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ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN 
TUSSEN 1375 EN 1425 

IN DE NEDERLANDEN ONTSTAAN 1) 

Het oudste ons bekende getijdenboek met tekst in de landstaal 
maakt deel uit van de verzameling handschriften toebehorende aan 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam. Het devotieboek, van een merkwaardige verluchting 
voorzien, draagt het nummer XXXVI. Men mag aannemen dali 
het omstreeks 1375-80 binnen de grenzen van het hertogdom 
Brabant is ontstaan 2). 

Het handschrift kenmerkt zich door een fraai en regelmatig 
schrift. Er komen twintig niet grote, doch zeer sprekende minia
turen in voor, die tussen de tekst staan ingevoegd en elk van een 
wat rudimentair en weinig gevarieerd randwerk vergezeld zijn. 
Dit oude getijdenboek is zeker geen voorbeeld van hoofse of zelfs 
van aristocratische miniatuurkunst. Men mag het echter evenmin 
als een voortbrengsel van volkskunst beschouwen. Hiervoor was 
een boek als dit, zelfs al mag men het als illustratieve prestatie 
niet hoog aanslaan, een te kostbaar bezit! Aan de uitvoering in zo 
welverzorgd schoonschrift moet vrij wat ten koste zijn gelegd 3). 

Ofschoon het handschrift, naar het uiterlijk beoordeeld, niet aan 
een geijkt of gangbaar type beantwoordt, de berijmde tekst doet 
dit evenmin. Het geheel is hierdoor voor ons des te meer aan
trekkelijk. Het heeft iets geheimzinnigs: In de handen van wie 

.1) De voorlopige tekst van deze bijdrage werd door mij aan Dr. G. I. 
Lleftinck voorgelegd en aan zijn bij uitstek deskundig oordeel onderworpen. 
Van zijn opmerkingen is op verschillende punten met dankbaarheid gebruik 
gemaakt. 

2) Het hs. telt 128 ff. en meet 205 bij 148 mmo (tekstspiegel 135 bij 
77 mm.), 20 regels schrift. Lederen band uit de 18de eeuw. Een kalender 
is niet aanwezig. - Byvanck en Hoogewerff, Noord·Nederland8che Minia
turen, tekst 's-Gravenhage 1925, n. 8. (Dit werk wordt in het vervolg aan
gehaald als N. Ned. Min.). Onder n. 36 wordt het getijdenboek beschreven 
door D. J. H. ter Horst: Catalogu8 van de HandBchriften der Koninkl. Nederl. 
Akademie van Weten8chappen in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek. 
's-Gravenhage 1938. - Het hs. was onder n. 8 aanwezig op de Tentoon
stelling van verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550, gehouden 
in het Gem. Museum Willet Holthuysen te Amsterdam, van 20 Dec. 1954 
tot 27 Febr. 1955. Het wordt in de catalogus gedateerd: "derde kwart 
14de eeuw". 

3) Zie in dit verband G. I. Lieftinck: "Problemen met betrekking tot 
het Zutphens-Groningse Maerlant-handschrift" in de Mededelingen der 
Koninkl. N ederl. Akademie van Wetemchappen, Afd. Letterkunde. Nieuwe 
reeks, dl. 22, 1959, pp. 69-99. In het bijzonder pp. 74-80 over de hss. van 
"het calligrafische type". Het bovenstaande steunt op zijn uiteenzetting. 
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4 ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 

mag men een getijdenboek als dit wel denken? Ik bedoel: door 
wie werd het besteld of verworven? - Allicht was de oorspronke
lijke eigenaar geen edelman van rang, zeker geen edelvrouw, en 
evenmin een hooggeplaatst overheidspersoon. Noch kan het voor 
een ontwikkeld geestelijke bestemd zijn geweest. Deze zou aan 
een latijnse tekst voorkeur hebben gegeven. Iedere erudiet zou dit 
destijds hebben gedaan. Het zij ook terstond gezegd, dat dit 
getijdenboek in geen geval tot de sfeer van de prille Moderne 
Devotie gerekend mag worden. De vrome boeken en boekjes, 
daaruit voortgekomen, kenmerken zich van meet af door een 
geheel andere samenstelling en inkleding. Al is de bedoeling dezelfde, 
zij ademen een andere geest. Wij denken dus het liefst aan een 
herkomst uit de werkplaats van een "scriver" , een schoonschrijver 
- "clerck" wellicht - en de opdrachtgever mag een prominent 
stedeling geweest zijn. 

De inhoud van het handschrift is de volgende: 

Fol. 1-6. 

Fol. 7-11. 

Fol. 12-33. 

Fol. 34-36. 

Fol. 36v.-57v. 

Fol. 58-59v. 

Fol. 60-67. 

Fol. 67v.-68v. 

Fol. 69-80v. 

Fol. 81-89v. 

Fol. 90-99v. 

De Getijden van het Heilig Kruis. Verkort. 

I{iermede samenhangende gebeden. 

De Getijden van Maria. Berijmd. 

Aanroeping, ingeleid door een grote verluchte ini
tiaal ("Deus"). Volgt psalm 58 (59). Berijmd. 

De zeven boetpsalmen. Eveneens berijmd. 

Een kort gebed in het latijn, gevolgd door de 
vertaling daarvan in de landstaal. Proza. 

"Onser Vrouwen vijftiene droefheiden", gevolgd 
door enkele gebeden. Alles berijmd. 

Gebeden in latijns proza. 

Berijmde gebeden in het Nederlands. 

Verdere gebeden in de landstaal, doch in proza. 

De volledige Kruisgetijden. Berijmd en met een 
berijmde narede. . 

Fol. 99v.-108. Enkele berijmde gebeden hierbij aansluitende. 

Fol. 108v.-1l2v.Gebeden, deels in de landstaal, deels in het Latijn, 
doch dan met inleidingen in de landstaal. Alles 
in proza. 

Fol. 113-125v. Berijmde gebeden tot afzonderlijke heiligen. In 
het Nederlands. 
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ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 5 

Fol. 126-205. Een verzameling gebeden in het Nederlands en in 
het Latijn. Proza. 

Uit de tekst mogen hier twee proeven worden ingelast: 

Fol. 69. ,,0 weerde heileghe triniteit, 
Ghi waert ye zonder aenbeghin, 
Daer nye ende in en stont, 
Noch nemmer middelt en comet in! 

Heere, dor die eenvuldeghe minne, 
Daer die drie persone alleene in stonden, (al-eene) 
Soe behuedt mijn lijf, mijn ziel, mijn zinne 
Voer scade, scande ende voer zonde" 

Fol. 93. ,,0 jhesu christe behouder mijn, 
Gheloeft soe moetti emmer zijn, 
Maer, here, zunderlinge zijt 
Ghelooft in deser tercitijt 
Doen de joeden tegader liepen 
Ende ,cruusten, cruusten' op u riepen. 
Men dede u al u cleeder uut .... 

Ende gaven u groeter slaghe vele. 
Doen ghinghen sij u weder kleyden 

Ende u ter stadt der doot weert leyden. 
Die quade knechte mede liepen 
Die op u worpen ende riepen. 
Ghi moest zelve u cruce draghen, 
U moeder volgde met droever clagen : 
Zi quam na ende ghi ghinct voren, 
Zi volgden uwen bloedighen sporen. 

Ay here, doer dese pijn groot 
Moedty ons helpen uut alre noot 
Ende comen bij u daer boven, 
Daer men u eeuwelijc sal loven. 

Amen. Pater noster . 

Wij stellen thans de verluchting aan de orde. 
Men merke op dat tot fol. 69 slechts één enkele miniatuur voor

komt, namelijk op fol. 36v. bij het begin van de Zeven Psalmen: 
Koning David harpspelende. Op fol. 69, bij den aanvang van het 
eerste gebed tot de H. Drievuldigheid, staat bovenaan de bladzijde 
de geijkte voorstelling van de Genadestoel, begeleid door een 
kleurig randwerk, dat bekroond wordt door een vrouwekop, bijna 
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6 ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 

"en face". (Afb. 1). Op een zonderlinge wijze wordt deze bladzijde 
in de benedenste marge gecompleteerd door twee apen, die op de 
meest schaamteloze wijze homosexuele ontucht bedrijven. Men 
heeft later een poging gedaan deze obsceniteit uit te wissen4). Zij mag 
verklaard worden door het bijgeloof, dat het zijn nut kan hebben 
een kwaad af te beelden, ten einde er te beter macht over te ver
krijgen: ter bestrijding. (Satan zelf wordt door zijn afbeelding 
kenbaar én machteloos gemaakt 5)). 

De zeven Kruisgetijden zijn het meest uitvoerig verlucht, name
lijk elk met een eigen miniatuur, zoals dit wat later gebruikelijk 
zou worden. Het is misschien niet overbodig er aan te herinneren, 
dat de uren van het Officie al vroeg met de zeven phasen van het 
Lijden van de Verlosser in verband werden gebracht. 

