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Woord vooraf 

De publicatie naar aanleiding van de tentoonstelling over 

de kunstverzameling van het huis Arenberg is veel meer 

dan een prachtboek over de uitzonderlijke stukken van 

en rond het geslacht Arenberg, die wereldwijd werden 

verzameld. De tentoonstelling reikt verder dan de muren 

van M — Museum Leuven en de universiteitsbibliotheek 

in Leuven. Uiteenlopende culturele, artistieke, 

geschiedkundige initiatieven willen de aandacht van een 

zo ruim mogelijk publiek vestigen op de bouwstenen 

van de Europese identiteit, die sinds eeuwen worden 

aangedragen. De succesvolle verwezenlijking van dit 

project is in de grootst mogelijke mate te danken aan de 

inspiratie, de inzet en de toewijding van hertog Leopold 

van Arenberg, zijn familieleden en medewerkers. 

Het geslacht Arenberg heeft een heel bijzondere rol 

gespeeld in Europa, vooral in de periode van de zestiende 

tot de achttiende eeuw. En dit door het uitoefenen van 

politieke en culturele invloed in grote gebieden van het 

Europese continent. Ook, en zeker niet in de laatste plaats, 

de universiteitsstad Leuven kon bogen op de blijvende 

belangstelling van de familie Arenberg. En dat tot op 

heden. Het kasteel van Arenberg met het omliggende park, 

door de KU Leuven zeer nuttig gebruikt als universitaire 

campus, is een van de indrukwekkende voorbeelden 

daarvan. 

De Arenbergs waren initiatiefnemers van 

grensoverschrijdende multiculturaliteit; intra-Europese 

samenwerkingsverbanden werden in de hand gewerkt 

door multiculturaliteit om te zetten in interculturaliteit. 

Een maatschappelijke opdracht die ook vandaag bijzonder 

actueel is. Avant la lettre hebben de Arenbergs geiĳverd 

voor Europese integratie. De trans- en multinationale 

invloed van de familie, met haar talrijke vertakkingen, 

levert het historische bewijs van de relativiteit van 

grenzen. 

Het hoofdstuk van de Europese geschiedenis dat door 

de huidige tentoonstelling en de begeleidende publicatie 

wordt geïllustreerd, heeft ook een belangrijke zingevende 

draagwijdte. Gebeurtenissen, zeker als die van historische 

aard zijn, hebben ook betekenis. De betekenis van het 

tijdsgewricht dat voor het voetlicht wordt gebracht, 

onderstreept dat Europa niet alleen een geografisch 

continent is maar ook een samenleving van mensen 

op zoek naar gemeenschappelijke waarden. De Europese 

waarden worden tegenwoordig sterk beklemtoond, ook 

omdat zij een wervend karakter hebben. 

Loccident n'est pas un accident is meer dan een 

historische constatering. Het is ook een inspirerende 

boodschap. En die gaat terug op zeer verdienstelijke 

pogingen die in het eigen Europese verleden werden 

ondernomen en behartigd door verlichte geesten en 

vastberaden wegbereiders. In dat verhaal hebben de 

Arenbergs een belangrijke rol gespeeld. Vooral vier 

beginselen zijn hierbij zingevend en toekomstgericht 

gebleken. Een eerste prioriteit was toegespitst op 

het bevorderen van voldoende gemeenschappelijk 

bewustzijn en samenhorigheidsgevoel bij de burgers. 

Daaruit is later met vallen en opstaan de democratische 

bestuursvorm gegroeid. In tweede instantie dienden 

de basisprincipes van de rechtsstaat geleidelijk aan te 

worden geboetseerd. Vervolgens kwam het erop aan in 

heel Europa vrijhandel, markteconomie en vrij verkeer van 

personen te bevorderen. En ten slotte moest zorg worden 

besteed aan de kwaliteit van het leven, de strijd tegen de 

armoede, het organiseren van onderwijs — inclusief hoger 

onderwijs — en het behartigen van de cultuur in al haar 

uitingen. Een aantal hertogen en prinsen van Arenberg 

hebben zich op dit laatste gebied bijzonder verdienstelijk 

gemaakt. In hun eigen tijd hebben zij alvast de bouwstenen 

aangereikt die inmiddels gestalte hebben gegeven aan het 

Europese model. 

