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1. Leven als een held uit een ridderroman

Van 1430 tot ongeveer 1561 waren de Bredase Nassau's trouwe dienaren van de
autocratische en centralistische politiek van de hertogen van Bourgondië en de heer
sers uit het Habsburgse huis. Engelbrecht II (1451-1504), graaf van Nassau en
Vianden, markgraaf van Antwerpen, heer van Breda en de Baronie, was achtereen
volgens de belangrijkste dienaar van Karel de Stoute, van Maria van Bourgondië en
Maximiliaan van Oostenrijk en van hun zoon Filips de Schone. Zijn veelbewogen
leven verloopt als dat van een held uit een van die ridderromans, waarvan hij een
hele collectie bezat. 1Als hertogelijke raadgever belast met zendingen en ambassades,
was hij in 1473 te Trier aanwezig bij het dramatische onderhoud tussen de hertog en
de keizer, die weigerde de onstuimige Karel de koningskroon op het hoofd te druk
ken. Tijdens het beleg van Nancy, waarbij Karel sneuvelde op 5 januari 1477, werd
Engelbrecht gevangen genom.en, maar in april 1477 werd hij vrijgelaten tegen het
hoge losgeld van 50.000 rijnsguldens, dat hij bijeenbracht door zijn landgoederen,
vooral de Kruislandpolder bij Steenbergen, met hoge renten te belasten. Ruim twee
jaar na zijn vrijlating was Engelbrecht er weer bovenop, toen hij bij Guinegate (thans
Enginegatte, dept. Pas de Calais) een schitterende overwinning op de Fransen be
haalde. Na de ineenstorting van de Bourgondische macht behield hij zijn functies
onder Maximiliaan van Oostenrijk, daarna onder Margareta van Schotland, de re
gentes der Nederlanden, telwijl hij tevens opperschenker was van Margareta van
York, de weduwe van Karel de Stoute. Ofschoon Engelbrecht militair uiterst be
kwaam was en als "ridder zonder vrees noch blaam" onverschrokken in het gevecht,
zoals blijkt uit de veldtochten tegen Karel van Gelre, tegen de hertog van
Lotharingen en tegen koning Lodewijk XI van Frankrijk, staat hij vooral bekend als
scherpzinnig politiek talent. In 1485 hielp hij de opstandige steden Gent en Brugge
te bedwingen en werd hij met de bibliofiele hertog Filips van Kleef stadhouder-ge
neraal der Bourgondische Nederlanden. Op 21 juni 1485 ontving hij een derde van
de boete van 300.000 écu's die werd opgelegd aan de opstandige heer van
Gruuthuse te Brugge.
Zijn leven ging verder met 'up and downs'. In 1487 raakte hij in Franse krijgsgevan
genschap te Béthune. Het duurde twee jaar, voordat Enge1brecht het kolossale los
geld van 84.000 livres touY/wü (Tourse ponden =112.000 rijnsguldens) bijeen had ge-
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bracht. Als we hieruit zijn politieke en militaire waarde mogen aflezen, dan moet
men concluderen, dat die in tien jaar tijds meer dan verdubbeld was. De helft van
dat bedrag werd spoedig betaald. Voor de rest stonden Engelbrechts broer Jan en an
deren borg. Als schadeloosstelling moest de heer van Breda hem het graafschap
Vianden, St. Vieth en Daesburg afstaan. In 1487 ontstond, waarschijnlijk in Béthune,
zijn bekendste portret, waarop hij afgebeeld staat met een valk op zijn rechterhand.
Dezelfde schilder conterfeitte op soortgelijke wijze (met rode achteq.,'Tond)
Engelbrechts tegenstander, de heer van Gruuthuse. Na zijn vrijlating koos
Engelbrecht omniddellijk weer partij voor Rooms koning Maximiliaan van
Oostenrijk, tegen wie half Vlaanderen in opstand was. De burgeroorlog tegen
Brugge, Gent en Filips van Kleef woedde van 1490 tot 12 oktober 1492, toen het
Hoekse Sluis werd veroverd. Engelbrecht maakte hiermee tevens een einde aan de
Kabeljauwse twisten, die Holland meer dan 145 jaar hadden geteisterd. Een en ander
had Engelbrecht geen windeieren gelegd. Met veel ereambten bekleed was hij zijn
belabberde financiële toestand, ontstaan door het betalen van het losgeld, ruim
schoots teboven gekomen. Hij genoot het volledige vertrouwen ven het Habsburgse
huis. In 1496 en 1497 bemiddelde de heer van Breda bij de totstandkoming van het
dubbelhuwelijk Bourgondië - Kastilië, waarvoor hij als beloning een jaargeld van
duizend Kastiliaanse goudschilden ontving. Van 1501 tot november 1503 bekleedde
hij, evenals in 1496, het ambt van stadhouder-generaal, bovendien belast met de op
leiding van de jonge aartshertog Karel, de latere Karel V.2

Die bewogen jaren vol militaire en diplomatieke bedrijvigheid verhinderden niet,
dat zijn belangstelling ook uitging naar zijn heerlijkheid en residentie Breda met zijn
mooie kasteel, waarvan hij de herbouw voortzette. Op 27 juli 1475 hield hij er zijn
Blijde Inkomste, waarbij hij alle privileges van de stad bevestigde en er drie nieuwe
aan toevoegde. In West-Brabant erfde hij van zijn vader de helft van het tweeheerlijke
Steenbergen, evenals de heerlijkheden Zundert-Nassau en Zundert-onder-den
Hertog, de hofStede Wagenberg bij Terheijden en Gageldonk te Princenhage. Hij
stichtte het dorp Kruisland en verwierf de heerlijkheden Roosendaal, Nispen, Wouw,
Dongen, Baarle-Nassau en Diest. Hij was burchtvoogd van Turnhout,
Geertruidenberg en Heusden. Te Brussel liet hij het oude hof van Nassau prachtig
herbouwen, het hof dat in 1346 opgericht was door Willem van Duvenvoorde, heer
van Breda en een der bekendste financiers uit die tijd. Op 27 augustus 1490 gaf
Engelbrecht in Breda een prachtig toernooi, een gebeurtenis die overschaduwd werd
door een grote brand in de stad. Op het kasteel had hij herhaaldelijk Maximiliaan en
diens zoon Filips de Schone voor langere tijd te gast. De instellingen van de stad wer
den door hem aangepast aan de nieuwe politieke verhoudingen en hij schonk alle
aandacht aan de voltooiing van de Grote Kerk, waar hij zijn praalgraf kreeg. Volgens
de traditie stierf hij aan de vliegende tering of militaire t.b.c.

Het zou ons te ver voeren voeren zijn karakter te schetsen. Paul de Win, die al
les beziet vanuit het standpunt der onderdrukte Vlaamse steden, weet in zijn overi
gens zeer verdienstelijke artikel over Engelbrecht II niet veel goeds te melden: op
purtunisme, rechtlijnigheid, standsbewustzijn en superioriteitswaan, opvliegendheid,
wraakzucht, inhaligheid, pronkzucht en ontucht. Met instemming citeert hij de me-
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ning van de Brusselse historicus Alfons Wauters (ca. 1885), dat het Paleis van Nassau
te Brussel op de rug van de leeggeroofde Vlaamse steden gebouwd zou zijn. Arnoldi
bestreed deze mening, die teruggaat op het anonieme Leven van vVillem I (1730) door
de Beaufort. Toch wees Arnoldi erop, dat Maximiliaan misschien een deel van de
aan de Bruggelingen opgelegde boete aan Engelbrecht schonk ter schadeloosstelling
voor de Franse gevangenschap. Bovendien moeten we niet vergeten, dat Vlaanderen
een leen was van de Franse koning, die telkens weer probeerde zijn macht in dat rij
ke gewest te doen gelden. De Vlamingen, die een vreemde taal en cultuur kregen
opgedrongen, waren traditioneel opstandig, waarbij ze nu eens met dan weer tegen
de Franse koning partijden. Brabant, het bestuurlijk centrum der Nederlanden,
hoorde tot het sterk gedesintegreerde Duitse Rijk. De steden waren niet zo opstan
dig tegen de hertogen, die n:ünder als vreemdeling werden ervaren. Antwerpen en
Breda profiteerden van het verval en de tuchtiging van Gent en Brugge. Ondanks
die opsOlmning van de eigenschappen van de adel in een vervaltijdperk moet De
Win toegeven, dat Engelbracht zeer bekwaam was op militair en bestuurlijk gebied. 3

2. De herkomst van El1gelbrechts manuscripten

Tussen de bedrijven door vond Engelbrecht blijkbaar toch nog tijd voor zijn bi
bliotheek van kostbare, verluchte handschriften. Rond de eeuwwisseling bouwde hij
te Brussel een paleis , het Hof van Nassau, ongeveer ter plaatse waar thans de
Koninklijke Bibliotheek verrijst, nab~j het Centraal Station. Deze verandering van
bestemming is als het ware symbolisch, want Engelbrecht van Nassau was een verfijn
de boekliefhebber.4 Maar de meeste boeken bewaarde hij te Breda, al moet er bijge
zegd worden, dat die collectie eerst was opgezet door zijn vader Jan IV, graaf van
Nassau en Vianden en heer van Breda. De 'librije' was gehuisvest in de Rekenkamer
van de Nassause Domeinraad, het gebouw dat tegen de zware buitenmuur aan de
stadszijde van het kasteel gelegen was. 5 Ofschoon de Bredase Nassau's meestal niet
de gewoonte hadden om hun boeken van een ex libris of wapenschild te voorzien,
weten we toch, dank zij de uitzonderingen op die regel, dat Jan IV (1410-1475) en
zijn echtgenote Maria van Loon (1424-1502) er minstens 9 bezaten en Engelbrecht
II en zijn eega Cimburga van Baden (1450-1501) minstens 14. Met de erfenis van
Jan IV samen waren het er dus 23, zonder rekening te houden met datgene wat eens
hun boekenbezit was, maar waarvan we de herkomst niet meer kunnen vaststellen of
nagaan wat ervan verloren is gegaan. Er bestaat nog een lijstje van minstens 15 gods
dienstige boeken, dat Engelbrechts moeder eigenhandig heeft genoteerd. Onder de
elf identificeerbare titels bevinden zich vijf delen van de Vulgaat en drie dominikaan
se weken: (1) Laurent d'Orléans, Somme Ie Ray [Parijs 1279]. Een Nederlandse vert
aling, getiteld Des Canincs Samme, komt voor in een convoluut van ca. 1450 in de
K.B. (73 E 24), dat allerlei stichtelijke verhandelingen bevat en dat blijkens bezits
aantekening heeft toebehoord aan Engelbrechts ouders. (2) Deze verzamelband bevat
ook Die Orlaye van der euw(~er weysheyt, een mystiek gebedenboekje, dat op het lijstje
Ewijge T;fIijsheit heet. De oorspronkelijke titel is: Das Büchlein der ew(~en Weisheit
[1327-28] en de auteur is de Duitse mysticus Heinrich Seuse of Suso, die het zelf in
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het Latijn bewerkte als Horologium sapientiae [Koblenz 1334]. Dit werd in het
Nederlands vertaald en had grote invloed op de Moderne Devotie en op de Imitatio
Christi van Thomas à Kempis. (3) De Somme Johannes van het lijstje is het kerkrechte
lijke traktaat van Bertold von Freiburg, Summa Johannis [Freiburg ca. 1300]. Verder
een boek (of 2 boeken) over Christus Lijden en de Tien geboden, een boek (2 of 3) over
de Vier uitersten (dood, oordeel, hel en hemel), de biecht en andere onderwerpen en
een Zielentroost, een stichtelijk boek uit de veertiende eeuw. Behalve de titels van die
23 en 15 handschriften, is er nog een lijst van 26 manuscripten die waarschijnlijk door
Engelbrecht II of door zijn erfgenaam en neef Hendrik III zijn verworven.6

Van die eerste en die laatste groep manuscripten zijn er nog maar 7 en 15 na
wijsbaar in Nederlandse openbare bibliotheken -meestal in de K.B.- aanwezig.
Litterair-historisch gezien, is het meest waardevolle daarvan het perkamenten Haagse
liederenhandschrift van ca. 1400, dat Nederlandse, Hoogduitse en Franse gedichten
bevat en toebehoorde aan Engelbrechts ouders (128 E 2). Tot de bibliotheek van
Engelbrecht en Cimburga behoorde waarschijnlijk reeds het Duitse riddergedicht
Wilhelm von Ostreieh van Johan van Würzburg (ca.1314), dat zij bezaten in een papie
ren handschrift van olTlStreeks 1500 (K.B. 128 EI). Dat de daar beschreven gebeur
tenissen in die tijd als echt gebeurd werden beschouwd, kan blijken uit het feit, dat
een handschrift ervan in Maximiliaan van Oostenrijks boekerij stond gerangschikt
onder de historische werken. Dan zijn er in de K.B. twee exemplaren van de hoofse
Duitse riddenoman Wilhelm von Orlens (ca. 1240) van Rudolfvon Hohenems ofvon
Ems. Het oudste exemplaar is een perkamenten handschrift in 40

, dat stamt uit de
veertiende eeuwen eveneens afkomstig is uit het bezit van Jan IV en Maria van
Loon. Het tweede exemplaar is een papieren foliant van ca. 1450-70, vervaardigd
door Diebold Laubel' te Hagenau in de Elzas (76 E 1). Voorin staat een bezitsaante
kening van Cimburga van Baden, die het boek weer van haar moeder, de oude
markgravin van Baden-Oostenrijk had. Het bestaat uit 383 folia, 15.699 verzen en
40 gekleurde tekeningen en randversieringen. De schrijver baseerde zich op een on
bekend Frans model en misschien ook op de roman Jean et Blonde van Phillipe de
Beaumanoir (1226-96). Volgens sommigen is de Wilhelm von Orlens geïnspireerd op
het leven van Willem de Veroveraar. In ieder geval speelt niet alleen het militaire en
politieke succes een rol in zijn leven, maar ook de liefde. De romanheld, zoon van
Willem van Hanegau en llïe van Normandië, dingt naar de hand van prinses Amelie,
maar haar vader, de koning van Engeland, wil dat ze trouwt met zijn Spaanse colle
ga. Willem schaakt haar en weet drie rijken onder zijn kroon te verenigen: Brabant,
Engeland en Normandië. 7

Over schaken gesproken, Engelbrecht bezat een omstreeks 1300 op perkament ge
schreven schaakboek in octavo, dat na de dood van Filips de Goede (1467) in het bezit
kwam van de bibliofiele graaf Het bevat de oplossing van problemen met betrekking
tot het eindspel (K.B. Brussel, Ms. 10.502). Elk van de 112 bladzijden van het kostbare
handschrift bestaat uit een diagranl in rode inkt, voorstellende het bord van de 8 x 8 =
64 vakjes, waarbij niet staat aangegeven, welke velden rood of zwart en welke wit zijn.
In gouden of rode inkt staan in enkele velden de woorden roy, roe, pion (konig, toren,
pion) enz. De initialen zijn op bladgoud uitgevoerd. Op het blanco schutblad aan de
binnenzijde van het achterbord staat in fraaie Gothische letters Engelbrechts devies: "Ce
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sera moy" en daaronder m.et kleine letter in de Latijns-Gotische bastaardletter "nassao".
Een van de oudste handleidingen om te leren schaken in een Europese taal is het
prachtige schaakboek dat koning Alfons de Wijze van Kastilië in 1283 liet vervaardi
gen. Een gelijkaardig werk ontstond kort daarna en wordt bewaard in de bibliotheek
van de Medische faculteit te Montpellier.