Fol. 90v. Het Verraad van Judas. Bij de Metten. 

Fol. 92. Christus voor Pilatus 6). Bij de Prime. 

Fol. 93. Christus aan de kolom. Bij de Terts. 

Fol. 94. De Kruisdraging. (Afb. 2). Bij de Sext. 

Fol. 95v. Christus aan het Kruis. Bij de Noon. 

Fol. 96v. De Kruisafneming. Bij de Vespers. 

Fol. 98. De Graflegging. Bij de Completen 7). 

4) Deze marginale voorstelling behoort wel degelijk tot de oorspronke
lijke verluchting en werd niet later toegevoegd. Dit blijkt uit de onstichte
lijke voorstelling aan de dierfabel ontleend, binnen de initiaal "D" (Deus) 
op fol. 34, waaraan eveneens een scharminkel te pas komt. Zie de afb. 
N. Ned. Min., plaat 44 A. - Vgl. in dit verband C. Gaspar et F. Lyna, 
Les principaux Manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique I, 
Paris 1937, p. 343. De mening over zekere "dróleries", aldaar door Lyna. 
geopperd, houdt m.i. niet voldoende rekening met de toenmalige algemene 
tijdgeest en met de bedoeling van de afnemers. 

5) Zie G. J. Hoogewerff: "Vultus Trifrons, Emblema diabolica". In 
de Rendiconti della Pontificia Accademia Romana d1· Archeologia, XIX, 
1942-43, pp. 205-245. 

6) Zie N. Ned. Min. plaat 44 B. 
7) De daggetijden van het Officie omvatten de primen, de tertiën, de 

sexten en de nonen, waarbij dan de eerste nachtgetijden : de vespers zich 
aansluiten. Deze laatste zijn verdeeld in de eigenlijke "vesperae" en het 
"completoriuro": de completen. De tweede nachtwake draagt de naam 
van "vigiliae". De derde is de "hora matutina": de metten. De metten 
gaan in de getijdenboeken aan de daggetijden vooraf. De vespers en com
pleten volgen er op. De "laudes" maken deel uit van de "hora matutina". 
De dag eindigt dus in de praktijk met de completen om met de metten en 
de lauden na middernacht opnieuw te beginnen. 

De samenstelling van het Officie wordt bondig uiteengezet door Mgr. E. 
Lagerwey in de door hem en door Prof. A. W. Byvanck bezorgde uitgave 
van Het Brevier van Beatrix van Assendelft, Leiden 1943, p. 24. Vgl. boven
dien Prof. Dr. J. J. M. Tiroroers, Symbohek en lconographie der Christelijke 
Kunst, Roermond-Maaseik 1947, §§ 930-940. 
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ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 7 

De berijmde gebeden tot afzonderlijke heiligen (fol. 113-125) zijn 
verlucht met acht miniaturen, die achtereenvolgens voorstellen: 

Fol. 121. St. Jan de Doper. 

Fol. 121v. St. Christoffel. 

Fol. 122. St. Michiel, de Aartsengel. 

Fol. 122v. St. Joris Ridder. 

Fol. 123. St. Augustinus. 

Fol. 123v. Ste. Catharina. 

Fol. 124. Ste. Barbara. 

Fol. 125. Ste. Goedeie. 

Johannes de Doper neemt als gewoonlijk de eerste plaats in. 
De heilige Christophorus, patroon tegen de onvoorziene dood, 
schoof zich tussen hem en de Aartsengel. De heilige Augustinus is 
de patroon van de Heremieten en Reguliere kanunniken. Catharina 
en Barbara zijn respectievelijk de santinnen van het schouwende 

. en werkzame leven. De gestalte van de heilige Goedele ten slotte 
wijst, evenals het taaleigen, op een herkomst uit het hertogdom 
Brabant. 

Men zou kunnen zeggen dat deze reeks van acht miniaturen 
wordt ingeleid door de voorstelling op fol. 99: Een vrouwelijke 
gestalte, zonder nimbus, ligt met gevouwen handen neergeknield 
voor de tronende Christus, die in zegenende houding als Koning der 
Koningen is afgebeeld. De voorafgaande tekst spreekt van Gods 
Moeder, die haar verheerlijkte Zoon aanbad. Het kan zijn dat het 
de bedoeling was haar aan de knielende vrouw ten voorbeeld te 
stellen. (Afb. 3). 

Alle de miniaturen zijn, ter breedte van de schriftkolom, tussen 
de tekst geplaatst, zoals dit destijds ook in de handschriften van 
gehistorieerde bijbels en lectionaria gebruikelijk was. In de codices, 
die werken van episch of didactisch karakter bevatten, is trouwens 
de wijze van illustratie zelden een andere. 

Zowel in compositorisch opzicht, d.i. door de verhouding van de 
gestalten tot het beschikbare, langwerpige beeldvlak, als wegens 
de bestemming van iedere voorstelling afzonderlijk, deze namelijk: 
om behalve een sierend tevens een stichtend element te vormen, 
is de verluchting met de vrome tekst als het ware samengegroeid 
of samengeweven. Waar deze laatste ten doel heeft de bespiegeling 
met behulp van het rijm gemakkelijker te maken, daar beoogt de 
illustratie dit streven "van stap tot stap" te ondersteunen. 

In de latere getijdenboeken plegen de begeleidende voorstellingen 

79 



8 ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 

niet tussen de tekst te worden ingelast, maar voeren zij een meer 
zelfstandig bestaan. Meestal zijn zij dan op afzonderlijke perkament
blaadjes aangebracht, die bij het inbinden werden tussengevoegd. 
Reeksen van zulke blaadjes waren bij bepaalde werkplaatsen en 
ook wel op jaarmarkten, in kleuren uitgevoerd of "en grisaille", 
kant en klaar verkrijgbaar: dure of minder dure. Zo kon een werk
huis, dat niet over een eigen "atelier" beschikte, de benodigde 
miniaturen gemakkelijk betrekken. Ook kon een aangekochte serie 
desgewenst als voorbeeld dienen. 

In het werkhuis, waar het betrokken devotie-boek werd aan
gemaakt en samengesteld, konden de miniaturen al dan niet van 
een passend randwerk worden voorzien. Werd zulk een randwerk 
aangebracht, dan geschiedde dit om een zo geschikt mogelijke 
aansluiting bij de marginale decoratie van de tekst te verkrijgen. 
Ik wil aanstonds een paar voorbeelden van deze gang van zaken 
aanvoeren. In dit oudste getijdenboek is van een dergelijke wijze 
van aanmaak nog geen sprake. 

Heeft de tekst vooral praktische devotie ten doel, de verluch
ting van het boek is hiermede in overeenstemming. Zij is - als 
gezegd - wat ruig en rudimentair uitgevallen, doch desondanks 
niet zonder stijl. Kunstwerken nu, die ook al zijn ze niet verfijnd 
"stijl" vertonen, staan nooit geheel op zich zelf. Hoe kan het 
anders1 - Ze zijn ook bij benadering dateerbaar, daar ze samen
hang vertonen met andere kunstwerken van overeenkomstige 
inspiratie. 

Naar een verlucht handschrift uit ongeveer dezelfde tijd, dat 
met dit vroege getijdenboek verwantschap vertoont, behoeven wij 
in dit geval niet ver te zoeken. Er bevindt er zich een in het bezit 
van deze eigen Akademie. Ik bedoel het bekende handschrift van 
Jacob van Maerlant's "Der Natueren Bloeme", dat vermoedelijk 
eveneens uit Brabant afkomstig is 8). De verluchting bestaat hier 
uit een groot aantal naïeve; maar geestig getekende kleine minia
turen, die de breedte hebben van één schriftkolom en op onge
regelde afstanden de tekst onderbreken. Zij zijn geplaatst binnen 
een smalle gekleurde omlijsting met gouden blokjes op de vier 
hoeken daarvan. De meeste dezer miniaturen zijn, ook in deze 
codex, tegen een achtergrond van bladgoud aangebracht. Slechts 
van enkele weinige is de achtergrond gekleurd en in dat geval van 
een opgewerkt ornament voorzien, juist zoals ook ons getijdenboek 

8) N . Ned. M in. n . 7 en plaat 121. - Catal. Ter Horst n. 16. - 279 X 
208 mmo - 163 ff. beschreven in twee kolommen van 40 regels. Een kalender 
is aanwezig, doch geeft geen stellige aanwijzing aangaande de herkomst 
van het hs. 
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ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 9 

dit te zien geeft. Gouden initialen, waarbinnen meestal een mensen
gelaat is ingeschilderd, komen herhaaldelijk voor. Talrijk zijn de 
kleinere gekleurde beginletters, elk met begeleidend penwerk 9). 

