
Toen de Rijn eind 406 dichtvroor, 
aarzelden de zogeheten barbaren 
niet. Ze staken de rivier over en 
overspoelden Gallië. Onder hen 
de Vandalen, Sueben, Alanen, maar 
ook de Bourgondiërs. 

De doop van Clovis (rond 500). Het Musée de Picardie in Amiens bezit 
een boek uit de elfde eeuw waarin het leven van de heilige Remigius wordt 
beschreven. Op de prachtige ivoren boekband zien we onderaan hoe hij 
Clovis een kruisje van zalfolie op het voor hoofd tekent. Uiterst links kijkt 
diens Bourgondische, katholieke eega Clothilde nauwlettend toe. 



De Bourgondische koning Sigismund was de eerste 
Germaanse leider die toetrad tot de Katholieke Kerk. Wellicht 
bespoedigde zijn bekering de religieuze ommekeer van 
Clovis. Jaren later werd hij het slachtoffer van de faihitha, een 
Germaanse vorm van bloedwraak. Zijn vijand Chlodomer liet 
hem onthoofden en in een waterput gooien. 

Op 11 juli 1302 zegevierde het Vlaamse 
‘volc te voet’ over de Franse cavalerie. 
De op het slagveld buitgemaakte 
gulden sporen gaven hun naam aan 
deze legendarische veldslag. Op deze 
miniatuur zien we hoe de Franse leider 
Robert d’Artois van zijn paard wordt 
gesleurd. Het voetvolk zwaait met de 
gevreesde goedendags – knuppels met 
ijzeren punten. De zilveren helmen 
zijn in de loop der jaren verkleurd. 



Op 24 juli 1345 bestormde een menigte het huis van de Gentse opstande
lingenleider Jacob van Artevelde. ‘Ze braken het huis binnen en Jacob 
wilde ontkomen langs zijn stal’, schreef een anonieme kroniekschrijver, 
‘maar een schoenmaker liep hem achterna en doorkliefde zijn hoofd met 
een bijl’. Dat laatste detail ontbreekt niet op deze miniatuur (rechts). 



Anoniem portret van de Franse koning Jan de Goede 
(vader van Filips de Stoute) uit de late jaren vijftig 
van de veertiende eeuw. Het wordt beschouwd als 
het oudst bewaarde portret van na de oudheid. 



Tijdens de veldslag bij Poitiers (1356) leed Frankrijk 
een grote nederlaag tegen Engeland. Op deze minia
tuur zien we hoe de Franse koning Jan de Goede 
gevangen wordt genomen. De man aan zijn zijde, 
ook gehuld in Franse leliën, is zijn jongste zoon 
Filips de Stoute, die zijn bijnaam dankt aan de moed 
die hij die dag tentoonspreidde. Het belang van deze 
slag voor de toekomst van Bourgondië (en dus ook 
van de Nederlanden) mag niet onderschat worden.



De Engelse koning Edward III die de 
Honderdjarige Oorlog startte, geeft 
Aquitanië in 1362 aan zijn zoon Edward 
van Woodstock, de Zwarte Prins, die 
de Fransen in de pan hakte bij Poitiers 
(1356). Bemerk op hun wapenuitrusting 
zowel het Franse (lelie) als het Engelse 
(luipaard) embleem: Edward III zag zich 
als koning van Engeland én Frankrijk. 

Om de ‘haestighe ziecte’ uit te bannen, doken vanaf 1348 half
naakte boetelingen op in het straatbeeld. Deze toorn Gods 
moest volgens hen met de juiste kastijding verdreven worden. 
Deze miniatuur verhaalt hoe een groep Brugse flagellanten 
de stad Doornik bereikt. 



Anoniem portret van hertog Filips de Stoute, 
die zich geheel in overeenstemming met zijn 
reputatie rijkelijk heeft uitgedost en bij het 
poseren niet op een sieraad meer of minder heeft 
gekeken. Karakteristiek zijn de grote neus en 
de zware kin. Kopie uit de zeventiende eeuw 
van een verloren gegaan origineel uit ca. 1400. 