Eveneens afkomstig uit de bibliotheek van Filips de Goede (inventaris van 1467)
is een foliant, Ms. 10.415-16 van de K.B. te Brussel. Dit boek, geschreven in de
Latijns-Gotische bastaardletter, dat gemakshalve wel eens de Brut/,Is wordt genoemd,
is in feite grotendeels een franse vertaling van de Latijnse Historia regum Brittanniae
(1136) van Geoffrey of Monmouth. Op verzoek van Antoine de Croy (uitspraak
Krowi) bewerkte Jean Wauquelin die kroniek in 1444 uit het Latijn, waarbij hij
waarschijnlijk ook gebruik maakte van Le roman de Brut (1155), een lang gedicht van
Wace, dat ook op Monmouth teruggaat, wiens Historia de hoofdbron is van de
Koning Arthurlegende, die bedoeld was als keltische tegenhanger van de Karel de
Grote-cyclus. Monmouth laat de Britse vorsten afstammen van Brutus, een eponieme
held van trojaanse oorsprong. Zijn Historia, een der meest gelezen boeken uit de
Middeleeuwen, vervalste de geschiedschrijving door allerlei onjuiste beweringen.
Mogelijk is L'Estoire des Engles van Gaimar ook van invloed geweest op de bewer
king van Wauquelin. Blijkens de watennerken in dit eenvoudig uitgevoerd manu
script werd het omstreeks 1450 geschreven. Het boek bestaat uit: (1) inhoudsopgave,
(2) het boek van de koning van Bretal~e (bedoeld wordt Groot-Brittannië), fol. 8-196v
en (3) de wonderen van het eiland Bretanje, fol. 196v-200. Aan de achterkant van
het eerste schutblad van deel I (fol. 200v) staat in fi-aai Gotisch schrift:, tussen twee
randversieringen: "Ce sera moy" en onder het eerste woord "nassou" . Behalve door
Engelbrecht werd het handschrift nog bezeten door Philips, bastaard van Bourgondië
met de leus "Plus sera" en door koning Lodewijk XV van Frankrijk. Bij het innemen
van Brussel in 1746 werd het Ms. met vele andere uit de Bourgondische hoofd
bibliotheek door de Fransen geconfiskeerd, maar in 1770 teruggegeven. Het voor
bord draagt nog de gouden stempel met de lelies van de koninklijke librije te Parijs.
Het zou kunnen, dat het schaakboek een soortgelijk lot beschoren is geweest, want
het heet afkomstig te zijn uit de Nationale Bibliotheek te Parijs.8

3. De verdere lotgevallen van de Nassau-bibliotheek

Na Engelbrechts dood werd de boekenschat van de Bredase Nassau's verder
verrijkt met een manuscript van Hendrik III en diens tweede echtgenote Claudine
de Chàlons (t1521) en in 1531 door de elfenis van Filips, hertog van Kleef (t1527)
(25 + 21 manuscripten). Daarbij komen nog 26 handschriften die hoogstwaarschijn
lijk reeds in de bibliotheek van Engelbrecht II of Hendrik III voorhanden waren, en
drie manuscripten van René de Chàlons (1518-44), de eerste prins van Oranje
Nassau, en van diens erfgenaam WiUem van Oranje, die overigens meer van moder
ne gedrukte boeken hield, want toen in april 1567, enkele maanden voor Alva's
komst, hij het raadzaam achtte zijn familie in Dillenburg te gaan opzoeken, liet hij
de kostbare manuscripten van zijn voorgeslacht achter in het Bredase kasteel. Filips
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II, die zijn tijd in sommige opzichten vooruit was, zoals onder andere blijkt uit de
vestiging van een algemeen Rijksarchief in het kasteel van Simancas, het oudste be
kende ter wereld, had een betere kijk op de waarde van de Bredase boekenschat. Op
zijn bevel inspecteerde zijn bibliothecaris, de Spaanse humanist Arias Montano, sinds
1568 belast met het uitgeven van de Polyglotte Bijbel te Antwerpen, in 1569 de ge
konE. keerde bibliotheek van Willem van Oranje. Hieruit selecteerde hij 18 prachtig
geïllustreerde manuscripten om die van het Escuriaalse klooster-paleis ermee te ver
rijken. Maar deze opdracht doorkruiste een ander plan van Filips II, die de staatsman
en geleerde Viglius van Aytta van Zuichem, voorzitter van de Raad van State, had
aangesteld om te Brussel een grote Bourgondische huisbibliotheek bijeen te brengen.
Viglius, schatbewaarder en bewaker daarvan, deed alle moeite om de boeken in de
Nederlanden te houden.

Montano, die blijkbaar erg onder de indruk was van de Bredase bibliotheek,
spande zich in om de koning te overreden de 18 uitgekozen boeken naar Spanje te
sturen en hield hem voor, dat het om originelen ging, die de auteurs zélf hadden op
gedragen aan de voorouders van de prins van Oranje. Ze zouden verder gedeelten
bevatten die in de gedrukte versies ontbraken. Men krijgt de indruk, dat Montano
hier sterk overdrijft. Voorzover valt na te gaan aan de hand van de factuur van de 11
kisten die op 21 mei 1572 uit Antwerpen naar Filips II werden verzonden met boe
ken uit Breda en Hoogstraten, bevatten ze geen enkel boek van Willem van Oral~es

voorouders, dus van Jan IV en Maria van Loon, laat staan opdrachten van auteurs.
Wel zijn er een, misschien twee handschriften bij uit de bibliotheek van Cimburga
van Baden en Engelbrecht II, namelijk (1) Lal!raye histoire des Pisans (kist 1, nr. 3). Dit
werk is waarschijnlijk niet identiek met de Chroniques de Pise (Brugge, ca. 1470). Dit
geschrift over de mythische oorsprong van de stad Pisa tot 1430 was bijzonder popu
lair aan het Bourgondische hof, zonder dat het duidelijk is waarom. De auteur ervan
is onbekend. Het werd door een anoniem uit het Italiaans in het Frans vertaald en
opgedragen aan Karel de Stoute. Er zijn omstreeks 1473 van het Brusselse origineel,
dat heeft toebehoord aan de hertog, verschillende afschriften gemaakt: Parijs, B.N.
(3x), Londen (B.L., 2x) en Bern. Een rijk geïllustreerd manuscript van de Anciennes
chroniques de Pise dat heeft toebehoord aan Engelbrecht II, berust thans te Darmstadt in
de Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Ms. 133. Laatstgenoemd manuscript
is namelijk afkomstig uit de nalatenschap van Anna van Lotharingen, weduwe van
René de Chilons. Door haar tweede huwelijk met de hertog van Aerschot kwamen
de boeken die ze ook zonder erfrocht had meegenomen uit René's bezit, in de Croy
familie terecht en bij de dichter Hans Moscherosch. In 1669 werden ze aangekocht
door landgraaf Lodewijk VI van Darmstadt. Ze zijn, voorzover bekend, nooit in
Spanje geweest. De hofuibliotheek werd later landsbibliotheek. Engelbrecht is zeker
niet de eerste bezitter van de Chroniques de Pise geweest, maar zijn devies "Ce sera
moy" werd ca. 1500 in het manuscript geschreven. In dezelfde bibliotheek worden
nog twee handschriften van hem bewaard. De Chroniques de la France van Froissart,
deel 2 (Vlaanderen, vóór 1480), heeft in de randversiering van titelpagina zonder mi
niatuur het wapen van Nassau-Vianden ingevoegd. Verder is er de Franse prozaro
man Jsaïe Ie Triste (Isaïas de Bedroefde, 1449) met hetzelfde wapen (ca. 1480), waar
voor de schilder de afdruk van een stempel heeft benut.
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Het tweede handschrift betreft Enguerrand de Monstrelet's Chroniques
(Zuidelijke Nederlanden, ca. 1490-1500). Dit perkamenten manuscript met 13 mi
niaturen wordt meestal gedateerd ca. 1500, maar op grond van de kleding afgebeeld
op het aanvangsminiatuur, dat het wapen van Nassau-Vianden draagt omringd door
de keten van het Gulden Vlies met de gouden vuurslagen en vuurstenen en de rams
vacht onderaan, heeft men het eerder kunnen dateren. Enguerrand behandelt 50 jaar
Franse, Engelse en Bourgondische geschiedenis in dlie grote folianten, een voortzet
ting van Froissant (kist 3, ms. 5-7). De aanvangsminiatuur stelt Karel VI (1380-1422)
voor, die sinds 1392 tekenen van verstandsverbijstering vertoonde, wat Frankrijk ten
prooi deed val1en aan partijtwist. We zien hem in een blauwe mantel gehuld, bezaaid
met de Franse gouden lelies, gezeten op de troon naast zijn echtgenote Isabel1a van
Beieren. Aan weerszijden van de troon staan twee mannelijke figuren. Uiterst links
op de achtergrond is een tochtportaal afgebeeld en in de deuropening verschijnt nog
een man. Naast het tochtportaal tegen de linkerwand van het vertrek staat een bank,
bedekt met een blauw-groen kleed en kussens. De voorgrond wordt ingenomen
door acht personen. Van links naar rechts zien we de rug van een man met een valk
op de rechterhand. Hij is in gesprek met een dame, die schuin tegenover hem is ge
plaatst. Vervolgens komt er een paartje hand in hand als het ware aangewandeld. Een
derde paar is ruggelings te zien en uiterst rechts ontwaart lnen een dame en een non.
Het manuscript is afkomstig van Isaäc Vossius (1618-89) uit Leiden, zoon van de be
roemde Gerard Vossius. Isaäc was een geleerde en kunstlievende koopman in boe
ken, die zijn bibliotheek verkocht aan de Leidse Hogeschool (Voss. Germ. GaU. fol.
2). De folianten vertonen aan de voorkant het stempel van Filips II en aan de achter
zijde dat van het klooster van de H. Laurentius in El Escorial. Uit de verzendlijsten
weten we, dat Montano op die manier alle handschriften had laten herinbillden.

De Bredase boeken zijn in het Escuriaal ook aangekomen blijkens een schen
kingslijst uit 1576, maar ze bevinden zich daar nu niet meer. Het geluk is niet met
die zending geweest, want veel ervan is spoorloos verdwenen. Bij de grote brand van
1671, die een gedeelte van de bibliotheek vernietigde, kan dat niet gebeurd zijn,
want hun titels ontbreken reeds in de vroegste catalogi. Sommigen veronderstel1en,
dat een groot gedeelte van de uit de Nederlanden afkomstige niet-Griekse manu
scripten op aandringen van Viglius terug zijn gezonden, maar dat zou dan gebeurd
moeten zijn, nadat in 1577 het beslag op de goederen van Willem van Oranje was
opgeheven en in dat jaar is Viglius overleden. Volgens anderen zouden ze zijn over
gereikt aan Willems oudste zoon Filips Willem, die in 1567 naar Spanje werd over
gebracht om als gijzelaar te dienen. Ofschoon katholiek, weigerde hij steeds aan de
strijd tegen de Opstand in de Nederlanden deel te nemen. In 1596 vergezelde hij
aartshertog Albertus naar Brussel waar hij sindsdien in het Nassaupalies woonde.
Maar vanaf 1610 tot aan zijn dood in 1618 verbleef hij veelvuldig op het kasteel te
Breda en sinds 1614 ook op het slot Boeverijen te Ginneken. Aangezien hij kinder
loos stierf, vielen zijn bezittingen in 1618 toe aan Willems tweede zoon Maurits. Op
die manier kan althans een gedeelte van de handschriften uit het Escuriaal weer in
het bezit van de Oranje-Nassau's zijn gekomen, zoals blijkt uit de aanwezigheid van
Froissart's Chroniques en van de Chroniques d'Angleterre van Jean de Waurin in de
K.B. in Den Haag en van de Chroniques van Monstrelet in de U.B. te Leiden. De
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eerstgenoemde kroniek is echter niet afkomstig uit de bibliotheek van Engelbrecht II
en de kroniek van Waurin misschien.9

De boekerij van Engelbrecht en diens opvolgers werd na de dood van Filips
Willem door Maurits of door Frederik Hendrik van Breda naar het Haagse Oude Hof
op het Noordeinde (thans paleis Noordeinde) overgebracht. Tijdens de verbouwing
onder Frederik Hendrik (1625-1647) werd deze stadhoudelijke bibliotheek op een
vochtige zolder geplaatst, waardoor de folia van sommige boeken aaneenkoekten en
bedierven. Toen ze later naar een betere behuizing werden overgebracht, verdwenen
er boeken of werden er prenten uitgesneden. Van 1675 tot 1700 was het paleis groten
deels onbewoond en tijdens het stadhouderloze tijdperk na de dood van stadhouder
Wi1lem III (1702-47) raakte het meer en meer in verval; de boekenschat verkeerde in
een deerlijke toestand. In de erfstrijd die volgde op het kinderloze overlijden van
Willem III viel het Oude Hof met al zijn bezittingen toe aan de
koning van Pruisen. Die liet in 1749 de hele bibliotheek veilen, maar de inmiddels tot
erfstadhouder gekozen Willem IV wist ongeveer 60% van de handschriften terug te
kopen, vooral de rijk verluchte middeleeuwse handschriften en belangrijke werken
voor de geschiedenis der Oranjes. Op die veiling van 1749 werden verschillende
codices die aan de Bredase graaf of aan zijn opvolger hadden toebehoord misschien op
bestelling gekocht door P. de Hondt. Deze en nog enkele andere belandden
misschien rechtstreeks via De Hondt bij de Deense graaf Otto Thott (1703-1783) en
uiteindelijk in de Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen. Ms. 123 fol. bevat: (1) een
historiebijbel (of bijbelse geschiedenis) in het Duits uit de werkplaats van Diebold
Lauber, een werk dat teruggaat op de Historia scholastica (ca. 1170) van Pertrus
Comestor, kanselier van de school van Notre Dame en kanunnik van het klooster van
St. Victor te Parijs, (2) een Psalterium in het Duits met hymnen en gezangen.
Het vijftiende-eeuwse perkamenten en papieren manuscript is van prachtige minia
turen voorzien. In het voorwerk staat de bezittersaantekening van Jan IV in een
mengeling van Nederlands en Duits:

Dit Booeck hoert zu dem edeln und wohlgebomen Johan Graven zu Nassauw
zu Vyanden und zu Dietz, Herm zu Breda etc.

Dan is er nog een op papier geschreven Ms. in het Nederalemannisch (Freiburg
i.Br.?) dat aan Cimburgia heeft toebehoord (Thott 423 fol.). De binnenkant van het
voorbord bevat een nog uit de vijftiende eeuw stammende eigendomsaantekening:

diesz buch gehort zu zimburch van baden I greffyn zv nassow

Daaronder in een andere hand van een tijdgenoot een andere eigendomsaante
kening vergezeld van een aantal spreuken:

[geradeerde plek] e diet boeck hoert zu zimborcht van baden I grafyn zu nassows
I niet te maten is hem goet der hem selven troesten moet. I eer ghy beghynt dat eynt
versynt [Bezindt, eer gij begint]. [ratuur] I in liedden froe wye can also d. (?)