Het onderhavige getijdenboek kan, als hulpmiddel tot inkeer en 
godvruchtige overpeinzing vergeleken worden met een wat later 
gebedenboek, dat (met een drietal andere Nederlandse handschriften 
uit de 15de eeuw) in het Museum Czartoryskich te Krakow bewaard 
wordt 10). Dit handschrift, aan de inhoud waarvan nog nimmer 
aandacht werd geschonken, behelst berijmde gebeden in een 
Nederlands taaleigen en is verlucht met dertig op losse bladen 
ingevoegde miniaturen, die ongetwijfeld ouder zijn dan de tekst. 
Zij zijn te onderscheiden in twee reeksen, die zeer kennelijk niet 
bedoeld zijn geweest in een en hetzelfde boek te worden aange
bracht. Ware dit wel het geval, dan zouden er geen doubletten 
voorkomen, tweemaal de Kruisiging, tweemaal de Schepping van 
Eva 11). 

De beide reeksen zijn voortgekomen uit twee verschillende werk
plaatsen, die omstreeks 1420-30, waarschijnlijk in verschillende 
plaatsen gevestigd waren. De ene reeks is niet anders dan een 
scheut of aftwijging van de manier van de zogenaamde "Meester 
van de gouden ranken", een neveling, die door Winkler (Die 
Flämische Buchmalerei, 1925) ten onrechte als een echte persoon
lijkheid werd geïntroduceerd. De andere reeks is vermoedelijk uit 
een werkplaats in het oude cnltuurgebied Gelre-Gulik-Kleef 
afkomstig. De dertig miniaturen waren oorspronkelijk geen van alle 
van een omlijsting van pen- en loverranken voorzien. Zulk een 
marginale versiering werd eerst aangebracht toen ook de tekst
bladzijden er tegenover een (overeenkomstig) randwerk verkregen. 
Dit randwerk werd op een haast onbeholpen wijze aan de om
lijsting van de miniaturen gehecht. 

Een proeve ook van de tekst van dit handschrift moge hier een 
plaats vinden, opdat men deze kan beoordelen. 

9) Leerzaam is ook de vergelijking met het ongeveer gelijktijdige hs. 
van "Der Natueren Bloeme", dat in de Univ. Bibliotheek te Leiden berust: 
B.P.L. 14 A (catal. D. 659). N. Ned. Min. n. 6 en de platen 43, 61 en 62. 
Dit hs., eenmaal eigendom van de Heren van IJsselstein, is weelderiger van 
voorkomen en vertoont een andere illustratieve bedoeling. 

10) Ms. 2943. - 198 X 142 Inm. 120 ff., 17 regels. De voorgevoegde 
kalender is die voor het bisdom Utrecht. - N. Ned. Min. n. 21 en de platen 
75-77 met zes afb. In de onderschriften is een misleidende datering inge
slopen: Mogen de miniaturen omstreeks 1425 vervaardigd zijn, de codex 
is bij benadering eerst dertig jaren later ontstaan. - V gl. ook Byvanck, 
La Miniature dans les Pays-Bas Septentrionaux, Paris 1937, p . 24 en fig. 
28-29 op plaat XIII. 

11) De twee laatste InÏniaturen in het hs. t.W. fol. 111v. (afb. Byvanck, 
La Miniature pI. XIII) en fol. 115 (afb. N. Ned. Min. pI. 77). 
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10 ENKELE VERLUCHTE GETIJDENBOEKEN TUSSEN 1375 EN 1425 

(Fol. 114v.) "God heere, die mensche werde te sijn 
Ende ter doot, omme mine pijn, 
Op aertrike ghemarteliet waert, 
Heere, danc hebt dat ghi mi spaert 
In minen sonden soe langhe tijt, 
Want ghi vol ghenaden sijt 
Ende ic mi seer sondich kenne. 
Soe bid ic u omme die grote minne, 
Die u voer mi sterven dede, 
Ende om me die grote ghenadichede, 
Die men nye en conste ghegronden, 
Laet u ontfarmen mijnre sonden 
Die mijn siele doen versincken. 
Gheeft mi op u doot te dincken 
Dat ic mi reyne make .... " Enz. 

Dichtregels als deze - waarin twee kennelijke schrijffouten 
werden hersteld - kunnen, als het er om gaat hun literaire waarde 
te bepalen, heel verschillend beoordeeld worden. Verfijnde kunst
poëzie is dit stellig niet. Maar het trouwhartig, oprecht "gerijmel", 
laat ons zeggen, staat niet ver van de tekst van ons getijdenboek 
XXXVI. Het vindt m.i. een opmerkelijke weerklank, of liever een 
krachtiger "naklank" in zekere verzen van "Elckerlijc", - waar
mede echter vooral niet gezegd wil zijn, dat men Pieter Dorland 
uit Diest, en geen ander, als de mogelijke auteur ook van deze 
gebeden zou hebben te beschouwen. Men beluistere nochtans de 
volgende aanroeping van de berouwvolle Elckerlijc en oordele : 

(Reg. 533-551). ,,0 levende leven! 0 hemels broot! 
o wech der waerheyt! 0 godlic wesen, 
Die nederquam, uut sijns vaders schoot 
In een suver maecht gheresen, 
Omdat ghi Elckerlijc wout ghenesen, 
Die Adam onterfde bi Yeven rade! 
o heylighe triniteyt uutghelesen, 
Wilt mi vergheven mijn mesdade, 
Want ic begheer aen u ghenade! 

,,0 godlijc tresoer, 0 coninclijc saet! 
o alder werelt toeverlaet! 
Specie der engelen sonder versaden ! 
Spieghel der vruecht, daert al aen staet, 
Wiens licht hemel ende aerde beslaet, 
Hoort mijn roepen al ist te spade! 
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Mijn bede wel in den troon ontfaet! 
Al ben ie sondich, mesdadich ende quaet, 
Scrijft mi int boeck des hemels blade, 
Want ie begheer aen u ghenade! .... 

Bijzondere aandacht verdient in dit verband, bij wijze van 
contrast het door verschillende onderzoekingen van de laatste tijd 
welbekende Nederlandse getijdenboek, dat niet zo lang geleden uit 
de verzameling Sydney Cockerell te Cambridge in die van Major 
J. R. Abbey te Redlynch (Salisbury) is overgegaan 12). Het dateert 
van omstreeks 1420, eer wat later dan vroeger. 

Het handschrift van klein formaat - het meet slechts 130 bij 
95 mmo - is in ieder opzicht voorbeeldig van verzorging. Het 
bevat de volledige uren van het dag-officie in de vertaling zoals 
die na 1400 door toedoen van de Windesheimers snel verbreiding 
heeft gevonden. Aan de tekst gaat een kalender ingericht voor het 
bisdom Utrecht vooraf. Hierin zijn echter ook de vierdagen van 
enkele heiligen gerubriceerd, die in de aangrenzende diocesen Luik 
en Keulen bijzondere verering genoten: St. Servatius, St. Hubertus, 
St. Ursula e.a. De inhoud is de volgende: 

Fol. 14-90. 
Fol. 91-111. 
Fol. 112-147. 
Fol. 148-187. 

"Onser Vrouwen ghetide". 
"Des Heilighen Cruus ghetide". 
"Des Heilighen Geests tide". 
"Die tide vander Ewicher Wijsheyt". 

Volgen "Die seven Psalmen", "Onser Vrouwen misse" en "Die 
siel misse" met "Die Vighelie". 

Vermoedelijk telde dit getijdenboek eenmaal twee dozijn minia
turen. Zeventien zijn nog aanwezig. Er ontbreken de eerste twee, 
respectievelijk tegenover fol. 14 en fol. 29: "Maria Boodschap" en 
"de Geboorte van Jesus"; voorts een derde tegenover fol. 119: 
"Noli me tangere" of "Jesus en de Emausgangers". Bij Vesper en 
Compleet van de getijden van de H. Geest zijn geen miniaturen 
ingelast. Bij de "tide vander Ewicher Wijsheyt" zou een (hier niet 
aanwezige) miniatuur met de "Genadestoel" passen. Men mag 
aannemen, dat bij de boetpsalmen, zielmis en vigilie voorstellingen 
van Koning David harpspelende, het Laatste Oordeel en de Uit
vaart aanwezig of bedoeld zijn geweest. 