Portret van Margaretha van 
Male, gravin van Vlaanderen, 
hertogin van Bourgondië, 
gemalin van Filips de Stoute, 
de moeder van Jan zonder 
Vrees. Olie verf schilderij uit 
de zestiende eeuw.

Op 19 juni 1369 trouwde Filips 
de Stoute met Margaretha 
van Male en werd het lot van 
Vlaanderen en Bourgondië aan 
elkaar geklonken. Kijk naar 
de margrietjes (knipoog naar 
Marguerite) en de P’s (van 
Philippe) op het gewaad van 
de Bourgondische hertog. 



Lodewijk van Male. Humphrey van Gloucester.

Jan IV van Brabant en zijn 
broer Filips van SaintPol.



In 1382 werd een voorloper van de Franse Revolutie 
op Vlaamse bodem in de kiem gesmoord. Onder 
aanvoering van Filips de Stoute hakte een Frans
Bourgondisch leger de strijders van Filips van 
Artevelde in de pan, een klinkende revanche voor 
de Guldensporenslag van tachtig jaar eerder. 



De weergaloze Mozesput  
van Klaas Sluter met hier  
en daar nog zichtbaar de 
polychromie van Johan 
Maelwael. Nog altijd te 
bezichtigen in Champmol 
bij Dijon. We zien hier 
Daniel en Jesaja, rechts 
een fragment van de baard 
van Mozes. 

De pleurants van het praal graf van Filips de Stoute behoren tot het mooiste wat er 
ooit werd gemaakt. Een meesterwerk van Klaas Sluter, afgewerkt door zijn neef en 
assistent Klaas van de Werve. Het lijkt alsof deze rouwende personages, die geacht 
worden voor altijd de liggende hertog te torsen, even hun bezigheden hebben 
gestaakt en dat ze zo meteen weer in beweging komen.



In het Louvre stuit de aandachtige 
bezoeker op de Grote Ronde Piëta van 
Johan Maelwael (ca. 1400), een van de 
schilderijen waarmee de kloostermuren 
in Champmol waren gedecoreerd. 
Hertog Filips de Stoute ordonneerde 
dat elke monnik zijn hart moest kunnen 
ophalen aan vrome schoonheid.



De Dendermondse beeldsnijder Jacob van der Baerze 
sneed met engelengeduld talloze kleine prachtscènes 
uit hout. Vervolgens schilderde Melchior Broederlam 
het geheel in goudtinten. Dit detail uit het Retabel van 
heiligen en martelaren (13911392) toont de onthoofding 
van Johannes de Doper. 



Anoniem portret van 
Margaretha van Beieren, 
gemalin van Jan zonder 
Vrees, olieverfschilderij uit 
de zestiende eeuw. Zij was 
de zus van graaf Willem 
van Henegouwen, Holland 
en Zeeland, die op zijn 
beurt huwde met een zus 
van Jan zonder Vrees. 

Profielportret van Jan zonder Vrees, een kopie 
(ca. 1500) naar een origineel uit 1404, wellicht  
van Bourgondisch hofschilder Johan Maelwael. 
We zien een fiere Jan zonder Vrees, die na de dood 
van zijn vader de kersverse hertog van Bourgondië 
was geworden. 



Tijdens een steekspel was het de bedoeling zoveel 
mogelijk lansen op de aanstormende tegenstander 
te versplinteren. Winnaar was degene die de meeste 
punten haalde. Bij gelijke stand keken de scheids
rechters naar wie het langste stuk had weten af te 
breken. Op deze miniatuur zien we hoe Jan van 
Beaumont in 1342 een lans vol op zijn lichaam krijgt. 
Hij kwam er met de schrik van af. De Engelse koning 
Edward III kijkt toe van op het balkon.



Op 5 augustus 1392 werd de Franse koning 
door waanzin bevangen. Karel VI trok 
zijn zwaard en begon als een waanzinnige 
op zijn gevolg in te hakken. De vorst zou 
tot aan zijn dood in 1422 leven tussen 
helderheid van geest en krankzinnigheid. 



