman om eene camere te makene al nieuwe ende 

eene galerie d’onder in der steden huus bachten scepenenhuus daer Dolin van Thielt in woent met ii temmerlieden 

ende ii handen elc xxxvj dage. Item aldaer ende i paerdestal van nieus te berspanne en i portael te makene in 

eene camer met ii werclieden ende ii handen elc xx sd(aeghs) elken temmerman x gro. Sd(aeghs) ende elken 

handen v g. sd(aeghs) d’comt up vijl ib. xvj s. viij d. gro. Item bi den zelven ghegheven ii bei ldesniders vanden 

ogiven te snidere in de verhemelinghe  ende ander weerc aldaer noodsakelic xxxvj s. viij d. gro. Item ii zaghers 

vanden houte te zaghene verwrocht an tvors. weerc x s. gro. D’comt up al x lb. iij s. iiij d. gro.  

 Somme cxxij lb. gr. […50v]  

Item gewrocht bi den voors. Jacoppe den Zweertvaghe an de verhemelinghe van eene camere nieuwe ghemaect 

in den steden huus daer Dolin van Thielt in woent an nieuwe dueren ende veinstren […] Item bi den zelven 

ghegheven ij beildesniders die roosen maecten omme te stellene in de lijsten vanden siegen ende de beilden te 

makene up de siegen voors. xviij s. iiij d. gro. Item bi den zelven ghegheven vanden houte ende ander stoffe van 

stellinchoutte ten voors. weerc te doen bringhene ende bastimen dmen ix s. iiij d. gr. D’comt up al viij lb. xviij s. vj 

d. gr. (SAB, Stadsrekeningen, 1432, 48r, 50v) De folionummering in de stadrekening is niet correct aangezien f. 

21 een keer wordt hernomen. Op de aangehaalde folio staat dus 47. 
242 Klinckaert, “De retabelproduktie en -export te Brugge”, 51; Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces, 
1380-1550, 211. 
243 Sosson, Les travaux publics, 179, 194. (SAB Wetsvernieuwingen) 
244 SAB, nr. 114, Wetsvernieuwingen, 1397-1421, 5r, 31r, 85r, 117r, 138r, 151r, 177r; SAB, nr. 114, 
Wetsvernieuwingen, 1422-1443, 6v, 10r, 14v, 15r, 30r, 34v, 46r, 50r. 
245 Sosson, Les travaux publics, 164 (vtnt. 18), 174 
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bouwambachten (behalve de smeden) maakte ze als lid deel uit van de 17 kleine neringen.246 

Het metsersambacht bestond volgens Gailliard uit 6 verschillende letten maar (ook hier) 

baseerde hij zich op een 17e-eeuwse keure.247  De kalsnijders, die ongehouwen stenen 

bewerkten, werden al onderscheiden in 1445, wanneer in een keure werd bepaald dat ze elk 

derde jaar – zoals voorheen – een vinder voor het metsersambacht moesten aanstellen.248 De 

steenhouwers werden pas vernoemd in de zeventiende eeuw op het moment dat “de bas-reliefs 

en de gebeitelde cartouchen in de huisgevels tevoorschijn komen”.249 De proef voor de 

steenhouwers bestond in 1633 dan ook uit het tekenen van een kolom en het kappen van een 

architraaf, fries en kroonlijst, wat er duidelijk op wijst dat de decoratieve vormspecialisatie 

doorslaggevend was in de definitie van het let.250 De oprichting van de waarmerkingscommissie 

voor tegels en stenen in 1652 toont dat die economische situatie onvergelijkbaar is met die van 

de eerste helft van de vijftiende eeuw.251 In 1644 werd de eis van de meesterproef voor de 

metsers terug ingevoerd en is dus waarschijnlijk wel van toepassing op vroegere gebruiken.252 

Het bestond uit het maken van twee proefstukken, te kiezen uit een wenteltrap, een éénbogig 

venster, een achterkante porte of een scharbiliven deure.253  

Uit de opgaves blijkt dat de gezel over voldoende geometrische en constructieve kennis 

moet beschikken. Behalve het boek van Villard de Honnecourt, dat toont hoe gesofisticeerd de 

manieren van bouwen waren, zijn bijna geen documenten overgeleverd die enig licht werpen 

op een theoretische benadering van de noordelijke architectuur. De geheimhouding van de 

technieken werd bepaald in de gildenstatuten.254 Omdat kinderen van metsers geen 

inschrijvingsgeld betaalde, lag een familiale kennisoverdracht (en opvolging in het vak) voor 

de hand.255 Een familiale verwantschap omwille van kennisoverdracht is echter geen 

noodzakelijke voorwaarde voor de toetreding tot het ambacht, zoals de Brusselse casus 

verduidelijkt.256 Een vergelijking van de meesterproeven tussen de twee letten geeft aan dat de 

steenhouwers verwacht werden decoratief te werken en de metsers constructief.  

 Het decoratieve werk van Tydeman Maes, de Engelen met de Passieinstrumenten, 

hebben we hierboven al aangehaald, maar zijn constructieve kunnen blijkt uit zijn opdracht 

 
246 Sosson, Les travaux publics, 132. 
247 Vanroose, “Enkele aspecten van de Brugse beeldhouwkunst tijdens de periode 1376-1467”, 13. Gailliard, De 
ambachten en neringen van Brugge, 82. Naast de hierboven vermelde letten onderscheidde hij ook de 
plafoneerders, steenbakkers en schaliedekkers. 
248 Sosson, Les travaux publics, 133. 
249 Van de Velde, Het Bouwvak, Losse bladen over Brugsche Ambachten (Brugge, z.d.), 8, 9 (cit.) e.v.. SAB 341/1, 
s.d., 13v. 
250 Gailliard, De ambachten, 86–87. 
251 L. Janssens, Inventaris van de archieven van ambachten en gilden bewaard in het stadsarchief van Brugge 
(SAB: RAB, 2017), 862. 
252 Parmentier, Documenten betreffende Brugsche steenhouwers uit de 16e eeuw, XV. 
253 B. Beernaert en F. De Smidt (prom.), “Enkele merkwaardige verdwenen gebouwen te Brugge : de Waterhalle, 
het Steen, de Florentijnse loge, een gevel van een burgerhuis op een binnenkoer in de Nieuwstraat”, 1974, 124. 
254 H. Baeyens, “De Bouwmeesters”, in Flandria Nostra, II, 14, 16. 
255 Gailliard, De ambachten, 85. 
256 De Stobbeleir, “La corporation des maçons bruxellois”, 308 (vtnt. 6). 
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voor de Sint-Donaaskerk. In het jaar van de overdracht van de hertogelijke commissie 

verzorgde hij de stenen basisconstructie voor het orgel dat Joannes de Crane bouwde voor de 

Sint-Donaaskerk.257 De beeldensnijder kreeg naast de orgelbouwer het grootste bedrag: 85 lb. 

4 s. par. Net zoals bij het graf had Tydeman Maes dus een essentiële rol in de assemblage van 

een kunstwerk, waaraan mensen uit verschillende ambachten werkten. 

In de negentiende eeuw was Tydeman al bekend als grafsculpteur, de bovenvermelde houten 

beelden zijn kennen we sinds 1970, net zoals zijn bijdrage aan het orgel van Sint-Donaas toen 

hij verantwoordelijk was voor verschillende herstelwerkzaamheden aan die kerk.258 Deze 

diversificatie kan onmogelijk door één man of een atelier worden uitgevoerd, maar getuigt van 

een uitgebreid ambachtsnetwerk. Het is geenszins verwonderlijk dat deze specialismen zich 

binnen de bouwsector voltrokken. Tijdens de dertiende en veertiende eeuw bevond het 

artistieke bedrijf voornamelijk uit de werkzaamheden rond de grote bouwwerken. De Bauhütte 

was een atelier op de werf waar alle decoratieve en constructieve elementen van het nieuwe 

gebouw werden ontworpen.259 De diversificatie (zij het heuristisch of effectief) van de arbeid 

werd in de hand gewerkt door het individualisme van de patroons, die hun persoonlijke kapel 

wenste te decoreren en kan gelezen worden in het ontstaan van de verschillende gilden en 

letten.260 De verfijndheid van de werkmethoden kan afgeleid worden uit de graad van 

specialisatie: operius (handlanger), receptor (ontvanger), massarius (metser), expensor 

(kassier), rector fabricae of magister operis/fabricae/lapidum (bouwheer), aedificator 

(bouwer) en protomagister, wat de ontwerper lijkt aan te duiden. Een belangrijke functie was 

die van de appareilleur, de maître d’oeuvre, appelgier(der), opperwerkmeester of meester 

metser, die het plan van de bouwheer ontleedde en elke steen op de juiste afmetingen liet 

houwen. Hij berekende welke duw- en trekkrachten op de steen inwerkte en tekende aldus de 

afzonderlijke steen op ware grootte op een paneel, een berde of bord.261 In de veertiende eeuw 

werd de Doornikse kalksteen of Brabantse zandsteen op maat gehouwen vorm naar Brugge 

geimporteerd.262 Steenhouwers hadden een monopolie op de verkoop van stenen, van wit steen, 

 
257 De rolverdeling is als volgt: Joannes kreeg 384 lb. par. voor het orgel, scrinifactor (schrijnwerker) Thomas de 
Jaghere 34 lb. 12 s. par. voor verschillende onderdelen zoals blasebalgen, laden, zavelborden, 111 ghelijmde 
panneelen ende de panneelen vanden dueren, scrifices Adriaen Maes en Petrus Alaerds en serratores Joannes en 
Petrus Clerc maakten  in seris, clavibus, bouten, pinnen, ghehanghe, assen voorken, cricken, glasroeden, haken, 
gordels, spanghen en platen. Tydeman Maes kreeg 11 lb. 18 s. par. kreeg pro sex foraminibus fiendis in pilaribus 
pro trabibus imponendis sub novis organis en vervolgens 14 lb. 8 s. par.  ontving voor 4 lapidibus de scherchinis 
quadratis, operatis ac impositis in dictis pilaribus sub trabibus.  Dewitte, “Gegevens betreffende het muziekleven 
in de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge. 1251-1600”, 143-4. 
258 A. Dewitte, “Gegevens betreffende het muziekleven in de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge. 1251-1600”, 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 111, nr. 3–4 (27 februari 1974): 14; A. Dewitte, “Op en om 
een XVe eeuwse Brugse bouwwerf”, Biekorf 77 (1977): 146 (vtnt. 2). 
259 J. Białostocki, L’art du XVe siècle des Parler à Dürer, vertaald door P. Dauzat (Paris: Librairie générale française, 
1993, 81-2. 
260 Białostocki, L’art du XVe siècle des Parler à Dürer, 82 
261 H. Baeyens, “De Bouwmeesters”, in Flandria Nostra II, 14. 
262 Sosson, Les travaux publics, 95-6, 99. 
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blauw arduin en albast.263 Veel van deze taken vinden we ook terug in de figuur van Tydeman 

Maes, die de verbouwingen van Sint-Donaas begeleidde. 

 

De bouwondernemers moesten kapitaalkrachtig zijn om de uitbestedingen van de stad 

voor te schieten en de leveringen van het materiaal te verzekeren. De controle over de 

materialen, waarbij kapitaal en vaak reistijd voor nodig was, werkte de monopolisering van het 

werk door enkele “entrepeneurs” in de hand.264 De exacte positie van deze ondernemers blijft 

onzeker aangezien de gegevens veelal beperkt blijven tot concrete namen en bedragen. De 

sociale context afleiden uit de normatieve bronnen gaat voorbij aan de realiteiten op de 

werkvloer.265 De scheidslijnen tussen de ambachten en de taken zijn niet duidelijk te trekken. 

Wel kan ervan uitgegaan worden dat er een grote vrijheid was ten aanzien van de tewerkstelling 

in onderaanneming waarbij ongetwijfeld het beschikbare kapitaal en sociale netwerken de 

doorslag gaven in de opdracht aan de bouwondernemer.  

De beste referentie om de economische positie van Gilles le Blackere te kennen is via 

Tydeman Maes. Het atelier van de steenhauwere produceerde houtsnijwerk en construeerde een 

stenen platform voor het orgel van de kerk en was bouwheer van Sint-Donaas. Net zoals de 

topondernemers, timmermannen Cornelis van Aeltre of Jacob de Zwertvaghere was hij dus 

ongetwijfeld een rijk ondernemer, die een breed gamma aan ambachtslieden wist te 

coördineren. De hertogelijke keuze voor de overdracht aan Tydeman Maes berustte op zijn 

expertise in het beeldhouwen, zijn netwerk onder de verschillende ambachten, zijn ervaring in 

de assemblage, de kwaliteit van zijn atelier en zijn connecties in de steenhandel. 

 

  

 
263 Gailliard, De ambachten en neringen ; Parmentier, Documenten betreffende Brugsche steenhouwers uit de 
16e eeuw, XIII. 
264 Sosson, Les travaux publics, 188. 
265 Sosson, Les travaux publics, 201. 

Fig. 7. Jan van Eyck, 

Annunciatiediptiek 

(detail), 39 x 24 cm. 

Olieverf op paneel, 

c. 1433-35, Museum 

Thyssen-

Bornemisza, Madrid. 

.(www.closertovane

yck.kikirpa.be) 
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2.4.Funeraire albastsculptuur in Champmol en Vlaanderen 

 

Om de juiste context van de beeldhouwer te kennen kijken we naar het materiaal en de opdracht. 

Als opstapje naar het volgende hoofdstuk over het Rimini-altaarstuk wordt gekeken naar de 

symbolische kwaliteiten van de funeraire albastsculptuur. De commissie bepaalde de materialen 

en de vormgeving. Daarom wordt eerst gekeken naar het materiaal en daarna naar de funeraire 

albastsculptuur van de Bourgondische hertogen en in Vlaanderen. 

 

2.4.1. Albast als materiaal 

 

De dialoog tussen en imitatie van verschillende media werd beschouwd als een extreem staaltje 

van vakmanschap: de Limbourg-broers gaven hun broodheer, de hertog de Berry, als 

nieuwjaarsgeschenk een geïmiteerd boek, helemaal uit hout, dat tussen de echte manuscripten 

van de hertog werd bewaard en op de beroemde Januari-folio van de Trés Riches Heures 

incorporeerden ze ingenieus een wandtapijt in de feestzaal. André Beauneveu imiteerde 

beeldhouwwerk, mogelijks albast, in de psalter voor dezelfde patroon.266 Een beschrijving van 

Panofsky over de Annunciatiediptiek van Jan van Eyck in Thyssen-Bornemisza gaat als volgt 

(Fig. 7): 

 

 

“In fact, the two pictures are so sophisticatedly conceived and, in a sense, so colourful 

that they transcend the limitations of ordinary grisailles. They well deserved to be promoted to 

the status of a self-sufficient diptych which may be described as a symphony in marble – marble 

of different grain, different hue and different polish. The carved mouldings of the actual frames, 

treated so as to look like grey marble, merge, as it were, with the painted mouldings of simulated 

ones; though these are somewhat lighter in color, it takes some time to tell where reality ends 

and fiction begins. And the simulated frames enclose what purports to be flat marble slabs so 

dark so highly polished that they reflect the backs of the snow-white “statues” in front of 

them.”267 

 

Jan van Eyck imiteerde in deze grisailles niet het voor kunstwetenschapper zo evidente marmer 

maar albast. De weerkaatsing van het beeld op de donkere achtergrond heeft veel weg van hoe 

een albasten Michelle de France op haar Dinantse steen zou rusten.268 De toonaangevende 

kunsthistoricus leek het omgekeerde probleem te hebben als Dürer, die het marmeren beeld van 

 
266 Nash, Northern Renaissance art, 117–19. 
267 E. Panofsky, Early Netherlandish Painting : Its Origins and Character (Cambridge (Mass.) : Harvard university 
press, 1953), 292 (nadruk toegevoegd). 
268 Woods, Cut in Alabaster, 176–77. 
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Michelangelo te Brugge omschreef als “das alawaser Marienbildt zu Unser Frauen”269. De 

Nederlandse pelgrim Jacques Lesaige beschreef de marmeren klokkentoren van de Duomo en 

de marmeren fonteinen in Firenze als albast.270 Voor zowel het marmer als het albast van de 

tombe van Filips de Stoute werd in de documenten van de bestelling van de materialen voor 

beeldhouwer Claus Sluter  gerefereerd naar albast, hoewel de kunstenaar ongetwijfeld 

vertrouwd was met de verschillende eigenschappen tussen de materialen.271 Het onderscheid in 

de documenten tussen de twee materialen is voor onze streken moeilijk te maken voor het begin 

van zestiende eeuw.272 Claus Sluter kocht voor een exuberant bedrag van 400 francs albast van 

de Genuese handelaar Cristoffle de le Mer. Het gaat hier over Italiaans marmer, terwijl het 

‘marmer’ dat hij uit Dinant kocht zwarte, gepolijste kalksteen was.273 Het marbre dat Hughe 

Goethals leverde voor het Gentse graf was gelijkaardig.274 

Aangezien in het Noorden witte, glanzende (“lustrous”)  steen altijd albast was, is het logisch 

dat noorderlingen deze term gebruiken. 

 

“There is no suggestion that alabaster was viewed as an inferior substitute for marble [in 

northern Europe and Spain] in these territories during this period; it was simply the local 

equivalent.”275  

 

Het verschil tussen albast en marmer was op sommige vlakken verwaarloosbaar. Museum 

Mayer van den Bergh heeft drie gelijkaardige Passie-scenes, waarvan er twee in albast en één 

in marmer.276 De juxtapositie van een albasten en een marmeren Maagd die werden 

tentoongesteld in Mechelen in 1864, toont aan dat curator Weale zich ook al bewust was van 

de iconografische en stilistische affiniteiten van de twee materialen.277 Het marmer dat de 

Franse koningen uit Italië lieten komen voor hun graven in Saint-Denis, was in de veer- en 

vijftiende eeuw enkel weggelegd voor de Rois trés Catholiques.  

Het Noord-Europese albast en Italiaans marmer hebben gelijkaardige eigenschappen: 

het bestaat in zuiver witte vorm en met (gekleurde) aders en “clouding”. De lage densiteit en 

 
269 A. Dürer en H. Rupprich, “Autobiographische Schriften ; Briefwechsel ; Dichtungen ; Beischriften, Notizen und 
Gutachten ; Zeugnisse zum persönlichen L.eben”, Schriftlicher Nachlaß 1 (1956): 168. 
270 J. Le Saige, Voyage de Jacques Le Saige, de Douai à Rome, Notre-Dame-de-Lorette, Venise, Jérusalem et autres 
saints lieux, onder redactie van H.-R. Duthilloeul (Douai: Adam d’Aubers, 1851), 19, 20. 
271 Woods, Cut in Alabaster, 10. 
272 Woods, Cut in Alabaster, 46. 
273 Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterranean Europe in the Later Middle Ages”, 88. 
274 Zie 2.3.3 
275 Woods, Cut in Alabaster, 7. De term marmer was niet onbekend in het Noorden, maar werd geassocieerd met 
de donkere toetsteen, zoals de zwarte steen uit Dinant, Doornik, Purbeck-marmer, eigenlijk allen donkere 
kalksteen. (Id., esp. vtnt. 3) 
276 Hans Nieuwdorp en Iris Kockelbergh, Museum Mayer Van Den Bergh Antwerpen (Brussel : Gemeentekrediet, 
1992), 72. 
277 W. Weale en J. Maes, Album des objets d’art religieux du Moyen âge et de la Renaissance exposés à Malines 
en 1864 (Bruxelles : Maes, 1864), nr. 10–11. 
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refractie-index maakt het doorzichtig, in die mate zelfs dat het, net als het eveneens 

gipshoudende seleniet, voor ramen werd gebruikt. Albast heeft daarnaast het voordeel dat het 

zacht is, zeker wanneer net ontgonnen, waardoor het snel en gemakkelijk kan bewerkt worden. 

Een nadeel van albast is de gevoeligheid voor vocht waardoor het materiaal een schilferig 

uiterlijk krijgt, een eigenschap die in het geval van het functionele gebruik voor ramen minder 

erg is dan voor de esthetische kwaliteiten van sculpturen.278  

Wanneer beeldhouwers albast gebruikten, dienden ze wel rekening te houden met de 

aders en onzuiverheden. Meestal werden deze voorbehouden voor de plekken waar ze minst 

zouden opvallen, maar het kon ook een dankbaar effect zijn: Beauneveu gebruikte de 

paarsachtige verkleuring in het gesteente om het gezicht van de H. Catherina van Alexandrië 

een warmer uiterlijk te geven.279 In het Rijksmuseum bevindt zich een Johannes-in-Disco, 

waarvan het traditioneel-iconografische litteken gevormd wordt door de ader van het albast 

(Fig. 8).280 Deze laatste illustreert dat de natuurlijke ‘misvormingen’ gebruikt konden worden 

als compensatie voor een polychromie, die enkel de belangrijkste delen benadrukte.281 Het 

albast van de het graf van Filips de Stoute kwam uit Vizille en Dauphiné, vertoonde licht wat 

aders en eens gepolijst bezat het een fijne ivoren toon.282 Albast kan enkel gelinkt worden aan 

middeleeuwse mijnen indien deze niet volledig geleegd zijn. Hoewel het Parijse bassin over 

albastmijnen beschikt, werden deze hoogstwaarschijnlijk ontgonnen voor het gips.283 De 

specifieke samenstelling kan in die gevallen een reconstructie van de handelsroutes 

verduidelijken, maar hierbij dient wel de kanttekening gemaakt worden dat bij een groot 

kunstwerk soms albast uit verschillende mijnen werd gebruikt. De ontginning gebeurde eerst in 

open mijnen terwijl men later ondergronds ging.284 Behalve in England, waar grotere blokken 

albast te vinden zijn, was een zoektocht naar de juiste maat van blok geen sinecure en vaak 

moesten verschillende blokken aan elkaar gemaakt worden met verbindingen. In het geval van 

een Maagd met Kind in het Sint-Janshospitaal, werd het Christuskind apart gemaakt, wat de 

uitvoering van de personages ongetwijfeld vergemakkelijkte in tegenstelling tot wanneer het 

uit één blok werd gemaakt.285  

 

 
278 Woods, Cut in Alabaster, 8–9, 11. 
279 Woods, Cut in Alabaster, 13–14. 
280 T. Belyea, “Johannes ex disco. Remarks on a Late Gothic Alabaster Head of St. John the Baptist”, Bulletin van 
het Rijksmuseum 47, nr. 2/3 (1999): 105. 
281 Belyea, “Johannes ex disco”, 106. 
282 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 11. 
283 Woods, Cut in Alabaster, 14. 
284 Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterrean Europe in the Later Middle Ages”, 86-7. 
285 Woods, Cut in Alabaster, 26. 
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Fig. 8. Anoniem, Hoofd van Johannes de Doper (fragment van een Johannesschotel), h. 