De wereld wordt vandaag ons dorp, vooral 

onder invloed van baanbrekende wetenschappelijke 

en technologische uitvindingen, ontdekkingen en 

innovaties. Enorme kansen bieden zich aan, maar ook 

uitdagingen en noodzakelijke aanpassingen die zowel 

maatschappelijke als individuele inspanningen en offers 

vereisen. Scheidingsmuren bouwen lijkt een zaak van 

zelfbescherming, maar leidt in feite tot zelfverminking en 

zelfs tot zelfvernietiging. De geschiedenis van de familie 

Arenberg getuigt integendeel van openheid van geest en 

toekomstgerichtheid. 

Moge deze uitzonderlijke tentoonstelling niet alleen 

een stapsteen zijn maar ook een wegwijzer in de richting 

van een echt en hecht Europa, een vaderland om van 

te houden. 

PROF. DR, EM, MARK EYSKENS 

Minister van staat, Voorzitter Arenbergstichting  
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Les Très Riches Heures 
des ducs d'Arenberg 

De verluchte handschriften van Arenberg 

Voor de enkele geprivilegieerden die de handschriftencollectie van de hertogen van Aren- 

berg te zien kregen, voordat ze aan het begin van de Eerste Wereldoorlog verspreid raakte, 

moet ze een lust voor het oog zijn geweest. De verzameling, die in het Arenbergpaleis aan 

de Kleine Zavel in Brussel werd bewaard, omvatte een honderdtal manuscripten, in hoofd- 

zaak liturgische werken en gebedenboeken voor privédevotie, maar ook enkele profane 

teksten, waarvan sommige in de volkstaal. Samen boden zij een breed panorama van de 

Europese miniatuurkunst van de romaanse tijd tot de zestiende eeuw. Vooral de kwaliteit 

van de stukken, vaak gekozen om hun weelderige versiering en prachtige illustraties, moet 

de bewondering van de bezoekers hebben gewekt. 

Het valt niet mee om de geschiedenis van de collectie te schetsen; het is geen recht- 

lijnig verhaal met mooi afgescheiden etappes! Er werd vrij impulsief gekocht en verkocht, 

niet volgens een bepaalde visie of strategie maar naarmate leden van de familie meer of 

minder belangstelling hadden voor mooie boeken. Vóór de zeventiende eeuw zijn de gege- 

vens uiterst schaars. Tot nu toe kon slechts één verlucht handschrift met een Arenberg 

uit de zestiende eeuw in verband worden gebracht. Het blijft daarbij nog de vraag of dat 

getijdenboek, dat in de jaren 1450 in Noord-Frankrijk of in Doornik tot stand kwam, wel 

voor een lid van de familie werd gemaakt; de kwaliteit is nogal middelmatig, zodat we het 

ons eerder in de handen van een burger dan van een hoge edelman voorstellen. Prins- 

graaf Karel van Arenberg (1550-1616) gebruikte het om er enkele genealogische notities in 

te krabbelen. 

Veel belangrijker is een werk dat onder Karel Maria Raymond, vijfde hertog van 

Arenberg (1721-1778) aan de collectie werd toegevoegd: het beroemde Croj-Arenberggetij- 

denboek, een bijzonder luxueus handschrift met bijdragen van verscheidene miniaturisten 

die omstreeks 1500 in Vlaanderen actief waren. Het is niet onmogelijk dat dit manuscript 

in de hertogelijke verzameling terechtkwam via Anna van Croy, die in 1587 met Karel van 

Arenberg getrouwd was.’ Het bleef zeer lang in de familie en werd pas enkele jaren geleden 

verkocht.* 

Onder Prosper Lodewijk van Arenberg (1785-1861) werd de bibliotheek gereorgani- 

seerd en in de hoofdvleugel van het paleis ondergebracht. De hertog hechtte veel belang 

aan zijn kostbare boeken, die nu deel gingen uitmaken van de overige kunstcollecties. De 

bibliotheek werd inmiddels ook aangevuld met boeken die zijn echtgenote, prinses Lud- 

milla van Lobkowitz (1798-1868), kocht. In 1850 vertrouwde Prosper Lodewijk het beheer 

van de bibliotheek toe aan de schilder Charles de Brou (1811-1877). De Brou had behalve voor 

de laatmiddeleeuwse schilderkunst ook veel belangstelling voor handschriften en incuna- 

belen, en hij was een kenner inzake grafische kunst, numismatiek en archeologie. 

Willem Vrelant en atelier, Dodenmis met een 

bedelaar. Miniatuur in het Arenberggetijdenboek, 

ca. 1460. 

Verlucht handschrift op perkament, 256 x173 mm. 