Na de desastreuze slag bij Nicopolis 
(1396) liet sultan Bayezid de Franse, 
Bourgondische en Vlaamse kruisvaarders 
in hun ondergoed voor hem leiden en gaf 
vervolgens de opdracht ze een voor een 
om te brengen. Jan zonder Vrees moest 
lijdzaam toekijken. Hij zou wel aan de 
dood ontsnappen. 

Op 23 november 1407 liet Jan zonder 
Vrees zijn aartsvijand Lodewijk van 
Orléans vermoorden bij de Barbette
poort in Parijs. Op deze minia tuur zien  
we dat Lodewijks hand werd afgehakt  
en zijn hoofd gespleten met een hakbijl. 
Zijn laatste woorden waren: ‘Wie is dat?  
Wie doet dat?’



Na de moord op Lodewijk van Orléans 
volgde een bloedige burgeroorlog. 
Kroonprins Karel (de latere Karel VII) 
nam op 10 september 1419 wraak voor 
de dood van zijn oom. Hij was erbij toen 
Jan zonder Vrees voor zijn ogen werd 
afgemaakt op de brug van Montereau. 



Portret van Jacoba van Beieren (ca.1500) naar een kopie uit 1432 van 
Lambert van Eyck (de minder bekende broer van Jan en Hubert). 
De gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland was een kleindochter 
van Filips de Stoute, een nicht van vijand Filips de Goede.



Met zijn zin voor detail 
en ongeziene lichtinval 
stelde Van Eyck zijn voor
gangers aan het Bourgon
dische hof in de schaduw. 
Het volstaat een blik te 
werpen op zijn zoge
heten zelfportret uit 1433. 
Het hoofd en de tulband 
treden haarscherp naar 
voren in het licht terwijl 
de achtergrond zwart is, 
een groot verschil met 
de nog redelijk vlakke en 
gestileerde gezichten van 
Broederlam en Maelwael.

Op De Madonna met  
kanselier Rolin (14351436) 
verschijnt de op een na 
machtigste man van het 
hertogdom in een met 
nerts omzoomde goud
brokaten mantel. Als 
meester van het portret, 
van de weloverwogen 
compositie en van de 
landschap schildering 
bereikte Van Eyck in dit 
werk het toppunt van 
zijn kunst.



Nadat ze een bijbel hadden geïllus
treerd voor Filips de Stoute, vroeg 
diens broer Jan van Berry in 1410 aan 
Paul, Herman en Johan van Limburg 
om het getijden boek Les Très Riches 
Heures du Duc de Berry te verluchten. 
Hun oog verblindende miniaturen 
werden wereld beroemd. Hier een  
feestelijk beeld van nieuw jaarsdag. 
De man in het blauw met zijn mops
neus is Jan van Berry. 

Op 23 mei 1430 werd Jeanne d’Arc 
bij Compiègne gevangengenomen 
door de troepen van Filips de Goede. 
De ophaal brug van de stadspoort 
was voor haar neus dichtgegaan. 
De Maagd van Orléans kon geen 
kant meer op. 



Op deze prachtminiatuur uit 1458 zien we Filips de Goede 
op een wit paard toekijken hoe de Gentenaren hem na hun 
opstand in hun ondergoed om vergeving vragen. Die schonk 
hij hun ook. ‘De Gentenaren zijn mijn volk; de stad is van 
mij. Mocht ik ze met de grond gelijk maken, dan ken ik geen 
levend wezen dat mij er een gelijk zou kunnen bouwen.’ 



Portret van Isabella van Portugal, gemalin  
van Filips de Goede. Naar alle waarschijn
lijkheid een kopie van ca. 1500 naar een 
verloren gegaan origineel van Rogier van 
der Weyden.



Beroemde miniatuur van Rogier van der Weyden 
(ca. 1447). De man in het zwart is Filips de Goede,  
naast hem staat een in het blauw uitgedoste 
kanselier Nicolas Rolin, de jonge knaap in het 
geel is Karel de Stoute. De hertog krijgt de door 
Jean Wauquelin uit het Latijn vertaalde Chroniques 
de Hainaut aangeboden.