26,7 cm., albast, c. 1500, Rijksmuseum, Amsterdam. (via 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/onderwerpen/johannes-de-

doper/objecten#/BK-1998-1,0) 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/onderwerpen/johannes-de-doper/objecten#/BK-1998-1,0
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/onderwerpen/johannes-de-doper/objecten#/BK-1998-1,0
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2.4.2. Bourgondische grafsculptuur  

 

Ondanks hun bijdrage aan de Notre-Dame van Beaune, Cîteaux, Saint-Lazare d’Avallon of 

Saint-Chapelle te Dijon uitte de Capétingse tak van de Bourgondische hertogen zich soberder 

dan hun Valois-opvolgers, die uitblonken in praal en weelde.286 Philips de Stoute specifieerde 

in zijn testament dat hij in “Champmol” wilde begraven worden. Jean de Marville, de 

beeldenmaker van de hertog die onder Jan van Luik had gewerkt aan het graf van Karel V, werd 

opgedragen om te werken aan het graf van Filips de Stoute. Hij werd tewerkgesteld vanaf 1372-

73 behalve de 172 dagen dat hij in Brugge bezig was. Het valt trouwens op dat de meeste namen 

van de medewerkers Uit de Nederlandse contreien komen: Philippot Vanerem, Claux Celoistre 

(Claus Sluter), Gillequin Tailleleu en zijn zoon Tassin, Liefvin de Hane en zijn broer Mant, 

Hennequin Van Claire en Thomassin dit Larmite uit Ieper.287 De grafplaat waarop zijn gisant 

kwam te liggen, was – net als bij Michelle de France - uit Dinants marmer gemaakt; de engelen 

die zijn helm dragen, de leeuw aan zijn voeten en de vier zijden met architecturale omlijsting. 

Dit was het werk van twee Doornikse beeldhouwers, Philippe Van Eram en Claus de Hane. 

Harlemenaar Claus Sluter volgde de Marville op in 1389. Het albast werd verder afgewerkt 

door Pierre Beauneveu, die voor de Berry werkte, en Robert Loisel uit Parijs. Bij de dood van 

de hertog was het graf nog niet helemaal afgewerkt. Wanneer drie maanden na het overlijden 

van zijn vader de nieuwe hertog, Jan zonder Vrees, aan Sluter opdroeg om de plorants af te 

werken, waren er nog maar twee klaar, terwijl Jean de Marville al veertig plaatsen had voorzien 

in het maaswerk. Hij diende zijn statuettes dus aan te passen aan een architecturaal decor, dat 

niet door hem was ontworpen. Het maaswerk beperkte de Haarlemse ontwerper in zijn 

uitvoering van de pleurants, aangezien de afmetingen al bepaald waren en in sommige gevallen 

de driedimensionaliteit van de beelden niet tot zijn volle recht liet komen.288 De invloed van 

Sluters beelden kan moeilijk overschat worden: “De weerstand van de materiële grenzen” is 

een kenmerk dat door Sluter werd geïnstalleerd om overgenomen te worden door Jan van Eyck 

en de Rimini-meester.289 Een ander kenmerk tussen de anonieme meester en Claus Sluter is het 

formaat: De apostelen van het Rimini-altaarstuk en de pleurants zijn allemaal ongeveer 40 cm. 

Er wordt vaak beweerd dat de pauselijke aflaten uit de zestiende eeuw voor de pelgrims naar 

Champmol een teken zijn van de uitstraling van het hertogelijke project. De aflaten waren 

echter zeer bescheiden in vergelijking met andere aflaten en dienden in de eerste plaats om de 

inwonende Kartuizers zonder zonden naar het hiernamaals te laten vertrekken, niet de 

bezoekers die de kunstwerken kwamen bekijken.290 

 
286 Casier, Les imagiers de la Chartreuse de Champmol à Dijon, 1. 
287 Casier, Les imagiers de la Chartreuse de Champmol à Dijon, 5. 
288 Quarré, La sculpture en Bourgogne, 5–8. 
289 D. Goodgal-Salem, “Influence of Claus Sluter’s sculpture”, 519. 
290 Casier, Les imagiers de la Chartreuse de Champmol à Dijon, 3; S. Nash, “Claus Sluter’s ‘Well of Moses’ for the 
Chartreuse de Champmol Reconsidered: Part III”, The Burlington Magazine 150, nr. 1268 (2008): 274–75. 
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Net als zijn broers, de Franse koning, de duc de Berry en de Duc d’Anjou verzamelde 

Filips de Stoute een arsenaal aan kunstwerken en kunstenaars rond zijn verblijfplaats te Parijs, 

dat in de tweede helft het centrum was van de luxe-cultuur door het samenkomen van Italiaanse 

kunsthandelaars en Vlaamse kunstenaars. Wat deze laatste betreft had Filips natuurlijk een 

voorsprong op zijn broer: naast de schilders Broederlam, Malouel, Bellechose en de Beaumetz 

kwamen ook de beeldhouwers de Werve, Malouel, de Baerze, de Haine en Sluter uit de 

gebieden ten noorden van Parijs.291 De grootste investering in Champmol gebeurde tussen 1385-

1404 tussen de Filips de Stoutes erfenis van Vlaanderen en zijn dood. Vanaf 1396 vertonen de 

rekeningen een daling in de aankoop van schildersmateriaal. Het zwaartepunt van Bourgondië 

verschoof naar Vlaanderen en Jan zonder Vrees hield zich te veel bezig met Franse affaires. 

Afgezien van de hertogelijke tombe en sommige panelen voor de altaren, was er al enorm veel 

werk verzet.292  

De bouw van het Kartuizerklooster te Champmol maakte Dijon een nieuw zwaartepunt 

in de contacten tussen kunstenaars. Hoewel Bourgondië een tweederangspositie krijgt in het 

Bourgondische Rijk ten voordele van Vlaanderen en Filips de Goede moeite had om 

beeldhouwers te vinden voor het graf van zijn vader, bleef de stad van belang in de regionale 

kunstproductie.293 Naast eerder vermeldde schilders en beeldhouwers, die ofwel ter plekke in 

een atelier of op afstand per commissie werkten, stond Jan de Liège in voor de kasten, Colart 

Joseph uit Dinant deed het metaalwerk, Perrin de Longchamps en Jean de Gironne glazuurden 

de tegels en Robert de Cambrai blies het glas zodat gerust kan gesteld worden dat het klooster 

een Gesammtkunstwerk van overwegend Vlaamse en Noord-Franse kunstenaars.294  

 

 

 
291 S. Jugie, The Mourners : Tomb Sculptures from the Court of Burgundy (Dallas: FRAME; Dijon: Musée des Beaux-
Arts ; New Haven [Conn.] : in association with Yale University Press, 2010), 21. 
292 Nash, “‘Pour couleurs et autres chose prise de lui ...’: The Supply, Acquisition, Cost and Employment of 
Painters’ Materials at the Burgundian Court, c. 1375-1419”, 100. 
293 S. Jugie, The Mourners, 22. 
294 S. Jugie, The Mourners, 23, 25. 
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Fig. 9. Claus 

Sluter/Claus de Werve, 

Pleurant van het graf 

van Philips de Stoute, 

albast , h. 40,2 cm. 

1404-1410,  Musée des 

beaux-arts, Dijon 

(http://www2.culture.g

ouv.fr.) 

http://www2.culture.gouv.fr./
http://www2.culture.gouv.fr./
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De commissie van het graf van Jan zonder Vrees duurde meer dan vijftig jaar. De eerste 

twintig jaar na zijn dood had Claus de Werve (†1439) geen passend albast gevonden. Zijn 

opvolger, de Aragonees Jean de la Huerta, kreeg vier jaar na zijn dood de opdracht om het graf 

van de vermoorde hertog te maken in overeenstemming met de afmetingen en de kwaliteit van 

het graf van Filips de Stoute. Dinantse, zwarte steen werd gebruikt voor de tombe en zijn sokkel 

en de arcades, pleurant (Fig. 9) en gisanten werden uitgesneden in Salins’ albast. Niet alleen 

verantwoordelijk voor het graf maar ook concessiehouder van de Bourgondische goud-, “azuur-

“ en zilvermijnen, liet hij de opdracht voor wat het was en verliet Dijon in 1456. Filips de Goede 

trok vijf jaar later Antoine Le Moiturier aan. Hij was de neef van Jacques Morel, die de tombe 

van Charles de Bourbon en Agnés de Bourgogne had gemodelleerd naar het graf van de eerste 

Bourgondische Valois-hertog. Tussen 1466 en 1469 werkte deze beeldhouwer uit Avignon de 

arcades en de pleurants af. Een jaar later werd het graf bijgezet in het koor van Champmol.295  

Ondanks de bepaling dat het graf van Jan zonder Vrees gelijkaardig moest zijn aan dat 

van zijn vader, zijn er opmerkelijke verschillen: de pleurants zijn uitgevoerd zonder basis, “ << 

tabernacles>> “ bekronen de cherubijnen en de arcades zijn ontdubbeld wat niet alleen sommige 

pleurants letterlijk in de schaduw plaatst maar ook de architecturale versieringen, die sowieso 

al geraffineerder zijn dan die van eerdere voorbeelden compliceren. De volgorde van de 

rouwstoet werd gevolgd zoals in werkelijkheid. De vereeuwiging van de funeraire ceremonie 

in reliëf stamde al uit de dertiende eeuw, maar Sluter verzorgde hier driedimensionale 

sculpturen (Fig.. 9). Afgezien van de volgorde van de rouwstoet realistisch te volgen (zegel- en 

waterdrager, clerus, de familie van de hertog, het hovelijke huishouden en de hertogelijke 

officieren) gaf de driedimensionale uitbeelding werkelijkheidswaarde aan de funeraire 

sculptuur. De volgorde van de pleurants werd in 1945 gereconstrueerd op basis van achttiende-

eeuwse tekeningen, toen de statuettes waren bevestigd met lood.296  

Omdat Claus de Werve, Sluters neef, vanaf 1396 als medewerker van zijn oom en na 

diens dood in 1404 als leider van het project de taak op zich nam is het moeilijk vast te stellen 

wie uiteindelijk verantwoordelijk was voor de iconografische vernieuwing, de diversiteit van 

de expressie en de verschillen in handgebaren in vergelijking met de éénvormigheid die eerdere 

exemplaren kenmerkte. De uitvoering beruste waarschijnlijk eerder bij de Werve dan bij Sluter, 

maar het plan kan daarvoor door de laatste bedacht zijn.297 Boven het maaswerk loopt een 

banderol met het devies en hopbladeren.298 Op basis van de verschillen tussen de  toegeschreven 

werken van Antoine Le Moiturier (poorten van Saint-Antoine te Viennois en de engelen van 

Saint-Pierre d’Avignon, het graf van Philippe Piot met zijn monumentale pleurants) en Juan de 

la Huerta (retabel des Mâchefoing te Rouvres) werden de dynamischere en expressievere 

beeldjes toegeschreven aan de laatste terwijl die van Antoine zich kenmerken door een kalme 

 
295 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 13-4. 
296 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 8 (zie vtnt. 1 voor de reconstructie). 
297 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 9-10. 
298 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 14-5. 
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houding en een sobere drapering. Hoewel de meeste pleurants verschillen in gestes, houding, 

kapsels en stofuitvoering werden de kopieën van het graf van Filips de Stoute, de bisschop en 

de laatste figuren, die tot het hof behoren, toegeschreven aan de compagnons van meester-

beeldhouwers, zoals Guillaume Amy of Jean Conteke.299  

Het albast voor het grafmonument van Filips de Stoute werd verkregen in de mijnen van 

Notre-Dame-de-Mésage bij Vizille nabij Grenoble, zoals voor de tombe van kardinaal 

Estouteville in 1475 en 1477.300 Het albast dat Jean de la Huerta gebruikte voor het graf van Jan 

zonder Vrees kwam uit Salins.301 

Een later voorbeeld van hertogelijke funeraire sculptuur in Brugge staat, is dat van Maria 

van Bourgondië waar Pieter de Beckere, een Brussels goudsmid, de leiding had.. Bij haar graf 

liet hij de pleurants achterwege om via de wapenschilden en stamboom de Bourgondische 

legitimiteit iconografisch uit te dragen.302 De snelle uitvoering van dit graf maakt duidelijk hoe 

noodzakelijk Maximiliaan het vond snel zijn dynastieke rechten te bevestigen middels zijn 

jonggestorven echtgenote. De reden dat Keizer Karel het graf van Karel de Stoute pas 70 jaar 

later liet uitvoeren, kan motieven hebben gehad.303 De uitvoerders van het graf  moesten dus 

niet noodzakelijk beeldhouwers zijn, maar vooral iemand die voldoende kapitaal en connecties 

had om de opdracht uit te voeren. 

 

De opdrachten in Champmol verschillen dus duidelijk van de commissie van het graf van 

Michelle de France. Deze laatste voltrok zich binnen het netwerk van Vlaamse en Brabantse 

ambachtslieden en leveranciers, terwijl in Champmol een hertogelijk atelier werd opgetrokken. 

Wanneer Filips de Goede zijn opdrachten voor graven van Anna van Bourgondië in Parijs en 

Louis van Male in Lille bestelde, nam hij – net als bij dat van Michelle de France – zijn 

toevlucht tot lokale ambachtsmannen.304 De leveringen van het albast gebeurde zeer 

waarschijnlijk via andere aanvoerlijnen, aangezien de leveringen aan Tydeman Maes over zee 

en waarschijnlijk uit England kwamen en niet over continentale wegen. 

 Er zijn ook gelijkenissen tussen het graf in de Sint-Baafsabdij en die van Champmol. 

Beide kenden een vervanging van uitvoerder en de iconografie van het Gentse graf was 

geïnspireerd door de werken in Dijon. Latere opdrachten van de hertog zouden meer de nadruk 

leggen op de legitimiteit door de incorporatie van hertogelijke familieleden als pleurants, terwijl 

bij Michelle de France de rouwstoet beter de realiteit waarspiegelde. 

 
299 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 15-6. 
300 Woods, Cut in Alabaster, 19; Dehaisnes, Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la 
Flandre, l’Artois et le Hainaut avant le XVe siècle, 678. 
301 Quarré e.a., La sculpture en Bourgogne à la fin du moyen âge, 14. 
302 A. Pinchart, Notice historique sur Pierre de Beckere, auteur du mausolée de Marie de Bourgogne à Bruges  
(Bruges : Vandecasteele-Werbrouck 1852., 1852); A. Roberts, “The Chronology and Political Significance of the 
Tomb of Mary of Burgundy”, The Art Bulletin 71, nr. 3 (1989): 376–400. 
303 V. Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge voor 1578, (Brugge : Raaklijn, 1976), III, 686–700 (nr. 611). 
304 Nys, “‘En ramenbrance de ses predecesseurs’. Tendaces de la sculpture officielle sous Philippe le Bon et 
Charles le Téméraire”, 338–46. 
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2.4.3. Funeraire albastsculptuur in Vlaanderen 

 

De analyse van Bossuyt over de Ieperse grafcultuur is hoofdzakelijk van textueel-historische 

aard. Hij behandelde onder “Formele Aspecten” voornamelijk de analyse van de grafinscripties. 

Over het materiaal is hij kort maar duidelijk: het meest voorkomend was blauw-grijze 

arduinsteen uit Doornik. In twee grafbeelden werd gesproken van pierre de touche of toetsteen. 

Bij Barbara van Horenbeke zijn haar gezicht en handen in albast ingelegd. Enkel het graf van 

Louise de Laye is uit zwarte marmer. In zeldzame gevallen werd witte marmer gebruikt, al dan 

niet als incrustatie.305   

Omdat in de meeste gevallen de épithafiers te Brugge enkel het coloriet vermelden van 

de steensoort, zijn ze moeilijk te classificeren als steensoort. Slechts hier en daar wordt marmer 

vermeld, maar deze term is misleidend. Vermeersch stelde vast dat de witte stenen – op twee 

12e-eeuwse voorbeelden na – pas vanaf de tweede helft van 14e eeuw veel werden gebruikt voor 

met metaal geïncrusteerde grafmonumenten, een tendens die zich zodanig versterkt dat in de 

eerste helft van de 15e eeuw het merendeel van de getraceerde grafstenen in witsteen zijn 

uitgevoerd. Nadien nam het gebruik van stenen met deze kleur af.306 Vanuit de premisse dat de 

opdrachtgevers zich bewust waren van de slijtage van vlakke vloerzerken en van de zachtheid 

van albast, kan verondersteld worden dat vlakke grafmonumenten niet uit albast werden 

gemaakt.  

 Voor de verheven grafmonumenten wordt albast wel gebruikt en het contrast met de 

donkere stenen verlevendigde deze funeraire afbeeldingen. Verheven monumenten van 

overwegend witte steen zijn zeldzaam, maar wat betreft de wandversieringen en de gisanten is 

het gebruik van deze steenkleur de norm. Net zoals in England werd hiervoor albast gebruikt 

en zou het gebruik van marmer pas te Brugge voorkomen vanaf de zestiende eeuw.307 Robrecht 

van Bethune, gestorven in 1322, liet een graf maken dat uit zwarte toetsteen en versieringen uit 

marbre met een figuur onder een tabernakel van albast. Zijn zoon Robrecht van Cassel had in 

de kerk van Waasten een tombe met een albasten gisant.308 Het graf van Lodewijk van Nevers, 

dat in de Sint-Donaaskerk werd geplaatst, is nog een Brugs voorbeeld van albasten funeraire 

sculptuur van rond de helft van de veertiende eeuw. De baldakijn en de materiaalpolychromie 

zijn gelijkaardig aan de iconografie van het graf van Michelle de France, al zijn de engelen 

afwezig en zijn ridderlijke symbolen zoals een schild en een leeuw toegevoegd.309 Het valt 

daarbij op dat de graven van Vlaanderen tegelijkertijd met hun koninklijke tegenhangers 

 
305 S. Bossuyt, “Rijke stinkerds : editie en analyse van de middeleeuwse grafinscripties te Ieper(1118-1566)” 
(2000). via http://www.ethesis.net/ieper_graf/ieper_graf_inhoud.htm. Zie 1.1.2. Methodologie en 3.2. Formele 
Analyse. 
306 Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge, I, 119–21. 
307 Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge, I, 122. 
308 A. Viaene, “Abdijen en kapittelkerken als laatste rustplaats van de graven van Vlaanderen, 879-1455”, Biekorf 
74 (1973): 28, 31. 
309 Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge, II, 44–52 (nr. 43). 

http://www.ethesis.net/ieper_graf/ieper_graf_inhoud.htm
http://www.ethesis.net/ieper_graf/ieper_graf_deel_I_hfst_1.htm#1.1.%20Methodologie%20en%20begrenzing
http://www.ethesis.net/ieper_graf/ieper_graf_deel_I_hfst_3.htm#3.2.%20Formele%20analyse
http://www.ethesis.net/ieper_graf/ieper_graf_deel_I_hfst_3.htm#3.2.%20Formele%20analyse
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beginnen met de funeraire albastsculptuur.310 Dus, in plaats van dat het graf in de Sint-

Baafsabdij het Champmol-model volgt, is deze laatste eerder een verderzetting van de Vlaamse 

traditie van funeraire beeldhouwwerk. De vernieuwing van Champmol lag in de eerste plaats 

in de driedimensionale uitwerking van de pleurants. Dat de hertog initieel Nederlandse 

kunstenaars aantrok voor de werken in Champmol kan begrepen worden door de 

voortrekkersrol die Vlaanderen speelde in de albasten grafsculptuur op het continent. 