Dit Ms. bevat drie romans, die aan het einde van de vijftiende eeuw telkens
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door een en dezelfde hand geschreven zijn: (1) De Geschiedenis van Mélusine, (2)
Daniel vom bliihenden Tal, een Arthurroman in dichtvorm in 857 verzen van Der
Stricker, (3) een romanfragment in dichtvorm van Hennann von Sachsenheim, geti
teld Die MÖl'in (1453). Van deze drie Hoogduitse dichtromans is de Daniel de oudste
(ca. 1220). Al wordt Stricker gezien als een epigoon van de hoofse dichters, aan wie
hij talrijke figuren en motieven ontleende, toch was zijn roman rond de fantasie
figuur Daniel bijzonder populair (vijf handschriften). Daniel is maar gedeeltelijk een
dolende ridder. Hij is bovenal een medestrijder in het massale gevecht. Koning
Arthur is de ideale vorst, die in dat opzicht wedijvert met Karel de Grote. Die MÖl'in
(1453) is een roman in 6081 verzen, die zijn naam ontleent aan een der figuren, de
Moorse vrouw Belacane, die afkomstig is uit de graalroman Parzival (1200-1210).
Sachsenheim verhaalt van een allegorische rechtzitting, waarin de dichter door vrou
we Venus en koning Tannhäuser wordt beschuldigd van ontrouw. Op voorspraak
van de oude Eckart wordt de dichter vrijgesproken. Motieven uit deze roman, die
weinig waardevols bevat maar kenmerkend is voor de tijdsgeest, werden traditioneel
in de Duitse literatuur (Hans Sachs, Wagner enz.). Er zijn vijf manuscripten bekend
van Die MÖl'in en vijf 16de-eeuwse drukken. De Mélusine (1456) werd door Thüring
von Ringoltingen vertaald uit de Franse versroman de Méllusigne van zekere
Couldrette. deze gaat weer terug op een Franse prozaroman van Jean d'Arras (14de
eeuw). Ook dit werk maakte furore in de Duitse letteren, vooral door de bewerking
van Goethe (voor 1797). De Mélusine is de meest fàntasierijke van de drie ridderro
mans. De heldin, de dochter van de koning van Schotland, zou de stichtster zijn van
het grafelijke, ja zelfs koninklijke geslacht der Lusignans en de stammoeder van de
graven van Luxemburg. Dit alles ondanks een ernstige handicap: het feit dat 's zater
dags haar onderlijf veranderde in dat van een slang.

In 1755 liet de stadhoudelijke regentes in Den Haag de belangrijkste handschrif
ten uit de Oranje-Nassau bibliotheek inbinden in tuigleer en aan de voorzijde voor
zien van het Oranje-Nassau wapen. Toen de Fransen in 1795 de Republiek der
Verenigde Nederlanden ten val brachten, lieten ze het puikje van de stadhouderlijke
bibliotheek in 24 kisten met handschriften enz. overbrengen naar de Bibliothèque
Nationale te Parijs. De rest werd opgenomen in de Haagse Nationale Bibliotheek,
die in 1798 werd opgericht uit de boekerijen van de gewezen stadhouder en van de
opgeheven staatscollegiën. In 1816 werd door het ijveren van koning Willem I een
deel der door de Fransen geroofde manuscripten teruggeven en ondergebracht in de
imniddels tot Koninklijke Bibliotheek omgedoopte Nationale Bibliotheek. lo

4. Het wapenschild en het Gulden Vlies

Onderaan de openingsminiatuur van de Chroniques van Monstrelet staat
Engelbrechts gearmoriëerde ex-libris: het gevierendeelde wapen van Nassau
Vianden met in vak 1 en 4 in azuur bez.aaid met blokjes van goud de klimmende
Nassause leeuw van goud, getongd en geklauwd van keel, waarvan het huidige wa
pen van de Nederlandse staat is afgeleid. In vak 2 en 3 staat het wapen van het
Noordluxemburgse graafschap Vianden: in keel een dwarsbalk van zilver.
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Engelbrecht I voegde omstreeks 1420 aan zijn Nassause schild, zowel gevierendeeld
als gespleten, het wapen van Vianden toe, het graafschap dat hem in 1417 door over
erving van zijn oudtante Adelheid was vervallen. iJ

Het wapen is omgeven door de helm in half profiel met wrong en helmdekken
in de Nassause kleuren goud en azuur en door de halsketen van het Gulden Vlies tot
welke ridderorde Engelbrecht II behoorde, sinds hij op het twaalfde kapittel, van 2
mei 1473, te Valenciennes als 77ste onder de 31 nog levende ridder werd opgeno
men. Hij koos bij die gelegenheid het trotse devies "Ce sera moy, Na.,sou", dat ook
te vinden is op het waarschijnlijk door hem in 1503 aan de kathedraal van
Antwerpen geschonken glas-in-Iood-raam, dat in zijn huidige toestand in grote trek
ken minstens van 1816 dateert. De wapenspreuk staat eveneens op het
Nassaumonument van dr. P. Cuypers aan de ingang van het Valkenberg te Breda,
dat op 3 juli 1905 werd onthuld ter herinnering aan de Blijde Inkomste en inhuldi
ging van Engelbrecht I en Johanna van Polanen als heer en vrouwe van de Baronie
van Breda op 24 augustus 1404. Een pikante bijzonderheid tijdens dat t\vaalfde ka
pittel was, dat Engelbrecht II, pas 21 jaar oud, zijn vader Jan IV (t1475), die geen lid
was van de orde, nog niet was opgevolgd in zijn Nederlandse bezittingen. De kwali
teiten van de jonge edelman werden dus in Brussel en in Dijon wel hoog aangesla
gen. Eervol was voor hem en de andere nieuwe ridders het feit, dat tijdens diezelfde
plechtigheid kroonprins Ferdinand van Aragón werd opgenomen in het Gulden
Vlies. Die werd immers in 1474 naast zijn gemalin medekoning van Castilië en in
1479 koning van Aragón. Tijdens zo'n kapittel werden de leden die zich niet aan de
strikte regels van de orde hielden ter handhaving van hun waardigheid gekapitteld,
dat wil zeggen, streng berispt. Dit is Engelbrecht tweemaal overkomen. In 1481 en
1491 werd hem door zijn collega-vliesridders verweten, dat hij "trop dameret" was
(te fatterig, te dol op vrouwen). Er zijn drie bastaarden van hem met name bekend:
Engelbrecht(t1532) en Barbara, die priores in het klooster Vredenberg te Bavel
werd, dat later overgeplaatst werd naar Boeimeer. Bij zijn maîtresse Catharina van
Haaften had nog een zoon, Jan genaamd, verwekt. Zelf noemde hij zich blijkens een
bezittersaantekening in het Brusselse manuscript van de Tristan "Engelbert Ie Vert",
wat mogelijk op zijn amoureuse avontuen slaat (zie aantekening 6). Hij nam deel aan
het kapittel in 1500 en staat in de annalen van dat van 1505 als overleden geboek
staafd. 12

Engelbrecht bezat waarschijnlijk t\Vee in perkament gebonden exemplaren van
de Ordonnances van het Gulden Vlies. De orderegels hielden onder andere in, dat de
ridders de gouden ordeketen versierd met edelstenen, dagelijks, ja zelfS te velde
moesten dragen. Enge1brecht verloor de zijne eens tijdens het gevecht. Hoe het er
aan toeging tijdens zo'n kapittel, daarover onderrichten ons verschillende illustraties
uit die tijd. Een enkele opgeplakte miniatuur van 26 cm. bij 20 cm. is het enige wat
er nog over is van een codex uit de Stadsbibliotheek van Dijon. Vem10edelijk wordt
daarop het kapittel van 1473 voorgesteld. We zien daar, hoe Guillaume Fillastre (ca.
1400-1473), schandekind van een kardinaal en een non, die het bracht tot bisschop
van Doomik en kanselier van de orde, boek I van zijn Histoire de la Toison d'Or toe
wijdt aan Karel de Stoute. Op 's hertogen troon staat diens wapenschild en zijn tel
kens herhaalde devies 'Je l'ay emprins" (Ik heb het ondemomen). De ridders dragen
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de keten van het Gulden Vlies, terwijl de jongeman die tegenover de bisschop zit,
het halssnoer van de Sint Antonius-orde draagt, waartoe Engelbrecht niet behoorde.
In het opengeslagen boek dat Fillastre aanbiedt, ziet men de beginwoorden van de
opdracht: "A tres excellent prince et tres puissant en mon tres redoubté seigneur
mons[eigneur] Ie duc de Bourgoigne et de Brabant et Lottry (Lotharingen)".

Het Guldenvliesboek uit de K.B. in Den Haag dat begint met de woorden Chy
sensuiuent tous les articles et ordOlmances de lordre de la toison dor (Ms. 76 E 10, zie ook
Ms. 76 E. 12 en 76 F 4) en dat in 1832 verworven is uit de collectie Gérard (A 27),
bevat een portret ten voeten uit waarop Engelbrecht Ir in vol ornaat staat afgebeeld
met scharlaken hoofdbedekking en gehuld in het dito ordekleed van het Gulden
Vlies, waarvan de zoom de motieven van de ordeketen (de vuurslagen en de lams
vacht) herhaalt. In het vijftiende-eeuwse schrift staat eronder: "Messire englebert
conte nassau". Het dubbele raam op de achtergrond vergunt ons een fàntasierijke
blik op Breda met zijn kasteel. Het helmteken van Engelbrechts wapenschild is niet
voltooid, zodat een gedeelte in blanco is gebleven. De afbeelding van de Romeinse
deugden: fortitudo, magnanimitas, perseverantia en prudentia in de figuren van de dragers
van Engelbrechts grafil10nument te Breda wordt ook in verband gebracht met de
idealen van de illustere ridderbond. 13

5. Twee antieke vorstenspiegels

Uit de voorafgaande valt op te maken, dat althans een gedeelte van de Nassau
bibliotheek in de loop van de tijd terugkeerde naar de Nederlanden, ofSchoon niet
naar Breda. Aangezien het te ver zou voeren alle lotgevallen van de vanuit de
Baroniestad over het buitenland verspreide codices te beschrijven, beperken we ons
hier tot twee handschriften die een zeker belang hebben vanwege hun betrekkingen
met de Iberische beschaving. Allereerst de Cyropaedia, een boek over de opvoeding
van koning Cyrus de Grote van Perzië, door de Atheense historicus en moralist
Xenofon in het Grieks geschreven omstreeks 360 v. Chr., en vervolgens de Gesta
Alexandri iVlagni (De heldendaden van Alexander de Grote), samengesteld door de
Romein Quintus Curtius in de eerste eeuw van onze jaartelling. Dit laatste werk be
vat het geromantiseerde leven van de Macedonische veroveraar, waarbij facta enJicta
op wonderlijke wijze met elkaar zijn verweven. Aangezien de Gesta de
Middeleeuwen in onvolledige vorm bereikten, werden er toen uit andere
Alexander-biografieën der Oudheid de hele tekst van de boeken 1 en 2 en allerlei
ontbrekende fragmenten uit de boeken 5, 6 en 10 aan toegevoegd. Beide werken, de
Cyropaedia en de Gesta, waren in de Middeleeuwen erg geliefd als een soort van his
torische romans, die tevens als "Vorstenspiegel" werden gebruikt, dit wil zeggen als
handboek waarin de heerser kon leren, hoe hij zich te gedragen had. Xenofon stelt
namelijk de Perzische koning Cyrus voor als de ideale vorst en Curtius doet iets der
gelijks met Alexander. Aan het begin van de zestiende eeuw verschenen verschillen
de edities van de Spaanse vertaling van de vervolledigde Gesta in druk, die sedert
1437 al in verschillende manuscripten bekend was, vertaald uit het Italiaans van
Pietro Candido Dicembri. 14 Of er ook Spaanse vertalingen bestonden van de
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Cyropaedia voor het jaar 1525, toen de Libro aureo werd voltooid, hebben we niet
kunnen vaststellen. Het werk was in ieder geval onder de titel Educatio Cyri (1447)
van het Grieks in het Latijn vertaald door de Florentijnse humanist Gian Francesco
Poggio Bracciolini (1380-1458) en opgedragen aan Alfons V, koning van Aragón
(1416-58) en van Napels (1421-58). De Educatio werd in talloze manuscripten ver
menigvuldigd - Gallet telt er 22 in moderne bibliotheken -, maar niet gedrukt en
vanaf 1474 verdrongen door de vertaling van Philelphus, die in dat jaar te Rome op
de pers werd gelegd. De zoon van Bracciolini maakte een Italiaanse versie van de
Educatio, die hij opdroeg aan de opvolger van Alfons V. Tamelijk wel verspreid,
werd die uitgegeven te Toscolano in 1527. 15

Degene die de Gesta en de Educatio in het Frans overbracht, was de Portugese
humanist Vasco de Lucerla (1435/40 - 1512), de meest vooraanstaande geleerde aan
het Bourgondische hof.16 Deze beschermeling van de hertog van Coimbra studeerde
te Keulen en aan de Sorbonne. Hij genoot ook het mecenaat van Isabella van
Portugal (1397-1471), die in 1430 met Filips de Goede was getrouwd, maar die sinds
1457 van hem gescheiden leefde en die het intellectuele leven in Brabant sterk be
vorderde, met name de ernstige literatuur. Ze maakte Lucena tot haar ho(~chenker.

Deze voltooide in 1468 op het kasteel van Nieppe bij Cassel een vervolledigde vert
aling van de Gesta , getiteld Faictz et gestes d'Alexandre Ie Grand. Hij had er sinds 1460
aan gewerkt, maar omdat Filips de Goede imniddels overleden was werd het manu
script opgedragen en aangeboden aan diens zoon en opvolger Karel de Stoute, her
tog van Bourgondië en heer der Nederlanden, aan wiens persoon Vasco allang ver
bonden was. 17 Hoe verschillend van aard ook, beide hertogen waren van mening,
dat de opvoeding van de vorst de bron was van het geluk van een natie en in beiden
leefden het kruistochtideaal. Lucena stimuleerde Karels belangstelling voor de
Oudheid en spoorde hem aan Alexander de Grote te overtreffen door heel het oos
ten te winnen voor het Christengeloof. 1S Al was de Portugees in zijn grillige toevoe
gingen en vrije vertalingen geen filoloog in de moderne zin, toch prees men alge
meen zijn kritische geest, die de negatieve aspecten van Alexanders karakter niet ver
doezelde en die niet alle wonderverhalen voetstoots aannam, die over hem in de
biografieën waren ingeslopen. De populariteit van het werk kan men afi11eten aan de
31 manuscripten van vóór 1525, die men in moderne bibliotheken heeft kunnen tel
len. 19 Voor Karel de Stoute vertaalde Lucena ook nog de Cyropaedia via de Educatio
onder de titel Traitté des Jaiz et !lauites prouesses de Cyrus (Verhandeling over de ver
richtingen en heldendaden van Cyrus, 1470).

6. De jictieve autobio,qrafie van een Romeinse keizer

El Libro áureo de Marco Aurelio (Het Gulden boek van Marcus Aurelius), dat
beëindigd werd in 1525 en zonder naam en toestemming van de auteur gepubliceerd
werd in 1528, is een van grootste best-sellers van de Europese literatuur in de zes
tiende eeuw. De schrijver was Antonio de Guevara OFM, hofPrediker van Karel V.
Deze fictieve autobiografie van de Romeinse keizer en wijsgeer Marcus Aurelius
vertegenwoordigt een kunstvom1. die men kan beschouwen als een voorloper van
het moderne essay en van de historische roman. Grote stukken uit het Libro áureo
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la. Het gevierendeelde wapenschild en Engelbrecht 11,
graaf van Nassau en van Vianden, onlgeven door
de keten van het Gulden Vlies. Uit het Cyropédie
handschrift (U.B., Jena).