Tijdens het legendarische 
Banket van de Fazant (1454) 
riep Filips de Goede op om 
Constantinopel te bevrijden. 
Zo ontstond een literaire 
productie die het idee van zo’n 
kruistocht nog meer leven 
inblies. Hier een miniatuur met 
een gevechtsscène uit Renaut 
de Montauban, een Oudfrans 
heldendicht dat Filips opnieuw 
liet kopiëren en verluchten. 



In 1473 stichtte Karel de Stoute het Parlement 
van Mechelen, het hoogste rechtsorgaan in de 
Nederlanden. De openingszitting volgde in 1474, 
de eerste geschilderde weergave weer een jaar later. 
We hebben vandaag alleen nog maar kopieën van 
latere datum zoals deze kleurentekening uit de 
zeventiende eeuw. 



Met dit portret uit 1461
1462 gunt Rogier van der 
Weyden ons een blik in de 
ziel van Karel de Stoute. 
We zien een zelfbewuste 
man in een donker 
fluwelen wambuis. Rond 
zijn hals hangt de ketting 
van de Orde van het 
Gulden Vlies. De zwart
groene ogen van de toe
komstige hertog kijken 
strak voor zich uit. Die 
kijkers – en daar ligt de 
ware bravoure van Van 
der Weyden – stralen 
zowel kracht als kwets
baarheid uit. 

  Een naakte Christus draagt een luxueus vermiljoenen gewaad 
dat met een gouden zoom is afgezet. Onder zijn zitvlak prijkt 
een regenboog, onder zijn voeten een wereldbol. Het kan 
niet missen, dit is de even menselijke als onaanraakbare heer
ser van het heelal. Onder hem weegt aartsengel Michael 
de zielen op de Dag des Oordeels. Fragment van het Laatste 
Oordeel (1451) van Rogier van der Weyden, dat nog altijd in 
de Hospices de Beaune hangt. 





Nog nooit hadden kinderen zo’n prominente en realis tische 
plaats in de schilder kunst gekregen, een primeur dus en wat 
voor een: de kindportretten die Hugo van der Goes maakte 
voor zijn Aanbidding der herders (14731477) zijn van een aan
grijpende schoonheid die het meester schap van Rubens en  
Van Dyck oproepen. 



Het Brusselse paleis op de Koudenberg, 
bekeken door de ogen van Jan Brueghel 
de Jonge, ca. 1627.

Anoniem portret van Margaretha 
van York (ca. 1470), de derde 
vrouw van Karel de Stoute. 
De rozen op haar halssnoer ver
wijzen naar het huis van York, de 
letter C naar haar man Charles. 





Portret van de Franse koning 
Lodewijk XI, een kopie uit 
de zestiende eeuw naar een 
origineel van Jean Fouquet. 

Portret van de Franse koning 
Karel VII door Jean Fouquet 
(ca. 14451450). De invloed van 
Van Eyck is merkbaar in de 
precisie waarmee de schilder 
het koninklijke gewaad heeft 
weer gegeven. 

  Tekening (waterverf op per
kament, 1545) van de legen
darische met dia manten en 
parels bezette hoed van Karel 
de Stoute. Zijn uit zeven etages 
met diamanten en robijnen  
opgetrokken hoed liet geen 
twijfel bestaan over zijn konink
lijke ambities. Rechts bovenaan 
zien we ‘De drie gebroeders’, 
het beroemde juweel van zijn 
groot vader Jan zonder Vrees. 
Allemaal buitgemaakt door 
de Zwitsers na de slag bij 
Grandson (1476). 



Anoniem portret van Filips de Schone 
(ca. 1500). 

Portret van de jonge Karel V door 
Bernard van Orley (15151520).

Familieportret van de hand van 
Bernhard Strigel (ca. 1515), van 
links naar rechts, bovenaan: 
Maximiliaan van Oostenrijk, zijn 
zoon Filips de Schone en zijn 
vrouw Maria van Bourgondië. 
Onderaan: klein zoon Ferdinand I, 
diens oudere broer Karel V en 
Lodewijk II van Hongarije, de 
echtgenoot van Maximiliaans 
kleindochter Maria. 