 Wat betreft de gedenkstenen zijn de zachtere steensoorten evident in trek. Evident want 

zij zijn gemakkelijker te bewerken om letters in te graveren. Deze gedenkstenen worden 

populair op het moment dat de witte kleur “bovenmatig” succesvol wordt in de funeraire 

sculptuur.311 

  

 

2.5. Conclusie: de positie van Gilles le Blackere 

 

Vanuit het voorgaande kunnen we slechts bij benadering de positie van Gilles le Blackere 

bepalen. De sociale mobiliteit en osmose tussen de verschillende stedelijke, politieke en 

culturele groepen maken een éénduidige sociale classificatie niet mogelijk op basis van de 

bronnen.312 Ze onthullen daarentegen een netwerk van connecties waarlangs de beeldhouwer 

kan omschreven worden. Heuristisch onderscheidde Martens zeven parameters om de status 

van de kunstenaar te meten, zoals inkomsten, economische positie, bezit, lidmaatschap bij 

verenigingen en familie.313  

Gilles le Blackere, tailleur d’imaiges, werkte ongetwijfeld binnen het Brugse 

ambachtssysteem. De afwezigheid in de hertogelijke bronnen over andere commissies aan hem 

plaatsen hem niet op het niveau van een hofkunstenaar. Op basis van de materiële kwaliteiten 

van albast gaan we ervan uit dat hij beeldensnijder was en dus tot de timmerlieden behoorde. 

Zijn loon voor de opdracht was het normale meesterloon. Het is bijna zeker dat hij familie was 

van Loy le Blackere, die de steen leverde, maar ook hofleverancier was van stoffen, 

edelsmeedwerk en bont. Omwille van de patricisch context waarin de luxe-handel verliep, de 

hertogelijke opdracht en de ambachtelijke sctructuur waarbinnen Gilles zich bewoog, stond de 

beeldhouwer niet te ver af van de culturele productie rond het Gruuthuuse-handschrift.  

De verschillende ambachten, die bij de opdracht betrokken waren, maakten dat het 

beschikbare kapitaal en het sociale netwerk bepalend waren voor de keuze van de kunstenaar 

door de hertog, niet de specialisatie. Als tailleur d’imaige behoorde Gilles le Blackere 

waarschijnlijk tot het beeldensnijdersambacht, maar kan niet gesproken worden van een 

gespecialiseerde albastbewerker. We hebben Gilles le Blackere vergeleken met Tydeman Maes, 

 
310 Schoenberger, “Alabasterplastik”. 
311 Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge, I, 122. 
312 Dumolyn e.a., “Production, Markets and Socio-Economic Structures II: C. 1300-c.1500”. 
313 Martens, “The Position of the Artist in the 15th Century: Salaries and Social Mobility”, 387–414. 
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één van de grote bouwondernemers van Brugge. Tydeman Maes stond in voor de coördinatie 

tussen de verschillende Vlaamse ambachtslieden en koopmannen die meewerkten aan het graf. 

Vanwege deze overdracht is het aanlokkelijk om ook Gilles le Blackere als bouwheer te 

positioneren. Dit zou betekenen dat de beeldensnijder, net als de goudsmid bij het graf van 

Maria van Bourgondië, een belangrijke inventieve kracht was die ook de werkzaamheden 

regelde. De positie van ‘de’ beeldensnijder kon verschillen. Sommigen werkten in 

onderaanneming bij mannen zoals Jacob de Zweertvaghere of Cornelis van Aeltre, anderen 

genoten zo’n status dat ze tot ambachtsdeken werden verkozen. Wegens de hertogelijke 

commissie kan ervan uitgegaan worden dat hij tot de topbeeldensnijders van Brugge behoorde, 

mede dankzij zijn goede handelscontacten met Loy le Blackere, die in één keer het (bijna) 

volledige volume albast kon leveren . 

Van een gespecialiseerd albastatelier hoeft in elk geval niet uitgegaan te worden. De 

vermelding tailleur d’imaiges albastre staat niet in de vijftiende-eeuwse bron. Bovendien was 

de hertogelijke commissie te uitzonderlijk om aan één specialisatie over te laten.  

Een familiale band met de peltiers- of makelaarsfamilie is onwaarschijnlijk, 

hoofdzakelijk omwille van de achternaam. Een tweede reden is het andere sociale profiel. De 

Backeres domineerden de peltiersambachten en laveerden strategisch tijdens de politieke 

turbulenties om zich van bontverkoper op te werken tot makelaar. Over Loy Le Blackere horen 

we, behoudens vier hofleveringen van diverse luxeproducten, niets anders in de bronnen. Hij 

was waarschijnlijk een rijke koopman, maar geen hostelier. Zijn hofleveringen zijn van een 

totaal andere aard dan die van de peltiersfamilie De Backere.  

 Wegens de hertogelijke opdracht, de Spaanse beelden van Tydeman Maes en de 

handelscontacten van Loy bevond Gilles le Blackere zich op een kruispunt in het Europese 

netwerk van de kunsthandel. Deze vaststelling leidt ons dan naar het volgende hoofdstuk, het 

Rimini-altaarstuk. 
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Fig. 10.. Meester van Rimini, Het altaarstuk van Rimini, c. 1430, albast met resten 

polychromie, Liebieghaus, Frankfurt-am-Main (http://newsroom.liebieghaus.de) 

http://newsroom.liebieghaus.de/en/topics/restoration-rimini-altarpiece


65 
 
 

3. De Meester van Rimini 

3.1.Historiografie van de lokalisering van de Rimini-meester 

 

De Meester van Rimini dankt zijn naam aan het altaarstuk, dat nu in het Liebieghaus in 

Frankfurt wordt gerestaureerd. De iconografie, de stijl en het materiaal dienden als basis voor 

de samenstelling van een hypothetisch oeuvre van de anonieme meester. Hoewel we hierboven 

sterke twijfels hebben geuit over een identificatie met Gilles le Blackere, de uitvoerder van het 

graf van Michelle de France, of koopman Gilles de Backere (de Heere), wil dit daarom niet 

zeggen dat Brugge niet als herkomst kan gelden.  

 In deze inleiding behandelen we kort de literatuur over het Rimini-altaarstuk om de 

historiografie over de identiteit van de meester te illustreren. Daarna volgt een beschrijving van 

het altaarstuk. Vervolgens volgt een bespreking van enkele werken, die in verband worden 

gebracht met de Rimini-Meester om het altaarstuk en de meester in zijn kunsthistorische context 

te plaatsen. Ten slotte gaan we dieper in op de functie en de ontstaanscontext, niet alleen qua 

fysieke positie en functie in de kerk maar ook binnen haar sociale omgeving. Vertrekkende 

vanuit een visuele analyse en historische context van de beeldengroep zullen antwoorden 

gezocht worden naar de herkomst en positie van het atelier van de Rimini-meester.  

Hoewel we de term meester zullen gebruiken wegens kunstwetenschappelijke 

conventie, is het correcter om te spreken van een Rimini-atelier, want het altaarstuk vertoont 

verschillende handen.314 

 

De volledigste beschrijving en historiografische samenvatting over het altaarstuk is nog steeds 

Maek-Gerard die bovendien een extensieve tot exhaustieve bibliografie geeft tot 1981.315   

 Bij de aankoop werd het altaarstuk gesitueerd omstreeks 1400 naar analogie van de 

vormelijke gelijkenissen met de illuminatie en het edelsmeedwerk maar Swarzenski opteerde 

bij zijn eerste artikel voor een latere datering rond 1430. Hij bestempelde de meester eerst als 

Italiaans-Rijns, neigde dan weer naar een Rijnse meester, maar beklemtoonde ook de Frans-

Bourgondische invloeden.316 Een bijkomend argument was het document dat de verkoop in 

1431 documenteert van een albasten Kruisiging in Breslau (Fig. 18) door een Parijse handelaar 

aan de abt van Sandkloster.317 Deze groep Treurende Vrouwen is overgeleverd en vertoont in 

de gezichtsexpressie en drapering gelijkenissen met het altaarstuk.318  

 
314 K. Woods, Cut in Alabaster, 94. 
315 M. Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 1484-174 (Melsungen Verlag Gutenberg, 1981). 
316 G. Swarzenski, “Salve crux laudabilis!: zur Ausstellung des Kreuzigungsaltars in der Städtischen 
Skulpturensammlung zu Frankfurt”, Die Rheinlande : Vierteljahrsschr. d. Verbandes der Kunstfreunde in den 
Ländern am Rhein 24 (12) (april 1914): 382-3; Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 40, 150 
317 G. Stenzel, red., Scriptores Rerum Sileciarum, vol. 2 (Breslau: Josef Max & Komp., 1839), 223. 
318 Swarzenski, “Deutsche Alabasterplastik des 15. Jahrhundert”, 180–83; E. Scheyer, “Eine Pariser Alabaster-
Gruppe um 1430”, Schlesiene Vorzeit in Bild und Schrift 10 (1933): 35–42. 
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Op basis van deze kenmerken formuleerde Swarzenski een identificatie met meester 

Gusmin uit Ghiberti’s Commentarii, hoewel geen werk van hem is overgeleverd. Op basis van 

het materiaal en de locatie verbond Swarzenski de Madonna dell’Acqua uit de S. Francesco van 

Rimini met de meester, die Körte via van Geertgen tot Sint-Jans in de Nederlandse traditie 

plaatste.319 Hoewel ook Swarzenski deze mogelijkheid niet had verworpen, werd zij versterkt 

door Schoenberger, die (opnieuw) de parallellen van de Breslau-groep benadrukte.320 

Krautheimer ontkrachtte definitief de Gusmin-these door via archiefonderzoek aan te tonen dat 

Gusmin nooit in Italië kon geweest zijn tijdens Martinus V.321 Schoenbergers these over de 

monumentale, Duitse albastsculptuur als “uitloper van de noord-westeuropese vormgeving” 

inspireerde Paatz tot de logische conclusie dat ook de kleinere albastsculptuur, zoals de Rimini-

Kruisiging, als Nederlands kon beschouwd worden.322 Hij plaatste in Milaan een atelier dat 

sterk onder de invloed van de Frans-Nederlandse Rimini-meester stond.323 Legner schreef in 

1969 een seminaal artikel  over de iconografie en iconologie van het altaarstuk waarin de 

gelijkenissen met de vroegnederlandse schilderkunst omstreeks 1430 en de geografische en 

temporele coördinaten van de meester definitief en algemeen werd aanvaard.324 Vooral de 

parallellen met het atelier van de Meester van Flémalle werden getrokken (Fig. 13).325 De 

hypothese van een itineraire atelier werd echter niet volledig verlaten. De verspreiding van 

verschillende altaarstukken vis-à-vis hun gelijkaardige staat van afwerking en de verschillende 

commissies maken het immers moeilijk om het atelier exact te lokaliseren.326 Hoewel de 

drapering meer generiek en schematisch zijn, getuigen de geïndividualiseerde apostelgezichten 

en de getorste en lijdende, naakte lichamen van het realisme, dat zo vernieuwend was in de 

Nederlandse schilderkunst van de vijftiende eeuw.  

Woods’ hypothese tracht de identiteit nog verder te specifiëren door de identificatie met 

Gilles le Blackere, waardoor de meester niet alleen Brugs albastspecialist zou zijn, maar tevens 

funerair beeldhouwer.327 Het altaarstuk, zijn ontstaanscontext, het oeuvre en de identificatie 

werden recent nog geanalyseerd door haar.328  De voornaamste argumenten zijn de hoge 

 
319 W Körte, “Deutsche Vesperbilder in Italien”, Kunstgeschichtliches Jahrbuch der Bibliotheka Hertziana - 1 
(1937): 46. 
320 W. Paatz, “Stammbaum der gotischen Alabasterskulptur, 1316-1442”, in Kunstgeschichtliche Studien für Hans 
Kauffmann, onder redactie van Wolfgang Braunfels en Hans Kauffmann (Berlin : Mann, 1956), 127. 
321 R. Krautheimer, “Ghiberti and Master Gusmin”, The Art Bulletin 29, nr. 1 (1947): 28–29. 
322 G. Schoenberger, “Alabasterplastik”, in Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, 1, 1934. 
323 W. Paatz, “Prolegomena zu einer Geschichte der spätgotischen Skulptur im 15. Jahrhundert”, Abhandlungen 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philologische-Historische Klasse, 2 (1956): 50. 
324 A. Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, Städel-Jahrbuch 2 (1969): 101., 150; Maek-Gérard, Liebieghaus-
Museum Frankfurt am Main Alter plastik, 150. 
325 Zoals met het recent gerestaureerde paneel van de Meester van Flémalle (J. Sander, red., In neuem Glanz 
(Frankfurt am Main: Verlag Schnell & Steiner, 2017), passim, esp.136-139 (Cat.. 6), 140-144 (Cat. 7), 145-149 (Cat. 
8). 
326 Guillot de Suduiraut, “Glow and Afterglow of Gothic (1400-1530)”, 480. 
327 K. Woods, “The Master of Rimini and the tradition of alabaster carving in the early fifteenth-century 
Netherlands”, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek (NKJ) / Netherlands Yearbook for History of Art 62 (2012): 
72–76; K. Woods, Cut in Alabaster, 121–22. 
328 Woods, Cut in Alabaster, 94–122. 
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kwaliteit en het netwerk dat Gilles en Loy hadden onder entourage van de hertog. Dit onderzoek 

neemt Woods’ analyse als vertrekpunt. Omwille van haar recente samenvatting en omdat de 

technische analyse van het albast door het Franse team en het restauratie-proces door het 

Liebieghaus verwacht wordt, volgt hieronder voornamelijk een historische, iconografische en 

visuele analyse, die Woods’ bespreking beknopt herneemt en complementeert. Wegens het 

gebrek aan informatie is het enkel mogelijk verder onderzoek te stimuleren door enkele vragen 

te formuleren in plaats van pasklare antwoorden te geven. De materiaal-technische analyse zal 

hopelijk de nodige antwoorden op de gevormde hypotheses kunnen verhelderen.  

 

 

 

 

 

  

Fig. 11. Het triomfkruis volgens de opstelling van Legner met verlengde kruisarm en 

Johannes (l.) en de opstelling van Swarzenski (r.) zoals het altaarstuk werd 

tentoongesteld tot 1967. (https://www.liebieghaus.de) 

https://www.liebieghaus.de/en/insights/restoration-rimini-crucifixion-altarpiece
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3.2.De Kruisigingroep uit Rimini329 

 

3.2.1. Iconografie  

 

Hieronder volgt een korte iconografie van het altaarstuk, die vooral tot doel heeft de elementen 

te introduceren die onzeker zijn of later als argument gebruikt worden. Voor de andere details 

verwijzen we naar het artikel van Maek-Gerard. 330 

 

3.1.1.1. Algemeen 

 

Materiaal: continentaal albast331, met resten van vermiljoen aan de mond van sommige figuren, 

de wonden van Christus en de Slechte Dief332 en koolzwart onder sommige ogen. De zeer kleine 

pigmentresten laten geen datering toe en zouden dus middeleeuws kunnen zijn. Er zijn geen 

sporen van merktekens. Verschillende handen zijn te onderscheiden, maar allen getuigen van 

een hoge kwaliteitswaarde en eenzelfde atelierpraktijk. De achterkanten van de figuren zijn niet 

met dezelfde aandacht afgewerkt als de voorzijdes. Qua polijst is het altaarstuk niet fijn 

afgewerkt in het bijzonder bij de twee Moordenaars.333 Sommige buitenzijden zijn bijna 

glanzend vervlakt maar niet in de diepe uithollingen van de draperingen. 

Het stuk is verschillende malen gereinigd. De polychromie was al verwijderd toen het 

in 1913 werd aangekocht, maar zag toen bijna volledig zwart van roet (Fig. 12). Pas in de jaren 

1950 werd het gereinigd.  

Op sommige uitzonderingen na, zijn de beelden in licht beschadigde toestand (Fig. 17). 

Hier zal dus niet verder op ingegaan worden. De resten polychromie werden wel telkens 

vermeld omdat zij bijdragen tot een beter begrip van het concept. Iconografische interpretaties 

en verbanden komen bij de bespreking aan bod, tenzij ze betrekking hebben op de identificatie 

van de apostelen. 

 

Legner maakte een reconstructie in 1969 en vanaf dan werd het altaarstuk op zijn interpretatie 

ten toon gesteld (Fig. 11). De beschrijving en reconstructie van Legner is onzeker maar wordt 

hier genomen als vertrekpunt. Zo verlengde hij de kruisbalken en Woods volgde hem door te 

stellen dat het kruis “niet veel minder dan twee meter” was.334  

 
329 Ik wil hierbij Dr. H. Theiss, Miguel González de Quevedo Ibáñez en Stephan Roller bedanken voor de verstrekte 
technische informatie en de mogelijkheid om de stukken te bekijken. 
330 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 148–74. 
331 Woods (Cut in Alabaster, 97) suggereert de Duitse gebieden op basis van de pyriet-houdende spikkels. 
332 M. Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, (Melsungen Verlag Gutenberg, 1981), 148 (Cat. 71-89). 
333 Woods, Cut in Alabaster, 45, 97. 
334 Woods, Cut in Alabaster, 96. 
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Het altaarstuk bestaat uit verschillende delen. Centraal: een groot kruis met Christus en 

de vier Evangelistensymbolen op elk van de kruisarmen met een INRI-vlag335 bovenaan en 

Maria Magdalena aan de voet geknield en het kruis omarmend. Een Johannesfiguur staat links 

aan het kruis alleen. De kruisen van de Goede en Slechte moordenaar zijn kleiner en staan 

respectievelijk rechts en links van het grote kruis. Hun armen zijn achter de dwarse kruisarmen 

gebogen. Voor elk van deze kleinere kruisen staat een figurengroep uit één (nu deels gebroken) 

stuk: links twee treurende vrouwen, die een zwijmende Madonna ondersteunen met Longinus 

en een knecht; rechts Stephaton met de ‘Goede Hoofdman’ en een baardloze jongeling. De 

speer van Longinus en de stok met spons van Stephaton zijn niet meer aanwezig, maar zorgden 

voor een éénheid tussen de beeldengroepen van de Calvarie-scène door de diagonale 

verbindingen met het Christus-kruis. 

 
335 De exacte positie van het INRI-teken is niet duidelijk (zie hieronder). 

Fig. 12. De situatie voor en na de naoorlogse reiniging. (Legner, “Das 

alabasteraltar aus Rimini”, 112). 
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 De twaalf apostelen stonden per paar rondom gerangschikt: (links) Andreas en Judas 

Thaddaüs; Bartholomeus en Mattheus, Jacobus maior en Petrus, (rechts) Simon (?) en Paulus, 

Jacob Minor en Johannes, Philippus en Thomas.336 

 Het contrast tussen de Golgotha-scene en de afzonderlijke apostelen op het vlak 

van expressiviteit en narratieve functie, kan erop wijzen dat het altaarstuk een composiet is van 

twee gescheiden beeldengroepen.  

 

3.1.1.2. De Kruisigingsgroep 

 

Het triomfkruis met de Evangelistensymbolen en Maria Magdalena 

 

De hoogte bij de aanwerving in 1913 was 174,2, vooraleer Legner het verlengde tot 225,5 met 

een breedte van 91,2. De reconstructie voor de verlenging was gebaseerd op de deuvelgaten die 

in de kruisarmen zitten en werden op regelmatige afstanden verondersteld.337 Tijdens de 

restauratie werd Legners verlenging niet als evidentie beschouwd. Het verdere materiaal-

technische onderzoek zal meer licht werpen op de zaak.338 Onzeker daarentegen is ook de 

positie van het INRI-teken: stond het boven of onder het bovenste evangelistensymbool? 

 De gekruisigde Christus-figuur (46,9 x 41,7 cm) heeft resten van rode kleur op de 

wonden van de handen en de zijde. Het originele beeld is redelijk intact, afgezien van de 

toevoeging aan sommige vingertoppen aan de rechterhand (wijsvinger en duim), de pink en de 

kruisnagel van de linkerhand zijn afgebroken. Het is beschadigd aan de lendendoek en het 

lichaamsoppervlak. Gestileerder zijn de ribben, borstbeen en de armen. Het lichaam en het 

middelste kruisdeel zijn uit één stuk. 

 De Evangelistensymbolen en het INRI-teken zijn allen apart uitgevoerd. Het INRI-teken 

bevond zich in 1913 boven de Johannes-adelaar (16,8/17cm x 16,8), die roestsporen draagt van 

de bevestiging met draad. Roestvlekken zijn ook aanwezig op de Lucas-stier (16,8/16,9 x 

16,7/16,8 cm.), de Marcus-leeuw (16,8 x 16,5/16,7 cm.) en de zeer gehavende Mattheus-engel 

(16,9 x 16,9 cm.), die respectievelijk links, onder en rechts aan de kruisarmen hingen. Het 

Marcussymbool heeft rode sporen aan de muil en het linkeroor, het INRI-teken aan de 

bandenrollen die de letters scheiden. De symbolen zitten in een cirkel die omgeven wordt door 

een kader met bladmotief op de randen en vijfbladige bloemen in de hoeken. Tussen de cirkel 

en de binnenste hoeken van het vierkant is drielobbig maaswerk uitgesneden.339  

 Bij de voet knielt Maria Magdalena (40 x 25,5 x 13,8 cm) zonder uitgesproken 

dramatische expressie. De kruisstam is gebroken aan zijn einde. Het openliggende stuk van de 

sokkel heeft een koppelingsgat. Vier kleine boorgaatjes aan de linkerzijde op zelfde afstand en 

 
336 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 148-9. 
337 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 128–30; Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 152, 
(afb.)153–55 
338 Ik dank de restauratoren van het Liebieghaus voor deze informatie. 
339 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 152, (afb.)153–55. 
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één aan de rechterkant boven de arm dienden waarschijnlijk voor ornamenten (kruisbloemen 

zoals op de andere uiteinden?). Legner dacht dat Magdalena’s attribuut, de zalfpot, hing, terwijl 

Maek-Gerard opteerde voor een schedel, die hij als symbool voor de dood van Christus 

bestempelt, hoewel de verklaring als Adams schedel ook opgaat.340  

 

De Johannesfiguur van de Kruisigingsgroep 

 

afm.: 45,8 x 17 x 10,5 cm. 