1. Meester der Vorstenportretten, Engelbrecht Il
(Rijksmuseum, Amsterdam). Dit portret zou
ontstaan zijn tijdens zijn gevangenschap in
1487. Het is een "trompe l'oeuil", want
Engelbrechts rechterhand en de staart van de
valk zijn geschilderd over de lijst, waarop ook
zijn wapen te zien is.
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werden in gewijzigde vorm gebruikt in een andere best-seller van dezelfde Guevara,
die El Reloj de principes (De Vorstenklok, 1529) heet, een werk dat samenhangt met
het Middeleeuwse genre van de vorstenspiegel. Ofschoon Guevara er plezier in had
naar valse autoriteiten te venvijzen en verzonnen citaten in te lassen, is hij toch be
trouwbaar, wanneer hij in die tweelingboeken herhaaldelijk Xenofon's Cyropaedia en
Quintus Curtius' Gesta Alexandri Magni onder zijn voorbeelden noemt. Ofschoon
Guevara Latijn kende, gebruikte hij misschien Lucena's vertaling, waarvan zich ver
moedelijk een exemplaar bevond in de bibliotheek van Karel V, de achterkleinzoon
van Karel de Stoute.20

In een van de episodes van de Gesta verwijt de ambassadeur van de Scyten
Alexander zijn eerzucht en begeerlijkheid, die de ondergang van talloze steden en
landen zijn. Waarschijnlijk is deze passage een van de bronnen van de hoofdstukken
over de Donauboer die voorkomen in de tweelingboeken. Milenus, een oeverbewo
ner uit de buurt van Vindebona (Wenen), gaat te voet naar Rome om zich ten over
staan van de Senaat te beklagen over het machtsmisbruik van de Romeinse rechters
in zijn Germaanse provincie. In overeenstemming met de zestiende-eeuwse schrij
vers wordt thans algemeen aangenomen, dat Guevara de bedoeling had het Spaanse
bewind in de Nieuwe Wereld en de onderdrukking der Indianen allegorisch aan de
kaak te stellen. Ook in de Lage Landen werd de episode in anti-opressieve geest ver
klaard, ofschoon die daarbij aangepast werd aan de omstandigheden van een halve
eeuw later en er van de gelegenheid gebruik gemaakt werd om een aanval te doen
op wat beschouwd werd als de Spaanse verdrukking in de eigen gewesten. In de
Milenus Clachte (De aanklacht van Milenus, Antwerpen 1577-78) van de Brusselse
dichter en meester van de Rekenkamer, Jan Baptist Houwaert, is deze bedoeling niet
altijd even duidelijk. Deze dichtbundel is namelijk een bewerking van een twintigtal
fragmenten uit de Libro áureo en de Reloj die meestal niets te maken hebben met de
verdrukking der mensenrechten. De bundel omvat drie delen. Het eerste, dat het ti
teldicht bevat, bestaat uit 96 strofen van elf verzen met nog een inleidend kwintet,
1161 verzen bij elkaar. Ofschoon Houwaert nergens de Spanjaarden noemt, noch de
Nederlandse actualiteiten, loopt het poëen over van steken onder water tegen de
hertog van Alva, Bloedraad, de Spaanse Furie in Antwerpen in november 1576 en
tegen muiterijen en plunderingen van de slecht betaalde soldadeska van Filips 11. Ten
overvloede voegde Houwaert er in het derde deel nog een gedicht van eigen maak
sel aan toe, getiteld Belgica ... claeght, en een plaatje met plunderende soldaten, een
belaagde maagd en een brandend gebouw, dat lijkt op het stadhuis van Antwerpen.
Bovendien droeg hij op Oudejaarsdag 1577 de bundel met een gedicht op aan
"Wilhelm Prince van Oragnien ... Heere ende Baron van Breda ... Burchgraue van
Antwerpen ... Gouverneur ende Capiteyn generael ouer Hol1ant, Zeelant ... ",
Oranje, die ingevolge de Pacificatie van Gent (november 1576) in al zijn rechten
was hersteld en ook het verbeurdverklaarde Breda terug had gekregen. Enkele jaren
later, mede tengevolge van de calvinistische terreur in Vlaanderen, veranderde
Houwaert van mening. Hij eerde nu in dichtvornl de hertog van Parma, landvoogd
der Nederlanden (1585) en diens opvolger, aartshertog Ernst van Oostenrijk
(1594).21
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7. De verluchte codices van de antieke vorstenspiegels

Wanneer we het totale boekenbezit van Engelbrecht Il op enkele tientallen
schatten, dan lijkt dat voor de moderne lezer misschien weinig, maar we moeten er
rekening nlee houden, dat het hier stuk voor stuk kostbare manuscripten betrof, en
dikwijls geschreven op perkament in de sierlijke Bourgondische letter. Ieder manu
script was verschillend en dikwijls geïllustreerd, meestal door telkens weer andere
miniaturisten, zodat er geen twee op elkaar leken. Van de acht bewaard gebleven
manuscripten van Lucena's Cyropaedia, alle afkomstig uit het Brusselse hof der herto
gen van Bourgondië, waren er maar zes geïllustreerd, waarvan vijf in kleur en een in
grisaille, uit Gent. Van deze vijf, die alle te Brugge werden vervaardigd en van mi
niaturen en randversieringen werden voorzien, hebben er twee aan Engelbrecht be
hoord. 22 De zes nlÎniaturen van het oudste van de twee handschriften van de Traitté
... de Cyrus, dat thans in de universiteitsbibliotheek van Jena berust, werden omst
reeks 1480 vervaardigd. Ze zijn beïnvloed door de stijl van de bekende Brugse mi
niaturist Loyset Liédet, die in 1479 gestorven is. 23 Die stijl spreekt uit de verdeling
van de taferelen en het architectonische décor, uit de verheven houding en gebaren
van de personen met hun uitstekende jukbeenderen, terwijl groot belang vvordt ge
hecht aan de achtergrond, landschappen met bomen en rotsen, waartegen zich kaste
len en torentjes scherp aftekenen. Op de eerste luiniatuur, de zogenaamde presenta
tieminiatuur wordt het aanbieden van het manuscript door Lucena aan Karel de
Stoute afgebeeld. Het interieur, waarvan twee zijwanden zijn weggelaten, vergunt
ons een inkijk in een priëelachtig geheel. Of"choon de voor een wapenschild uitge
spaarde ruimte niet is ingevuld, weten we dat hier het gevierendeelde wapen van
Engelbrecht Il had moeten staan. Dit laatste, dat niet als miniatuur wordt be
schouwd, beslaat op de achterzijde van folio 1 een hele pagina.

Gallet-Guerne heeft op grond van het wapen uit het oudste handschrift van de
Traitté ... de Cyrus zijn opvolger en erfgenaam, graaf Hendrik III van Nassau en
Vianden en heer van Breda, als eigenaar ervan bestempeld. Maar Hendrik hield vast
aan het wapen van Nassau en Vianden, gevierendeeld, zodat het gelijk was aan dat
van zijn erfoom. Daar het manuscript uit omstreeks 1480 stamt en Hendrik pas in
1483 werd geboren, ligt het eerder voor de hand, dat deze het met de overige boe
kenschat geërfd heeft, dan dat hij het zelf heeft verworven. Het prachtige handschrift
is al in februari 1538 uit Breda verdwenen, want op verzoek van Willem de Rijke,
de jongere broer van Hendrik lIl, die op het slot te Dillenburg resideerde,heeft de
heer van Breda het samen met 16 andere van de meest kostbare, geïllumineerde
handschriften en een enkele verluchte vroege druk ten geschenke gegeven aan de
keurvorst van Saksen. Onder de 17 manuscripten zijn er drie die zeker niet van
Engelbrecht Il zijn geweest. Afkomstig uit de bibliotheek van Filips van Kleef, be
hoorden ze pas sinds 1531 tot Hendrik lIl's boekenbezit. Thans bevinden zich al
deze handschriften in de Thüringer Universiteits- en Landsbibliotheek te Jena. 24

Het andere manuscript van de Cyropédie dat toebehoorde aan Engelbrecht Il, da
teert van olTlstreeks 1500 en heet Les faiz et hautes prouesses de Cyrus .. .composé par
Zenophon. Afkomstig uit het bezit van Parijse bibliofiel Alexandre Petau (+ 1672), een
vriend van lsaac Vossius uit Leiden, berust het thans in de Openbare en universitaire
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3. Karel VI eJ1 Isabella lJaIl BeierelI, kOlling en kOllingin
vall Frankrijk, aanvangsminiatllllr uit de Krolliek van
Enguerrans de Monstrelet. Zuidelijke Nederlan
den, ca. 1490-1500 (U.B., Leiden).
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2. Eerste bladzijde van de Willem VOI1 Orlens,
ms. uit Hagenau (ca. 1450-70), dat toebe
hoorde aan Cimburga van Baden.
Gekleurde randversiering en tekening. De
initialen RVOD[OLF] vormen het begin
van de naam van de hoofdfiguur uit Boek I
(K.B., ms. 76 E 1).
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4. Kapittel van het Gulden Vlies te Valenciennes in 1473, waar
bij Engelbrecht opgenomen werd in de orde, voorgezeten
door Karel de Stoute. De bisschop van Doornik wijdt zijn
werk over het Gulden Vlies toe aan Karel de Stoute (Dijon,
Bibliothèque Municipale, mjniatuur Ms. 2948, fol. 1).

5. Engelbrecht][ in de kleding van de tidders van het
Gulden Vlies. Uit: TOl/s les articles et OrdOlll1allCeS de
l'OI"dre de la Toisol/ d'Or (na 1478), waarin alle ridders
staan afgebeeld in hun habijt en met hun wapenschil
den en landerijen (K.B., Den Haag, Ms. 76 E 10).
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bibliotheek te Genève. De acht miniaturen zijn van de Meester der getijdenboeken
van omstreeks 1500. De grote openingsminiatuur, waarop het aanbieden van de
Xenofon-vertaling door Lucena aan Karel de Stoute wordt uitgebeeld, is van uitste
kende kwaliteit. De handen hebben soepele en natuurlijke vingerbewegingen ende
neerknielende vertaler is natuurgetrouw weergegeven. Lucena neemt de centrale
plaats in. Zijn hoed hangt achterop zijn rug en hij is gehuld in een donkerblauw
overkleed met lange, gespleten mouwen, waardoor de onderliggende, ingenaaide
stof zichtbaar wordt. Karel staat hier blozend en vriendelijker en welgedaner afge
beeld dan op de Cyropédie van Jena en op andere eigentijdse portretten, waar zijn ge
laatsuitdrukking eerder somber is met scherpe trekken. Aubert heeft zelfs veronder
steld, dat de miniaturist, die werkte voor Engelbrecht, uit vleierij hem hier zou heb
ben afgebeeld, terwijl hij in plaats van de hertog van het machtige Bourgondië
Lucena's vertaling ontvangt. Ofschoon de Engelbrecht van de ons bekende, eigen
tijdse portretten een vriendelijker persoon is dan de krijgslustige Karel, staat hij er
ook meer mager en nadenkelijk op dan de hoofdfiguur van de Geneefse miniatuur.

Gagnebin, daarentegen, veronderstelt, dat hij de figuur van de hertog, wiens
norse uiterlijk we onder andere kennen uit het Jenase handschrift, heeft geactuali
seerd door zijn gelaatstrekken op die van Maximiliaan I af te stemmen. De bepluim
de figuur die naast hem staat, zou dan anachronistisch Filips de Schone (1478-1506)
voorstellen. "Karel de Stoute", die de keten van het Gulden Vlies draagt, zit onder
een oral-ue-groen baldakijn en is gehuld in een met hermelijn afgezette mantel van
damast. Op over de schouders vallende haren draagt hij een bonnetje en daarop een
kransvorrnige bontmuts, feestelijk getooid met een enorme vederbos. Een soortgelij
ke pluim wuift op de hoed van een der vijf personen die van dichtbij hun commen
taar leveren op het tafereel, Gagnebin identificeert hem met Filips de Schone. In de
randversiering onder het miniatuur staat het wapen van Nassau-Vianden met het
helmteken en omgeven door de bekende keten. Door een fout van de schilder is de
zilveren band hier in sabel weergegeven. De helm wordt van voren gezien met
wrong en helnl.dekken en met een vlucht van twee grote pauweveren. Alles uitge
voerd in het Nassause goud en azuur. De schilder van het presentatieminiatuur kan
geïdentificeerd worden met de Meester van een hele reeks rond 1500 vervaardigde
getijdenboeken. Het enige profane werk van zijn hand is de Roman de la Rose van de
British Library (zie onze n. 27, waarvan de openingsminiatuur oorspronkelijk waar
schijnlijk het wapen van Nassau-Vianden droeg, dat later werd overgeschilderd. Men
vindt er dezelfde bepluimde personen, dezelfde hovelingen met hun lange, glanzen
de kleren en dezelfde bakstenen muren die de achtergrond van het tafereel omslui
ten. Die pauweveren op de openingsminiatuur van de Cyropédie bevreemden enigs
zins, want het helmteken in het Jenase manuscript kent ze niet, maar wel een herte
gewei omgeven door een 'tuin' of omheining van vlechtwerk en een vlucht met
pennen van een niet nader te bepalen vogel. Deze gegevens worden bevestigd door
die afkomstig zijn uit de sfragistiek, en die 'tuin' en dat gewei komen ook voor in
het helmteken van Engelbrechts erfgenamen, onder andere van Willem van Oranje.
Toch waren, zoals blijken zal, die pauweveren een distinctief van Engelbrecht I1,
misschien wel ter illustratie van zijn trotse devies "Ce sera IllOY, Nassou".25

Twee manuscripten die speciaal voor Engelbrecht II vervaardigd zijn en een dat
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hem heeft toebehoord, bevinden zich in de Bodleian Library te Oxford. Tot de eer
ste categorie behoort Lucena's vertaling van Quintus Curtius, een manuscript dat om
streeks 1470 tot stand is gekomen, dus kort na de voltooiing (1468). De miniaturen,
randversieringen en initialen zijn onder andere van de Meester van de Kroniek van
Engeland. De Oxfordse Quintus Curtius is een van de 27 manuscripten van de Gesta
Alexandri Magni die tot ons gekomen zijn. Het handschrift hoort tot een groep van
14 die alle een presentatieminiatuur hebben, een grote miniatuur aan het begin van
ieder boek en een wisselend aantal kleine miniaturen ter breedte van een kolom, die
de belangrijkste gebeurtenissen in het desbetreffende boek illustreren. Het op perka
ment geschreven manuscript bestaat uit 245 folio's, 4 pagina's voorwerk en 19 mi
niaturen. Het werd gemaakt voor Engelbrecht II, wiens wapen te vinden is op folio's
17 en 110. Zijn devies "Ce sera moy, Nassou" met de initialen 'ee' erboven bevindt
zich aan de binnenzijde van het achterste dekblad, waar ook de volgende namen en
deviezen staan genoteerd: ''Johanne de Cleves", "Philippe de Contay" en "Ce sera
moy Du Jardin". Op folio 1 en 110 staat het wapen van Maria van Bourgondië
(1457-82), die in 1477 huwde met Maximiliaan van Oostenrijk. Daarna kwam het
waarschijnlijk in het bezit van haar dochter Maria van Oostenrijk, zoals zou blijken
uit haar inventaris van 1523-24. In de zeventiende eeuw behoorde het toe aan
Adrianus Cornely van Valkenburch en aan William Laud, aartsbisschop van
Canterbury (1633-45) en kanselier van de Universiteit van Oxford (1629-41). In
1639 schonk hij het manuscript met nog 553 andere handschriften aan de Bodleian
Library. Van verraad beschuldigd stierf hij in 1645 op het schavot.