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig IX 8, 

fol.189 
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Het echtpaar gaf de liefde voor het boek door aan hun zoon Engelbert August 

34.D (1824-1875). Op prille leeftijd bezat hij al het beroemde Album d'Arenberg, een bundel teke- 

ningen die aan de Luikenaar Lambert Lombard (1505/6-1566) en kunstenaars uit diens 

omgeving worden toegeschreven In 1857 bevatte zijn collectie diverse verluchte getij- 

denboeken. Door bemiddeling van Charles de Brou kwam Engelbert August in contact met 

de Gentse hoogleraar Constant Philippe Serrure (1805-1872), die gespecialiseerd was in 

De evangelist Mattheus. 

Miniatuur in het Arenberg-evangeliarium. 

Canterbury, Engeland, ca. 100020. 

Verlucht handschrift op perkament, 302 x191 mm. 

New York, The Morgan Library and Museum, 

M. 869, fol. 17v   

24 DE VERLUCHTE HANDSCHRIFTEN VAN ARENBERG 

de Middelnederlandse literatuur. Serrure bezat een uitgebreide bibliotheek, maar moest 

door geldgebrek zijn boeken van de hand doen. Zo verkocht hij aan de collectie Arenberg 

tientallen drukken over de geschiedenis van België, over literatuur en met name over de 

Nederlandse taal en letteren, maar van zijn manuscripten kwamen er slechts twee in de 

hertogelijke verzameling terecht: een getijdenboek afkomstig uit Sint-Truiden en Die eerste 

bliscap van Maria, een mysteriespel dat midden vijftiende eeuw in Brussel werd opgevoerd.* 

In 1872 kreeg de hertog van Julia Hunyady van Kethely (1831-1919), echtgenote van prins 

Karel van Arenberg (1831-1896), het beroemde Getijdenboek van Filips van Kleef cadeau, 

dat tegenwoordig een van de pronkstukken is van de Koninklijke Bibliotheek van België.” 

Bij zijn dood in 1875 liet Engelbert August een indrukwekkende collectie van vijfen- 

zestig handschriften na, voor het merendeel verluchte codices. Zijn zoon Engelbert Maria 

(1872-1949) lijkt geen belangrijke aanwinsten te hebben verworven, hoewel hij zo goed en 

zo kwaad als het ging de familietraditie voortzette. In 1896 liet hij een inventaris van de 

verzamelingen opstellen, een waardevol document dat interessante informatie bevat over 

de omstandigheden waarin de manuscripten werden bewaard. Sommige lagen uitgestald 

in lage vitrines in de hoofdbibliotheek; in die Collection spéciale bevonden zich nog zeventig 

andere manuscripten, waaronder zevenentwintig getijdenboeken. In 1903 kocht Engelbert 

Maria het kasteel van Nordkirchen in Westfalen. Drie jaar later werden zeven codices uit de 

bibliotheek van het kasteel in de Belgische collectie opgenomen. 

Maar dat was het begin van het einde. In 1903 werd de ‘bijzondere collectie’ in het 

kasteel van Heverlee ondergebracht. Het begin van de Eerste Wereldoorlog betekende voor 

de bibliotheek het doodvonnis. De in Heverlee bewaarde boeken en de schatten van het 

Arenbergpaleis werden ingepakt en in veiligheid gebracht. In 1918 werd het paleis aan de 

stad Brussel verkocht. De bibliotheek werd als Duits bezit beschouwd en in beslag genomen. 

Vanaf 1951 begon hertog Engelbert Karel de kostbare handschriften van de hand te doen. 

Ze verschenen op de markt en kwamen via antiquariaten als J. Seligmann, H.P. Kraus, 

W.H. Schab en A. Laube in prestigieuze verzamelingen terecht, zoals de Koninklijke Biblio- 

theek van België, de Bibliothèque nationale de France, de Pierpont Morgan Library in New 

York en het Getty Museum in Los Angeles. 

Op een niet nader bepaald tijdstip hadden de Arenbergmanuscripten een numme- 

ring® gekregen die de collectie van hertog Engelbert Maria en de manuscripten uit Nordkir- 

chen omvatte. In 1984 wist Claudine Lemaire zevenenzeventig van die handschriften terug 

te vinden.” Sindsdien zijn nog meer genummerde boeken boven water gekomen,” evenals 

werken die niet in de lijst waren opgenomen.“ De reconstructie van de Arenbergcollectie 

gaat nog steeds voort, maar de reeds teruggevonden boeken behoren tot haar belangrijkste 

schatten en geven een duidelijk beeld van haar luister. 