 

De iconografische traditie om Johannes zonder de Maagd aan het kruis af te beelden vinden we 

de Italiaanse schilderkunst van het Trecento of de beeldhouwkunst in de Duitse gebieden. Op 

basis van deze traditie en de afwijkende vormen ten opzichte van de andere apostelen, zonderde 

Legner hem af.341 Legner zag ook een grotere vormelijke affiniteit met Magdalena aan het kruis 

dan met de andere apostelen: hij heeft geen attribuut, de sokkel is platter afgewerkt en hij heeft 

een geknoopte halslijn en openstaande kraag.342  

 

Stephaton, de Goede hoofdman en een jongeling 

 

afm.: 49 x 27,5 x 10,5 cm. 

 

De drie figuren hebben rode verfsporen aan de mond. De handen van de linkerfiguur en de 

linkerhand van de rechterfiguur zijn doorboord. Een breuk loopt diagonaal door het beeld. De 

rugzijde van de middelste figuur vertoont herstelde plekken.343 Hoewel Legner de lidloze ogen 

van Stephaton naar analogie van de  als een stilistisch kenmerk van de omgeving van de Rimini-

meester voor degenen, die Christus herkenden, bestempelde344, houdt deze these weinig steek. 

De voorbeelden die hij aanhaalt van de Pièta uit S. Fransesco, het Isola bella-retabel en de 

Annunciatie-engel uit Douai geven immers figuren weer, die een andere status genoten dan de 

heiden Stephaton. De kans bestaat dat de ogen versleten werden door de eerdere reiniging.  

 

De Goede Moordenaar (Fig. 14) 

 

afm.: 41,4 x 29,8 x 13,8 cm.; sokkel : 42,8 cm. 

 

Rode fragmenten in de beenwonden. Twee verbindingstukken op de zijarmen tussen de armen 

en  de buitenste randen. De achterste bevestigingen zouden kunnen gediend hebben voor de 

duiveltjes of engelen, die de zielen meenamen, zoals bij de moordenaar die aan de meester 

 
340 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 163 (vtnt. 129); Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 155. 
341 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 107–11. 
342 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 162-4, (afb.) 163. 
343 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 160, (afb.) 161. 
344 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 114. 
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wordt toegeschreven (Fig. 15). De effen sokkel van het kruis is oorspronkelijk.345 Legner leidde 

af uit de gelijkenis die Swarzenski gaf met een zilverpentekening dat de armen achter het Crux 

commissa waren gebonden met touwen omdat er geen andere ondersteuningsselementen 

aanwezig waren.346 De beenwonden werden misschien met hetzelfde touw omwonden voor de 

realiteitswaarde.  

 

 

  

 
345 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 159-60. 
346 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 125. 

Fig. 13. Studio van 

de Meester van 

Flémalle, 

Nederlanden, Dief 

aan het Kruis, 

tekening  met 

metaalstift en 

zwarte kalk op 

papier, einde 14e 

eeuw-1e helft 

vijftiende eeuw, 

Harvard Art 

Museums, Fogg 

Museum, Alpheus 

en Grace Nichols 

Strong Funds 

(https://www.harv

ardartmuseums.org

/art/297420) 

https://www.harvardartmuseums.org/art/297420
https://www.harvardartmuseums.org/art/297420
https://www.harvardartmuseums.org/art/297420
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Fig. 14. De Goede Moordenaar van het Rimini-altaarstuk met de 

bevestigingsgaten voor de engelen die de ziel meenemen. 

Fig. 15. Atelier van de Rimini-meester, De Goede Moordenaar (detail), 

albast, c. 1420-30, 35 x 20 cm. Privé-collectie (Woods, Cut in 

alabaster, 114) 
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De Treurende Maria’s met Longinus en een knecht 

 

afm.: 46,5 x 38 x 14,5 cm. 

 

Rode verfsporen aan de mond van Longinus en zijn knecht. De linkse figuur (Maria Salomé) is 

fijn afgewerkt op de rug en de neustop. Maria Kleophas (?), de rechtse figuur, heeft roestsporen 

aan de rechterkant van haar hoofddoek, waarschijnlijk ten gevolge van een versteviging. Maria 

heeft enkele afgebroken vingers en is verweerd aan de plooien. Longinus is gebroken aan de 

hals, de rechteronderarm, de linkerarm en -schouder, mist kleine stukjes en is op veel plaatsen 

verruwd. De sokkel is op twee plaatsen gebroken. Longinus en de knecht hielden oorspronkelijk 

een lans vast.347  

 

De Slechte Moordenaar 

 

afm. kruis: 45 x 32,5 x 12 cm.; afm. sokkel 42,5 cm. 

 

Rode verffragmenten aan de beenwondes en bevestigingsgaten, zoals bij de Goede Moordenaar, 

aan de achterkant tussen de armen en het kruisbalkeinde. De sokkel is een latere toevoeging.348 

 

    

3.1.1.3. De Apostelen 

 

De apostelen zijn twaalf beeldjes die zoveel gemeenschappelijke kenmerlken dat een ander 

werk, H. Filippus (Fig. 16)  model kan staan. Zijn rode lippen, de afbeelding van het attribuut, 

zijn dubbel gepunte baard, de fijne uitwerking van de haren en gezicht en de open mond zijn 

allen kenmerken van het atelier.  

  

Paulus 

 

afm.: 44,5 x 15,3 x 11 cm. 

 

Hij houdt de heften van twee zwaarden vast waarvan de klingen missen.349 De apostel had drie 

soldaten bekeerd toen hij geëxecuteerd werd, Longinus, Acastus en Megistus.350 Hoewel de 

apostel in de veertiende eeuw kaal of toch met een kalend voorhoofd werd afgebeeld, is de 

weelderige haardos vanaf de vijftiende eeuw gangbaar.351 Naast het zwaard, waarmee hij 

 
347 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 157-9, (afb. 158). 
348 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 162. 
349 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 165. 
350 F. Pacheco e.a., On Christian Iconography : Selections from the Art of Painting (1649) (Philadelphia : Saint 
Joseph’s University Press, 2017), 32. 
351 https://www.christianiconography.info/paul.html 

https://www.christianiconography.info/paul.html
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onthoofd werd, is een boek (of schriftrol) een evident attribuut wegens zijn bekeringswerk.352 

Minder gewoon zijn de twee zwaarden, maar het is niet uitgesloten dat de linkerhand een boek 

vasthield. 

 

Jacobus Minor  

 

afm.: 44 x 16 x 10 cm. 

 

Onderaan links bevindt zich een holte voor een deuvel, die de wandelstok bevestigde. Jacobus Minor 

heeft dezelfde feestdag als Philippus omdat beider stoffelijke resten in de romeinse Apostelkerk werden 

bijgezet.353 

 

Mattheus 

 

afm.: 44,5 x 17 x 10,5 cm. 

 

Hoewel Legner de bijl als attribuut van Simon beschouwde, opteerde Maek-Gerard het te 

interpreteren als attribuut van Mattheus, conform de traditie.354 

 

Simon (?) 

 

afm.: 46,3 x 16,7 x 11,5 cm. 

 

De linkerarm heeft verkleuringen van een bevestiging. Legner zag hem aan voor Thomas, maar 

Maek-Gerard verwerpt Legners hypothese op basis van de (verdwenen) attributen.355 Zijn 

attribuut, de zaag, waarmee hij doormidden werd gezaagd kwam vanaf de veertiende eeuw voor 

wegens een apocrief verhaal.356 Daarvoor waren een boek, bijl, zwaard, lans of kruis gangbaar. 

Het boek staat voor het vermeende bekeringswerk dat hij deed met Judas Thaddeus in Perzië.357  

 

Bartholomeus 

 

afm.: 43,1 x 16 x 11,5 cm. 

 

Verfsporen in de mondhoeken. Zijn attribuut, het vilmes, heeft verschillende gaten in de grip. 

De afdrukken geven de sokkel een aarden uiterlijk.358 

 
352 J. Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst (Stuttgart : Metzler, 1943), k. 589-90; 
https://www.heiligen.net/heiligen/06/29/06-29-0067-paulus.php. 
353 https://www.heiligen.net/heiligen/05/03/05-03-0062-jacobus.php 
354 Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, k. 523-4; Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum 
Frankfurt, II, 167-8; https://www.heiligen.net/heiligen/09/21/09-21-0090-matteus.php. 
355 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 101; Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 167-8. 
356 https://www.heiligen.net/heiligen/10/28/10-28-0070-simon.php 
357 Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, k. 665. 
358 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 168. 

https://www.heiligen.net/heiligen/06/29/06-29-0067-paulus.php
https://www.heiligen.net/heiligen/05/03/05-03-0062-jacobus.php
https://www.heiligen.net/heiligen/09/21/09-21-0090-matteus.php
https://www.heiligen.net/heiligen/10/28/10-28-0070-simon.php
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Fig. 16. Meester 

van Rimini, H. 

Fillipus, albast met 

sporen van 

polychromie in het 

gezicht, 43 cm. 

Museum Getty, Los 

Angeles 

(http://www.getty.

edu) 
 

http://www.getty.edu/
http://www.getty.edu/
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Philippus 

 

afm.: 44,5 x 18 x 11,8 cm. 

 

Deze sokkel draagt ook een aards karakter door de afdrukken. Het kruis, zij het een T-kruis of 

een latijns kruis werd ondersteund door de rechterhand.359 Naast het kruis waren broden zijn 

attribuut wegens zijn aandeel in de vermenigvuldiging van de vis en de broden.360 

 

Judas Thaddeüs 

 

afm.: 45,3 x 16,2 x 9,8 cm. 

 

Afdrukken geven de sokkel een aards uiterlijk.361 Zijn relieken liggen in Sint-Pieter te Rome en 

hij kende een uitgesproken verering in (Zuid-)Duitsland.362  

 

Jacobus Maior 

 

afm.: 45 x 15,7 x 10,4 cm. 

 

Rode verfsporen aan de mond. Hij houdt een heft van een zwaard vast, waarvan de kling is 

afgebroken. De figuur werd omwille van het kale hoofd en de zwaarden vroeger voor Paulus 

gehouden, maar omdat de figuur van Paulus twee zwaarden droeg, identificeerde Maek-Gerard 

deze figuur als Jacobus.363 De iconografie van het zwaard bij Jacobus kwam uit een traditie die 

prominent was tot de negende eeuw en werd later vervangen door de pelgrimsstaf, die vanaf de 

veertiende eeuw het zwaard volledig verdrongen heeft. Het valt bovendien op dat hij niet als 

pelgrim wordt afgebeeld, met de evidente Jacobsschelp, reistas, drinkfles of reizigersstaf.364 

Afgezien van de Jakobsschelp, die al vanaf de helft van de dertiende eeuw voorkomt, kwam de 

pelgrimsstaf pas voor vanaf de late veertiende eeuw. De andere pelgrimsattributen, zoals de 

reistas, -fles en rozenkrans verschenen pas vanaf de vijftiende eeuw.365 

De iconografie voor Jakobus Maior is dus eerder conservatief. Moest men de beelden 

apart iconografisch beschouwen zou het dus logischer zijn om beiden te interpreteren als 

Paulus. Men zou ook – zoals Legner – de identificatie kunnen omdraaien. 

 

Thomas 

 

afm.: 45,3 x 17,2 x 11 cm. 

 
359 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 168-9. 
360 https://www.heiligen.net/heiligen/05/03/05-03-0080-filippus.php 
361 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum , II, 170. 
362 https://www.heiligen.net/heiligen/10/28/10-28-0070-judas.php. 
363 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum , II, 170, (afb. 171). 
364 https://www.heiligen.net/heiligen/07/25/07-25-0044-jacobus.php 
365 Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, k. 348–49. 

https://www.heiligen.net/heiligen/05/03/05-03-0080-filippus.php
https://www.heiligen.net/heiligen/10/28/10-28-0070-judas.php
https://www.heiligen.net/heiligen/07/25/07-25-0044-jacobus.php
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De winkelhaak, zijn attribuut hield hij in de rechterhand die bedekt is met de mantel. Zie ook 

Simon met wie Legner hem identificeerde.366 

 

Johannes 

 

afm.: 42,3 x 15,8 x 10,2 cm. 

 

Verfsporen aan mond, het topje van de neus is hersteld en oneffenheden aan het gewaad. Zijn 

attribuut, de kelk, hield hij waarschijnlijk in de rechterhand die bedekt is door de mantel.367  

 

Andreas 

 

afm.: 44 x 16,1 x 11 

 

Rode verfsporen op de mond. Het Andreaskruis is verdwenen maar vanuit een zijdelings zicht 

kan afgeleid worden dat het op de bedekte linkerhand steunde. De sokkel werd bewerkt tot een 

aarden uiterlijk.368 

 

Petrus 

 

afm.: 40,7 x 16,5 x 9,5 

 

De figuur is groter dan de anderen, maar wijkt in detail niet af van de andere uitvoeringen.369  

 

3.2.2. Bespreking van het altaarstuk 

 

Op basis van de iconografie zijn er veel aspecten die het altaarstuk in de Bourgondische traditie 

plaatsen. De iconografie van Maria Magdalena aan het kruis zonder andere figuren werd door 

Maek-Gerard in Bohemen getraceerd, maar Legner houdt het bij Italiaanse modellen.370 Gezien 

de recente bevindingen van Nash over het Groot Kruis te Champmol, is het interessant te 

verwijzen naar Troescher die een gelijkaardig, verdwenen beeld van Sluter vermeldde.371372 De 

groep van de Longinus en de Maagd staat centraal in de opname van de Treurende Vrouwen in 

 
366 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 101; Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 172. 
367 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II,172-3. 
368 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 173. 
369 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 174. 
370 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 163 (vtnt. 129); Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 155-
7. 
371 G. Troescher, Die burgundische Plastik des ausgehenden Mittelalters und ihre Wirkungen auf die europäische 
Kunst, (Frankfurt am Main; Prestel-Verlag, 1940), I, 114; Id., II, LXXVII.  
372 S. Nash, “Claus Sluter’s ‘Well of Moses’ for the Chartreuse de Champmol Reconsidered: Part I”, The Burlington 
Magazine 147, nr. 1233 (2005): 798–809.  
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Breslau in het oeuvre van de Rimini-meester. De realistische gezichtsexpressie van Longinus 

en de knecht vinden hun pendanten in de Vlaamse schilderkunst van 1430.373  

De Calvarieberg vertoont gelijkenissen met de vroegnederlandse schilderkunst, terwijl 

de apostelen een voorbeeld zijn van de praktijken van de beeldhouwersateliers. De minieme 

verschillen in de vouwen van de kledij en de schematische uitwerking van de ribbenkasten van 

de gekruisigden wijzen op het gebruik van een modellenboek.374 De overbelaste 

schoudergewrichten, de beenspieren en de doorgedrukte voetwonde van de spijker bij de 

gekruisigde impliceren dan weer anatomische observatie.375 

 

Zoals hierboven aangegeven, is de identificatie van de dertien apostelen niet zonder problemen. 

Het is de gewoonte om bij apostelreeksen Judas Iskariot niet af te beelden en te vervangen door 

Paulus. Wanneer ze echter worden afgebeeld met de banderollen met de geloofsartikelen, kwam 

Matthias de Apostel als twaalfde apostel voor met de spreuk “Et vitam aeternam”. De elf 

apostelen (en de goddelijke voorzienigheid) kozen hem uit na Jezus’ dood om het evangelie te 

verspreiden. Hij wordt afgebeeld als een oude man met een hellebaard, bijl of minder frequent 

een zwaard of stenen. Wegens de translatie van zijn relieken naar Trier, werd dit een belangrijk 

bedevaartsoord voor de heilige in het Rijnland.376  Zou een Duitse preferentie een rol gespeeld 

hebben bij het concept van het altaarstuk en werd hij misschien afgebeeld als dertiende apostel? 

Ten eerste is er het probleem van de twee Johannessen. Eén ervan had Legner 

afgescheiden omwille van zijn afwijkende klederdracht en het feit dat hij zonder attribuut werd 

afgebeeld. Hij leidde eruit af dat de hele groep eigenlijk uit een Golgothaberg en een 

apostelreeks bestond. Hij trok de vergelijking met Italiaanse en Duitse voorbeelden waarbij 

Johannes als enige zonder de Maagd onder het kruis werd afgebeeld.377  

Swarzenski beschouwde de Petrus figuur omwille van zijn iets grotere hoogte als 

zonderling binnen het ensemble. Hij stelde hem niet mee op. zodat het aantal apostelen op 

twaalf kwam. Omdat Paulus deel uitmaakte van de apostelreeks, vond Legner het logisch dat 

ook Petrus was opgenomen.378 Omwille van het verschil in grootte met de andere apostelen, 

dacht Paatz dat het tot de predella van het altaarstuk behoorde.379 Legner suggereerde een late 

levering uit hetzelfde atelier die de eerste Petrus-figuur, die verloren of beschadigd was, moest 

vervangen.380 Wegens de iets grotere afmetingen van Petrus mag ervan uitgegaan worden dat 

de beeldengroep werd gekozen uit beschikbare beelden, die in serie en niet op commissie 

 
373 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 157-9, (afb. 158). 
374 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 164. 
375 Woods, Cut in Alabaster, 99. 
376 Braun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, k. 526–28; 
https://www.heiligen.net/heiligen/05/14/05-14-0065-matthias.php.  
377 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 107, 110, 111. 
378 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 101. 
379 Paatz, “Stammbaum der gotischen Alabasterskulptur, 1316-1442”, 133. 
380 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 101; Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 174. 

https://www.heiligen.net/heiligen/05/14/05-14-0065-matthias.php
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werden gemaakt. Omdat geen patronage in woord of beeld aangegeven kan worden, gaan we 

niet uit van een itineraire werkplaats. Dan hadden de donoren waarschijnlijk wel geposeerd. 

 

Woods categoriseerde de afbeelding van Stephaton en Longinus als ongewoon in de traditie 

van de Noordelijke kunst en beklemtoonde onder meer daardoor de exceptionele creativiteit 

van het atelier.381 Hoewel dit laatste niet betwijfeld kan worden, kan het niet hieruit afgeleid 

worden. In de Kruisigingsscène werden Johannes en Maria in de Vroege Middeleeuwen vaak 

weggelaten ten gunste van Stephaton en Longinus. De opstelling met Stephaton rechts van 

Christus en Longinus links werd al vanaf de helft van de negende eeuw omgedraaid. 

Oorspronkelijk werd Stephaton geassocieerd met iemand die Christus’ dorst had gelest, maar 

later kreeg hij de minder eervolle plaats omdat hij zich niet bekeerd had. De hyposstengel die 

hij Christus aanbood, symboliseerde het oude, joodse, ketterse geloof. Longinus daarentegen 

werd in de latere traditie aanzien als een bekeerling en kreeg – ondanks de mishandeling van 

het dode lichaam van Christus – daarom de rechterplaats.382 Binnen de verering van het Heilig 

Bloed kwam de figuur vanaf de elfde eeuw terug op de voorgrond omdat volgens het 

middeleeuwse geloof het druppelende bloed van de gekruisigde Christus Longinus van zijn 

oogziekte had genezen.383 Het Heilig Bloed was voor Brugge het belangrijkste relikwie, dat in 

een jaarlijkse processie door de stad werd gedragen.384 Maar zelfs indien de Rimini-meester 

niet Brugs is, zijn de figuren niet zo origineel. 

  

  

 
381 Woods, Cut in Alabaster, 99. 
382 J. van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst: geschiedenis van de iconografie (Nijmegen: Sun, 
1992), 90, 93. 
383 https://www.heiligen.net/heiligen/03/15/03-15-0100-longinus.php 
384 A. Brown, “Civic Ritual: Bruges and the Counts of Flanders in the Later Middle Ages”, The English Historical 
Review 112, nr. 446 (1997): 281. 

https://www.heiligen.net/heiligen/03/15/03-15-0100-longinus.php
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Fig. 17. Jacobus Minot, Restaureringsfiche 

(www.liebieghaus.de) 
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3.2.3. Technische aspecten 

 

“While national use of alabaster resources is relatively securely documented, the 

international trade in alabaster is not yet satisfactory understood. A clearer knowledge of the 

provenance of alabaster supplies might eventually help to solve some of the mysteries of 

fifteenth-century alabaster sculpture such as the contested localisation of the Master of 

Rimini”385 

 

In tegenstelling tot andere albasten kunstwerken, werd het Rimini-altaarstuk uit één soort albast 

gemaakt. De basis en donorafbeelding van de Madonna Jockowa uit de dominicaanse kerk van 

de Heilige Drievuldigheid in Lvov, maar nu in de gelijknamige kerk in Krakow werd uit lokaal 

albast gesneden, maar dat van het beeld zelf werd zeer waarschijnlijk geïmporteerd. In Polen 

waren er verschillende mijnen: Krakow (Lagiewniki, Ruczaj), Lvov (Zórawno), Niwnice 

(Nowy Lad) en tussen Krakow en Lvov (Lopuszka Wielka). De kunstenaar had dus 

verschillende aanvoerlijnen. Voor het Rimini-altaarstuk geldt niet en kan dus een bestendige 

aanvoer van albast verondersteld worden. Om de juiste mijn te kunnen identificeren, moet ze 

vandaag nog albast bevatten. Veel mijnen, als al kan aangetoond worden dat ze in de vijftiende 

eeuw werden geëxploiteerd, zijn echter uitgeput.386 Het isotopenonderzoek voor de identificatie 

van albast voor kunstwerken heeft al vruchtbare resultaten opgeleverd. Van elf vijftiende-

eeuwse albasten beelden uit Louvre, die allen aan de paus te Avignon kunnen gelinkt worden 

bleek dat zij in Nôtre-Dame-de-Message werden gemijnd, de mijn waaruit ook de 

Bourgondische hertogen putten. De West-Alpijnse mijnen lagen in verbinding met de Rhône, 

Seine en Loire en vormde op die manier concurrentie voor de aanvoer uit England.387 Omdat 

het Franse team momenteel het albast probeert te identificeren, zullen de resultaten hopelijk 

meer licht werpen op de route die het albast heeft afgelegd. Woods suggereerde op basis van 

visuele analyse een Duitse mijn.388  

Brugge had handelscontacten met de gebieden waar albastmijnen waren via het 

Iberische schiereiland of via de Hanze en natuurlijk met de Bourgondische gebieden, al is de 

kans onwaarschijnlijk dat een Brugs meester daar zijn albast zou gaan halen, aangezien zelfs 

de grondstoffen voor het graf van de hertogin niet door de hertogelijke entourage werd 

aangevoerd. Als het albast Duits is, heeft het een hele weg afgelegd op weg naar Rimini als het 

eerst Brugge passeerde. Een afnemer-beeldhouwer meer in het binnenland lijkt dan evidenter.  