12) Het hs. was vroeger bekend als Collo S. Cockerell B. - 132 X 94 mm. 
301 ff. Oude band met paneelstempel. - N. Ned. Min. n. 22 en de platen 
122-123 met zes afb. benevens de afb. 15 en 16 achter de tekst. - Byvanck, 
La Miniature, p. 52 en 126 met vier afb. op pI. XXXIII. - Dez. in het 
Oudheidk. Jaarboek X, 1930, pp. 119-122. - Aanwezig op de tentoonstelling 
"Middeleeuwse Kunst der Noordelijke Nederlanden" in het Rijksmuseum 
te Amsterdam, 1958, catal. n. 150. 
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De eerste, nu niet meer aanwezige miniatuur, tegenover fol. 14, 
vertoonde wellicht de besteller van het boekje als "adorans" en, 
eventueel, in het randwerk, diens blazoen. De zeventien bewaard 
gebleven miniaturen vormen een kostbare reeks van een en dezelfde 
zeer kunstvaardige hand. De boven reeds aangehaalde catalogus 
van de Jubileumstentoonstelling van het Rijksmuseum te Amster
dam van 1958 stelde vast: "De hand van deze verluchter is niet 
in andere manuscripten teruggevonden. De stijl is nogal archaïsch; 
de uitvoering getuigt echter van grote bedrevenheid". Dit kan 
men onverminderd laten gelden, doch het ware bevreemdend dat 
een homogeen "opus" als dit, bestaande uit een uitvoerige reeks 
van zulke voortreffelijke miniaturen geheel op zich zelf zou staan. 
Reeds in 1925 stelden wij echter vast: "De bladen, waarop de 
miniaturen staan, zijn los ingebonden en op de achterzijde onbe
schreven. Zij vertonen een randwerk van ander karakter dan dat 
rondom de verluchte schrift-bladzijden. Bij nader toezicht is het 
echter duidelijk, dat de herkomst van de gehele marginale ver
siering - d.w.z. zowel die van de tekst als die van de miniaturen 
- een en dezelfde is" ia). 

Inmiddels is door Dr. Lieftinck op overtuigende wijze aange
toond, dat deze marginale decoratie in het klooster St. Agnieten
berg van de Windesheimer Congregatie moet zijn ontstaan 14). Zij 
blijkt voor dit werkhuis kenmerkend, en dit zijn schrift en rubri
cering eveneens. De versiering van de verluchte tekstbladzijden 
geschiedde volgens bepaalde aanvaarde modellen. De omlijsting 
van de miniaturen, een eigen schema volgend, past zich op de 
meest gelukkige wijze hierbij aan. De smijdige loverranken zijn -
om de gangbare kruidkundige term te gebruiken - "oneven 
geveerd", doch voor een deel slechts "éénzijdig beloverd". De 
luchtige ranken gaan, halfweg de randen, van kleine knoprozetten 
uit en hebben telkens een of twee kortere zij ranken. Alleen op 
fol. 90v, tegenover het begin van de Kruisgetijden, is de miniatuur, 
het Verraad van Judas voorstellende, omgeven van een rank
ornament dat in plaats van de rozetten vier kleine draken als 
punten van uitgang heeft: veelzeggend symbool, dat evenwel bij 
de regelmaat van het ornament bijna aan de aandacht ontsnapt 15). 
Zonder overigens van veel inventie (door afwisseling) blijk te geven 
is het resultaat van deze randdecoratie, juist door de betrachte 

13) N. Ned. Min. tekst p. 9. 
14) G. I. Lieftinek: "Windesheim, Agnietenberg en Mariënborn en hun 

aandeel in de Noordnederlandse boekverluchting" in Dancwerc. Op8tellen 
aangeboden aan Prof. Dr. D. Th. Enklaar. Groningen 1959, pp. 197-199. 
- Zie ook A. L. de Vreese in het Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond. 
Zesde serie dl. XII, 1959, kol. 352. 

15) Afb. in Byvanck, La Miniature, 1937, plaat XXXIII, fig. 97. 
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regelmaat, bijzonder sierlijk. Aan de vier hoeken van alle de 
miniaturen zijn ijle penranken elk met drie gelobde, kleurige lovers 
vastgehecht. Van het gekozen systeem van de gezamenlijke ver
luchting werd nergens afgeweken. Ongetwijfeld is dit getijdenboek 
een van de fraaiste en meest aantrekkelijke voortbrengselen van 
de vroege Noord-Nederlandse verluchtingskunst. (Afb. 4). 

Het is niet gezegd, doch allerminst uitgesloten, dat niet alleen 
het boekje te St. Agnietenberg is ontstaan, maar dat ook de 
miniaturen in de sfeer van het klooster werden vervaardigd en dat 
de schilder wellicht ter plaatse heeft gewerkt. In ieder geval zijn 
de voorstellingen nagenoeg gelijktijdig met het handschrift zelf. 
Het was zeker géén Zuid-Nederlandse werkplaats, waaruit zij 
werden betrokken, zoals vroeger wel verondersteld werd. Veeleer 
behoren zij tot de alleszins merkwaardige cultuur-sfeer oostelijk 
van de Maas, die over Opper-Gelre en geheel het Kleefs-Gulikse 
gebied zich uitstrekte. Hier waren de kunstambachten reeds lang 
voor 1400 tot aanmerkelijke ontwikkeling gekomen. Geheel het 
bisdom Munster deelde weldra in deze bloei. 

Dit alles bedenkende mag men zeer zeker veronderstellen, dat 
een bekwaam miniatuur-schilder, in deze sfeer gevormd, de ver
luchting van dit getijdenboek op zich heeft genomen. Zelfs mag 
men zover gaan te veronderstellen, dat deze schilder geen "outsider" 
is geweest, maar tot de Augustijner koorheren van de Windesheimer 
Congregatie heeft behoord. Deze immers had verscheidene kloosters 
in het betrokken gebied. 

In een aan mij gericht schrijven opperde Dr. Lieftinck niet lang 
geleden de mogelijkheid, dat de miniaturen inderdaad van de hand 
zouden zijn van een der ons bij name bekende kunstvaardige 
inwoners van St. Agnietenberg: "Zij kwamen wel op rijperen 
leeftijd als miniaturisten uit het door U aangegeven gebied in het 
klooster en stichtten daar de traditie der boekverluchting" . 
Wij maken deze aantrekkelijke hypothese met instemming tot de 
onze. Reeds vijf-en-dertig jaren geleden haalde ik de prijzende 
berichten aan, die in de kroniek van Buschius over deze eerwaarde 
verluchters staan opgetekend. Echter kon tot heden geen enkel 
hunner uitnemende werkstukken worden aangewezen. De hand
schriften te St. Agnietenberg ontstaan, werden tot de naarstige 
studies van A. L. de Vreese niet als zodanig onderkend. Nu de 
ware herkomst ook van dit getijdenboek is gebleken, mag de boven
gestelde hypothese allerminst gewaagd worden geacht. Zij wordt 
gesteund door de verluchting, die door Thomas a Kempis, toen hij 
te St. Agnietenberg verbleef, in de in de bibliotheek te Darmstadt 
bewaarde bijbel werd aangebracht. Het vijfde, doch eerst voltooide 
deel hiervan dateert van 1427. 
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Als verluchter van het hier besproken getijdenboekje denken wij 
het liefst aan Willem Vornken, die van 1408 tot 1425 prior in het 
klooster is geweest, of wel aan de reddiet Henricus Mande, de vrome 
visionaris en schrijver van verscheidene stichtelijke werkjes in de 
landstaal. Hij was aanvankelijk schrijver van de graaf van Ooster
vant en trad in 1395 in het klooster te Windesheim. De chronist 
Buschius zegt van hem: "Hij was een goed en ervaren verluchter 
van onze boeken en dertig jaren lang schilder en paginator van 
grote missalen, bijbels en koorboeken" 16). Dit bericht sluit natuur
lijk in het minst niet uit, dat Hendrik Mande bij voorkomende 
gelegenheid ook aan devote handschriften van klein formaat 
aandacht heeft gewijd. 

Wil men nog een ander voorbeeld van een getijdenboek dat 
miniaturen behelst, die onafhankelijk van de tekst zijn ontstaan, 
dan moge hier verwezen worden naar een ongeveer gelijktijdig, maar 
minder geslaagd "horarium", dat in de Bibliotheca Bodleiana te 
Oxford bewaard wordt: Ms. Cl arke n. 30. Van de zes miniaturen, 
die dit boekje oorspronkelijk telde, zijn nog drie aanwezig en wel 
de drie laatste: op fol. 81v. de Kruisiging, op fol. 87v. het Laatste 
Oordeel, en op fol. 105v. Zielen in Abrahams Schoot. Zij gaan 
respectievelijk vooraf aan "die corte Cruusghetide", aan de Zeven 
Psalmen en aan de "Commendatio Animarum" . Stijl en behandeling 
dezer miniaturen wijst uit, dat zij in het gebied oostelijk van de 
Gelderse IJssel ontstaan moeten zijn 17). Het begeleidend lover
werk is ook in dit geval van "Windesheims type" en van een blij
moedige zwierigheid, die men luchtig mag noemen. In 1920 was 
onze bevinding aldus: "De miniaturen zijn wat zwak van tekening 
en enigszins ruwweg geschilderd. Traditioneel, zowel van opvatting 
als van kleur. Enig loverwerk is gehecht aan de eenvoudige gouden 
omlijsting: in kleine bosjes, zonder verbindende penlijnen of krullen. 
Bij wijze van aanvulling is tussen de luchtige lovergarfjes een 
kruisvormig ster-ornament getekend met een gouden stip als hart. 
De lovers zijn afwisselend van goud, purper of blauw. Indien van 
kleur zijn zij tevens op de gebruikelijke wijze met een weinig wit 
gehoogd". Uit getijdenboeken als dit zijn de "horaria" met stereo
tiep, doch dikwijls zeer fraai randwerk voortgekomen, waarvan 

16) Nogmaals Lieftinck in Dancwerc p. 197 vg. en schrijver dezes N. Ned. 
Sch. I, 1936, p. 136 over de Windesheimse verluchters met vermelding van 
hun namen, ontleend aan Buschius: Chronicon Windesh. p. 454. Buschius 
over Hendrik Mande sprekende: "Erat enim bonus et bene expertuslibrorum 
nostrorum illuminator, ac per annos triginta .... optimus pictor et pagi
nator". - Vgl. ook N. Ned. Min. tekst 1925, p. XVI vg. 