Op de presentatieminiatuur (fol. 17) zien we boven de traditionele opdracht aan
de "Allerhoogste, allennachtigste en allervoortreffelijkste prins en onze allergewel
digste heer Karel, bij de gratie Gods hertog van Bourgondië ... " een interieur met
een tegelvloer en met uitzicht op een straat die uitloopt op een landschap. Links
knielt Lucena in een roze tabbaard voor de rode troon, waarop Karel de Stoute in
een donkergrijs gewaad gezeten is. Rechts vermaken sommige hovelingen zich met
een hofnar, die als een hondje aan het lijnlje loopt. Bij nader inzien blijkt de lijn de
sleep te zijn van zijn rode kaproen, waarvan het uiteinde door een hoveling wordt
vastgehouden. Alle aanwezigen hebben het bekende stijve potloodfiguur dat om
streeks 1470 in de mode was. Het herinnert aan de stijl van Liédet, de ijskoude schil
der, die zijn vele opdrachten vlug uitvoerde en broodmagere figuren schiep met
hoge mutsen, knikkende knieën en stekende blik. De personen op de presentatie
miniatuur zijn óf in nauwsluitende wambuizen gestoken met hun spillebenen in
enge hozen en lange puntschoenen, óf ze zijn gehuld in tot de grond reikende, stijf
vertikaal geplooide tabbaarden. De meeste hoofden zijn bedekt met smal toelopende
rode of zwarte hoeden. Tegen de wand staat een olijfgroene pronkkast met getrapte
bovenkant, waarop vazen en bijouterieën staan uitgestald. Onderaan de randversie
ring is het wapen van Nassau-Vianden ingevoegd. Op de pauweveren die in het
helmteken voorkomen gaan we nader in bij de bespreking van een volgend hoofd
stuk.26
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7. Lucena overhandigt zijn vertaling aan Karel de
Stoute. Miniatuur uit een Cyropédie-hand
schrift dat toebehoorde aan graaf Engelbrecht
Il, wiens wapen met de pauweveren onderaan
de randversiering staat afgebeeld (Bib!. pub!. et
Univ., Genève, ms. fi·. 75).
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6. Het aanbieden van de Franse vertaling van
Xenofon's Cyropaedia aan Karel de StoLlte door
Vasco de Lucena. Presentatieminiatuur uit het
handschrift dat toebehoorde aan Engelbrecht Il
en aan Hendrik III van Nassau (Thüringer
Universitäts- Llnd Landesbibliothek, Jena, fi-. 82).
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8. Lucena overhandigt zijn vertaling aan Karel de Stoute. Miniatuur
uit een Q. Curtius-handschrift dat toebehoorde aan Engelbrecht 11,
wiens wapen onderaan de randversiering staat (Bodleian Lib.,
Oxford, Ms. Laud. Mise. 751, fol. 17).

9. Openingsminiatuur van de Franse ridderroman Cuirol'l Ie COl/rfois
(ca. 1480-1500). Scène aan het hof van koning Diodicias met zijn
vier vrouwen. Wapen van Nassau-Vianden (Bodleian Lib.,
Oxford, Ms. Douce 383, deel I, fol. 1).
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8. Een Franse Arthurroman

De Bodleian bezit verder nog 17 folio's van 45 cm. bij 3212' cm, die door een
vandaalse hand vanwege de daarop voorkomende 17 miniaturen zijn gesneden uit de
eens omvangrijke en omstreeks 1480-1500 in Vlaanderen op perkament geschreven
Franse Arthurroman Guiron le Courtois (G. de Hoffelijke). Of dit werk speciaal voor
Engelbrecht II vervaardigd is, weten we niet, maar twee van de vijf grote miniaturen
(fol. 1 en 17 van 23 cm bij 20~ cm) dragen zijn gekantelde en met pauweveren met
ogen bekroonde wapenschild onderaan de randversiering. Deze Guiron behoort tot
die enkele luxueuze manuscripten die destijds te Brugge, ondanks de economische
achteruitgang, nog werden vervaardigd. De eerste illustratie is uitgevoerd door de
Meester van de Rornan de la Rose, die ook de Meester van de getijdenboeken van ca.
1500 wordt genoemd, de nuniaturist van de Geneefse Cyropédie. 27 Het manuscript
van zijn andere profane werk, de illustratie van de beroemde Middelfranse Roman de
la Rose, wordt bewaard in de British Libraty te Londen (Harley 4425). De' openings
miniatuur van het werk dat beschouwd wordt als het toppunt van de late Vlaamse
miniatuurkunst, vertoont een gevierendeeld wapen, waarvan 2 en 3 een bekende va
riant lijken op 2 en 3 van het wapen van Nassau-Vianden, namelijk: op een veld van
keel een band van sabel in plaats van zilver. 28 Maar op 1 en 4 staat niet de klimmen
de leeuw van Nassau doch een band van sabel in een veld van zilver. Daar het helm
teken en de keten van het Gulden Vlies overeenkomen met die van Engelbrecht,
heeft men toch gemeend, dat zijn wapen hier bedoeld moet zijn. De verandering in
het kwartier van Vianden valt elders waar te nemen, onder andere in de openingsmi
niatuur van de Oxfordse Guiron. Deze openingsminiatuur van de Guiron laat ons een
scène zien aan het hof van koning Diodicias, die volgens de tekst regeerde over
Syrië, Perzië en Mesopotamië. We zien hem op de achtergrond in een hal met zui
lengalerij op zijn troon gezeten in gezelschap van zijn vier vrouwen, twee aan iedere
zijde. Via een trap met drie treden komt men in een voorvertrek, waar vier dames
en twee heren zich met elkaar onderhouden, terwijl rechts een knecht toekijkt en
links een select gezelschap vanaf een balustrade. Schitterend is de plooienval van de
gewaden en de kleuren oker, rose, oranje, licht- en donkerblauw zijn prachtig op el
kaar afgestemd.

De laatste miniatuur van de Guiron is van de Meester van Eduard IV, die ook de
Meester van de oude mannen wordt genoemd, omdat hij een voorkeur voor dat
soort figuren had. Hij zou identiek zijn met degene die de manuscripten van de
Faictz et gestes d'Alexandre Le Grand en de Cyropédie illustreerde, die door Vasco de
Lucena werden aangeboden aan Karel de Stoute (Genève, U.B. en Brussel, K.B.).
Op fol. 17, eens het begin van het vierde deel van de Guiron, stelt de f,'Tote minia
tuur de aankomst in Arthurs hof van een boodschapster voor, een ede1vrouwe in een
donkerblauwe jurk met sleep, die er geheimzinnig uitziet, want alleen haar ogen zijn
ongesluierd. Ze overreikt aan een elegant geklede hoveling in rood wambuis en
lichtblauwe openhangende mantel, die zwierig zijn hoed afneemt, een brief met af
hangend zegel. Koning Arthur, een bejaarde en bebaarde man in een rode, met bont
afgezette tunica en een hoed met opgeslagen rand op het hoofd, is terzijde aan de
maaltijd gezeten onder een donkergrijs baldakijn met klaverbladmotief Een tafelblad
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op schragen is het enige meubilair in de zaal, die verder alleen gevuld wordt door
een witte windhond, die deerniswekkend om voedsel bedelt, drie hovelingen, meest
grijsaards in tabbaarden en drie tafeldienaren, waarvan er één 'n donker warmbuis en
rode hozen draagt. Over zijn schouder en rechterarm hangt een wit servet. De licht
blauwe en grijze kleuren van tegels en gewelven contrasteren met de donkere tinten
der figuren, die allen lange haren dragen. In de hal op de achtergrond herinnert een
echt Vlaams tafereeltje ons aan de goede zijde van het leven: een kok met voor
schoot reikt via een doorgeefluikje aan het dienstdoende personeel enkele schotels
aan met gerechten die geserveerd moeten worden, terwijl drie hovelingen toezien.

Onder de miniatuur staat in het bastaardschrift, kenmerkend voor alle
Bourgondische manuscripten uit die tijd, te lezen, hoe goed de koning zijn landen
bestuurde en hoe bemind hij was bij zijn onderdanen. De Guiron (ca. 1235) was bij
zonder populair in de middeleeuwen. Men telt 38 exemplaren, geschreven tussen
omstreeks 1250 en 1500. De verder onbekende schrijver noemt zich Hélie de
Borron, misschien wel om zijn verwantschap met Robert de Borron te onderstre
pen, de dichter van de beroemde Estoire dou Graal (1198-99), van de Merlil1 en van
de Perceval, gedichten waarin Keltisch-Bretoense (de wonderschotel), christelijke (de
kelk van het Laatste Avondmaal) en ridderlijke elementen (Arthur en Parcifal) wer
den verenigd. "Hélie" heeft geprobeerd dit alles en ook nog de Lancelot en Tristm·/
van Chrétien de Troyes (twaalfde eeuw) te overtreffen, maar wat hij tot stand bracht
was een lijvige compilatie van alles wat tot dan toe succes had gehad in de litteratuur,
gekruid met pikante anekdoten. Hij weet geen maat te houden in de Guirol1, die sa
men met de Méliades oorspronkelijk een van de twee delen vormde van de Palamède.
Middeleeuwse ridderroman en Grieks-Byzantijnse avonturenroman, het loopt alle
maal een beetje door elkaar en de scheidingslijn is vaak moeilijk te trekken. Zonder
in pedantisme te vervallen gebruikt hij zijn historische kennis van Troje tot Rome,
van het legendarische Brittannië van Arthur tot het christelijke Gallië van koning
Clovis, van wie Guiron een afstammeling heette te zijn.

Het hoofddoel van de Guiron is de verheerlijking van de "courtoisie", dit is het
hoofse ideaal. Het werk heeft grote invloed gehad op het Italiaanse heldendicht van
de vijftiende en zestiende eeuw: Boiardo, Ariosto en Tasso. Het bezit van een
Guiron-manuscript bestempelt Engelbrecht opnieuw tot iemand, die de smaak en
idealen deelde van de Bourgondische hertogen van Filips de Stoute (1400) tot en
met Karel de Stoute, die ieder minstens één exemplaar bezaten. Er is al eerder opge
merkt, dat Engelbrechts leven verloopt als dat van een held uit een ridderroman. Een
van de overeenkomsten met dat van Guiron is, dat ook de graaf van Nassau en heer
van Breda vele jaren gevangen zat. 29

9. Het getijdenboek

Engelbrechts ouders waren vrome lieden. Jan IV van Nassau was meer domini
kaans georiënteerd, was voorstander van de hervorming der kloosterorden, koos de
kerkvader Hiëronymus tot zijn patroonheilige en liet in 1449 met toestemming van
de bisschop van Luik het Sacrament van Mirakel uit Niervaart naar Breda overbren-
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10. Het officie van de overledenen uit het
Cetijdmboek van Engelbrecht Ir. Boven de
onderste doodskoppen staat zijn devies:
"Ce sera moy", dat hier een diepere bete
kelus krijgt in de geest van het "memento
mori" (Bodl., Douce 219-220, fol. 214).
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11. Een geheimzinnige dame bezoekt het hof van koning
Arthur, die aan tafel zit. Müuatuur uit de Cuiroll Ie
COllrtois. Wapen van Nassau-Vianden (Bodleian,
Douce 383, fol. 17).
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12. De executie van de H. Sebastiaan. Elk van de velden van de geschaakte randversiering is voor
zien van de letter E, het initiaal van Engelbrecht, voor wie het Getijdenboek oorspronkelijk
werd vervaardigd (Bod!., Dance 210-220, fol. 33).
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gen. Dit alles stempelt hem tot een bevorderaar van rechtzinnigheid en geleerdheid.
Maria van Loon vereerde in Johannes de Doper, haar schutpatroon, de vertegen
woordiger van het oorspronkelijke, eenvoudige christendom. In haar voorkeur voor
de bedelorden doet haar devotie wat ouderwets aan. Onder de geestelijke instellin
gen die via Engelbrechts na haar dood gelden ontvangen om zielemissen te laten le
zen, staan de minderbroerders op de eerste plaats en - uit respect voor haar echtge
noot - de predikheren op de tweede plaats. In de Bodleian bevindt zich nog een
derde manuscript dat heeft toebehoord aan Engelbrecht Il. Het is een Latijns getij
denboek in de trant van de dominikanen. Het duodecimo-deeltje in gotische letters
werd waarschijnlijk geschreven vóór 1485/87 en bevat 62 grote en kleine miniatu
ren, waarbij de op gezichtsbedrog berustende randversieringen zijn inbegrepen. Deze
laatste zijn kostbaarder dan de talloze andere randen. Ze bestaan uit calligrafische
krullen en vlechtbandmotieven, die enkele van de letters voortzetten in de kantlij
nen. Maar de randen die we thans zien, zijn vaak geschilderd over de oorspronkelij
ke. Dit gebeurde omstreeks 1485, toen het getijdenboek waarschijnlijk door de
schenking in het bezit kwam van de ongeveer zevenjarige Filips de Schone, hertog
van Bourgondië, in wiens naam Maximiliaan van Oostenrijk regeerde. Engelbrecht
had laatstgenoemde op het lastige paard der Lage Landen geholpen en stond hem
trouw ter zijde. Bij die schenking (?) werd alles wat aan de vroegere eigenaar herin
nerde, zoveel mogelijk overgepenseeld, terwijl de 'bordures' in een modernere stijl
werden uitgevoerd met veel afbeeldingen van bloemen en insekten en ook allerlei
drollige wezens die aan de laatmiddeleeuwse fantasie ontsproten, grappige figuren die
ook te bewonderen zijn in het houtsnijwerk aan het Bredase koorgestoelte. Of deze
randversieringen van dezelfde kunstenaar zijn als de rniniaturen, wordt door sommi
gen bet\vijfeld.

Aan deze laatste wordt algemeen de naam van de Meester van Maria van
Bourgondië verbonden, maar over zijn identiteit bestaat geen eensgezindheid.
Lieftinck ziet in hem een broer van Hugo van der Goes (+ 1482), de Gentse schilder
met zijn felle gevoelsexpressie, die de laatste jaren van zijn leven doorbracht in
Rooclooster, een Windesheimer convent in het Zoniënbos bij BrusseL De Meester
dankt zijn naam aan vier miniaturen die hij in opdracht van Maximiliaan toevoegde
aan het getijdenboek van Karel de Stoute. Maximiliaans bruid, Maria van
Bourgondië, erfde het van haar vader. Het wordt bewaard in de Nationalbibliothek
te Wenen. De vier Weense miniaturen zijn ware juweeltjes. De bekendste daarvan
verraadt de invloed van Jan van Eycks Madonna van kanselier Rolin in het perspectief
en de omlijsting van de achtergrond. Maria van Bourgondië zit daar in haar kemenade
met de hennin, de spitse damesmuts, op het hoofd in een boek te lezen voor een
door een vaas irissen geflankeerd open raam, dat uitziet op een kerkinterieur, waar
de Madonna met kind wordt vereerd. Ook het onvolledig bewaarde Madrileense ge
tijdenboek (BibL Nac.) wordt aan de Meester toegeschreven. In tijd zou het na het
voor Engelbrecht gemaakte gebedsboek komen, dat niettemin het toppunt van het
kunnen van de Meester en van laat laatmiddeleeuwse miniatuurkunst zou vertegen
woordigen.Wat vooral bewonderd wordt in de Meester, is de ontwikkeling van het
landschap als een afzonderlijk gegeven. Als zodanig is hij een voorloper van Patinir,
die 20 jaar later werkte, maar die wist niet zo'n eenheid tussen figuren en landschap
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tot stand te brengen. Omdat deze getijdenboeken ook als kerkboek werden ge
bruikt, kunnen we ons voorstellen, dat Engelbrecht het bij zich had, als hij vanuit de
Prinsenkapel de eucharistieviering in de Collegiale Kerk volgde. Overigens was het
verzamelen van kostbare getijdenboeken, waarin de gebeden van het kerkelijk bre
vier stonden die op bepaalde uren gebeden of gezongen werden, een ware rage in
die tijd. Mencia de Mendoza liet er ook een vervaardigen, te Brugge, het centrum
van de miniatuurkunst.