 

 
385 Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterrean Europe in the Later Middle Ages”, 92. 
386 Woods, “The Supply of Alabaster in Northern and Mediterrean Europe in the Later Middle Ages”, 86. 
387 W. Kloppmann e.a., “Competing English, Spanish, and French alabaster trade in Europe over five centuries as 
evidenced by isotope fingerprinting”, Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr. 45 (7 november 
2017): 11858. 
388 Woods, Cut in Alabaster, 97 (vtnt. 11). 
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De polychromie is moeilijk te determineren. Sommige werken werden pas later herschilderd en 

niet altijd op dezelfde plaatsen. Woods verdeelde de polychromie in volledige, minimale en 

partiële polychromie, waarbij de laatste grotere oppervlakte bekleedde dan de uitgelichte details 

bij de tweede.389 Vaak werd  olieverf gebruikt dat een grotere translucente kwaliteit heeft dan 

tempera, waarvan vroeger werd gedacht dat het voor de Engelse albasten reliëfs werd 

gebruikt.390 Volledig gepolychromeerde reliëfs zijn later populair in Zuid-Duitsland, maar 

gedeeltelijke polychromie van het gezicht en handen, vergulding van haren en baard en 

kleurrijke kledij waren niet uitzonderlijk.391 De polychromie van het Rimini-altaarstuk verliep 

dus volgens de traditie, waarbij baardhaar, kledij en decoratieve elementen werden gekleurd 

voor de expressiviteit.392  

De resten van de pigmenten voor de Kruisigings-groep zijn te miniem om te dateren 

ofte lokaliseren. Het koolzwart is overal te maken en te gebruiken. Het is interessant om de link 

met Venetië even in gedachten te brengen aangezien zij zeker vanaf 1294 cenaprio produceerde 

en vanaf de veertiende eeuw bekend stonden om dit product.393 De bereiding van pigmenten in 

de vijftiende eeuw gebeurde binnen het apothekersmilieu. In Venetië ontwikkelden zich hieruit 

zeker vanaf het einde van de vijftiende eeuw de vendecolori, gespecialiseerde kleurmakers.394 

Omdat de vendecolori pigmenten exporteerden aan stoffabrikanten, beeldhouwers, 

tegelmakers, glasmakers, maskermakers en andere kunstambachten, kan hun stiel bekeken 

worden als een centrum van communicatie tussen de verschillende kunstttakken.395 De handel 

over land met de gebieden uit het Noorden werd geregeld door de Fondaco dei Tedeschi, het 

centrum van de Duitse handelaars te Venetië.396  Maar de natuurlijke variant van vermillioen 

was zowat overal verkrijgbaar.397 Afgezien van de onmogelijkheid de pigmenten te dateren, 

bieden het vermillioen en het koolzwart geen houvast om het geografisch te situeren 

De afwezigheid van polijst is niet uitzonderlijk bij albasten beelden. Dat voor de tombe 

van Filips de Stoute in 1388 twee Parijse polijsters Jean de Marville bijstonden, wijst erop dat 

voor deze hoogwaardige commissie specialisten werden aangetrokken. Het Rimini-atelier had 

zulke specialisten niet. Bovendien maakt het poreuze materiaal het ontvankelijk voor 

polychromie zonder grondlaag. De meeste albasten beelden zijn slechts deels gepolychromeerd, 

zoals waarschijnlijk de Kruisigingsgroep ook, om bepaalde aspecten zoals het gezicht of 

 
389 Woods, Cut in Alabaster, 46. 
390 Woods, Cut in Alabaster, 35. 
391 Swarzenski, “Deutsche Alabasterplastik des 15. Jahrhundert”, 173. 
392 Recht en C. Perier-d’Ieteren, “Kunst voor export: email, albast en retabels”, 122-3. 
393 L. Matthew, “‘Vendecolori a Venezia’: The Reconstruction of a Profession”, The Burlington Magazine 144, nr. 
1196 (2002): 684. 
394  L. Matthew en B. Berrie, “Venice as Centre for the Purchase of Painters’ Colors”, in Trade in Artists’ Materials : 
Markets and Commerce in Europe to 1700, door J. Kirby, Susie Nash, en J. Cannon (London : Archetype, 2010), 
245–46. 
395 Matthew en Berrie, “Venice as Centre for the Purchase of Painters’ Colors”, 249. 
396 Matthew en Berrie, “Venice as Centre for the Purchase of Painters’ Colors”, 246. 
397 E. Vandamme, De polychromie van Gotische houtsculptuur (Brussel : Koninklijke academie voor 
wetenschappen, 1982), 61; http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/vermilion.html. 

http://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/vermilion.html
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wonden in de verf te zetten. Vaak werden grote delen onbeschilderd gelaten wat de esthetische 

appreciatie voor het albast bevestigd.398 Omdat de Goed en Slechte Moordenaar nog minder 

gepolijst zijn dan de Christus, kan ervan uitgegaan worden dat deze figuren met een donkerdere 

vleeskleur werden afgebeeld, wat het contrast met Christus vergrootte.399 Net zoals bij de H. 

Drievuldigheid (Liebieghaus) is de kans zeer groot dat de gewaden van de Kruisigingsgroep 

onbeschilderd bleven zodat de nadruk op het materiaal lag. De Sint-Donaaskerk had een 

monumentaal beeld, waarvan de polychromie voldoende aanwezig was gebleven om een 

origineel beeld te reconstrueren.400 De gewaden van het kalkstenen beeld werden wit gelaten. 

Bij een albasten beeld zou witte verf zelfs niet nodig zijn geweest, wat de afwezigheid van 

polychromie op de gewaden in het Rimini-altaarstuk verklaart.  

Hoewel de beelden nu enkel wit zijn, werd het verlevendigd met allerlei realistische 

addenda, die het dynamisme van en de interactie tussen de beeldengroepen 

complementeerden.401 Sommige sokkeltjes zijn dusdanig uitgewerkt dat ze een aarden 

ondergrond voorstellen. Zoals hierboven al gezegd stonden de twee groepen van Longinus en 

Stephaton in verbinding met het centrale kruis door respectievelijk de lans en de hyposstengel. 

Vele gezichten van het altaarstuk, de wonden van de gekruisigden en de Evangelistensymbolen 

aan het Christus-kruis zijn gepolychromeerd. De bevestigingsijzers aan de kruisen dienden 

waarschijnlijk voor kleinere putti of duiveltjes, die de zielen van de gestraften meenamen.402  

De figuren van het Rimini-altaarstuk zijn uitzonderlijk groot voor een apostelserie, wat 

ongetwijfeld een weerslag had op hun marktwaarde.403 

  

 
398 A. Lipinska, Alabastrum, id est, corpus hominis Alabaster in the Low Countries, a cultural history, vol. 62, 2013, 
85–86. 
399 Woods, Cut in Alabaster, 96. 
400 H. Nieuwdorp en M. Annaert, “Het laat-14de eeuws Mariabeeld Uit Brugge in het museum Mayer van den 
Bergh en haar polychromie”, Koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium. Bulletin 16 (77 1976): 27–37. 
401 Woods, Cut in Alabaster, 99. 
402 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 159; Woods, Cut in Alabaster, 115. 
403 K. Woods, “Towards a morphology of Netherlandish Altarpieces in alabaster”, in Niederländische Kunstexporte 
nach Nord- und Ostmitteleuropa vom 14. bis 16. Jahrhundert : Forschungen zu ihren Anfängen, zur Rolle höfischer 
Auftraggeber, der Künstler und ihrer Werkstattbetriebe, onder redactie van J. Fajt en M. Hörsch, vol. 15 
(Ostfildern: Thorbecke, 2014), 43. 
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3.3. Het atelier van de Rimini-meester in Europa 

 

3.3.1. Albastateliers in Europa 

 

In deze paragraaf verbreden we de lens naar de fysieke, kunsthistorische en 

economische positie van het Rimini-altaarstuk. Naast werken die aan het atelier  zijn 

toegeschreven, vermelden we nog enkele beelden uit zijn invloedsfeer ter vergelijking. 

Vervolgens nemen we afstand van de objecten om dieper in te gaan op de historische situatie. 

We starten aan de Santa Maria delle Grazie en vertrekken vandaar om te achterhalen hoe het 

altaarstuk in de kerk belandde. De rode draad is dus de kunsthistorische omgeving van het 

atelier en de mensen, die het altaarstuk maakten en vervoerden, kortom, de omgeving van de 

Roimini-meester om tot slot een vergelijking te kunnen maken met Gilles le Blackere. 

 

Albast werd tijdens de Vroege en Volle Middeleeuwen bijna niet gebruikt en de interesse kwam 

pas (terug) op gang vanaf de veertiende eeuw. Derbyshire bezat de rijkste mijnen en het 

nabijgelegen Nottingham staat bekend om zijn ateliers voor albast, naast Norwich, Lincoln en 

York. Met haar voorraad aan grote blokken albast kwam in England een breed scala aan 

iconografische varianten voor. Hoewel de Engelse albasten een voortrekkersrol speelde in het 

materiaal, ontwikkelde in de Duitse gebieden een breder scala aan iconografische varianten.404 

Naast de funeraire sculptuur werden ook veel reliëfs en kleinere beeldjes gemaakt. Rond 1400 

begon de populariteit ook buiten England een vlucht te nemen en andere formaten werden 

populair zoals retabels met Passiescènes of de Zeven Vreugden van de Maagd en 

Johannesschotels. 405 De concurrentiële positie van England door de enorm hoge productie 

noopten de continentale ateliers tot emulatie. Het verschil tussen de veel bekendere houten en 

de albasten retabels bestond voornamelijk in de inventiviteit van de laatste. De enorme 

productie van albast in England zorgde voor concurrentie die op het continent een doorgedreven 

specialisatie en uniciteit in de albasten altaarstukken stimuleerde.406 Dat het albast moest 

ingevoerd worden, vormde geen belemmering: zowel voor albast als voor het Baltische hout 

van de beter overgeleverde retabels waren de Nederlanden aangewezen op import.407 

Bovendien biedt de relatieve schaarste het materiaal extra cachet.408 De Engelse albastsculptuur 

mocht dan wel de vroegste en meest productieve in Europa zijn, in de Nederlanden werd het 

betere werk gemaakt met meer detail, afwerking en hogere prijs.409 Tijdens de vijftiende eeuw 

is er een “trickle down”- effect waarneembaar in de status van albast. Toen het in de veertiende 

eeuw nog werd voorbehouden voor hoog adellijke kunstwerken, zien we een popularisering, 

 
404 Schoenberger, “Alabasterplastik”. 
405 Recht en C. Perier-d’Ieteren, “Kunst voor export: email, albast en retabels”, 122-3. 
406 Woods, “Towards a morphology of Netherlandish Altarpieces in alabaster”, 41. 
407 Woods, “Towards a morphology of Netherlandish Altarpieces in alabaster”, 41, 53. 
408 Woods, “The Master of Rimini”, 74; Woods, Cut in Alabaster, 165–68. 
409 https://collections.vam.ac.uk/item/O94288/the-virgin-with-the-dead-statue-master-of-rimini/ 

https://collections.vam.ac.uk/item/O94288/the-virgin-with-the-dead-statue-master-of-rimini/
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waardoor de elitaire connotaties van albast dusdanig werden gevulgariseerd dat het in de tweede 

helft van de zestiende eeuw zijn verheven cachet verloor ten voordele van het renaissancistische 

marmer.410 

 

Alleen op basis van het aantal albasten beelden veronderstelde men dat er veel gespecialiseerde 

albast-ateliers waren in de Lage Landen, hoewel er slechts één dubieuze referentie is, waar 

telkens naar verwezen wordt.411 In Lille was een atelier voor de hertog.412 Het albast voor dit 

atelier kwam uit het Jura-gebergte.413 Deze verwijzing is echter niet éénsluitend en zou 

evengoed geïnterpreteerd kunnen worden als een verwijzing naar een atelier voor allerhande 

beeldhouwwerk, waaronder albast. In 1901 ging Bouillet ervan uit dat albasten reliëfs in een 

industriële context werden gemaakt maar geeft geen enkele referentie.414 Paatz achtte een laat-

vijftiende-eeuws atelier in Milaan waarschijnlijk.415 Jopek sprak van een vermoeden dat zowel 

gespecialiseerde ateliers als rondreizende kunstenaars gespecialiseerd waren in albast. Alle 

bronnen spreken over albastbewerkers die ook in andere materialen werkten. Eén vermelding 

is gevonden van een rondtrekkend albastsnijder, maar dit kan te maken hebben met een 

tijdelijke opdracht.416 Het tegendeel, dat albasten beelden altijd uit een atelier kwamen waar 

ander beeldhouwwerk werd gecreëerd, kan ook niet beweerd worden.  

Swarzenski vertrok vanuit de premisse dat de ateliers rondreizend waren.417 Peripatische 

ateliers wisselden een eeuw later nog verschillende trekken uit.418 Op basis van stijl en techniek 

is de lokalisatie van een seriële productie enkel op veronderstelling is gebaseerd.419 Omdat de 

Nederlandse kunstproductie ongetwijfeld Europese appreciatie kende, blijft het moeilijk te 

bepalen in welke mate lokale ambachtslieden zich inspireerden op de vormen, de handelaars de 

werken exporteerden of de kunstenaars emigreerden.420 Naast de invloeden tussen ateliers en 

de overdracht door rondreizende kunstenaars, bemoeilijkt de stilistische categorisering van de 

 
410 Woods, Cut in Alabaster, 178. 
411 Paatz, “Prolegomena”, 50; Woods, “The Master of Rimini”, 77;  
412 1394. Inventoire de l’albastre trouvé au chastiel de Lille – vj ymages eu manière de profètes dont iiij sont 
d’albastre. – Un coffre de blanc bos auquel a ijc iiij xx et x pièches ou environ de instruments de fer, de plusieurs 
manières, appartenans eu mestier de l’ouvrage du dit albastre. (Inventaire des garnisons du chastiel de Lille). De 
Laborde, Emannuel Notice des émaux bijoux et objets divers, vol. 2 (Parijs: Imprimeur des Musées impériaux, 
1853), 126. 
413 Paatz, “Prolegomena”, 50. 
414 A. Bouillet, “La fabrication industrielle des retables en albâtre (XIVe-XVe siècles)”, Bulletin Monumental 65, 
nr. 1 (1901): 46. 
415 Paatz, “Prolegomena”, 50. 
416 Jopek, Studien zur Deutschen Alabasterplastik des 15. Jahrhunderts, 23–28. 
417 Schoenberger, “Alabasterplastik”. 
418 Paul Williamson, “Late Gothic Sculpture from Limburg. Sint-Truiden”, The Burlington Magazine 132, nr. 1053 
(1990): 894. 
419 Jopek, Studien zur Deutschen Alabasterplastik des 15. Jahrhunderts, 65. 
420 M. Hörsch, “Niederländer, niederländische Kunst oder niederländische Formen? Beobachtungen zum Kunst- 
und Stilimport im höfischen Milieu Mitteleuropas”, in Niederländische Kunstexporte nach Nord- und 
Ostmitteleuropa vom 14. bis 16. Jahrhundert : Forschungen zu ihren Anfängen, zur Rolle höfischer Auftraggeber, 
der Künstler und ihrer Werkstattbetriebe, onder redactie van J. Fajt en M. Hörsch, vol. 15 (Ostfildern: Thorbecke, 
2014), 165–84. 
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Kruisigingsgroep onder de Internationale Stijl de lokalisatie. Hoewel we ons bewust zijn dat 

een Duitse herkomst of een reizende kunstenaar tot de mogelijkheden behoort, zal hier in de 

eerste plaats uitgegaan worden van een Vlaams atelier om dichter bij de casus van Gilles le 

Backere te blijven en de aanvaarde toeschrijving. 

 

Het Rimini-altaarstuk vertoont minstens twee handen. De afwezigheid van 

doorgedreven polijst geeft aan dat dit geen specialisme was van het atelier. een 

samenwerkingsverband met een schilder is logisch, al is niet af te leiden of hij voor of in het 

atelier werkte. Op basis van de gekruisigde figuren van de Kruisigingsgroep trok Woods al de 

conclusie dat de vele naturalistische details erop wijzen dat de beeldhouwer levende modellen 

observeerde. De “ongewoon vernieuwende en begaafde ambachtsmannen” gebruikten de 

tamponeer-technieken uit de houtsculptuur om de ruwheid van het lendendoek of het 

gescheerde gezicht van Longinus’ dienaar te benadrukken.421  

 

3.1.2. Kunsthistorische Setting 
 

3.1.2.1. Een oeuvre van de meester: opdelingen per genre 

 

Wegens de verschillende invloeden die de meester onderging en verspreidde, hebben we ons 

beperkt tot werken met historische context uit het oeuvre zoals Woods dat samenstelde. Het 

kenmerk van het atelier is volgens het materiaal, “het gebroken wit, licht geaderd albast”.422 

Daarnaast worden nog enkele andere voorbeelden uit de invloedsfeer vermeld ter vergelijking.  

 Het is dus zeker niet de bedoeling om het hele oeuvre in kaart te brengen. De meester is 

in verband gebracht met een Pièta . en een Johannes-in-Disco in Utrecht.423 De onwetendheid 

over de beeldhouwkunst maakt het altaarstuk omwille van zijn goede overlevering een centraal 

vergelijkingspunt in het onderzoek naar de Europese albastsculptuur. Omwille van het genre 

werden twee Johanneshoofden in verband gebracht met het Rimini-atelier. Het hoofd in het 

Rijksmuseum is van latere datum maar vertoont wel de fijne afwerking en expertise die de 

meester kenmerkt, zoals het gebruik van de natuurlijke aders, de diepe uitsnijdingen en de open 

mond. Bij de bespreking van de andere schotel werd de Rimini-meester geplaatst in de 

Noordfranse-Zuidnederlandse cultuursfeer om na een verblijf bij de Middenrijn naar Italië te 

 
421 Woods, Cut in Alabaster, 113. 
422 Woods, Cut in Alabaster, (cit.) 113, 413. 
423 H. Defoer, “Een albasten Johannes-in-disco in de St. Willibrordus te Utrecht”, in Miscellanea I. Q. Van Regteren 
Altena, onder redactie van J. van Regteren Altena (Amsterdam : Scheltema en Holkema, 1969), 17–19. 



88 
 
 

trekken.424 De Madonna dell’Acqua uit Rimini stond dan weer model voor de toeschrijving van 

andere Pièta’s aan de Rimini-meester.425 

 

 

  

 
424 S. Vandenberghe, “De 15de-eeuws Sint-Jan-in-Disco in het Gruuthusemuseum”, Stad Brugge. Stedelijke musea. 
Jaarboek 1 (1993-1994), 172. 
425 R. Hilloowala en J. Oremland, “The St. Peter’s ‘Pietà’: A Madonna and Child? An Anatomical and Psychological 
Reevaluation”, Leonardo 20, nr. 1 (1987): 87–92; “Front Matter”, The Burlington Magazine 122, nr. 922 (1980): 
i–1; Körte, “Deutsche Vesperbilder in Italien”, 293; Schoenberger, “Alabasterplastik”. 