17) Ms. 18.392 (Clarke n. 30). 165 X 144 mmo 132 ff. Oorspronkelijke 
band. - N. Ned. Min. n. 19 en de platen 23-24 met vier afb. - Byvanck, 
La Miniature, p. 151 en plaat XII, fig. 27. 
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ILL USTRATIES 



Afb. 1. Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, ms. XXXVI, fol. 69. 
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Afb. 2. Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, ms. XXXVI, fol. 94. 
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Afb. 3. Koninkl. Nederl. Akademie van Wetenschappen, ms. XXXVI, fol. 99. 



Afb. 4. Collectie Major J. R. Abbey te Redlynch. Getijden, fol. 133v.- 134. 



Afb. 5. Univ . Bibliotheek t e Luik, ms. 'Yittert 35. Getijden, fol. 44v.-45. 



Afb. 6. Univ. Bibliotheek te Luik, ms. \\ïttert 35. Getijden, fol. 99v.- lOO. 



Afb. 7. Univ. Bibliot,heek t e L\lik, ms. Wittert 35. Get.ijden, fol. 195v.- 19G. 



Afb. 8. Bibliotheek van het Groot·Seminarie Rijsenbllrg. "Horarillm", 
fol. l Gv. - 17. 



Afb. 9. Bibliotheek van het Groot·Seminarie Rijst'nburg. "Horal'idJn ", 
fol. 64\' .-tiil. 



Afb. 10. Bibliotheek van h et AthenaeulTI t e D eventer . Getijden, fol. 9Sv.-99. 
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men aanneemt dat zij (voor het merendeel) in de stad Utrecht zijn 
ontstaan. De verwantschap met het Windesheimse versierings
schema springt in sommige gevallen in het oog. Het zou te ver 
voeren hierop in te gaan en de betrokken handschriften, waarvan 
de meest kenmerkende omstreeks 1430-35 werden aangemaakt, 
vallen ook buiten het bestek van dit opstel 18). 

Het is evenwel nuttig er aan te herinneren, dat in het tweede 
kwart van de vijftiende eeuw de getijdenboeken in de landstaal 
steeds talrijker en talrijker zijn geworden zonder dat in aard en 
samenstelling van hun versiering veel verandering is gekomen. 
Is er wijziging merkbaar, dan bepaalt deze zich tot de wijze van 
afwerking. Dit moet hieraan worden toegeschreven dat, naast de 
kloosters van de Windesheimer regulieren en geestverwante ge
stichten, ook leken-ateliers, die in verschillende steden al veel 
vroeger bestonden, zich op het aanmaken van devotie-boeken als 
deze, in bescheiden formaat, meer en meer zijn gaan toeleggen. Er 
was een toenemende vraag naar het artikel. En aan deze vraag 
te voldoen leverde een broodwinning. 

Juist te Utrecht moet het leken-bedrijf zich tussen 1420 en 1430 
snel hebben uitgebreid. Reeds in 1426 werd door de waakzame 
magistraat van de stad Brugge aanvoer en verkoop van reeksen 
losse miniaturen te Utrecht vervaardigd bij ordonnantie verbo
den 19). Door een dergelijke productie "op de lopende band" 
ontaardt het vakmanschap gewoonlijk echter tot een vaardigheid
door-gewoonte en ook wel tot sleur. Zelfs als zij nog tot de "betere 
voortbrenging" gerekend mogen worden, vertonen de meeste 
getijdenboeken, die uit de Stichtse en Overstichtse werkplaatsen 
zijn voortgekomen, enerzijds een neiging tot versobering, anderzijds 
een streven naar goedkope overdaad. De versobering, die in de 
minder goede werkstukken ook wel tot een zekere verdroging kan 
leiden, heeft kennelijk ten doel het aangeboden artikel minder 
prijzig te maken. Toenemende kwistigheid van de versiering wijst 
daarentegen op een tegemoetkoming aan het gewone menselijke 
zwak der ijdelheid, in dezen zich uitende door het waarde hechten 

18) Men zie voor voorbeelden N. Ned. Min. nos. 27, 30, 31 en 37-40. 
Daarbij komt het getijdenboek der Kon. Bibliotheek 133 M 31, met tien 
miniaturen, bijzonder fraai en voortreffelijk bewaard, beschreven door 
Byvanck in het Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond. Zesde serie, 
dl. IX, 1956, kol. 19 vg. met afb. 

19) James Weale, "Docuroents inédits sur les enluroineurs de Bruges". 
In Le Beffroi IV, p . 248 vg. - A. Hulshof, "Willibrord 739- 1939. Tentoon
stelling van Utrechtsche Miniaturen in de Utrechtsche Universiteits Biblio
theek". In de Nieuwe Rotterd. Oourant, 8 Juni 1939. (Ook in overdrukken 
verkrijgbaar gesteld). - J. Duverger, "Brugse schilders ten tijde van Jan 
van Eyck". In Micellanea Erwin Panofsky. Bulletin van de Koninkl. Musea 
voor Schone Kunsten, 1955, p. 86. 
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aan beuzelachtige pronk, - mits deze niet te duur komt. Op dit 
niveau heeft tussen kloosterkunst en beroepskunst een wissel
werking plaats gevonden, die alleszins begrijpelijk is, maar die op 
den langen duur aan de gemiddelde boekkunst niet ten goede is 
gekomen. Het is eveneens begrijpelijk, dat het niet mogelijk is 
tussen kunstwerk en maakwerk een scheilijn te trekken en dit 
om de eenvoudige reden dat er nooit een strikte grens tussen beide 
heeft bestaan, - en nooit bestaan zal. Men blijve steeds bedenken, 
dat zowel de "scriptoria" der kloosters als de leken-ateliers in dezen 
tijd niet enkel op bestelling werkten, maar evenzeer voor de open 
markt. 

Wij willen thans nog aándacht schenken aan een type van ver
luchting, dat reeds vroeger dan 1400 in het gebied van het bisdom 
Luik bij de versiering van getijdenboeken toepassing heeft gevonden 
om vervolgens noordwaarts langs Maas, Rijn en Gelderse IJssel en 
ook westwaarts tot in Artesië, Henegouwen Vlaanderen door te 
dringen. De miniaturen van dit type zijn in de regel hoger en naar 
verhouding ook meestal smaller dan die voorkomen in de hand
schriften die uit Brabant en uit het Oosten van Vlaanderen 
afkomstig zijn. Dit is geen natuurwet, maar een voorliefde. Wel 
is het een kenmerk, naar het mij wil voorkomen, dat de voorstel
lingen compacter zijn van compositie en de kleuren doorgaans 
nadrukkelijker: soms schel en altijd bijzonder levendig. 

Als sprekend voorbeeld van deze "Maaslandse trant" voer ik 
hier nogmaals het buitengewoon merkwaardige getijdenboek aan, 
dat met de verzameling-Baron Wittert in de Universiteits-Biblio
theek te Luik is overgegaan 20). 