Engelbrechts getijdenboek moet somtijds gelezen worden als een palimpsest.
Dat het hem toebehoorde, kunnen we onder meer opmaken uit wat we zien, als we
bepaalde initialen tegen het licht houden. We ontwaren dan zijn wapenschild onder
dat van Filips de Schone met de hertogshoed. Dit is het geval met de D van het ge
bed tot de H. Maagd (nr. 27) en met de Dvan "Dominie, exaudi orationem meam"
(God, verhoor mijn gebed, nr. 97), het begin van Psalm 101=102, waarboven we
koning David in het gezelschap van twee dames de harp zien bespelen. Engelbrechts
wapen is ook overgeschilderd in de beginletter D van een andere beroemde boete
psalm, Ps. 129 = 130: "De profundis c1anlavi ad te, Domine" (Uit de diepte heb ik
tot u geroepen, Heer, nr. 98). De bijgevoegde miniatuur is zeer ongebruikelijk:
- David vindt koning Saul slapende midden in het vijandige kamp, maar weigert
Jahweh's gezalfde te doden, 1 Sam. 26: 7-12 -, maar zeer toepasselijk op zo'n trou
we dienaar van Maxim.iliaan van Oostenrijk en Filips de Schone, als Engelbrecht
was. Overigens is het niet zeker, dat de illustraties bij de boetepsalmen ook van de
Meester zijn. Dat is waarschijnlijk wél het geval met de minatuur bij het officie (bre
viergebed) van de overledenen. Daar wordt een begrafenis getoond binnen een rand
van acht menselijke schedels. Onderaan staat op een doorschijnende, gelige bandero
Ie met blauwe gotische letters zeer toepasselijk Engelbrechts trotse devies "Ce sera
moy", alsof het een "memento mori" was (foI. 214, pI. 101). Op het helnl.teken
wordt gezinspeeld in het zeer originele en veel nagevolgde fries van realistisch weer
gegeven pauweveren in de miniaturen van de Blijde Boodschap (fol. 97v. pI. 72-73).
Op de geschaakte randversiering van de minatuur van de H. Sebastiaan is in ieder
vakje een gotische minuskel E te zien (foL 33, pI. 30), evenals op de schabrakken of
versierde zadelkleden van herten en eenhoorns (pI. 103 e.v.). De precieze betekenis
hiervan voor Engelbrecht is niet duidelijk.

Zulke getijdenboeken bevatten soms speciale devoties of gebeden, waaruit de
identiteit van de bezitters kan worden afgeleid. Wat Engelbrechts gebedenboek met
de Collegiale Kerk te Breda verbindt, is in de eerste plaats het afZonderlijke officie
van het H. Kruis. Die devotie was waarschijnlijk aloud. De eerste aanwijzing ertoe
vinden we in een oorkonde uit 1246. In de jaren 1305, 1405 en 1440 werden er in
de kerk van Breda altaren gesticht van het H. Kruis. Toen in 1526 of misschien al
eerder de 14 zijkapellen van de Grote Kerk voltooid waren, werd de zevende (bij de
ingang aan de Reigerstraat) aan het H. Kruis toegewijd. Omstreeks 1463 ontstond
het Kruisgedicht van Breda, vermoedelijk het stichtingsgedicht van de rederijkerska
mer Vreugdendael, met elementen afkomstig uit de veertiende eeuw. Het is een
plaatselijke vorm van een westerse legende. Een Deense prinses uitgehuwelijkt aan
een Schotse koning zet scheep naar dat land, maar overlijdt onderweg. Haar gevolg
durft niet naar Denemarken terug te keren en bouwt in Breda een kasteel en een ka-
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13. De H. Barbara zit te lezen, terwijl een toren in aanbouw is. CefUdenboek van
Engelbrecht 1I (Bacil, Douce 219-220, fol. 41).
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pel, waarvan het kruis grote wonderen verricht. De hertog van Brabant weet de
Denen te overwinnen en laat het kruis overbrengen naar de kerk van Breda.

De eerdergenoemde n'ledÎtatie over de Blijde Boodschap kunnen we in verband
brengen met de in 1902 herondekte muurschildering van de Annunciatie (ca. 1450)
boven de ingangsdeur. Scènes uit het leven van de H. Christophorus en de H.
Catharina, zoals die in Engelbrechts gebedsboek voorkomen, zijn zeer ongebruike
lijk (fol. 38, 40, pl. 34-35). We denken hierbij onwillekeurig aan de muurschildering
van de Christusdrager tegenover de ingang van de Collegiale Kerk. De populaire
heilige, die de grootste prins wilde dienen die hij kon vinden, werd dikwijls tegen
over de kerkdeur afgebeeld, omdat men meende, dat wie zijn beeltenis aanschouwde
die dag geen onheil kon voorkomen. Maar zo groot, als hij in Breda staat afgebeeld,
vind je hem zelden. Bij de H. Catharina denken we natuurlijk aan het door Jan IV
en Maria van Loon hervormde en begunstigde norbertinessenklooster St.
Catharinadal, het oudste nog bestaande klooster in Nederland, dat in ieder geval van
vóór 1273 dateert en misschien van vóór 1135. Ten slotte zal het niemand verbazen,
dat er in het getijdenboek gebeden staan tot de H. Barbara, die door haar vader werd
onthoofd, omdat ze zich tot het christendorn bekeerde (fol. 41, nr. 36). Zij was
waarschijnlijk de oorspronkelijke patronesvall de Bredase kerk en niet Onze Lieve
Vrouw. Op de noordelijke koorbank vindt men voorstellingen uit haar leven. Een
ander gegeven is de bijzondere plaats die zij tot in de zestiende eeuw innam in de li
turgie van de Collegiale Kerk. Het getijdenboek vertoont de H. Barbara op een wij
ze die herinnert aan het Weense miniatuur van de Meester van Maria van
Bourgondië. Ze zit gehurkt met een boek voor een raam, dat dient als oml~jsting van
het achtergrondtafereel. Daar ziet men de toren in aanbouw waarin Barbara's vader
haar wilde opsluiten om haar te vrijwaren voor haar minnaars. De toren staat in de
steigers evenals de Bredase, die Engelbrecht alleen onafgewerkt gekend heeft, want
pas vijfjaar na zijn dood werd er de spits op gezet.30

10. Conclusie

Afgaande op de boeken die nader zijn bekeken, kan men concluderen, dat
Engelbrecht uit dit onderzoek naar voren komt als een man wiens godsdienstzin
sterk bepaald wordt door de vroomheid van zijn ouders, met hun voorkeur voor de
hervorming der kloosterorden en voor een innerlijk beleefd christendom in de geest
van Suso en Thomas à Kempis. Maar we moeten voorzichtig zijn met onze conclu
sies: de meeste van de godsdienstige boeken die Engelbrecht bezat met uitzonde
ring van het getijdenboek - zullen pas na het overlijden van zijn moeder, twee jaar
voor zijn eigen dood, in zijn bezit zijn gekomen. Ademt het getijdenboek de sfeer
van de in aanbouw zijnde Bredase kerk, de wereldlijke literatuur wijst in de richting
van Bourgondië: antieke vorstenspiegels in Franse vertaling, Franse kronieken en
Franse ridderromans als de Guiron Ie Courtois, allemaal boeken die populair waren aan
het hof te Brussel, waar het litteraire een grote rol speelde. Het kenmerkte een hoge
kultuur met zijn 'zucht naar schoner leven', zijn uitdrukbng van droom en ideaal en
zijn spel van edele vonnen, die hun herfsttij hadden bereikt.31 Daarbij kwamen dan
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nog uit het bezit van Cimburga van Baden Duitse ridderomans als de Wilhelm van
Orlens, waarvan zijn ouders reeds een fraai, oud exemplaar bezaten.

Het zou nusschien te ver gaan Engelbrecht een gespleten persoonlijkheid te
noemen, die enerzijds trouw was aan de godsdienstig-culturele tradities van zijn
Duits-Nederlands voorgeslacht, anderzijds loyaal stond ten opzichte van zijn cultu
reel Frans, maar politiek Lotharingisch georiënteerde leenheren en opdrachtgevers.
Hij kan wellicht beter een rijke Germaans-Romaanse persoonlijkheid heten, die bei
de culturen harmonisch wist te verelugen. Politiek gezien vertoont zijn karakter een
archaïsch aspect (feodalisme en dynastieke trots) en een modern aspect, dat hem het
gezag van de vorst deed steunen bij de vorming van de moderne eenheidsstaat, die
een einde probeerde te maken aan het particularisme, aan de verregaande privileges
en aan de juridische en gewestelijke anarchie. Hij kon per slot van rekening niet we
ten, tot wat voor conflicten dat onder zijn opvolgers zou leiden. Hoe dan ook, het
verlies van zijn verspreide boekenschat is niet het geringste dat Breda tijdens de
Tachtigjarige Oorlog heeft moeten lijden. 32
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5. [W.G.e. ByvanckJ, HandschriftelI en boeken uit de boekerij van Oranje Nassau ter Koninklijke Bibliotheek,
1450-1702. De Orallje-Nassau-Boekerij en de Oranjepemlillgen ill de Kor/. Bib!. te 's-Grauenhage ('s
Gravenhage 1898) 9-18. (Byv.). GesBa. I 298 . Th. Roest van Limburg, Het kasteellhw Breda (Schiedam
1904) 21-23. (Roest). Kort. 9. NOT 78. Rent. 24-25.

6. Kort. 20, 25-28. vgl. A.D. Renting & JT.e. Renting-Kuijpers, The seventeenth-Century Orange-Nassau
Library. The Catalogue compiled by Anthonie Smets in 1686, the 1749 Auction Catalogue, and Other
Contemporar)' Sources, with notes on the Mss. by A.S. Korteweg (Utrecht: HES, 1993). (Rent.). Dit boek
geeft slechts twee titels als waarschijnlijk behorende tot E.1I's bibliotheek: 307 nr. 1318 (Guiron Ie
Courtois) en 314-5 nr. 1354 (Roman des Chevaliers de la Table Ronde, K.B. Brussel - Ms. 9086-87). Dit
Ms. van ca. 1490 is een Tristau en prose, een prozabewerking waarin de held uit de oude liefdesgeschiede
nis van Tristm', en Isolde getrivialiseerd wordt. TristaJ1 wordt de naam van om het even welke ridder uit
de Artlmrcyclus en die van de Ronde Tafel en zelfs geassocieerd met de "Kweeste" van de H. Graal:
Brian Woledge, Bibliographie des .Ronlal/s et NOl/vel/es en prose fral/çaise antérieurs à '/500. Société de
Publications Romanes et Françaises, XLII (Genéve-Lille, 1954) 122-5 no. 170. González Porto
Bompiani, Diccionano Iitemrio de obras l' persol/ajes de fodos los fiempos y de todos los paises (Barcelona, 1967
68) Xl 932. (porto). Mode/Tie Encyclopedie Valt de wereldliteratl/ur (Weesp-Antwerpen, 1980-84) IX 351-2.
(MEW). Aanvankelijk behoorde het Ms. toe aan Philip de Croy, wiens devies "Moy seul Chil11ay" op
het schutblad tegenover het begin van de tekst staat. Daarboven staat het wapen van E. 11 met daaronder
in autogTaaf handschrift: "Ce Iivres est au compte Englebert Ie vert, quiconque Ie trouvera ... [onlees
baar] Ce sera moy nassau". Aan het einde van het !VIs. nogmaals, minder fraai uitgevoerd in stempelband,
E.'s wapen. Van de overige Mss. wordt door Rent. gezegd dat ze of toebehoorden aan E. of aan
Hendrik lil van Nassau: ms. 1,7,10,36,116,177,252,1320 (3 vols.), 1330, 1344, 1352, 1357, 1381-2,
1505,1715,2045,2230,2834,2877,3235,3240,3245,3254. Van alle Mss. die volgens Rent. ooit aan
E. toebehoord kunnen hebben, bevinden er zich 16 in de KB. te Den Haag. De overige worden be
waard in de Bodleian (1318), KB. Brussel (1354), KB. Kopenhagen (1357), Bibliothèque Nationale
Parijs (3254) of de Mss. zijn ongeïdentitîceerd, d.W.Z. hun verblijtlolaats is onbekend (1330, 1382, 1505,
1715, 2877, 3275). In het vervolg zal blijken dat deze lijst zeer onvolledig is. In het voorwerk van de
convoluut Ms. 73 E 24 van de K.B. in Den Haag staat de inhoudsopgave geredigeerd door Maria van
Loon. Zie ook V. Paquay, 'De laatste Vrouwe van Breda op Huize Valkenbergh: Maria van Loon
Heinsberg (+ 1502)',}aarboek lIall 'De Oranjeboom', 43 (1990) 159-160, 178-9. (pag.). MEW, VIIl, 351
2 (Suso). Cimburga of Zimburga heette zo naar haar Poolse grootmoeder: KnallS 569. Zij was een doch
ter van Karel I, markgraaf van Baden en een volle nicht van M.aximiliaan van Oostenrijk: Am. 54 Win.
87. Over de Historiebijbel zie aantekening 10.

7. Rudolli von Ems, vJlille!La!ln VOII OrleallS, herallsgegeben aus dem wasserberger Codex der
Fürstenbergischen Hotbibliothek zu Donauesclungen von Victor Junk. Deutsche Texte des Mittelalters,
heraugeg. von der Königlich PreuBischen Akadenueder Wissenschaften, Bd. II (Berlin 1905) IX, Xl, XLI,
258. Byv. nr. 5 (K.E., Den Haag Ms. 71 J 54), n1'. (KB., Ms. 76 EI). vgl Kort. 20, 22 n1'. 1,5. NOT 82,
nr. 173. Knaus 575. Rent. 646 n1'. 3485. In het onderschrift van atb. 23 van GesBa. I wordt van het ex-li
bris van Jan IV van Nassau gesproken en de naam van zijn huisvrouwe Maria van Loon, die in het afge
drukte fäcsinU1e staat, vveggelaten. vgl. Paq. 167 n. 55. Over de W VOII Or/em zie: PO/to V 452; over
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Beaumanoir: Porto VIIl 180. Elk van de 5 boeken van het gedicht begint met een korte inleiding. De ini
tialen van de beginregels bevatten telkens de naam van de hoofdfiguur van het boek bij wijze van acrosti
chon. Op de uitvoerig versierde eerste blz. van Boek I is dat RUOD[OLF IOHANNESj. In Engelbrechts
boekenI~st ontbreken de werken van een ver verwijderd familielid: Elisabeth van Nassau - Saarbrücken (ca.
1397-1456). Deze dochter van Frederik van Lotharingen huwde in 1412 Philipp I von Nassau-Saarbriicken
van de Walramse tak der Nassau's, die zich in de dertiende eeuw van de Ottonische lijn had afgesplitst.
Elisabeth bewerkte Franse chansons de geste uit de karolingische cyclus tot vier Duitse prozarom.ans, die voor
kleine kring bestemd waren, maar die als volksboeken, dus in gedrukte VOlTI1, beroemd werden, zodat haar
werk het begin vormt van het Duitse verhalende proza. Een van haar romans, Hugo Scheppe! (ook Hng
Schapier) begint schijnbaar feministisch: de zoon van een ridder en een slagersdochter is een verkwister en
een woesteling, die in een jaar alleen tien bastaarden verwekt. Spoedig blijkt echter, dat de bedoeling van
de schrijfSter niet is het 'machismo' aan te klagen, maar het motief te behandelen van de arme ridder, die
het ver weet te schoppen. Huge betert zijn leven en wordt hertog van Orléans en koning van Frankrijk.
Sex- en oorlogsscènes worden door Elisabeth matigend behandeld: Reinhard Halm, 'Gibt es
RittelTomance? Zu einem Aspekt des frühen dentschen Romans', Deutsche Literatur des Spätmirtelalters
Enut-iv1oritz-Amdt-UnivCl'sität (Greifswald 1986) 207,209-210. MEW III 113-4.

8. George Dogaer en Marg. Debae, De LihrUe va/1 Filips de Goede, tentoonstelling hU de 500ste ve'jaardag van de
dood lJan de Hertog (Brussel: KB., 1967) 79-80, 125-6. Kort. 25. Porto U 689-690; V 813-4. MEW UI
354. Gheyn Vll 40 no. 4630. Wauquelin (t 1452), romanschrijver, vertaler en schoonschrijver uit
Bergen in Henegouwen, was kamerdienaar van Filips de Goede. We zien hem afgebeeld op de grote
openingsminiatuur van de Clmmiques de Hainaut, deel I (K.B. Brussel, Ms. 9242), terw~jl hij de hertog
knielend zijn gekalligrafcerde vertaling aanbiedt. De beroemde openingsminiatuur wordt toegeschreven
aan Rogier van der Weyden: Camille Gaspar en Frederik Lyna, Philips de Goede en zijn librUe (Brussel,
1942) 10-11, 19, afb. V.