Fig. 18. 
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Recht e.a., Het 

meesterlijke 

atelier : 

Europese 

kunstroutes 

5de - 18de 

eeuw (Brussel : 

Mercatorfonds

, 2007), 282 

(catnr. V.17). 
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3.1.2.2. De Treurende Vrouwen (Rimini-meester) 

 

Deze figuren (Fig. 19) vormen een essentieel deel in de de chronologie en geografische 

lokalisatie van de Rimini-meester. De aankoop door de abt van het Sandkloster van een Parijse 

handelaar in 1431 geeft niet alleen een datering, die overeenstemt met de stilistische 

periodisering, maar toont ook aan hoe wijdverspreid de handel in de producten van de meester 

was.426 De handelaar kwam uit Parisius en de kruisiging waar de groep deel van uitmaakte was 

gebeeldhouwd in Parisius cum montanis.427 De omschrijving leidde al tot de speculatie dat het 

over Montmartre ging, hoewel het albast geen overeenkomsten toont met het plaaster dat er 

werd ontgonnen. Het is daarentegen wel gelijkaardig aan dat van de Frankfurtse 

Kruisigingsgroep.428 Zou het kunnen dat Parsberg werd bedoeld dat via Nuremberg 

handelscontacten over heel Europa had?429 De handel tussen Wroclaw en Brugge werd in elk 

geval verzekerd door de landroutes en Hanzevaart, maar hier lijkt het eerder over de eerste te 

gaan.430 

 

 

  
 

 
426 P. Williamson, Northern Gothic Sculpture, Victoria and Albert Museum (Londen, 1988), 187. 
427 Stenzel (red.), Scriptores Rerum Sileciarum, 2:223; Scheyer (“Eine Pariser Alabaster-Gruppe um 1430”, 36) 
verwees naar de uitgave uit 1839 maar schreef: Parysiis […] Parysiis in montanis. 
428 Woods, Cut in Alabaster, 107. 
429 W. von Stromer, “Nuremberg in the International Economics of the Middle Ages”, The Business History Review 
44, nr. 2 (1970): 210–25. 
430 Woods, Cut in Alabaster, 107–8. 

Fig. 19. Meester van 

Rimini, Treurende Maria’s 

met Longinus en een 

knecht (detail Rimini-

altaarstuk) 

(https://www.liebieghaus.

dei) 

https://www.liebieghaus.de/de/mittelalter/kreuzigungsaltar-aus-rimini
https://www.liebieghaus.de/de/mittelalter/kreuzigungsaltar-aus-rimini
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3.1.2.3. Maagd met dode Christus (Rimini-meester) 

 

Deze Maagd met dode Christus (Fig. 20) vertoont zoveel sculpturale gelijkenissen met de 

Rimini-Kruisigingsgroep, dat het “bijna zeker” werd toegeschreven aan de meester. De 

combinatie van oudere stijlen met het contemporaine realisme en naturalisme uit de schilderijen 

van Jan van Eyck en Rogier van der Weyden vinden we immers ook terug in de uitwerking van 

het Rimini-altaarstuk. Tot verder onderzoek naar de samenstelling van het albast mag de 

hypothese niet verworpen worden dat het over Nederlands albast zou gaan en dus ter plekke 

zou gemaakt zijn.431 Verder heeft de Pièta rode verfsporen aan de open mond van Christus, zijn 

haar en de doornenkroon. Kleurloze verfresten en gesso in de kledij van de twee figuren. Het 

geheel is in goede staat met hier en daar kleine beschadigingen. De hoofd van de Maagd was 

afgebroken en de handen van de Maagd zijn gerepareerd. Een klein gaatje achteraan het hoofd 

van Christus zou gediend hebben voor een nimbus, waarvoor de doornenkroon werd afgeplat 

achteraan.432 De zeer bescheiden uitwerking van de achterzijde is ook een kenmerk van de 

stukken in Duitsland. 

Het beeld werd in 1960 door Sir Thomas Barlow gegeven aan het Victoria and Albert 

Museum.433 Een vergelijking tussen het hoofd van deze Christus en die van de Kruisiging en 

de plooien van de Longinus-groep en de Maagd vertonen zoveel gelijkenissen dat de 

toeschrijving redelijk betrouwbaar is.434 

 

3.1.2.4. Het Isola Bella-retabel (Rimini-meester) 

 

Wegens de Duits-Italiaanse positionering van Swarzenski werd het Humilitas-retabel uit de 

Santa Maria Podone in Milaan (nu Isola Bella) bij het oeuvre opgenomen. Hij traceerde de 

invloed tot in Westfalen en Frankrijk.435 

Het altaarstuk was aangekocht door Vitaliano Borromei voor de kapel, die hij in 1444 . 

Hoewel het altaarstuk pas geattesteerd werd in 1605 veronderstelt men dat het omstreeks voor 

de consecratie van de kapel werd aangeschaft. Het frame werd waarschijnlijk in Lombardije 

gemaakt. De verschillen in formaat tussen de verschillende figuren, vooral tussen de Maagd en 

de Annunciatie-engel, lijkt erop te wijzen dat Vitaliano geen opdracht had gegeven maar dat hij 

koos uit de beschikbare albasten. De banden tussen de Visconti en het Bourgondische huis, de 

aanwezigheid van de Borromei in Brugge en Vlaanderen en hun aankopen van kledij en tapijten 

kunnen de Bourgondisch-Nederlandse herkomst van de Rimini-meester bevestigen maar niet 

bewijzen. Tussen de overgeleverde administratie van de Borromei-bank in Brugge staat Coppin 

de Bacchera, mogelijks lid van de peltiersfamilie.436 De retabelkast voor de beelden werd lokaal 

 
431 https://collections.vam.ac.uk/item/O94288/the-virgin-with-the-dead-statue-master-of-rimini/.  
432 Williamson, Northern Gothic Sculpture, Victoria and Albert Museum, 187. 
433 Williamson, Northern Gothic Sculpture, Victoria and Albert Museum, 187. 
434 Williamson, Northern Gothic Sculpture, Victoria and Albert Museum, (afb.) 190, 191. 
435 Schoenberger, “Alabasterplastik”. 
436 Woods, “The Master of Rimini", 74; Woods, Cut in Alabaster, 104-6. 

https://collections.vam.ac.uk/item/O94288/the-virgin-with-the-dead-statue-master-of-rimini/
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gemaakt en de koper had bijgevolg ze naar eigen believen te arrangeren.437 Aangezien de handel 

van de Borromei zowel over land als de zee verliep, kan het altaarstuk op één van de landroutes 

zijn aangekocht en niet in Brugge. 

 

 

  

 
437 Woods, “Towards a morphology of Netherlandish Altarpieces in alabaster”, 45. 

Fig. 20. Meester van Rimini, Maagd met dode Christus (detail), 39,7 x 32,6 

cm., albast, c. 1430 (http://collections.vam.ac.uk) 

http://collections.vam.ac.uk/
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3.1.2.5. Kruisdraging Christus (Omgeving Rimini-meester) 

 

Dit iets latere reliëf (Fig. 21) toont aan dat de invloed van de Rimini-meester verder reikte dan 

enkel beelden. Het dialect op de randen positioneert dit werk in de middenrijnse regio. 

Bovendien kan de invloed van deze Kruisdraging in de werken van Martin Schongauer 

afgelezen worden.438  De Rimini-meester wordt ook geassocieerd met twee reliëfs van tussen 

1420 en 1440: de Lijdensweg in de tuin (Ashmolean Museum, Oxford) en Het Laatste 

Avondmaal (Skulpturen Sammlung und Byzantische Kunst, Berlijn). Zulke reliëfs associeert 

men met ivoor, wat aantoont dat beide materialen functioneel overeenkwamen.439   

 

 
 

 
438 http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&lang=en 
439 Woods, Cut in Alabaster, 150–53. 

• Fig. 21. Omgeving Meester van Rimini, Kruisdraging Christus, c. 1440, Middelrein, 
17 x 27 x 3 cm., Bode Museum, Berlijn, (© Foto: Skulpturensammlung und 

Museum für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer 
Kulturbesitz) 

 

http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&lang=en
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Fig. 21. Omgeving Meester van Rimini, Sint Christophorus, 

Zuidelijke Nederlanden (Brugge?), c. 1440-50, Ivoor, H. 92 

mm, Rijksmuseum, Amsterdam (F. Scholten, “Acquisitions: 

Sculpture”, The Rijksmuseum Bulletin 62, nr. 3 (2014): 288) 
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3.1.2.6. H. Christophorus (Omgeving Rimini-meester) 

 

De sokkel van dit beeldje (Fig. 21) met haar afgeschuinde basis wijst erop dat dit beeldje mee 

werd genomen op reis. De puntige baard, de lineaire vouwen en hoekige poses, de gelijkenis 

van het gezicht van de heilige met figuren van de Kruisigingsgroep wijzen erop dat de invloed 

van de Rimini-meester ook in de ivoorsnijkunst kan gevonden worden en in de private sfeer.440  

 

3.1.2.7. Huy-groep 

 

Bij sommige delen van altaarstukken, zoals de veertiende-eeuwse albasten Maagd ondersteund 

door Johannes van Huy (Fig. 22), verraadt de afgeplatte achterkant dat zij bedoeld waren voor 

een retabelkast.441 Deze figuren uit de Maasvallei tonen de voortrekkersrol die de Duitse 

gebieden speelde, waarop Sluter verder bouwde.442 

 

 

  

 
440 F. Scholten, “Acquisitions: Sculpture”, The Rijksmuseum Bulletin 62, nr. 3 (2014): (afb.) 288, 289. 
441 Woods, “Towards a morphology of Netherlandish Altarpieces in alabaster”, 42. 
442 William D., “Medieval Sculpture at the Metropolitan: 800 to 1400”, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 
2005, 43. 

Fig. 22. Anoniem (c. 

1340-50), Maagd, 

ondersteund door 

Johannes,  56,4 x 22,5 

cm., albast 

(https://www.metm

useum.org) 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/466626?&searchField=All&sortBy=Relevance&when=A.D.+1000-1400&where=Belgium&what=Sculpture&ft=*&offset=0&rpp=20&amp;pos=4
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/466626?&searchField=All&sortBy=Relevance&when=A.D.+1000-1400&where=Belgium&what=Sculpture&ft=*&offset=0&rpp=20&amp;pos=4
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3.1.2.8. Conclusie 

 

Het bereik van de Rimini-meester is niet beperkt tot altaarstukken, maar kende navolging in 

andere formats en materiaal. De wijde verspreiding wijst op een populaire stijl, waarbij de 

conservatieve iconografieën gecombineerd worden met een inventiviteit, die wordt verstrekt 

door een hoogwaardige technische uitvoering. De pan-Europese stijl en de invloedsferen tussen 

de ateliers maken het moeilijk om de toeschrijvingen te lokaliseren. Omdat de sluteriaanse 

tendensen hun oorsprong vonden in het Maas-Rijnbekken, kan niet vastgesteld worden of de 

Rimini-meester onder Bourgondische invloed stond of de stijl uit zijn omgeving creatief 

aanpaste. 

Het Rimini-altaarstuk heeft een “flexibel formaat”, waarbij de achterkant minimaal 

werden uitgesneden zodat ze zowel vrijstaand als in een kast konden geplaatst worden. Hoewel 

dit de originele plaatsing van het altaarstuk nog verder problematiseert, vertelt dit ons veel over 

hoe de werken van de meester konden aangepast worden aan de eisen van de koper en hoe hij 

op deze manier een groter segment van de markt kon bedienen. De minimaal afgewerkte 

achterkanten wijzen op een lange-afstandshandel. Beeldengroepen werden als sets verkocht en 

zeer beperkt in de diepte uitgewerkt om de transportkosten te drukken. De afwerking was 

voldoende om de beelden rondom rond te bekijken, maar langs de andere kant niet zo afgewerkt 

dat het de prijs de hoogte in duwde.443 De Rimini-meester had redenen om de achterkanten niet 

zo fijn af te werken. 

Zowel op het vlak van de iconografie als op het vlak van de uitwerking richtte het 

Rimini-altaarstuk zich op een breed publiek. De invloeden van de meester op andere media 

tonen aan hoe succesvol deze keuze was. 

 

3.4. Het altaarstuk in Rimini 

 

Het Liebieghaus kocht de Kruisiging aan bij kunsthandelaar Sangiorgio, die het in 1910 van de 

franciscanen van de Santa Maria delle Grazie bij Covigagno  vlakbij Rimini hadden gekocht.444  

De verkoop heeft verhinderd dat het altaarstuk werd vernietigd tijdens het bombardement van 

5 september 1944, dat de archieven heeft vernietigd en het gebouw zwaar beschadigde.445 

Informatie over de families, die schonken aan de kerk, kan ook niet afgeleid worden uit de 

grafstenen, die in 1889 plaats ruimde voor een nieuwe vloer.446 

De legende gaat dat in 1286 een priester, Rustico, een boomstam vond in de vorm van 

de Maagd.447 De bewoners van Rimini bouwden de Santa Maria delle Grazie als hulde aan het 

 
443 Woods, Cut in Alabaster, 90, 91. 
444 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt, II, 148. 
445 Montorsi, Il Santuario delle grazie de Rimini, 14; Woods, “The Master of Rimini", 76 (vtnt. 4); Montorsi en  
Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 67 (vtnt. 2). 
446 Montorsi en Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 23. 
447 Montorsi en Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 14. 
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miraculeuze Maria-beeld, dat werd verscheept naar Venetië. In de Santa Marziale te Venetië 

wordt de Rimini-Madonna nog steeds aanbeden en eren de gebeden de engelen, die Rustico 

hadden geholpen.448  

De eerste kerk uit 1290 werd gepatroneerd door Nicolò Belmonte delle Caminate maar 

er zijn geen sporen van.449 Lodovico Rinalde Belmonte Ricciardelli vroeg in 1389 aan de 

minister van de franciscanen, Enrico Alfero, of de minderbroeders uit Asti zes tot acht 

religieuzen konden sturen om het groeiend aantal pelgrims te dienen.450 Twee jaar later gaf 

Bonifatius IX hem de zegen voor een kerk en een klooster ter ere van de Maagd en Franciscus, 

dat vanaf 1396 acht bedelmonnikken herbergde.451 In het begin van de vijftiende eeuw werden 

fresco’s aangebracht aan de gevel en werd het dak van het schip geschilderd door Venetianen.452 

Er zou zelfs een onafgewerkt fresco van Giotto hebben gehangen maar dit is om chronologische 

redenen alleen al zeer betwijfelbaar.453 Vanaf 1396 ressorteerde ze onder San Francesco te 

Rimini, de latere Tiempo Malatesta, maar in 1416 werd ze overgeheveld naar de Fransicaanse 

Observanten. In 1431 werd de kerk toegewijd aan de bisschoppen van Rimini en Montefeltro.454  

De Kruisiging op het hoofdaltaar die zich nu in één van zijkapellen bevindt, werd op 

een onbekend moment vervangen door  

 

“<<un prezioso gruppo plastico in alabastro raffigurante il Calvario con le tre croci, con 

molte figure scolpite a tutto tondo e i dodici apostolo>>”455 

 

Het is onduidelijk waar Montorsi deze referentie haalde maar Nanni geeft de volgende 

beschrijving uit de Franciscaanse kronieken  

  

et all’altare maggiore è uno crucifisso con I ladroni, et le B. Vergine tramortita, con 

Maria Maddalena posta alla croce in ginocchioni, et altre Maria con Longino, et la turba, et I 

dodici apostoli, et ogni cosa è di marmo bianco fino, lavorati, intagliati et scolpiti di rilievo, 

da maestra mano. Et queste figure sono duoi palmi di lunghezza ciescheduno di loro456 

 

Dit fragment dateert van 1580 en behandelt de verbouwing die in 1578 begonnen was. De kerk 

onderging nog verschillende verbouwingen vooraleer het altaarstuk in 1644 werd verplaatst 

 
448 Montorsi en Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 15; Fr. G. Montorsi, Il Santuario delle 
grazie de Rimini. Stori, Arte, Catechesi. (Rimini, 2005), 7–8. 
449 Montorsi en Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 16; Montorsi, Il Santuario delle grazie 
de Rimini, 8 
450 Flaminio, “Memorie istoriche delle chiese, e dei conventi dei frati minori : dell’osservante, e riformata 
provincia di Bologna”, 1760, 449; Montorsi en Pasini, 16. 
451 Montorsi, Il Santuario delle grazie de Rimini, 8-9. 
452 Montorsi, Il Santuario delle grazie de Rimini, 9-10. 
453 Tonini, Rimini nella signoria de’ Malatesti, IV:435; Pasini, Artisti a Rimini fra Gotico e Rinascimento. Rassegna 
di fonti archivistiche., 81 (vtnt. 9). 
454 Montorsi, Il Santuario delle grazie de Rimini, 10. 
455 Montorsi, Il Santuario delle grazie de Rimini, 10.  
456 F. Nanni, “Il maestro di Rimini: una raccia”, Romagna arte e storia 80 (2007): 35–36. 
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naar een zijkapel, die in 1660 omwille van de beeldengroep aan de apostelen werd gewijd.457 

Het is onduidelijk of het altaarstuk in een houten of stenen schrijn werd geplaatst en of deze in 

het atelier werd gemaakt of ter plekke in Rimini.458 Wegens de affiniteiten met het werk van 

Rogier van der Weyden opperde Legner dat een architecturaal programma voor de 

beeldengroep mogelijks door het atelier zelf werd bedacht en knoopte daar de hypothese aan 

dat het in een doksaal was geplaatst.459 Legner vermoedde dit naar gelijkenis met de 

Halberstadt-Kruisiging uit de Dom uit 1460, dat op het koorhek naar de leken en het schip 

gekeerd stond.460 Het Rimini-altaarstuk kon wegens zijn minimaal afgewerkte achterkanten 

zowel 360° als frontaal opgesteld worden. Omdat de kruisen geen sporen bevatten die wijzen 

op bevestigingen aan een houten kast, lijkt het erop dat ze vrijstaand waren.461 De minieme 

afwerking van de handen van Maria Magdalena wijst er dan weer op dat ze niet bedoeld waren 

om rondom rond bekeken te worden. Afgaande op het argument dat het een marktverkoop 

betrof, het voorbeeld van het Isola Bella-retabel en de wens van Jehan Capriël om zijn albasten 

beelden in een kast te laten plaatsen, was de Rimini-meester niet betrokken werd bij de 

opstelling van het altaarstuk. 

De diepe inkervingen in de gewaden zouden onnodig zijn voor een opstelling waarbij 

de kijker veraf staat. Het detail zou niet gemerkt worden op grote afstand. De fijne afwerking 

en verdunde uitvoering van de draperingen komen waarschijnlijk wel tot hun recht op een altaar 

met kaarslicht. Dit verklaart ook de enorme roetsporen op het altaarstuk toen het werd 

aangekocht. 

 

Omdat de stilistische datering in de omgeving van de consecratie van de kerk (1431) ligt, wordt 

het altaarstuk in verband gebracht met de Malatesta’s. Carlo Malatesta (1368-1429) had een 

kinderloos huwelijk met Elisabetta Gonzaga (+ 1432). Hij overtuigde Martinus V om de 

geadopteerde kinderen van zijn broer Pandolfo III Malatesta (1370-1427) tot zijn wettelijke 

erfgenamen te maken. Pandolfo III was een condottiere, die als regent werd aangesteld over 

Giovanni Visconti tijdens zijn minderjarigheid en heer van Bergamo en Brescia was. Hij stierf 

tijdens zijn bedevaart naar Loreto. Zijn drie bastaardkinderen, Galeotto Roberto (1411-1432), 

Sigismondo (1417-1465) en Domenico (1418-1465) stonden bij het overlijden van hun oom 

voor de taak hun erfenis te vrijwaren van de rivaliserende Malatesta’s uit Pesaro. Galeotto, een 

devote lekenbroeder van de franciscanen en wegens zijn ouderdom na de dood van Carlo 

aangesteld als heer van Rimini werd door zijn dertienjarige broer, Sigismondo, verdedigd. Kort 

 
457 Montorsi, Il Santuario delle grazie de Rimini, 12, 36; Nanni, “Il maestro di Rimini: una raccia”, 35–36. 
458 Maek-Gérard, Liebieghaus-Museum Frankfurt , 149. 
459 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 141–43. 
460 https://www.lda-lsa.de/fileadmin/pdf/2009_06_04PMKalvarienberg.pdf (Persbericht 4/6/2009) 
461 Woods, “Towards a morphology of Netherlandish Altarpieces in alabaster”, 47. 

https://www.lda-lsa.de/fileadmin/pdf/2009_06_04PMKalvarienberg.pdf
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voor zijn dood trad hij af ten voordele van zijn jongere broer, die de nieuwe heer en pauselijk 

vicaris werd. 462  

De Santa Maria delle Grazie In Covignano bevindt zich op een heuvel vlakbij Rimini. 

Er stond een kasteel van de Malatesta’s, dat in 1800 werd vernietigd en het klooster van San 

Girolamo, waar Galetto Malatesta zich vaak terugtrok om te bidden.463 Men noemde de heuvel 

de “colle di Mezzo o dei Palazzi” en werd aanzien als de heilige heuvel van de stad, niet te 

dichtbij, niet te ver.464 De verbondenheid met de Malatesta’s blijkt ook uit de fresco’s in de kerk 

van de Zalige Giovani Guerli die door Pandolfo en zijn vrouw Ordelaffi werd vereerd.465  In 

1424 schonk Carlo Malatesta de Observanten zestien percelen (tornature)  bos op de heuvel en 

een houten beeld.466 Een iets meer sinistere verwijzingen naar de Malatesta’s is het relikwie 

van de Zalige Sebastiano Lombardi die werd vermoord door Sigismondo omdat hij niet uit de 

biecht wilde klappen over Polinessa Sforza (Fig. 23). 

 

 
  

 
462 Sigismondo zou dan ook naar zijn broer verwijzen als “il mio fratello vanesio e ingenuo” (mijn ijdele en naïeve 
broer). (Luciani, La signoria di Galeotto Roberto Malatesti (1427-1432), 39); A. D’Elia, Pagan Virtue in a Christian 
World : Sigismondo Malatesta and the Italian Renaissance, 2016, 30–31. 
463 Luciani, La signoria di Galeotto Roberto Malatesti (1427-1432), 40. 
464 Montorsi en Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, (cit.) 14, 41. 
465 P. Pasini, Artisti a Rimini fra Gotico e Rinascimento. Rassegna di fonti archivistiche. (Rimini: Stefano Patacconi, 
1997), 81 (vtnt. 9). http://www.santiebeati.it/dettaglio/91600 
466 Montorsi en Pasini (Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 46) vertellen ons dat vanaf dan de naam 
S. Maria de gratia wordt genoemd; Voor het houten beeld zie Woods, “The Master of Rimini”, 58. 