20) Collo Wittert ms. n. 35. - N. Ned. Min. n. 17 en plaat 203. - J. 
Brassinne, Catalogue des Manuscrits légués par le baron A. Wittert, Liège 
1910, pp. 68-71. - F. Winkler, Zeitschrijt jür bild. Kunst. Neue Folge 
XXXI, 1920, pp. 252-256. - Erwin Panofsky, Early NetherlandiBh Painting, 
its origina and character. Harvard University Press, Cambridge Mass. 1953, 
pp. 104 vg. en afb. 131-132. Panofsky is geneigd het getijdenboek, volgens 
hem "somewhat outré and slightly unkempt in style", wat vroeger te dateren: 
"About 1405-1410 rather than about 1420". Vgl. p. 399, noot 7 aId. -
Kalender en litanie wijzen niet zozeer op het Sticht Utrecht als wel op 
Maasland. Het hs. was aanwezig op de Tentoonstelling in het Rijksmuseum 
Twenthe te Enschedé, 1950. Catalogus bewerkt door W. Vogelsang, n. 14. 
Aldaar als "Gelders" gekenschetst. Voorts in 1958 op de Jubileum-tentoon
stelling in het Rijksmuseum te Amsterdam: "Middeleeuwse Kunst der 
Noordelijke Nederlanden", n. 144. De tekst aldaar niet vrij van onjuist
heden. - Het is achteraf onbegrijpelijk, hoe de verluchting van dit hs. 
met die in het brevier van hertogin Maria van Gelre (eigendom van de 
Staatsbibliotheek te Berlijn) in verband kon worden gebracht. Wel vertoont 
het Luikse ms. punten van aanraking met een "horarium", dat sedert 1952 
in de Pierpont Morgan-Library te New York berust. Ms. 866, vroeger als 
ms. 79 in de boekerij van de hertog van Aremberg. Zie Byvanck, Bulletin 
van de Kon. Ned. Oudheidk. Bond. Zesde serie, VI, 1953, kol. 43-45 met 
drie afb. en verdere verwijzingen. 
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Dit handschrift, wederom omstreeks het jaar 1420 ontstaan, is 
voor een "horarium" vrij groot van formaat: 180 bij 132 mmo en 
telt 251 folia. Het is rijk verlucht met 23 miniaturen en bijbehorende 
randen. De miniaturen zijn, ook in dit geval, op ingevoegde bladen 
geschilderd en waren oorspronkelijk alweder niet juist voor dit 
getijdenboek bestemd. Dit mag men hieruit opmaken, dat vier der 
miniaturen, buiten de tekst om, voor in het boek geplaatst werden. 
Zij waren overtollig, maar men vond het blijkbaar zonde en jammer 
ze niet toe te passen. Zij stellen alle vier gestalten van heiligen voor 
en wel op fol. 13v. de HH. Franciscus, Maria Magdalena, Dorothea 
en de H. Ontcommer aan het Kruis; op fol. 14v. St. Joris te paard 
de draak doorstekende; op fol. 15v. St. Johannes de Doper en 
St. Jan de Evangelist te zamen; en op fol. 16v. de H. Drievuldig
heid (de "Genadestoel"). 

Dan eerst volgen op fol. 18-73 de Getijden van Maria, die op 
fol. 17v. worden ingeleid door de miniaturen met de Boodschap 
van de Engel en die verder van nog vijf andere miniaturen voor
zien zijn: 

Fol. 39. "Dat Onze Vrouwe Elyzabeth huer nicht vande" . 

Fol. 44v. "Die herderken opten velde". (Afb. 5). 

Fol. 49v. "Onser Vrouwen kints bedde". 

Fol. 58v. "Ons Heren besnidinghe". 

Fol. 67. "Als Herodes die onnosel kinderken dode". 

Deze bovenstaande tituli staan onder de miniaturen geschreven. 
Hierbij sluiten op fol. 75-99 "Des Heilichs Gheests corte ghetide" 

zich aan, die op fol. 74v. alleen met één miniatuur zijn verlucht: 
de Uitstorting van de Heilige Geest. 

Volgt op fol. 100-115v. "Dat corte Cruus ghetide". verlucht met 
de gebruikelijke reeks van zeven miniaturen. (Zie hiervoor). 

Fol. 99v. Het Verraad van Judas. (Afb. 6). 

Fol. 102v. Jezus voor Pilatus. 

Fol. 105. De Geseling. 

Fol. 107. De Kruisdraging. 

Fol. 109v. Christus aan het Kruis. 

Fol. 111v. De Kruisafneming. 

Fol. 114. De Graflegging. 

Op fol. 116-133 sluiten bespiegelende gebeden zich bij het Kruis
getijde aan. Zij worden op fol. 133v.-152 gevolgd door gebeden 
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tot Maria, aanvangende met ,,0 Intemerata" in Nederlandse ver
taling. Deze hymne is op fol. 134 verlucht met een miniatuur, 
voorstellende "Onse Vrouwe mit horen kinde" . 

Fol. 153: "Een ghetideken van Sunte Katherinen" wordt op 
fol. 152v. voorafgegaan door een miniatuur voorstellende de 
H. Cornelius paus en Ste. Catharina. 

Fol. 172: "Een ghetideken van Sunte Barbaren", op fol. 171v. 
ingeleid door een miniatuur voorstellende St. Antonius Abt en 
Ste. Barbara. 

Fol. 196: De Zeven Boetpsalmen, op fol. 195v. voorafgegaan 
door de miniatuur ),Abrahams Scoot". (Afb. 7). 

Fol. 222: De Vigilie, voorafgegaan door de miniatuur "Dat 
uterste oerdel Goods". 

De miniaturen zijn zonder uitzondering van dezelfde zéér 
bekwame hand en worden alle omlijst van een eigenaardig onrustig 
ornament van penranken, die - telkens drie-aan-drie - in ver
gulde pijlpuntvormige lovers eindigen. Dit rand-ornament, zwierig 
en van een nadrukkelijk ritme, sluit zich bij de miniaturen 
telkens op uitnemende wijze aan. Daarentegen is de marginale 
versiering van de recto-bladzijden, waarop de afzonderlijke getijden 
beginnen, van een geheel verschillend, bijna tegenstrijdig karakter. 
Dichte slingerranken zijn hier op alle stengels van dorentjes voor
zien en dragen diep ingesneden, drietand-vormige gekleurde lovers. 
Hier en daar zijn vergulde of rode wondervogels ingelast. Deze 
bladzijden maken een opzichtige, enigszins wilde indruk. Deze 
ornamentatie aldus samengesteld is niet uniek. De uitdagende 
drietand-lovers komen ook voor in de randversiering van andere 
handschriften, die van Gelders-Maaslandse herkomst zijn. Een van 
deze handschriften is het bekende l\'Iissale van Jan van de Sande, 
landscommandeur van de Duitse Orde, anno 1415, in bezit van 
het museum van de "Vereniging ter beoefening van Overijsselsch 
Regt en Geschiedenis" te Zwolle. De verluchting is zeker niet uit 
de werkplaats van de z. gen. Meester van bisschop Zweder van 
Culemborg voortgekomen 21). 

Wat nog de ongewone randversiering van de miniaturen in het 
getijdenboek betreft, deze is op het eerste gezicht zeer spontaan, 
doch bij oplettend toezien wordt het duidelijk hoe deze decoratie 

21) Deze veronderstelling werd door Byvanck geopperd, toen men aan
gaande de persoonlijkheid van deze meester nog in het onzekere verkeerde. 
Zie Oudheidk. Jaarboek V, 1925, pp. 208 vgg. en aId. VI, 1926, p. 24; voorts 
La Miniature, Paris 1937, p. 161 en fig. 104-106. - In de N. Ned. Min., 
tekst 1925, p. XXI, wordt het Missale alleen vermeld. 
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drie-en-twintig maal naar één en hetzelfde voorbeeld nauwkeurig 
werd gecopieerd! Het resultaat was echter ongemeen effectvol. Ik 
ken geen tweede Nederlands getijdenboek, waarvan de verluchting, 
in zijn geheel genomen, zoveel "temperament" vertoont. Op zijn 
wijze is het met recht een hoogtepunt en een niet te verwaarlozen 
handwijzer op het deels nog slecht gebaande en onvoldoende 
verkende kronkelpad, waarlangs de Nederlandse boekkunst zich 
in de vijftiende eeuw heeft ontwikkeld. 

Handwijzer is dit manuscript met zijn woelige versiering even
zeer als het hiervoor behandelde getijdenboek "Cockerell B". Waar 
dit laatste echter uitmunt door zijn kalme, zorgvuldig betrachte 
perfectie, wordt het handschrift "Wittert 35" gekenmerkt door de 
bewogenheid van de gehele decoratie. De miniaturen, met hun 
achtergronden van opgelegd goud, zijn deels bepaald onstuimig van 
tekening en daarbij opmerkelijk fel van kleur. Een voorstelling als 
die van de Visitatie is reeds vol emotie en de "Herderken opten 
velde" (niet meer dan twee in getal) weten niet hoe zij zich tegen 
de op hen neerschietende engel met zijn dubbel gekrulde banderol 
te weer moeten stellen. (Afb. 5). De Kruisdraging vertoont een 
vermetele vaart. Dat de Kindermoord te Bethlehem met grote 
dramatiek plaats vindt, spreekt vanzelf: Herodes, eer meewarig 
dan wreed, heeft zijn troon buiten op een grasveld laten neerzetten. 
Het gehele wilde gewoel omvat echter maar twee krijgsknechten, 
twee innocenten die door hen worden afgemaakt, en twee wan
hopige moeders, van wie één het geheven slagzwaard, dat haar 
kind zal treffen, op de snede vastgrijpt 22). Drie van de miniaturen 
worden hier afgebeeld, waarvan twee vergelijkbaar zijn met voor
stellingen, die voorkomen in een bijna gelijktijdig getijdenboek, 
dat in de bibliotheek van het Aartsbisschoppelijk Groot-Seminarie 
te Rijsenburg bewaard wordt. 

