




Maandblad Oud-Utrecht 1981 7. Anoniem (Utrechtse school), Kruisiging uit getij-denboek, ca. 1450-1470. Bodleian Library, Oxford aangetoond dat er in de 15de eeuwse Utrechtseschilderkunst nogal wat citaten voorkomen uit hetwerk van Jan van Eyck 6). Deze studie levert belang-rijk materiaal om de stilistische en iconografische her-komst na te gaan van de Hogepriester en soldaten on-der het kruis. De ontwikkeling van het motief van rui-ters onder het kruis, die men een proces van trans-plantatie en aanpassing zou kunnen noemen, geefteen fascinerend beeld van de werkwijze van Utrecht-se kunstenaars uit de 1 5de eeuw.De groep ruiters onder het kruis is een motief dat inUtrechtse kruisigingsvoorstellingen telkens, in allerleivariaties, terugkeert. .Interessant daarbij is te consta-teren, dat deze variaties niet willekeurig zijn, maar lo-gisch uit elkaar voortkomen. De bron van het motiefis, voor wat de Nederlanden betreft, een Kruisdragingvan Jan (of Hubert) van Eyck, die slechts in

copie be-kend is (afb. 4). Behalve de bron is in dit uitzon-derlijke geval ook het middel be-kend waardoor het motief zichverspreidde: een Nederlandse te-kening van rond 1420 (afb. 5).Dergelijke tekeningen werden na-melijk in de middeleeuwse ate-liers gebruikt als voorbeeld, eenintensief gebruik (ook deze teke-ning draagt daarvan de sporen)dat veel van deze voor de histori-cus belangrijke documenten nietoverleefd zullen hebben. Ook hetfeit dat de tekening slechts eendetail uit de figurenrijke Kruisdra-ging van Van Eyck laat zien is in-teressant, omdat dit erop wijstdat een compositie kennelijk nietals een onverbrekelijk geheelwerd opgevat; men kon er delenuit lichten om die elders weer toete passen. Dit deed de Utrechtse Meestervan Otto van Moerdrecht. Dezeminiaturist maakte het zich ge-makkelijk en nam het hele groep-je praktisch ongewijzigd over ineen Kruisiging (afb. 6). Een nieterg geslaagde transplantatie,aangezien de ruiters, oorspronke-lijk op weg naar de

Calvarieberg,nu al pratend langs het kruis lij-ken te trekken, zonder te merkenwat er gaande is. 8. Anoniem (Utrechts), Kruisi-ging, ca. 1450-1460 (1460-1475). Museum of Art, Providen-ce 99