Fig. 23. Reliekschrijn van Z. Sebastiano Lombardi, Santa Maria delle Grazie, Covignagno 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/91600
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De belangrijkste patroons van de kerk waren de Ricciardelli’s dei Belmonti. Zij 

verbonden hun lot al sinds de veertiende eeuw aan dat van de Malatesta’s.467 Rinaldo 

Ricciardelli werd in 1375 vanuit Avignon bedankt door Gregorius XI middels kardinaal 

Gugliemo voor zijn hulp in de strijd tegen de Visconti’s.468 Hun trouw aan de Malatesta’s 

vertaalde zich in dankbaarheid. In 1403 regelde Carlo Malatesta een huwelijk tussen zijn broer 

Malatesta met Lucretia Ordelaffi, de dochter van Cecco, heerser van Forlí. De stad had een 

getroubleerde relatie met de pauselijke legaat, Cossa, en ondanks het huwelijk, dat trouwens 

snel eindigde met de dood van Lucretia in 1404, draaiden de pogingen van de Malatesta’s om 

het pauselijk gezag te herstellen uit op een fiasco. De stad volhardde in zijn rebellie, stelde de 

zieke Cecco terecht en vormde een communaal regime. De Malatesta’s konden dit niet 

aanvaarden, boden asiel aan Giorgio Ordelaffi in Cesena en leidde de pauselijke campagne 

tegen de stad. In mei 1406 verkreeg Cossa van de commune de toestemming om een podésta te 

nomineren, maar de Malatesta’s zette hun conflict met de stad verder. Eén van de dorpen die 

ze veroverde was le Caminate, waar ze Belmonte dei Belmonti als kapitein installeerde. 469  

Antonio di Belmonti delle Caminate was één van de twaalf raadsheren van Galeotto.470 Hij was 

in 1404 al podestá van Cremona en stierf tussen 1430 en 1434. Hij was getrouwd met Giovanna, 

de dochter van Magnifico Malatesta.471 

 

Giovanni de’ Ricciardelli was tot 1321 bisschop van Cesena.472 Tijdens zijn episcopaat telde de 

familie verschillende mecenassen voor schilders van de zogenaamde Riminises school. Guido 

bouwde in 1364 bouwde een kapel voor de Maagd op de Corso d’Augosto. In 1391 voegde 

Ludovico di Rinaldo Ricciardelli nog een gebedsplaats toe die later zou opgenomen worden in 

het convent van Covigagno.473  

De positie van Rimini binnen de Renaissance wordt al herkend vanaf de veertiende eeuw 

middels een naturalisme in de schilderkunst, dat – in een omgekeerde beweging ten opzichte 

van Vlaanderen – de verluchters inspireerde, maar wiens evolutie ook naadloos aansloot bij de 

Internationale Gotiek en bleef doorwerken tot in het derde kwart van de vijftiende eeuw. De “ 

‘populaire’ “ stijl verschilde van qua levendigheid van de aristocratische kunst aan sommige 

Italiaanse steden en de Europese hoven.474 De Pest, de Honderdjarige Oorlog en het Westerse 

Schisma worden soms als aanleiding gebruikt om de emotionele, ook letterlijk passionele, 

 
467 Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, 298 (n. 2) –9 (n. 7). 
468 L. Tonini, Appendice di Documenti al Volume IV della storia di Rimini, vol. IV/1, 373 en IV/2 (Rimini: Albertini, 
1880), 340 (nr. CLXXXV). 
469 Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, 121–23. 
470 A. Luciani, La signoria di Galeotto Roberto Malatesti (1427-1432), Storio delle signorie dei Malatesti, IV (Rimini: 
Bruno Ghigi, 1999), 41 (vtnt. 21). 
471 A. Luciani, La signoria di Galeotto Roberto Malatesti, 41 (vtnt. 21). 
472 Tonini, Rimini nella signoria de’ Malatesti, IV/1, 537. 
473 Montorsi en Pasini, Il santuario Riminiese di Santa Maria delle Grazie, 42, 47. 
474 M. Laclotte, “Fransesco da Rimini e gli esordi del gotico bolognese”, in Francesco da Rimini e gli esordi del 
gotico bolognese: Bologna, Lapidario del Museo Civico Medievale, 6 ottobre - 25 novembre 1990, onder redactie 
van Francesco e.a. (Firenze: Nuova Alfa Ed, 1990), 7. 
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beelden – zoals het Rimini-altaarstuk – te beginnen afbeelden. De complexe, politieke situatie 

tussen de republieken, communes, hertogdommen en (stad)staten in Italië maakt een 

vergelijking tussen Rimini en de rest van het schiereiland zeker niet evident, maar tussen 1340 

en 1430 ontwaarde Kempers in Siena door de economische crises en de afwezigheid van een 

concurrentieel mecenaat een tendens naar lokale opdrachten.475 Het mecenaat van de 

Ricciardelli’s paste in deze evolutie. Deze situatie veranderde rond de periode van de 

consecratie van de Santa Maria delle Grazie in 1431. De sociale status van de kunstenaars rees 

en rijke individuen beconcurreerden het mecenaat van de kerk.476  

De unieke positie van het Rimini-altaarstuk in de Italiaanse kunstgeschiedenis mag 

blijken uit de bovenstaande, zestiende-eeuwse citaten, waar het altaarstuk preciozo werd 

genoemd. De vraag is welke sociale voorwaarden golden om het altaarstuk naar de kerk te 

halen. Gezien de ambitieuze Sigismondo in 1430 aan de macht kwam, mag niet uitgesloten 

worden dat het altaarstuk past in een symbolische investering die de legitimiteit en de status 

van de Ricciardelli’s of de Malatesta’s propageerde. Het blijft daarbij wel gissen naar de exacte 

omstandigheden. Hieronder zullen we enkele pistes aanreiken die de herkomst van een 

vermoedelijk trans-Alpijns altaarstuk in Rimini kan verklaren.  

 

 

3.1.3. Europese netwerken voor het Rimini-altaarstuk 
 

Aangezien concrete, ‘harde’ data over het atelier van de Rimini-meester niet bekend 

zijn, is de stilistische benadering het enige aanknopingspunt voor verdere hypotheses over de 

herkomst van de Kruisigingsgroep. Zoals we hierboven hebben gezien, wordt de Frans-

Vlaamse invloed van de anonieme meester algemeen aanvaard, hoewel er nog twijfel over 

bestaat of we spreken over een itineraire werkplaats of een atelier dat vanuit een vaste locatie 

produceerde voor heel Europa. In beide gevallen moet er echter een netwerk zijn dat ervoor 

zorgde dat ofwel het kunstwerk ofwel de kunstenaar vanuit de regio naar Italië kwamen.  

Inzake de patronage in het Duecento en Trecento werd al gewezen op de complexiteit 

van de politieke situatie in laatmiddeleeuws Toscanië om de opdrachten aan Giotto, Martini, 

Pisano en anderen te contextualiseren.477 Naar analogie van het De Villa altaarstuk stelde Wood 

dat voor de Kruisigings-groep uit Rimini eerder een commissie voor export was dan een 

speculatieve verkoop wegens de sterke banden met de Lage Landen.478 De analogie loopt echter 

mank aangezien de voornaamste argumenten voor het houten altaarstuk, namelijk de Italiaanse 

stijl, de iconografie en de toevoeging van de schenkers niet opgaan voor het Rimini-

 
475 B. Kempers, Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen, 1250-1600, 
(Amsterdam : Arbeiderspers, 1987), 179–81. 
476 “The Fourteenth Century”, Art Institute of Chicago Museum Studies 30, nr. 2 (2004): 48. 
477 B. Cassidy, “Artists and Diplomacy in Late Medieval Tuscany: The Case of Giotto, Simone Martini, Andrea 
Pisano, and Others”, Gesta 51, nr. 2 (2012): 91–110. 
478 Woods, Cut in Alabaster, 100. 
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altaarstuk.479 Hierboven werden beargumenteerd op basis van de afwijkende Petrus-figuur en 

de graad van afwerking dat de Kruisigingsgroep het product was van een atelier dat voor de 

open markt werkte.  

Het ontbreken van een commissie impliceert op geen enkele manier een gebrek aan 

elitaire netwerken zoals het boekenbezit van Filips de Goede aantoont, die slechts een kwart 

van zijn boeken besteld had.480  

 

De aanwezigheid van de Kruisigingsgroep in het Franciscanerklooster verplicht ons te 

kijken naar de orde zelf. Afgezien van de locatie sluit de pathetische iconografie van de 

Kruisigings-groep aan bij de boodschap van de bedelorden. De monastieke ordes en dan vooral 

de bedelorden, met de Franciscanen voorop, begonnen vanaf de veertiende eeuw met een 

vernaculaire en orale traditie, die het Woord dichter bij de gelovigen bracht. Daarna, middels 

de Devotia Moderna en het mysticisme, werd het goddelijke meer vermenselijkt door langs de 

ene kant middels anekdotes het Bijbelse verhaal realistischer of aannemelijker te maken en 

langs de andere kant omdat de gelovigen een subjectievere geloofsbeleving zochten door de 

Imitatio Christi, waarvan de weerslag wordt gelezen in het privaatbezit van de 

gebedenboeken.481 De Franciscanen breidden hun mecenaatsnetwerken uit om tegemoet te 

komen aan de “behoefte aan culturele oriëntaties” van de nieuwe stedelijke bevolking. Zij 

drukten als eerste hun iconografische stempel op de sociale verhoudingen tussen kunstenaars 

en mecenassen.482 Passiescènes waren onder de meest populaire iconografieën in de 

albastsculptuur en kunnen zeker niet als een specifiek franciscaanse typologie gezien worden. 
483 De Apostelgroep daarentegen kan wel specifieker met het apostolische ideaal van de orde 

gelinkt worden. 

Bovendien waren rondreizende bedelmonnikken betrokken bij de kunsthandel. Zij 

droegen soms dure pigmenten bij zich om verder te verkopen. Het kleine volume en de hoge 

prijs maakten het immers zeer handig als financieringsmiddel op reis.484 Uit het dispuut tussen 

Cornelis van Aelter en de abdij van Melrose, voor wie de timmerman koorstoelen had gemaakt, 

werden ook Franciscanen betrokken. De economische omstandigheden hadden de timmerman 

 
479 Jacobs, Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380-1550, 188–90. 
480 W. Blockmans, “Manuscript Acquisition by the Burgundian Court and the Markets for Books in the Fifteenth-
Century Flanders”, 21 in Art Markets in Europe, 1400-1800, door Michael North en David Ormrod, Repr. 
(Aldershot : Ashgate, 1999). 
481 J. Marrow, Passion Iconography in Northern European Art of the Late Middle Ages and Early Renaissance : A 
Study of the Transformation of Sacred Metaphor into Descriptive Narrative (Kortrijk : Van Ghemmert, 1979), 23-
25. 
482 B. Kempers, Kunst, macht en mecenaat : het beroep van schilder in sociale verhoudingen, 1250-1600,  
(Amsterdam : Arbeiderspers, 1987), passim, (cit.) 41. 
483 Recht en C. Perier-d’Ieteren, “Kunst voor export: email, albast en retabels”, 122-3. Een Kruisigingscène met 
de verschillende episodes van het leven de stichter sierde de refter in de S. Francesco in Bologna, waarbij duidelijk 
is dat het narratief, zoals de Kruisigingsgroep, binnen het iconografisch programma voor de orde paste. (S. 
Maureen Burke en A. Lorenzetti, “The ‘Martyrdom of the Franciscans’ by Ambrogio Lorenzetti”, Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 65, nr. 4 (2002), 464). 
484 Nash, “‘Pour couleurs et autres chose prise de lui ...’", 131. 
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verhinderd om de taak te volbrengen, hoewel hij al volledig uitbetaald was. De onafgewerkte 

koorstoelen stonden al die jaren in het convent van de Minderbroeders.485 Hieruit hoeft niet 

meteen afgeleid worden dat zij actief betrokken waren bij de handel, want de timmerlieden 

waartoe Cornelis behoorde, hadden hun kapel in de kloosterkerk.486 Toch is het niet vergezocht 

te veronderstellen dat de stockage bij de minderbroeders in het originele contract werd 

opgenomen en toch alleszins op een overeenkomst berustte tussen hen en de timmerman.  

De band tussen de Malatesta’s en de Fransiscanen was hartelijk. Toen Galeotto in 1363 

stierf, wenste hij in het habijt van de orde begraven te worden in een fransiscanerkapel die hij 

zelf had gepatronneerd.487  

 

De culturele uitwisseling tussen Bourgondië en Rimini verliepen in de eerste plaats via de 

Romeinse curie. De banden tussen Rome en de Malatesta’s van Rimini maakte dat Carlo 

Malatesta in de periode van de consecratie van de Santa Maria delle Grazie een essentiële rol 

vervulde in de abdicatie van de drie pausen te Constance (1415). Hij was bovendien bevriend 

met de latere Eugenius IV.488  

Rimini heeft geen speciale connecties met Noord-Europa hoewel Woods al wees op 

Guilllaume Dufay die aan het hof van Malatesta componeerde.489 Hij schreef Vasilissa ergo 

gaude voor het huwelijk van Cleofe Malatesta en in 1423 componeerde hij Resveilliés vous 

voor dat van Carlo Malatesta.490 Hij trad daarmee niet alleen artistiek maar ook geografisch in 

de sporen van Johannes Ciconia, die als Luikenaar tot een diocees behoorde dat loyaal was aan 

de urbanistische strekking tijdens het Westerse Schisma.491 Guillaume Dufay componeerde in 

1425/6 de Missa Sancti Jacobi, waarschijnlijk voor de elevatie van aartsbisschop Louis Aleman 

tot kardinaal. Omdat deze laatste Bologna niet kon verlaten, werd kardinaal Albergati, bisschop 

van Santa Croce, gedelegeerd om de ceremonie daar uit te voeren in naam van de paus. Deze 

Kartuizer uit een “illustere” Bolognese familie genoot zulke faam dat hij zalig werd verklaard. 

Hij onderhandelde de vrede tussen Bourgondië en Frankrijk tesamen met de latere Nicolaas V, 

 
485 O. Delepierre, “Stalles de l’Abbaye de Melrose faits à Bruges”, Annales de la Société d’Emulation pour l’histoire 
et les antquités de la Flandre Occidentale 3 (1841): 406; Martens, Artistic Patronage in Bruges institutions, ca. 
1440-1482, 34-5. 
486 A. Brown, Civic Ceremony and Religion in Medieval Bruges c.1300-1520 (Cambridge ; New York : Cambridge 
University Press, 2011), 322; Gailliard, De ambachten en neringen, 78; J. Sosson, Les travaux publics de la ville de 
Bruges, , 131–32 (vtnt. 9). 
487 Jones, The Malatesta of Rimini and the Papal State, 85. 
488 Woods, Cut in Alabaster, 101; http://www.treccani.it/enciclopedia/galeazzo-malatesta_%28Dizionario-
Biografico%29/, geraadpleegd 8/4/2019. 
489 Woods, Cut in Alabaster, 101. 
490 Alejandro Enrique Planchart, “Guillaume Du Fay’s Benefices and His Relationship to the Court of Burgundy”, 
Early Music History 8 (1988), 124; E. Trumble, “Autobiographical Implications in Dufay’s Song-Motet ‘Juvenis qui 
puellam’”, Revue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 42 (1988), 47 (vtnt. 90). 
491 Alejandro Enrique Planchart, “The Liégeoise Diaspora in Italy in the Early Fifteenth Century”, Revue belge de 
Musicologie / Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap 67 (2013), 81-2; Trumble, “Autobiographical 
Implications in Dufay’s Song-Motet ‘Juvenis qui puellam’”, 50–51; 
https://www.vaticanlibrary.va/home.php?pag=storia>, geraadpleegd 8 juli 2019. 
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de bibliofiele paus en grondlegger van de huidige Vaticaanse Bibliotheek.  Hoewel de 

identificatie met het Van Eyck-portret in twijfel werd getrokken, werd hij vaak geportretteerd 

en had hij misschien Van Eycks H. Hiëronymus in zijn bezit.492 Als kardinaal en pauselijk 

legaat had hij toegang tot de hoogste artistieke kringen en kan hij als een agent van de Europese 

kunstwereld in de eerste helft van de vijftiende eeuw gelden. Een pauselijk dignitaris werd al 

vernoemd als tussenpersoon in de albastexport van England naar Rome. De Kartuizer, pauselijk 

legaat en later Innocentius VII, Cosmatus Gentilis vervoerde vanuit Southhampton een 

Drieëenheid en een Madonna en albasten HH. Petrus en Paulus van England naar Rome.493  

Albergati, die Cosmatus zou opvolgen als bisschop van Santa Croce was lid van de 

delegatie, die in het klooster van Jean de Clercq de vrede van Arras onderhandelde en werd 

rondgeleid door de abt om zijn kunstwerken te zien.494 Jean du Clerq, abt van Sint-Vaast in 

Arras, was één van de belangrijkste mecenassen voor de abdij. Voor de verfraaiingen van de 

abdij kreeg hij van Rome de toestemming om 10.000 fr. te spenderen. Hij engageerde hiervoor 

verschillende beeldhouwers en andere kunstenaars uit Douai, Gent, Arras en Renaud. In 1461 

liet hij achter het grote altaar een kolom plaatsen met een albasten Onze-Lieve-Vrouw. 

Een ander project, de Onze-Lieve-Vrouwkapel, werd begonnen daags na zijn nominatie 

als abt.  Collard de Hordain, entailleur, sneed een eiken retabel in triptiekformaat, waar onder 

de architecturale versiering de beelden in albast werden gezet, namelijk de twaalf apostelen en 

de Kroning van de Maagd. De abt had deze van een Duitse handelaar had gekocht voor 50 lb. 

Jacques Daret schilderde de mini-architectuur en de Dinantse Henri Herbert legde koper op de 

colonetten die werden omwonden met tafzijde. Jean Le Roux leverde Venetiaanse geïnspireerd 

stoffen en een in Brugge aangekochte voetsteun uit Venetië. Kandelaars, kelken, schilderijen, 

panelen met de twee bullen van Eugenius IV en het Concilie van Basel, die de oprichting van 

de kapel bevestigden,  verrijkten de kapel, die op 14 juni 1437 werd ingewijd in aanwezigheid 

van de bisschoppen van Arras en Auxerre en de abten van Saint-Cornille (Compiègne) en Mont-

Saint-Eloy en de biechtvader van de hertog. 495 Deze casus toont dus aan hoe de religieuze 

netwerken, de ambachten en de regionale kunsthandel verweven waren met de internationale 

diplomatieke elite. Albasten beelden werden daarbij gebruikt als diplomatieke giften.496 

Wanneer de Flémalleske invloeden op het Rimini-altaarstuk in acht worden genomen, 

moet de mogelijkheid van een Doorniks atelier onderzocht worden. Het is bekend dat de 

Meester van Flémalle een triptiek schilderde voor de zestiende minister van de Minderbroeders 

te Keulen, Henricus Werlis. Er hoeft echter niet uitgegaan worden van een link met de hoge 

 
492 J. Hunter, “Who Is Jan van Eyck’s ‘Cardinal Nicolo Albergati’?”, The Art Bulletin 75, nr. 2 (1993): 207–12. 
493 Schoenberger, “Alabasterplastik”; Woods, Cut in Alabaster, 172–74; Williamson, Object of Devotion Medieval 
English Alabaster Sculpture from the Victoria and Albert Museum, 14. 
494 de la Taverne en Collart, Journal de la paix d’Arras ... entre Charles VII et Philippe le Bon, 12. Voor een 
beschrijving van de panelen zie: Id., 200-1. 
495 H. Loriquet, “Journal des travaux d’art exécutés dans l’abbaye de Saint-Vaast par l’abbé Jean du Clercq (1429-
1461)”, Published in 1889 in Arras by Répessé-Crépel, 1889, 5–9, 14 (nr.3), 16-7 (nr. 13, 15), 22 (nr. 33). 
496 Woods, Cut in Alabaster, 172–75. 
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geestelijkheid. De handelscontacten tussen de Noord-Franse stad en Keulen of het Rijnland 

waren veelvuldig.497 Eén van de verbindingen tussen Doornik en Keulen is het Mérode-

altaarstuk van de Meester van Flémalle waarvan Châtelêt aantoonde dat het een bestelling was 

van de Mechelse Peter Engelbrecht voor zijn huwelijk met Gretgin Schrinmecher toen de man 

in Keulen verbleef.498 Rombaut Inghelbrechts, Mechels handelaar, kreeg in juli 1434 een 

presentwijn te Doornik.499 Misschien belandde het altaarstuk via Duitse landroutes Romagna.  

 

De handel in albasten sculpturen verliep via de normale handelsroutes. De export van Engels 

albast liep naar Spanje, Portugal, Italië en zelfs Ijsland.500 Als het atelier in Brugge lag, is het 

bijna onmogelijk om af te leiden welke weg het altaarstuk zou hebben afgelegd wegens de 

enorme, commerciële verwevenheid tussen de stad en de rest van Europa.  