De verluchting van de beide handschriften is vergelijkbaar: niet 
wegens haar gelijkwaardigheid, want zij zijn zeer verschillend van 
kwaliteit, maar om te doen zien hoe overeenkomstige en ongeveer 
gelijktijdige voorstellingen binnen een en dezelfde school onderling 
kunnen afwijken. 

Het Rijsenburgse getijdenboek was in de winter van 1954-55 
aanwezig op de tentoonstelling "Verluchte handschriften uit de 
Nederlanden" in het Sted. Museum Willet Holthuysen te Amster
dam 23). Het bevat de ;,horae" in het Latijn en een gelijk aantal 

22) N. Ned. Min. plaat 203, alwaar de afbeeldingen naar de genoemde 
miniaturen: Kindermoord en Kruisdraging. Fig. 13 achter de tekst aId. 
geeft nog een voorbeeld van het randwerk, dat op de bladz. tegenover de 
miniaturen is aangebracht: fol. 75. 

23) Catal. n. 18. AId. gedetermineerd als "Stichts", 1420-25". -153 ff. 
Afmet. 136 X 102 mm. 
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recto-bladzijden met verluchte initialen, alle van een levendig, 
doch wanordelijk lofwerk omgeven. Terwijl de omlijsting van de 
miniaturen een onsamenhangend rank- en loverwerk vertoont 
zonder verdere decoratieve elementen, ziet men in de randen van 
de tekst-bladzijden kleine, ouderwetse draken in kruipende houding, 
die zich aan de stengels vastbijten. Het geheel is woelig, doch het 
decoratief doel, waarom het te doen was, werd nergens uit het 
oog verloren. Geen der beginletters is gehistorieerd. De miniaturen 
zijn van ongelijk gehalte. Nochtans zijn alle de voorstellingen en 
is de gezamenlijke verluchting van één en dezelfde slecht geschoolde 
hand. Verschillen bij de uitbeelding ontstonden kennelijk door het 
bezigen van ongelijksoortige voorbeelden. De verluchter moest 
roeien met de riemen, die tot zijn beschikking stonden. De minia
turen stellen voor: 

Fol. 15v. Johannes de Doper in een helderblauwe mantel met het 
Lam op den arm, schrijdende over een rotsachtige 
bodem, waarop verspreide bosjes gras groeien. De achter
grond verguld. De naar verhouding brede omlijsting, 
lichtpaars met ruitvormige hoekversiering, is zeer slecht 
getekend. 

Fol. 16v. De Gevangenneming van Christus. Hier "misplaatst" 
tegenover het begin van de "Hore beate Marie virginis" . 
De achtergrond verguld. De miniatuur is omgeven door 
een smalle lichtblauwe omlijsting, zonder hoekver
siering. (Afb. 8). 

Fol. 64v. De Bewening onder het Kruis, eveneens buiten het 
gebruikelijke verband geplaatst, namelijk tegenover de 
"Hore beate Marie ad vespera" . De achtergrond zeer 
onzorgvuldig geschaakt in vierkante vakjes van goud, 
blauwen purper met witte diagonale streepjes. De 
omlijsting als op fol. 16v., doch de bodem als op fol. 
15v. (Afb. 9). 

Fol. 99v. De Genadestoel (Triniteit). Eveneens met geschaakte 
achtergrond als op fol. 64v., doch hier met witte stippen 
gehoogd. De troon lichtpaars. De vloer van strogele 
tegels. De omlijsting komt overeen met die op fol. 15v. 

De drie miniaturen achterin het handschrift zijn zo slecht verzorgd, 
dat iedere artistieke waarde er aan moet worden ont
zegd. De voorstellingen zijn: De Uitstorting van den 
H. Geest, ter illustratie van de betrokken getijden; een 
Uitvaart bij de Vigilie; de gestalte van een heilige bij 
de Litanie. Uit de gehele verluchting blijkt duidelijk, 
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dat er geen deugdelijke reeks van passende miniaturen 
beschikbaar was om als voorbeeld te dienen. Een vroege 
verminking van het handschrift is niet uitgesloten, doch, 
ook al zou men deze willen aannemen, dan ware daar
mede noch de onvolledigheid van de verluchting, noch 
de schromelijke ontoereikendheid van de drie laatste 
miniaturen verklaard. 

Het zijn vooral de tweede en de derde miniaturen, die in dit ver
band aandacht verdienen. Zij zijn ongemeen drastisch van opzet 
zowel als van behandeling en geven hierdoor - hoezeer zij ver
schillend zijn van voorkomen - aanleiding tot vergelijking met de 
verluchting van het getijdenboek "Wittert ms. 35" in de Universi
teits-bibliotheek te Luik. Men lette op de vrijmoedigheid waarmede 
op de hier afgebeelde miniatuur met het Verraad van Judas de 
knecht van de hogepriester, Malchus, zijn lantaarn latende vallen 
(een niet ongewoon motief), met afgezakte hozen een been buiten 
de omlijsting steekt, terwijl aan het slagzwaard, dat Petrus hanteert, 
een vervaarlijk reliëf werd gegeven. De kleuren zijn hier sprekend, 
aangezien naast grauw-bruin, blauwen paars ook van een zeer 
levendig vermiljoen gebruik werd gemaakt. Wij hebben in deze 
miniatuur zeer kennelijk met de imitatie van een wat ouder voor
beeld te maken. 

Meer traditioneel nog van opvatting is de miniatuur met de 
Genadestoel, die met de overeenkomstige voorstelling in het Luikse 
getijdenboek in hoofdzaak overeenstemt en tevens verwantschap 
vertoont zowel met de miniatuur ,;Verloste zielen in Abrahams 
Schoot", op fol. 195 aldaar, als met dezelfde voorstelling in het 
hiervoor reeds vermelde getijdenboek te Oxford: Bibl. Bodleiana 
ms. 18.392, fol. 105v. 24). 

De brede omlijstingen van de eerste en vierde miniatuur in het 
handschrift te Rijsenburg zijn naar voorbeelden, of naar één voor
beeld, van een ander type gevolgd, en wel van het type dat in de 
omgeving, waarin het getijdenboek te Luik (Wittert ms. 35) is 
ontstaan, allerIninst ongewoon was. Zulke omlijstingen - overeen
komstig de techniek van de edelsmeden op de hoeken van gouden 
ruitvormige knoppen voorzien - worden in dit getijdenboek 
eveneens aangetroffen en dat wel bij een overeenkomstig hoog 
formaat der miniaturen. Ook in het hiervoor besproken gebeden
boek te Krakow komen zij voor en wel rond enkele miniaturen van 
de tweede, stellig niet Vlaamse verluchter. Verder zijn zij in zwang 
geweest bij de groep miniaturisten, die door Panofsky om het 
Nederlandse getijdenboek in de Stedelijke Bibliotheek te Rouaan 

24) Afb. N. Ned. Min. plaat 24 B. 
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(ms. 3024) gegroepeerd werden en die hij geneigd is te Yper te 
localiseren. Hij oppert deze gezamenlijke herkomst echter niet 
zonder voorbehoud en niet zonder er - zeer terecht - nadruk op 
te leggen, dat het betrokken type van verluchting niet uit Vlaan
deren afkomstig is, doch uit het Gelders-Kleefse gebied 25). Gedurig 
trekt het hoge formaat van de meeste der betrokken miniaturen 
de aandacht. Bijna overbodig is het hierbij op te merken, dat het 
formaat door de schrift spiegel van het handschrift zelf beïnvloed 
kan zijn en dus op zich zelf niet als stijl-kenmerk mag worden 
beschouwd. Hoofdzaak blijft hoe van het beeldvlak partij werd 
getrokken en welke, in verband daarmee, de functie was van de 
eigenaardige omlijsting, wellicht nog een erfenis van het Neder
Loreinse vakmanschap. 