9. Con'espo/1de/1cia del Doctor Beniro Arias Montano CO/1 Felipe IT, el secretario Zayas y otros sugetos, desde 1568
hasta 1580. Colección de Docnmentos Inéditos para la historia de Espai'ia, ed. el Marqués de Fuensama
del Valle y D. José Sancho Rayón [=CoDoln], XLI (Madrid 1862) 148-151, 160-2, 242. vgl.
Geschiedenis lJan Breda, I! Aspecten van de stedelijke historie, 1568-1795, ed. V.A.M. Beerrnallli e.a.
(Schiedam: Interbook, 1977) 1-3. (GesBa. 1I). Roosb. 206, 212, 215, 220. R. Beer, 'Die
Handschriftenschenking Philipp I!. an den Eskorial vom Jahre 1576', Jahrlmch der bmsthistorischen
Samllûllllgell des allerhöchsten Kaiserhauses, 23, 2. Teil (1902) p. XX-XXII, XXXI-XXXI!, nr. 85, 90, 94;
XLV-XLVII. vgl. R. Beer, 'Niederländische Bucherwerbungen des B. Arias Montano für den Eskorial
ill1 Auftrage König Philipp II. von Spanien',jahrlmch der k.S. des all. K, 25, 2. Teil (1905) p. I-I!, V-VI.
vgl. Kort. 14, 16. Aubrey G.G. Bell, Benito Arias Montano. Hispanic Notes and Mono!,'Taphs (Oxford U.
Pr., 1922) 10, 12-13. Volgens pater Guillermo AntoJin OSA, 'Real Biblioteca de El Escorial. Códices la
tinos procedentes de Bandes', Ciudad de Dios, 119 (1919) 45, zouden zich nog verschillende uit Breda
afkomstige manuscripten in El Escorial bevinden. Over Filips WiUem zie: F.A.. Brekel.l1lans, Kasteel
BOl/vignelHoogheelnraadschapslwis (Breda 1977) 33. vgl. GesBa. I! 52-53, 173, 250. Kort. 14, 16, 18, 22,
24. Over de Chrol1Îques d'Ang/eterre van Waurin: Rent. 308, nr. 1320 (delen 11, III en V). Over de
Chroniques de Pise in Dam1Stadt: Knaus 570-4. KSt. 14, 97-98 Kort. 25. Het Brusselse Ms. van dit werk,
geschreven ca. 1470, een Franse vertaling uit het Italiaans, hoorde toe aan Karel de Stoute. In 1746 werd
het door de Fransen als oorlogsbuit uit de Hertogelijke Bourgondische bibliotheek te Brussel overgebracht
naar de boekerij van de koning te Parijs en teruggebracht in Brussel in 177Cl. De keurig atgewerkte minia
turen zijn afkomstig uit de Brugse werkplaats van Liédet. Op de openingsminiatuur (fol. 7) wordt het Ms.
overgereikt aan Karel de Stoute, wiens troon staat op een kleed met zijn wapenschild. Aan de wijze wand
staat zijn devies 'Je lay emprins": KB. Brussel, Ms. 9029. vgl. De Vlaamse miniatuur. Het l\4ecenaat van
Filips de Goede, 1445-1475. Tentoonstelling georganiseerd ter gelegenheid van de 400ste lJerjaardag der stichting van
de KB. lJan Filips II op 12 april 1559. Paleis lJoor Schone KU/1sten te Brussel, aptiljulli 1959, p. 134 nr 156.
Over Enguerrand: M. Madou, 'De Leidse 'Kroniek van EnguelTand de Monstrelet', in Bijdragen tot de
Geschiedschrijving lJOII de Kunst der Nederlanden, opgedragen aan Prof Em. Dr. IK. Steppe, ArcltilJ/./s Artis
LOlJaniense (Leuven 1981) 111-122. (Madou). Over Vossius: K ter Laan, Letterkundig woordet1hoek voor
Noord en Zuid ('s-Gravenhage 1952) 585. Over Filips Willem: P. Scherft, 'Philips Willenl., een displaced
person' Jaarboek lI.d. Verenigirlg 'OranjeNassau MUSCf.lI1l' gevestigd te 's-GralJenhage (1980) 45.
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10.Kort. 16, 18. Byv. 3-7. KnalIs 576. Zie Catalogi Bibliothecae Tlwttianae (Hallniae: Typis Aulae Regiae
Typographorum N. Mölleri & Filii, 1788-92), 6 dIn. in 7 banden, voorwoord N. Ellert. Exemplaar, Kon
Vereniging ter Behartiging van de Belangen des Boekhandels, U.B. A'dam, De V.l. Veilingcatalogm IV
412. vgl. Manuscriptencatalogus, K.B., Kopenhagen: Index Codicum jVlanuscriptonlll1, Historia Biblica et
Ecclesiastica, p. 285; Ad Philogiam Manuscriptorum, Historia Biblica et Ecc1esiastica, p. 285; Ad
Philologiam et Lineras elegantiores, p. 311. Over. het Oude Hof Rent. 28-31. Over de HistoriebUhel:
Rent 316 nr. 1359. Over Ms. Thon 423: Rent. 353-4 nL 1574. Over de inhoud van Ms. 423: MEW
IX 161-2, IV 206. Porto VII 271. vgl. Laffont-Bompiani, Dictionnaire des oeuvres de tous les temps en de tous
les pays, IV (Paris, 1962) 304-5. Over P. de Hondt en baron Thott: Rent. 68 n. 185; 106 nr. 8
(Calendrier, Thott 2) (afk. uit collectie F. van Kleef en H. !lI), 112 nr 42 (Pars bihlionlln, Th. 2) (afk. uit
klooster IJsselstein), 308 nr. 72 (Buscalus Il, Th. 413) (afk. uit collectie F. van Kleef en H. IIl), 315 m.
1357 (Histoires sainCles, Th. 432) (wsch. E. U of H. lll), 316 nr. 1359 (Historiae Bibliwe Germanicè, Th.
123) Oan IV en Maria van Loon), 353-4 nr. 1574 (i\lJe1usine cte., Th. 423) (wsch. Cimburga van Badcn).
Over het wapen van E. 11: Win. 135. Ovcr de Dal1iel: Wolfgang Schmidt, Untersuc/ulIIgen zu AI·ifbaujànn
und Erziihlstil im 'Daniel von dem hliihenden. Tal' der StIkker. Göppingcr Arbeiten zur Germanistik, Nr. 266
(Göppingen, 1979) 1, 102, 292-3. Over Belacane: Hermann von Sachsenheirn, Die Miirin, Nach dcr
Wienel' Handschrift ... herausgeg. van H.O. Schlosser. Deutsche Klassiker des Mittelalters, N.F. 3
(Wlcsbaden: Brockhaus, 1974) 21-25.

11.H. von Goeckingk, Geschichte des nassauischen Hlappens (Görlitz 1880) 26. (Goeek.). Jansen 16. NOT nr.
77. Volgens V.d. Hoop voerde E.lnog hct eenvoudige wapen van Nassau, dus niet gevierendeeld, "ten
zij ter elinel' ure": E.T.Th. à Th. van der Hoop, 'Het wapen van Oranje-Nassau in zijn historische ont
wikkeling', De Nederlandsche Leeuw, 51 (mei 1933) 147-8, 154-5. (Hoop). Win. 105.

l2.Danielle Gallet-Guerne, Vasql/e de LlIcène et la Cyropédie à la Cour de BOlllgogne (1470). La traité de
Xénophon mis en jrançais d'après la IICfsion laline du Pogge. Etude. ÉdtioN des Livres I et V (Genève: Droz, 1974)
167. (Gallet). Am. 54. Win. 88, 115. Op een litho van het eucharistische raam uit 1816 is een knielende
figuur te zien zonder herkenbare wapenrok (E. II?). In het boogveld waren zijn wapenschild en devies
reeds aangebracht op de plaats waar die heden te vinden zijn. Veel panelen in het midden- en bovengc'
deelte die niet gebrandschilderd en/of beschadigd waren zijn bij de grondige restauratue van 1870 inge
vuld, waarbij de identiteit van dc vermoedelijke opdrachrgever werd onderstreept: initialen E., deviezen
en wapenschilden. De onderschriften der afbeeldingen 2 en 3 zijn op p. 54 van Ruyven verwisseld.
Over "trop dameret" zie: Serr. 38. AJex. [16]. Win 115. In de facsimile-uitgave van het prachtige
Weense Ms. dat de orderegels van het Gulden Vlies bevat, 'wordt E. II als een van de in Valenciennes
opgenomen ridders genoemd en zijn wapen met helmteken en keten als laatste toegevoegd (fol. 73v
74v). Bij deze fàcsimile-uitgave hoort een gedrukte handleiding, waarin gezegd wordt dat het Weense
Ms. het meest lijkt op het Brusselse (K.B., n 6987): Bibliothèque Nationale de VieHne. j\J[anr.tscrit 2606: Le
LilJve des Ordonnam:es de I'Ordre de la I,)isOtl d'Or, edité et all.noté par Hans Gerstinger ... (Vienne:
lmprimérie de l'État, 1934) 3, 34. (Gerst.).

'13. HerdmkingsalbrllN, Breda 3 juli [905, in: Breda, tijdschrift van Bredanaars voor Bredanaars (Breda: H. de
Ruiter, april 1980) 22. vgl. VoE. J.M. van de Venne en A.A.M. Stols, Geslachtsregister van het lIorstmhuis
Nassall (Walmmsche en Ottosche lijllen) ... (Maastricht: Stols, 1937) 53-57, 118. (Venne). W. Cellarius,
'Der Orden des Goldenen Vlieses und das HallS Nassau-Oranien', Nassmtischen Annalet!, jahrbuch des
Vereinsji:ir nassauische Altertumskllfule und Geschichtsfàrsdlltr(g, Bd. 75 (1964) 150 (portret), 152 (keten), 154
(graf). (Cel.). vgl. Lut. 92-94 (graf). (Cel.). vgl. Lllt. 92-94 (graf). Lutterveld spreekt niet van Romeinse
deugden, maar van varümten op de Middeleeuwse deugden: Fortitudo (=), Justitia (vgl. Magnanimitas),
Temperantia (vgl. Perseverantia) en Prudentia (=). Stad jVfechelen, 500 jaar Grote Raad, 1473-1973.
Tmto0l15lelling t'an [6 sept. tot 4lwv. 1973, nr. 492. Het Gnlden Vlies. Viij Eeuwen Kunst el'l Gesc!liedellis.
Tentoonstelling Groeningemuselllll, Bntgge, 14 juli - 30 sept. 1962. Hierin een volledige lijst van de 348 le
den van het G.V. tot 1621, fol. 74v-76v, nr. 73, 74, 79. Tijdens bet 17de kapittel te Middelburg in 1505
werd Hendrik [lI van Nassau in het G.V. opgenomen samen met Hendrik VllI, koning van Engeland:
nr. 119, 126. Over Valellciennes: Knaus 569. Fillastre heeft voor zijn dood (21 aug. 1473) nog twee
boeken van zijn Histoire de la Toison d'Or voltooid. Over Dijon: Yolante Zaluska, Mt11lllsaits mittlninés de
Dijon (1'.: CNRS, 1991) 288, nr. 305, Ms. 2948. De miniaturen die in verschillende handschriften te
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Brussel, Parijs, Kopenhagen en Dijon (PI. 12) de zittingen van het kapittel van het G.V. illustreren zijn
weinig natuurgetrouw en onderling sterk gelijkend. Toch verschilt b.v. het miniatuur van Dijon in een
opzichr van het Brusselse, waar de ridders een scharlaken met grijs gevoerd habijt dragen. Op het eerst
genoemde dragen ze een habijt van paars fluweel gevoerd met wit satijn. Deze verandering in het ge
waad van de orde werd ingevoerd kort voor het kapittel te Valenciennes. Daaruit kunnen we opmaken,
dat het Brusselse miniatuur moet slaan op het kapittel te Brugge van 1468. Het kapittel van Valenciennes
werd b~jgewoond door 13 ridders, d.w.z. de grootmeester Karel de Stoute en 12 anderen, onder wie
twee grote bibliüfielen: Antoine de grote bastaard van Bourgondië, de oudste van de 19 erkende bastaar
den van Filips de Goede, en de heer van Gruuthuse te Brugge, die rijk geworden was als leverancier van
gl1lll/, dat in de Middeleeuwen gebruikt werd bij de bierbereiding als voorloper van hop. Dit getal van
12+1 komt overeen met de aanwijzingen die Fillastre zelf en de tekst geeft aan de miniaturist: "In het
midden een prins op zijn troon met zes ridders aan weerszijden in het gouden laken gehuld en met het
Vlies om de hals". Op het kapittel van 1473 waren afwezig elf ridders en zeven waren overleden. Het
getal der ridders was dus 31. Ter vervanging der overledenen werden zes n.ieuwe ridders opgenomen: de
koning van Portugal, Alfons V, Ferdinand I, koning van Napels (1423-94), Jan van Luxemburg, graaf
van Marle (tI476), Engelbrecht 1I, de heer van Hunbercourt, graaf van Ghem, en Jan van Reubenpré,
heer van Bievrene. Het verblijf van ridders en de feestelijkheden te Valenciennes duurden nog tot 18
mei 1473: KSt. 13,89-93, pI. 14. Mémoire de Jean, sire de Haynin et de Louvignies, 1465-1477, nouvelle
édition par DD. Brouwers, t. II Société de Bibliophiles liégeois, 38 (Liège 1906) 148-155. De voorgan
gers van E. IJ als heren van Breda waren geen lid van het G.V.: Jansen 23. De Mss. van de Ordo11YuU1ces
die waarschijnlijk of zeker hebben toebehoord aan E.I! worden bewaard in de K.B. te Den Haag en in
Brussel: Byv. no. 16, NOT nr. 63. Over de keten, de berispingen, het wapen cu wapenbord van E. II
zie NOT nr. 64-68. Engelbrecht in het scharlaken ordekleed van het G.VI. met wapen en uitzicht op
Breda in de Ordonnances de la Traison d'Or, K.B., Ms. 76 E 10, fol. 76v. Het wapen van E. met helmte
ken en devies in: La première créatio/1 et insititution de I'ordre du toyson Dor en la "ille de Bmges Ie ;><:" jour de
Jmwier AJil iiijc XXIX. K.B. Ms. 76 F 4.

14.De Nationale Bibliotheek te Madrid bezit de volgende handschriften van deze vertaling: Ms. 8549,9220
en 10.140. De gedmkte versie heet: Quinto CurciolHislOria de Alexalldro i\!lagno. Volgens het colofon
werd deze gedrukt te Sevilla door Juan Varela de Salamanca in 1518. Biblioteca Nacional, Madl~d, signa
tuur R 549. Zie D.J.A. Ross, Alexander historiatus, a Guide to iVledie"al illustrated Alexander Literature
(London: The Warburg Inst., 1963) 68-69. (Ross).

15.H.. Bossuat, 'Vasque de Lucène, traducteur de Quime-Curce (1468)', Bihliothèqlle d'Humanisnle et de
Rerwissance. TralJaux & Documents, t. VIII (1946) 209-210. (Bossaut). Gallet 94-95, 162, 166. Enciclopedia
Italiana VI! (1930) 650-1.