Net zoals de paneel- of muurschilderingen rond 1400, zijn er voor de beeldhouwkunst 

weinig voorbeelden van Brugse export te vinden. Desalniettemin werd een grote continuïteit 

vastgesteld in de gevelsculpturen en sommige nog steeds in situ geplaatste beelden in Brugge 

en aldaar geproduceerde retabels in Westfalen en Lübeck. Maar afgezien van deze weinige 

voorbeelden, is enkel de miniatuurkunst representatief betreffende de kunstproductie- en export 

vanuit Vlaanderen naar Zuid-England, Noord-Italië, het gebied van de Rhône, de Rijn, de 

Oostzee en het Iberische schiereiland, in de eerste plaats Navarra, Catalonië en Castilië. Voor 

andere kunsten kan een gelijkaardig netwerk slechts vermoed worden: zo indiceert de 

toestemming in 1466 aan de cleerscrivers om op de Sint-Jansbrug te verkopen aan anonieme 

kopers dat deze praktijk voordien al beoefend werd. Voor paneelschilderkunst lijkt de 

commercialisering iets later op te treden. Met betrekking tot Jan van Eyck zijn enkele 

voorbeelden aan te wijzen die een Europees netwerk suggereren: de in Napels residerende 

verzamelaar van Vlaamse kunst, Alphonso V van Aragon schafte niet alleen een Sint-Joris aan, 

die werd aangekocht via Johan Gregori, ook de Lomellinitriptiek kwam in zijn handen en hij 

stuurde zelfs zijn hofschilder Luis Dalmau naar Vlaanderen. Het kleine reisaltaar van de 

Genuese handelaar Giovanni Battista Lomellini werd gegeven ter gelegenheid van de kroning 

van de Napelse koning en beïnvloedde de Italiaanse schilderkunst op het vlak van de 

iconografie. Een andere Genuees, verwant met de Giustiniani-familie bestelde dan de 

zogenaamde Dresden-triptiek in – zoals de inscriptie aantoont – rond 1437.501 Het valt op dat 

deze kunstvoorwerpen, indien de afmetingen min of meer gekend zijn, gemakkelijk te 

 
497 A. Hocquet, Le Maître de Flémalle Quelques documents (Anvers: Imprimerie E. Secelle, 1925), 11–13. 
498 S. Kemperdick, Der Meister von Flémalle Die Werkstatt Robert Campins und Rogier van der Weyden (Turnhout: 
Brepols, 1997), 86; Hocquet, Le Maître de Flémalle Quelques documents, 6–7; B. Eclercy, The master of Flémalle 
and Rogier Van Der Weyden : an exhibition organised by the Städel Museum, Frankfurt am Main, and the 
Gemäldegalerie, Staatliche Museum, Berlin /, onder redactie van Stephan Kemperdick, Peter Klein, en Jochen 
Sander (Ostfildern : Hatje Cantz, 2009), 197 (nr. 4). 
499 Hocquet, Le Maître de Flémalle Quelques documents, 7. 
500 Recht en C. Perier-d’Ieteren, “Kunst voor export: email, albast en retabels”, 124. 
501 T. Borchert, “Handel en wandel: Brugge en de Europese kunst”, 137-9 in Vandewalle en Abraham-Thisse, 
Hanzekooplui en Medicibankiers : Brugge, wisselmarkt van Europese culturen. 
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transporteren waren wegens hun kleine formaat. De grootte van de beelden van het Rimini-

altaarstuk pleit eerder tegen een dergelijke kunsthandel, maar sluit het zeker niet uit. Vijftig jaar 

later werden in elk geval wel zeer grote schilderijen uitgevoerd met schepen, zoals de Portinari-

triptiek of Memlings Laatste oordeel.502 

Een valabele link is zeker Venetië. De Santa Maria delle Grazie had een legendarische 

band middels het miraculeuze beeld en een effectieve band via de Venetiaanse plafonneerders 

van de kerk. Zowel Carlo Malatesta als de minderbroeders bezaten een Venetiaanse lening.503 

Zij waren ook de eerste Italiaanse stad die vermeld wordt in de Brugse documenten. Over zee 

werd vanuit Vlaanderen naast het evidente laken zalla de fiandra (waarschijnlijk een lood-

tingeel) en Vlaamse smalt ingevoerd De handel over land tussen Venetië en de gebieden uit het 

Noorden werd geregeld door de Fondaco dei Tedeschi, het centrum van de Duitse handelaars 

te Venetië..504 De Duitse handelaren een kapel in de Riminese kerk Santa Maria Maddalena en 

Woods legde al het verband tussen de Duitse albasthandelaar van Jean du Clerq en de 

albastsculptuur te Rimini.505 In Brugge en Keulen stonden de Hanze in contact met de Italianen, 

in de eerste plaats de curie.506 

 Al deze patronage- en handelsverbanden maken het uitermate moeilijk om een exacte 

route voor te stellen. Verschillende netwerken faciliteerden een route waarlangs het altaarstuk 

over de Alpen geraakte.  

  

3.1.4. Conclusie : De Meester van Rimini en zijn atelier 
 

Er is weinig met zekerheid bekend over de ontstaanscontext van het Rimini-altaarstuk. De 

eerste referentie is van 1580, de identificatie van de apostelen is niet probleemloos en het is nog 

wachten op de resultaten van het materieel-technisch onderzoek om de aanvoerlijnen te 

bepalen.  

De diepe uitwerking van de gewaden zouden onnodig zijn voor een opstelling waarbij 

de kijker veraf stond. Dit pleit dus tegen een opstelling op het koorscherm maar voor een écht 

altaarstuk. De details zouden niet gemerkt worden op grote afstand, al zou een reconstructie bij 

kaarslicht (en met polychromie) meer inzicht kunnen verschaffen in de perceptie van het 

altaarstuk. De fijne afwerking en verdunde uitvoering van de drapering kwamen waarschijnlijk 

goed tot hun recht op een altaar met kaarslicht, zoals het geattesteerd vanaf de late zestiende 

eeuw. Dit verklaart de enorme roetsporen op het altaarstuk toen het werd aangekocht. Over de 

originele positie is echter niets bekend.  

 
502 B. Hatfield Strens, “L’arrivo del trittico Portinari a Firenze.”, Commentari 19 (1968): 315–19; Barbara G. Lane, 
“The Patron and the Pirate: The Mystery of Memling’s Gdańsk Last Judgment”, The Art Bulletin 73, nr. 4 (1991): 
623–40. 
503 Woods, Cut in Alabaster, 101. 
504 Matthew en Berrie, “Venice as Centre for the Purchase of Painters’ Colors”, 246. 
505 Legner, “Das alabasteraltar aus Rimini”, 156–57 (vtnt. 23); Woods, Cut in Alabaster, 101. 
506 W. Paravicini, “De Hanze als Europees verschijnsel”, 19 in: A. Vandewalle en S. Abraham-Thisse, Hanzekooplui 
en Medicibankiers : Brugge, wisselmarkt van Europese culturen (Oostkamp : Stichting kunstboek, 2002). 
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Het altaarstuk zelf impliceert dat de Rimini-meester zijn marktaandeel verbreedde op 

verschillende manieren. Het iconografische programma is niet uitzonderlijk, maar ook niet 

gewoon en incorporeert zowel conservatieve als vernieuwende tendensen. Hoewel 

geïndividualiseerd zijn de beelden deels gestandaardiseerd en werden op sommige gebieden 

andere tijdbesparende maatregelen genomen, zoals het miniem polijsten, de beperkte afwerking 

op de achterkant of de gedeeltelijke polychromie. De minder afgewerkte achterkanten 

faciliteerden bij voorkeur een frontale opstelling, desnoods in een retabelkast, maar de koper 

kon het altaarstuk zonder esthetisch verlies opstellen in een omgeving waar er rond kon gelopen 

worden. Langs de andere kant tonen de diepe inkervingen in de gewaden, de grootte van de 

beelden en de verfijnde afwerkingen dat het atelier mikte op kapitaalkrachtige kopers. De 

aankoop van andere albasten beeldengroepen toont dat handelaars over land de altaarstukken 

vaak per set verkochten. Voor een commissie is geen enkele aanwijzing. De grote Petrus-figuur 

en de dertiende apostel impliceert dat het atelier de beelden niet per se als één geheel opvatte. 

Hoewel alle beelden uit hetzelfde materiaal zijn gemaakt door dezelfde handen, sluit dit niet uit 

dat het altaarstuk een composiet is van twee groepen, een Kruisigingsscène en een apostelreeks. 

Op deze manieren balanceerde de meester tussen de voorkeuren van de verschillende 

consumenten, werkte hij distinctief en economisch rationeel. Hij bediende zowel progressieve 

als behoudsgezinde kopers, die tot de rijke middengroepen van de Europese elite behoorden. 

Het bestaan van gespecialiseerde, continentale ateliers is tot hiertoe niet vastgelegd, 

ondanks de enorme productie in de Nederlandse albastsculptuur en de geattesteerde handel. 

Slechts één referentie geeft een atelier in het kasteel van de Bourgondische hertog, maar dat 

lijkt eerder over een atelier zoals dat van Sluter te gaan, waar ook andere materialen werden 

bewerkt. Andere beeldhouwers in albast zijn – op één na – altijd in verband te brengen met 

productie in andere materialen. De juiste positie van de continentale beeldhouwateliers 

tegenover het bewerken van albast verdient dus verder onderzoek. 

De Rimini-meester had een grote invloed op stilistische tendensen in een tijdsgewricht 

waarin albast populariseerde. De enorme productie van Engels albast zorgde sowieso voor een 

specialisatie bij de continentale ateliers, die zich op die manier concurrentieel opstelden door 

het bedienen van een nichemarkt in luxueuze producten. Het is interessant op te merken dat de 

pleurants van Sluter en de apostelen van Rimini ongeveer dezelfde hoogte hebben, al zijn de 

beelden van Sluter vaak beter uitgewerkt aan de achterkant. Dit is opmerkelijk aangezien de 

Nederlander al wist waar de figuren zouden komen staan en de positie onder het maaswerk 

tegen de tombe geen rondblik toestond. Het Rimini-altaarstuk onderscheidt zich door een 

minimalere afwerking en onthult dat de vijftiende-eeuwse popularisering van albast zijn 

weerslag had op het eindresultaat en het productieproces. De figuren konden door de koper 

gekozen worden, al was een frontale opstelling het meest favorabel. Een retabelkast was zeker 

niet noodzakelijk om de achterkanten af te schermen. Het Rimini-altaarstuk vormt daarbij een 

duidelijke illustratie van een commercieel product en richtte zich op een rijk publiek dat 

opwaartse sociale mobiliteit nastreefde door de investering in distinctieve kunstvoorwerpen. 
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Het altaarstuk kan tegen de achtergrond van de rijzende ster van de Malatesta’s begrepen 

worden als een symbolische investering. Misschien wilden de Malatesta’s zelf hun cultureel 

prestige vergroten, maar het is redelijk te veronderstellen dat de Ricciardelli’s in de gratie van 

hun heren en hun onderdanen wilden komen door het etaleren van een verfijnde smaak in een 

kerk, die de familie al meer dan een eeuw patroneerde. 

De handels- en patronagenetwerken tussen Rimini en Brugge zijn niet gemakkelijk te 

trekken. Hier werd dieper ingegaan op de religieuze netwerken, waarbij voor de Riminese kerk 

Santa Maria delle Grazie de franciscanen of de curie een evidente piste vormen. De twee 

bekende handelstransacties werden telkens voltrokken door een abt en een reizende handelaar. 

De mogelijkheid dat het door Duitse handen is gegaan, zowel op het vlak van handel, uitvoering 

als beide, kan dus niet worden uitgesloten. 
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4. Conclusie 
 

Dit onderzoek baseerde zich op het Rimini-altaarstuk en de bronnen over het graf van Michelle de 

France om de sociale positie van de beeldhouwers in albast te bepalen. We namen daarvoor Woods’ 

hypothese als leidraad, die een identificatie van de Rimini-meester met Gilles le Blackere voorstelde. 

Tailleur d’imaiges Gilles le Blackere was waarschijnlijk geen exclusief gespecialiseerd albastbewerker. 

De opdracht was daarvoor immers te complex en verklaart waarom ze na het verdwijnen van Gilles le 

Blackere werd overgedragen op Tydeman Maes, een groot bouwondernemer, die beeldensnijders in 

dienst had en steenhouwer en -handelaar was. Gilles le Blackere was familie van Loy le Blackere, 

hofleverancier van stof, edelmetaal, bont en het albast voor het graf. Tydeman hoefde niet langs de firma 

Le Blackere te passeren en verzorgde zelf de levering van het weinige albast dat nog nodig was. 

De vraag of Loy le Blackere geïdentificeerd kan worden met de peltier uit de eerste helft van de 

vijftiende eeuw is onwaarschijnlijk. De andere achternaam – tot viermaal toe – geldt als eerste argument, 

maar de twee families opereerden wel in een gelijkaardige context als hofleveranciers. De hertogelijke 

bronnen onderscheidden twee families. Loy le Blackere, corretier, leverde geen bont in dezelfde 

hoeveelheden als de familie(s?) de Backere, die als pelletiers geen andere producten aan het hof 

verkochten.. De stedelijke bronnen wijzen naar verschillende families De Backere, waarvan minstens 

één in de nieuwe bontindustrie werkte en een ander als makelaar. De link tussen peltiers De Backere en 

de vroeg, vijftiende-eeuwse makelaars De Backere dictus de Heere is niet bewezen bij een confrontatie 

met het wezenregister waarin Gilles wordt vermeld. De peltiersfamilie De Backere trad wel toe tot het 

makelaarsambacht rond hetzelfde moment als de albastlevering van Loy le Blackere. 

 We vergeleken Gilles le Blackere met zijn opvolger Tydeman Maes om zijn economische 

positie te bepalen. Deze bouwondernemer werkte samen met verschillende bouwambachten. Zijn 

beelden werden verhandeld op de internationale markt via Italianen en, zoals gezegd, was hij 

beeldensnijder, steenhouwer en -handelaar. In hoeverre de vergelijking tussen de twee beeldensnijders 

opgaat, is niet zeker, maar het is waarschijnlijk dat de hertog telkens iemand engageerde met hetzelfde 

profiel, iemand, die sculptuur kon maken en een breed netwerk had onder de ambachtslieden om de 

uitvoering te coördineren tussen metselarijsnijders, beeldensnijders, schilders maar ook handelaars in 

grondstoffen. Familielid Loy le Blackere beschikte over zulke goede handelscontacten dat hij in één 

keer de nodige hoeveelheid albast van de juiste kwaliteit kon leveren. Omdat Gilles werkte in albast, 

ligt het voor de hand hem tot de beeldensnijders te rekenen, die deel uitmaakten van het 

timmerliedenambacht, waartoe stedelijk bouwheer Cornelis van Aeltre behoorde. Deze laatste maakte 

de koorstallen voor de Melrose-abdij en stelde dus zeker beeldensnijders te werk, net zoals die andere 

grote bouwheer, Jacob de Zweertvaghere. Wegens de hertogelijke commissie positioneren we Gilles le 

Blackere tussen hen te positioneren, eerder dan hem te bekijken als een beeldensnijder, die in 

onderaaneming voor een andere bouwheer werkte. Op ambachtsniveau was de beeldensnijder dus net 

als de peltiersfamilie succesvol, maar dit vertaalde zich niet op het niveau van het ambachtsbestuur.  

 Dankzij het internationale handelsnetwerk werd de stedelijke macht in Brugge gedragen door 

de groep makelaars en rijke ambachtslieden die hun economische macht politiek verzilverden. Cultureel 

kan deze groep getraceerd worden in het Gruuthuuse-handschrift dat ontstond in de omgeving van de 

broederschap van Onze-Lieve-Vrouw-van-Hulsterloo. Naast de peltiers en makelaars waren ook 

buitenlandse kooplieden, boogmakers, succesvolle steenhouwers en andere ambachtslieden uit de 
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stedelijke elite lid van deze vereniging. Hoewel noch Gilles als Loy le Blackere in de ledenlijsten 

voorkomen, stonden zij niet ver van deze groep en overlapten hun netwerken. Dit brengt hun sociaal 

profiel zeer dicht bij de peltiersfamilie, waartoe Woods Gilles le Blackere rekende. 

 Gilles le Blackere bevond zich net op de heuristische radar om niet volledig vergeten te worden. 

Hij is geen lid van de stedelijke topklasse, maar zijn netwerk suggereert dat hij tot de hoge, stedelijke 

middenklasse behoorde. Zijn positie op het Europese toneel blijft even moeilijk te bepalen als die van 

de Ricciardelli’s. Beide cirkelden rond een hof, dat aan het prestige won en op weg was naar een 

cultureel hoogtepunt. De ene verdiende zijn brood als raadsheer en soldaat, de andere als uitvoerder van 

een graf. De vraag of Gilles le Blackere, net als Tydeman Maes, uitvoerde naar het Zuiden, kan niet 

bevestigd worden. Veel informatie over de exacte handelsroutes, het bereik van de Hanze, de functie 

van schippers, havenlui, exacte makelaarsnetwerken en stapelplaatsen is nog niet duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Tydeman Maes, 

Engel met Passieinstrument 

(detail), Brugge, c. 1425-

1435, Notelaar(?), 

gepolychromeerd en ver-

guld, 96 x 97 cm., Prado, 

Madrid 

(https://www.museodelprad

o.es). 

Fig. 25. Meester van Rimini, 

Maagd met dode Christus 

(detail), 39,7 x 32,6 cm., 

albast, c. 1430 

(http://collections.vam.ac.uk) 

https://www.museodelprado.es/
https://www.museodelprado.es/
http://collections.vam.ac.uk/
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Aangenomen dat het Rimini-altaarstuk uit de Lage Landen komt, verschijnen verschillende 

transportroutes als mogelijkheid. De restauratie van het Rimini-altaarstuk zal hopelijk binnenkort meer 

vragen beantwoorden over de herkomst van het albast. Voor Brugge zou Engels albast het meest evident 

zijn, gezien de intensieve handel met het eiland en de beschikbaarheid van het materiaal.  

Twee attestaties van handel in albasten beelden worden vaak aangehaald en vermelden telkens 

reizende handelaars over land: een Franse levering in Breslau en een Duitse levering in Doornik. In het 

laatste geval ging het over een apostelset, in het eerste over een Kruisiging. Het Rimini-altaarstuk is een 

composiet van beide zodat een landroute vanuit of door Duitsland zeker een valabele optie is. Omdat 

geen opdracht bekend is of donoren zijn afgebeeld, kwam het zeer waarschijnlijk uit een werkplaats, die 

exporteerde over heel Europa. 

Het altaarstuk heeft een geen aberrante maar wel een originele iconografie, die niet te lokaliseren 

is binnen de uitlopers van de Internationale Stijl. De overvloedige aanwezigheid van het materiaal 

maakte de Engelse albastproductie onvergelijkbaar met de continentale, die zich concurrentieel moest 

positioneren tegenover het enorme aantal goedkope beelden van het eiland. Op het vasteland zijn – op 

één vermelding na – alle bewerkers in albast ook in verband te brengen met andere materialen. Het 

altaarstuk vertoont langs de ene kant een zeer artistiek, technisch geniale afwerking, maar langs de 

andere kant werden tijdbesparende maatregelen genomen. Samen met de gedeeltelijke polychromie zijn 

dit economische overwegingen die het marktpotentieel trachtte te verbreden. Het blijft de vraag of de 

decoratieve elementen zoals de Evangelistensymbolen of op het Kruis een specialisatie was die door 

een apart metselarijsnijder in het atelier werd uitgeoefend. Dit geldt ook voor de verschillen tussen de 

Kruisiging, de beeldengroepen en de apostelreeks. De verschillende handen behoorden sowieso tot één 

atelier, dat in hetzelfde albast werkte en dezelfde eisen qua afwerking stelde. De schilder behoorde zeer 

waarschijnlijk tot het atelier omdat het kleurgebruik past bij een visie die met efficiënte middelen 

streefde naar hoog kwalitatief beeldhouwwerk. Het materiaal, de afwerking en de uitzonderlijke grootte 

plaatsen het altaarstuk in een hoogburgerlijke niche, die zich ontvankelijk opstelde tegenover het 

voorheen meer elitaire albast en waar de drang naar esthetische effect gecombineerd werd met een 

rationalisatie in het productie- en aankoopproces. 

De Ricciardelli’s behoorden tot een politieke middengroep, die mee rees op de macht van de 

Malatesta’s. Omdat zij aan de oorsprong van de Santa Maria delle Grazie stonden, is het waarschijnlijk 

hun idee geweest om het altaarstuk aan te schaffen. Zij konden daarbij rekenen op handelsrelaties met 

Venetië, netwerken bij de hoge geestelijkheid en de franciscanen. De Fondacio dei Tedeschi is ook een 

optie aangezien de Duitsers een broederschap in de Santa Maddelana te Rimini hadden.  

 

De vraag of de Rimini-meester Gilles le Blackere is, beantwoordden we negatief.  Hoewel zij gelijktijdig 

werkten, verschilt hun economisch profiel. De seriële productie van de anonieme meester vertoont geen 

gelijkenissen met de functies, die de verantwoordelijke voor een hertogelijk graf had. Als we de 

vergelijking tussen Gilles le Blackere en Tydeman Maes doortrekken, komt de eerste naar voor als een 

zeer veelzijdig ambachtsman, die de capaciteiten had een uitzonderlijke commissie tot een goed eind te 

brengen. Het Rimini-atelier was daarentegen gespecialiseerd in een seriële productie van beelden, die 

geïndividualiseerd werden. Dit impliceert geenszins dat zij ook geen houten beeldhouwwerk sneden.  
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