Van een dergelijk gehalte als het Rijsenburgse getijdenboek is 
een ander, ditmaal met een Nederlandse tekst, dat in de bibliotheek 
van het Athenaeum te Deventer bewaard wordt 26). De verluchting 
is ook hier tamelijk grof, doch voor de tijd waarin het boek ont
stond kenmerkend. Ook in dit geval ligt de datering omstreeks 
1425 voor de hand, al is een wat later ontstaan niet geheel uitge
sloten. Dit getijdenboek bevat nog drie miniaturen benevens vijf 
recto-bladzijden met gehistorieerde initialen en versierde randen. 
Voorgesteld ziet men: 

Fol. 17v. De Boodschap van de Engel, geplaatst tegenover het 
begin van de Getijden van Maria: "Dits onser vrouwen 
ghetide in duutsch". In de letter ,,0" daartegenover: 
de H. Maagd zittende. terwijl zij het Jezuskind lief
koost. Deze voorstelling is door veelvuldige aanraking 
met de vingertoppen merkbaar afgewreven. 

Fol. 98v. De Genadestoel, tegenover het begin van "Die wijsheit 
ghetide". Daartegenover in de letter "M": Christus als 
Salvator Mundi, op de destijds gebruikelijke wijze 
voorgesteld. (Afb. 10). 

25) E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, 1947-48, pp. 112-115 
en fig. 154-165. Het getijdenboek te Rouen, waarvan hij uitgaat, zou door 
een "Vlaamse" kalender worden voorafgegaan, doch de schrijver ver.meldt 
geen diocees en een typisch "Vlaamse" kalender bestond niet. De miniaturen 
worden omlijst door een eigenaardig dun verstrengeld penwerk met lovers, 
dat een variant op het Windesheimse versierings-systeem schijnt te zijn. 
Aan deze groep van hss. moet nog nader aandacht worden geschonken. 
Verwant is zeer zeker een getijdenboek in het "Museum für Kunsthand
werk" te Frankfurt a. M. (Ms. Linel n. 11), dat door Panofsky vermeld 
wordt, o.c. met twee afbeeldingen. 

26) Aanwezig op de tentoonstelling "Verluchte Handschriften uit de 
Nederlanden" in het Sted. Museum Willet Holthuysen te Amsterdam. 
Catal. n. 14: "Stichts, eerste kwart 15de eeuw". - 338 ff. Afmet. 131 X 
90 mmo 
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Fol. 147v. Christus aan het Kruis met de H. Maagd en St. Jan. 
Tegenover het begin van de Kruisgetijden : "Hier 
beghint dat langhe cruusghetide". In de letter "H": 
Christus als Man der Smarten, staande in de sarcophaag. 
Ook deze voorstelling was destijds algemeen verbreid. 

De kleuren van deze drie miniaturen zijn, ofschoon getemperd, 
van levendigheid niet verstoken. Van de Annuntiatie en de Kruisi
ging zijn de achtergronden verguld. Die van de Genadestoel, hier 
afgebeeld, zwart door gouden lijnen in vierkante vakken ingedeeld. 
Deze vakken zijn voorzien van een eenvoudig ornament: goud, 
blauwen rood. God de Vader draagt een blauwe mantel over een 
helder-rood gewaad. De troon is geel-groen van tint; de tegelvloer 
zwart en wit. Het randwerk om de miniaturen is meer schriel dan 
iets anders; dat om de bladzijden er tegenover forser en zelfs wat 
stroef. Het gaat hier duidelijk om afgekeken sierlijkheid. Herkomst 
uit het Oversticht ligt voor de hand. Hierop wijst ook het taal
eigen. De overeenkomstige voorstelling in het getijdenboek te Luik 
is anders: van veel groter spanning, en - ofschoon evenmin oor
spronkelijk van conceptie, daar deze door de ikonographische 
traditie strikt was voorgeschreven - als stijlvolle prestatie een 
proeve van waarachtig kunstenaarschap. 

Met getijdenboeken als deze, te Rijsenburg en te Deventer be
waard, zijn wij weder op een dergelijk artistiek niveau aangeland 
als dat waarop het hs. XXXVI der Kon. Akademie zich bleek 
te bevinden. Dat devotie-boeken als deze aan een bestaande 
behoefte hebben beantwoord lijdt geen twijfel. In de betrekkelijk 
korte periode van nog geen halve eeuw valt een opmerkelijke 
ontwikkeling (bij groter "omzet") waar te nemen. Dit was niet 
een ontwikkeling in stilistisch-technisch opzicht alléén: zij was 
vooral gelegen in een sterk toenemend uitbeeldend vermogen. Dit 
vermogen ging bij begaafde enkelingen met grotere bedrevenheid 
gepaard, maar het komt ook tot uiting in de gelijk gerichte werk
zaamheid van de eenvoudige vaklieden. Men mag niet zeggen dat 
deze laatsten met geringer overtuiging en minder intensief hun 
beroep hebben uitgeoefend. Echter waren zij, juist tengevolge van 
de toenemende vraag naar populaire devotie-boekjes in de volks
taal, tot het leveren van maakwerk meer geneigd. M.a.w. zij gingen 
geredelijk tot nabootsing van toegankelijke voorbeelden en daar
mede tot stereotypering over. Men kan zelfs zeggen dat zij hierop 
waren aangewezen. 

Zo zij al niet uit de kring der Windesheimers in engeren zin zijn 
voortgekomen, beantwoorden zulke getijdenboeken aan de geest, 
die door de Moderne Devotie werd bevorderd. Slechts voor een 
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deel kunnen deze handleidingen ter vrome bezinning tot Agnieten
berg of tot een der andere huizen van de Congregatie herleid 
worden. De twee laatste hier besproken boekjes zijn veeleer voort
gekomen uit werkhuizen, die maar schamel waren toegerust en 
nauwelijks over de nodige hulpmiddelen (waaronder goede werk
tekeningen) beschikten. Doch met de beperkte middelen, die ten 
dienste stonden, hebben zij toch werkstukken opgeleverd, waaraan 
wij, ondanks de ontoereikendheden onze belangstellende aandacht 
niet mogen onthouden. 
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SUMMARY 

NETHERLANDISCH ILLUMINATED BOOKS OF HOURS 

1375-1425 

The following seven books of devotion are dealed with: 

Libraryof the Royal Academy of Sciences at Amsterdam, ms. 
XXXVI, written about 1375-80 in the duchyof Brabant. It is 
the eldest book of hours in the vernacular handed down to us. 
Besides the complete office in rhymed verse it contains several 
other prayers and comments, partly in the vernacular, partly in 
latin prose. The rather plain illumination is meaned to support 
the practical devotion. 

Museum Czaroryskich at Krakow, ms 2943, dating from 1420-25 
approximately, containing prayers in the vernacular, all in rhymed 
verse. The poetical inspiration and diction are in a way akin those 
of the well known play "Elckerlijc" (Everyman), written somewhat 
later in the same idiom. The thirteen inserted miniatures obviously 
were not made to illustrate this text. 

Collection Major J. R. Abbey at Redlynch (Salisbury), - formerly 
in the collection Sydney Cockerell at Cambridge, - book of hours 
in the vernacular, according to Lieftinck written and decorated 
about 1420 in the Convent of St. Agnietenberg of the Windesheim 
Congregation and the finest specimen originating from this famous 
workshop. The seventeen miniatures are supposed to be from the 
hand of Willem Vornken, prior in that house 1408-25. 

Bibliotheca Bodleiana at Oxford, ms. 18.392 (Clarke n. 30): 
"Horarium" of the same type but of a very inferior execution. 
Only three miniatures left. 

Bibliothèque de L'Université at Liège: Collo A. Wittert n. 35: 
Book of hours, dating also from about 1420, of a quite different, 
more emotional appearance. The hours, written in the vernacular, 
same as the prayers forming the last part of the book, are illustrated 
with 23 miniatures, evidently not meaned for this codex, but 
applied to it. Their importance is put in evidence once more. 

Two more Books of Hours, treated here for the fust time: 
a. "Horarium" (in latin) belonging to the Arch-episcopal Seminary 
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at Rijsenburg ; b. kept in the Library of the old Athenaeum at 
Deventer. Both written about 1425 and of a rather poor execution. 
Still books like this may be compared, each in its way, with the 
Hours at Liège (Wittert ms. 35). 

Not mutually connected by a common style (not yet established), 
nor linked together by any peculiar artistic quality, this seven 
books of devotion are characteristic for the want and liking of the 
pious-minded people they were intended t~. Soon af ter 1425, under 
the direct influence of the "Devotio Moderna" , the number of 
Books of Hours in the vernacular is increasing rapidly and definite 
local schools of book-decoration spring up. The period before 1425 
circa proves to have been an initial one. 

98 


	00001_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00002_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00003_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00004_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00005_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00006_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00007_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00008_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00009_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00010_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00011_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00012_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00013_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fa_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fb_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fc_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fd_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fe_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Ff_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fg_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fh_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fi_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fj_604.pdf
	00014_Hoogewerff, G.J._Fk_604.pdf
	00015_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00016_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00017_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00018_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00019_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00020_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00021_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00022_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00023_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00024_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00025_Hoogewerff, G.J._604.pdf
	00026_Hoogewerff, G.J._604.pdf