16.Karel de Stoute, 1433-1477. TentoollStellillg georganiseerd n.a.IJ. de vijfhonderdste verjaardag van zijn dood.
Catalogus door P. Cockshaw e.a. (Brussel: K.B., 1977) 6-9, 17-18,62,87-89. (KSt.).

t7.Georges Doutrepont, La littératurc française à la cour des ducs de BOUlgogne (Paris 1909) Dl, 182-5, 495,
498-9; 177-8. (Dout.). Bossuat 202-3. Gallet 3-9. B. Gagnebin, 'L'enluminaire de Charlemagne de
François Ie'. Manuscóts de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève', GeHOIJa, nr. 24 (1976)
170. (Gagn.).

18 Dout. 509-510,265.

19.Bossuat 204-8, 215-7, 220-1. Gallet 169 n. 42.

20.Sprekende over een episode uit het leven van Alexander, verwijst de Relox, boek I, hst. 32, naar het
onbekende werk van een onbekende schrijver: Lucio Bosco, De Antiquitatiblls Gracco/wn, lib. IIl.
Misschien is de naam een opzettelijke verbastering van Vasco de Lucena en de titel een vervormde aan
duiding van de Hisroria (Of Gesta) Alexandri iVlagni.
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21. We bereiden een uitvoerige studie voor over de invloed van het Libro áureo op de Europese .literatuur
van de zestiende eeuw, met bijzondere aandacht voor de J\lIilenus Clachte. Een voorproefje daarvan ver
schijnt in de loop van 1994 in de Hande.lingen van het zevende Germanistische congres georganiseerd
door de Complutendische Universiteit van Madrid en El Esorial in maart-april 1992.

22.Gallet 155-169. Engelbrecht en/of Hendrik bezaten nog een perkamenten Hs. met prachtige minjatll
ren, dat voor 1795 uit de O.N. boekerij verdween, getiteld .Histoi,·e de Cyrus ... par Xenophorl, et traduit dil
lalin enfrançais par Vasque de LuwIe: Rent. 320-1 nr. 1382.

23.Gallet 162-3. Het ex. van Lucena's Quintus Curtius vertaling dat toebehoorde aan Karel de Stoute (Bibl.
Nat., Palijs, Ms. fr. 22.547) werd wél geïllustreerd door Liédet: P. Durrieu, La Alilliature jlamande ,Jll

temps de la Cour de BOU~gOgI1il (Paris 1927) 59, pI. 25. (Dur.).Zie t1. 25. Over Liédet: Georges Dogaer,
Flemish !\lliniature Painting in the 15th and 16th Centuries (Amsterdam: B.M. Israël, 1987) 106. (Dogaer).

24.Kort. 12, 28. Het toeschrijven van Mss. als behorende aan H. UI alleen i.p.v. aan E. [J en aan H. lIJ is
een veel gemaakte fout, die al bij Durrieu (Durr.81) en Bogeng (1922) voorkomt: Knaus 567-8,578.
Mahou I 11. Over Jena en de 17 manuscripten: Knaus 578-9. Over Hendriks wapen: H.H. Heldring,
'Een iconographisch raadsel', Jaarboek /I.h. Centraal Bureau IJoor Genealogie, XVIII (1964) 156 n. 6.
(Heldr.). CeL 77. Ook op een kopergravure van P. van Sompel uitgegeven bij P. Soutman in 1643 is
het wapen van Hendrik III identiek aan dat van E. U: GAB, Coll. Roest, Nassau Breda, Jllap 13. of
Fred. Muller, De Nedl. ges. in platen, [ (1863) nr. 896a. De afbeelding van H. III op die gravure is een
17de-eeuws bedenksel: Star. 159. Het definitieve bewijs dat het wapen van H. III identiek was aan dat
van zijn erfoom komt uit de Weense Ordonnances: Gerst. 37 (kapittel Middelburg, 1505, nr. 123). Maar
op een andere afbeelding vertoont Hendriks schild alleen de Nassause kIimmende leell\v: Roest 37.
Over het wapen van Hendrik III is veel verwarring ontstaan t.g.v. de personages voorgesteld op een der
tapijten uit de reeks die bekend staat als De Nassause Gel1ealogie. Sinds Meinardus (1899-1902) beweerde,
dat het tapijt in kwestie de opdrachtgever van de reeks, H. Ill, met zijn drie vrouwen voorstelde, is deze
menig door minstens 8 geleerden herhaald: H. Cellarius, 'Die genealogischen Bildteppiche von Breda
Dillenburg. Ein Zeugnis des nassauischen Geschichtbewusztseins im 16. Jahrhundert', Nassauische
Amlalen, Bd. 72 (1961) 58, 76. (CeIG.). Deze mening ook bij Lut. 79 en bij D.Th. Enklaar, 'Portretten
van Bredasche Nassau's en hun Gevolg', Oud-Holland 56 (1939) 139-140. Degenen die op het tapijt
werkelijk worden voorgesteld zijn Hendriks vader Jan V van Nassau met zijn wapenschild en uiterst
rechts zijn vrouw Mechteld van Hessen met haar wapenschild. De t',vee andere vrouwen zijn links Jans
zuster Anna van Nassau, die hem met een groots gebaar de rechten op Katzenelnbogen schenkt, en
Elisabeths zuster Mechteld van Hessen (volgens Cel. 77 Cimburga van Baden, de schoondochter van Jan
V): C.W. Fock, 'Nieuws over de tapijten, bekend ;Üs de Nassause Genealogie', Oud Holland 84 (1969) 3
4,7. Zie ook Pag. 156. In mijn boekje over Mencia de MCfldoza (1987) p. 18 (VoMe.) heb ik de alge
meen verbreide, foutieve mening herhaald, o.a. omdat het wapen van Jan V op het bewaard gebleven
karton omgeven is door de keten van het Gulden Vlies, ofSchoon Jan V geen lid van die orde was en H.
III wél: Held!. 156. Men neemt nu aan, dat de opdrachtgever door het wapen van zijn vader met de
G.V.-keten te omhangen de Nassau flmilie in het algemeen heeft willen eren; CelG. 76. Blijkens het
karton van het tapijt voerde Jan V het wapen van Nassau-Dietz, dat eveneens gekwarteleerd is, met de
Nassause leeuw in I en 4 en met de twee aanziende, gaande luipaarden boven elkaar van het graafSchap
Dietz in 2 en 3: T. van der Laars, [Vapens, Idaggen en zegels /lan Nederland, geschiedkund(ge bijdragen omtrent
wapms I'an .. het Koninklijke Hllis enz. (Amsterdam 1913) 98-99. Bij de dood van Jan IV vielen aan
Engelbrecht II de bezittingen links van de Rijn toe, o.a. Breda en Vianden en aan Ja.n V de oostelijke
gebieden, o.a. Nassau, Dietz en Dillenburg: lan Oders, Geslacht-Boom der Graven van Nassau (Leiden
1616) 29. Goeck. 26, 40, Tafel V, I 1, 19-20. JB. Rietstap, Af/noria! gélléral, t. Il (Gouda 1887) 297. Bij
Goeck. no. 20 verschilt het wapen van Hendrik in zoverre van dat van Engelbrecht, dat de luipaarden
van Dietz als middenschild eraan zijn toegevoegd. Hendrik voerde na zijn huwelijk met Menda (1524)
in Spanje het wapen van zijn vromv: VoMe. 17. vgL Goeck. 26.

25.H. Aubert, 'Notices sur les Manuscrits Petau' , Bibliothèqne de l'École des Charles, 70 (1909) 493-5. (Aub.).
Gallet 166-8. Adliaan de Meyier, Pan! en Alexandre Petall et! de geschiedwis van hun handschriften, /loorname
lijk op grond !Jan de Petau-hillulschriftell irl de u.B. te Leiden, Proefschrift Leiden, 'JO dec. 1947 (Leiden: BrilI,
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1947) 128. Gagn. 170-1. R. Wyss, 'Bourgundische Hotkunst', Benlisdies historisehes Museum. Die
Burgunderbeute Hl1d Werke Burgundiseher Hifkll/'lSt, 18. klai - 20. Sept. 1969, 348-9 nr. 231. Over het
helmteken: Hoop 161, 164. Over de bontmuts: Mahou 118, 121.

26.0tto Pächt and J.J.G. Alexander, Illul1linated manuscripts in the Bodeleian Libmry O:>.:f()rd, Cennan, Duteh,
Flemiseh and Spaniseh schools (Oxford: Clarendon Pr., 1966) 27 nr. 357, Laud. Mise. 751. (PächtA.). A
SUllltnalY Catalogl"e of Western klanuscripts in the Bodleian Library at Oxjord whieh have not hitherto been eatalo
gued in the Quarto Series with referenees to the Oriental and other manuscripts by Falconer Madan and H.H.E.
Craster, 7 parts in 8 volumes (Oxford 1922-53) I 12-19. H.O. Coxe, Bod/eian Library. Quarto Catalogiles,
TI 'Laudian Manuscripts', Reprinted from the edition of 1858-1885 ... by R.W. Hunt (Oxford 1973)
529-530 (Misc. 751), 585. Geïllustreerde manuscripten van dezelfde vertaling bevinden zich in een
privé-verzameling te Skokloster en in 17 openbare bibliotheken: Ross 69-71, nr. 15. PächtA. nr. 357.
Het Geneefse Ms. fr. 76 vertoont het wapen van het huis Oettingen en zou toebehoord hebben aan K.
de Stoute: Aub. 495-8. Hetzelfde wordt eveneens ten onrechte beweerd van een Quint/IS Curtius ver
taling van Lucena die zich in de K.B. te Brussel bevindt. Meestal bestaat het persoonlijk ex. van KaIel de
Stoute niet meeI, Iuet uitzondering van een Q. Curtius-vertaling door Lucena die bewaard wordt in de
Nat. Bibl. te Parijs, Ms. fr. 22.547: KSt. 8, 88-89. De aanbieding van het Ms. aan K. de St. verschilt hier
sterk van het dienstovereenkomstige tafereel in de manuscripten van Jena en Genève, die toch de in
vloed van Liédet ondergingen: Dur. 59, pI. 26. Het Kopenhaagse ex. (1475-1500) zou hebben toebe
hoord aan bibliofiel Antoine, de oudste bastaardzoon van Filips de Goede: Chr. Bruun, Aarberetninger of
l\!leddellelserfra det store Kongelige Bibliothek, III, 1874-89 (Kjljlbenhavn 1890) 232-4 (zie potloodaantk. in
het ex., K.B., Den Haag) .. Over de pauweveren zie: Otto Pächt, The klaster of Mary (!t' Blligul/dy
(London: Faber & Faber, 1948) 56. (PächtM.). Over Liédet zie: Fried.rich WinkIer, Die j/ämische
Buehma/erei des xv. und XVI. Jahrhullderts ... (Leipzig, 1925) 75.

27.PächtA. 28 nr. 367, Ms. Douce 383. Dit Ms. bevat stukken uit deel I en IV. De delen TI en III ontbre
ken helemaal: Rent. 307 nr. 1318. Deze openingsminiatuur met het wapenschild van E. staat afgebeeld
in GesBa. I afb. 26. tegenover p. 169. Het foutieve onderschrift luidt: "Verluchting ... voorkomend in
de rO.man van Cyron li Courties (sic') door Helie de Borron ....Foto: Oranje Nassau Museum (collectie
Roest), thans in bruikleen bij de Archietèlienst van de gemeente Breda". Deze afb. is echter niet te vin
den in de Col!. Roest van het GAB, afd. IV 33, no. 12d: De Nassause bibliotlleek. Roger Sherman
Loomis & L.H. Loomis, Arthurian Legends in j\lledieval Art, Jl (London - New York 1938) 128-9.
(Loomis).

28.PächtM. 56 Knaus 577-8. Gagn. 171. Dur. 80-81, pI. 72 waar beweerd wordt, dat het Ms. gemaakt
werd voor H. nL Het veelvuldige voorkomen van een zwarte band i.p.v. een witte in het wapen van
Vianden kan zijn verklaring vinden in de aanwezigheid van een geometrisch zwart lijnenspel of arabesk
in de zilveren band dat in sommige uitvoeringen van dat wapen te zien is.

29.Roger Lathuillère, Cuiron /e Courtais, étl.lde de la tradition marmscrite et analyse critique. Publications
Romanes et Françaises, no. 86 (Genève: Droz 1966) 21,25, 34, 56-57, 70, 96, 98, 133, 136, 170-2,
176-7,560-1. Loonus 128-130, pI. 332-3. Dour. 8-9, 12, 14-15, 18-19,238,478,484. De Cuiroll werd
± 1501 gedrukt en inspireerde een Italiaans gedicht gedrukt in 1847: British Library Catalogue 144 (1982)
250, en 136 (1982) 158.

30.PächtA. 27 nr. 361, Douce 219 & 220. Alex. f. 14, 16v, 33, 38, 41, 56v-57v, 194, 198'1, pI. 101.
PächtM. 38-39, 43-45, 54-56, 60. Bespreking: Fr. Lyna, 'un Jivre sur Ie Maître de Marie de
Bourgogne', SeriptoriulIl III (1949) 151-5. G.r. Lieftinck, 'De Meester van Maria van Bourgondië en
Rooclooster bij Brussel', Bulletin va" de Kon. Ned/. Oudheidktmdige Bond, 6e serie, Jrg. 17 (1964) 276-9,
292-4. A.C. & W.O. Hassall, Treasures Fom the Bodleian Libmry (Oxford - London 1976) plate 33
(Rooclooster, E. n). Dogaer 144-9 (met afb. van de begrafenisscène met rand van schedels). Van de
dood van Filips de Schone (1506) tot 1767 is er niets bekend over de lotgevallen van Engelbrechts getij
denboek. Van 1780 tot 1791 was het in Parijs, waar het opnieuw werd ingebonden en in twee delen ge
splitst. Er zijn nog maar enkele van de Middeleeuwse verzamelingstekens over, zodat we niet weten, hoe
het Ms. oorspronkelijk was samengesteld. We volgen hier de indeling van Alexander met de atkortingen
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nr. en pI. Van 1791 tot 1834 was het Ms. te Londen, waarna het door een legaat aan de Bodleian kwam:
PächtA. [6-7]. Het lezen en het boek werden aan het einde der Middeleellwen gezien als een teken van
vroomheid: Philippe Ariès, Inwges de I'homme deVallt la IllOrt (Éditions de Seuil, 1983) 68. vgl. VoMe. 50.
Over de dominikaanse voorkeur van Jan IV en Maria van Loon: Pag. 150-1, 153, 158-160. Over het
Sacrament van Mirakel: NOT nr. 179. L. Wirth, Het Heilige Kruis en de Denensage te Breda. Bibliotheek
van Middelnederlandsche letterkunde 49 (Groningen 1893) 3, 18-19. Thera Boon-CorthaJs, Schrijvers
achtenul. Een literaire wandeling door Breda (Breda: Stichting 'Letteren', 1989) 17 (Krllisgedicht). Over
Catherinadal zie: Gt'sBa. I 151-3 en Paq. 136, 152, 155, 158, 177. Over de H. Barbara zie: JM.F
I]sseling, 'De Grote of Onze Lieve Vrollwekerk te Breda', Bijdragen over de Grote Kerk te Breda (Breda:
De Oranjeboom, Comité Grote Torenfeesten, 1969) 6-7. Een Spaans pamflet uit 1625 beschollwt deB.
Barbara als de feitelijke patrones van de kerk: S.A. Vosters, Het Beleg van Breda in het wereldnieuws (Delft
1987) 91.

31. Vgl. Knaus 580. Madou 121. Johan Huizinga, Herfsttij der i\tliddeleeuwen (1919) (herdruk 1984). Sonmuge
boeken afkomstig uit de Bourgondische hofuibIiotheek te Brussel zoals het schaakboek en de Tristan
werden door E. II waarsclujnlijk niet te Breda maar te Brussel bewaard.

32.Misschien zou het GAB dit verloren bezit althans gedeeltelijk kunnen herstellen door microfilms en
kleurendia's te bestellen bij de Europese bibliotheken die manuscripten bezitten die aan Engelbrecht
hebben toebehoord.
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