De vroege middeleeuwen in Europa, en vooral de elfde eeuw, zijn schitterend verte- 

genwoordigd, met manuscripten zoals het in Mainz verluchte Sacramentarium dat aan het 

kapittel van Saint-Aubain in Namen werd geschonken,” het Arenberg-evangeliarium in New 

York, een vroegelfde-eeuws Engels handschrift,“ en het Arenberg-evangeliarium in Luik, 

35.9 bekend om zijn band in Maaslands edelsmeedwerk uit de jaren 1150-80.* De gotiek lijkt de 
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Karel van Arenberg voegde zelf data toe aan de 

kalender van dit getijdenboek voor de periode 

1568 tot 1595, waaronder de sterfdatum van zijn 

schoonmoeder, Johanna van Halewijn, zijn huwelijk 

met Anna van Croy en de geboorte van een zoon 

in Brugge. Ook de dood van zijn vader, Jan van 

Ligne, tijdens de Slag bij Heiligerlee in 1568 wordt 

uitdrukkelijk gememoreerd. 

Zuidelijke Nederlanden, ca.1450. Verlucht handschrift op 

perkament, 183134 mm. Cambridge, Fitzwilliam Museum, 

MS 85, fol.10v 
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Adam sal comen met enen blade gedect Ende Yeve oec. 

Regieaanwijzingen in het rood onderbreken de tekst 

van het mysteriespel van Die eerste bliscap van Maria. 

Het werd voor het eerst opgevoerd op de dag van de 

Brusselse Ommegang in 1448 ter gelegenheid van het 

eeuwfeest van de overbrenging van een miraculeus 

Mariabeeld van Antwerpen naar de Onze-Lieve-Vrouw- 

ter-Zavelkerk in Brussel. Het is het eerste spel van 

een cyclus van zeven, waarvan jaarlijks één deel werd 

opgevoerd door het Grote Gilde van de Kruisboog. Het 

geheel staat bekend als de Seven Bliscappen van Maria 

en wordt beschouwd als een van de topstukken uit de 

Middelnederlandse literatuur. In de Eerste Bliscap staat 

de Annunciatie door de engel Gabriël aan Maria centraal, 

maar er wordt ook uitgebreid ingegaan op de zondeval 

en zijn gevolgen voor de mensheid. De boodschap aan 

Maria komt pas helemaal op het eind aan bod, een 

eerste stap naar de verlossing. 

Die eerste bliscap van Maria, Brabant (Brussel?), midden 15e eeuw. 

Handschrift op perkament, 200 x123/125 mm. Brussel, Koninklijke 

Bibliotheek van België, ms. rv 192, p.8 
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De finen vade 

Arenbergs minder te hebben geboeid. Desondanks bevatte hun collectie een prachtig der- 

tiende-eeuws ‘Saksisch’ psalterium* en twee psalteria uit de Lage Landen, het ene wellicht 

uit Henegouwen,“ het andere uit Hoei. Een breviarium ten gebruike van Laon,* een ander 

afkomstig uit Keulen! en een getijdenboek uit Troyes? illustreerden de productie van de 

veertiende eeuw. 

Het zwaartepunt van de collectie vormde ongetwijfeld de kunst van het einde van 

de middeleeuwen, misschien omdat die periode aan de persoonlijke smaak van sommige 

leden van de familie beantwoordde, maar ongetwijfeld ook omdat die manuscripten 

minder zeldzaam waren: wie bereid was ervoor te betalen, kon nog kwaliteitsvolle stukken 

aanschaffen. 

De codices zijn vaak overvloedig geïllustreerd. Zo zijn er bijvoorbeeld twee hand- 

schriften die van essentieel belang zijn voor de kennis van de Noord-Nederlandse minia- 

tuurkunst in de eerste helft van de vijftiende eeuw: het getijdenboek uit de jaren 1415-20 

waaraan de Meester van de Morgan Kindsheidscyclus zijn naam ontleent,” en het nog 

beroemdere Getijdenboek van Catharina van Kleef, waarvan een deel zich in de Arenbergcol- 

lectie bevond.” We kunnen daar nog twee latere Noord-Nederlandse getijdenboeken aan 

toevoegen, die aan de Meesters met de Zwarte Ogen worden toegeschreven.” Een daarvan 

— in de volkstaal?* — getuigt van de uitgesproken belangstelling van de Arenbergs voor de 

Nederlandse taal en cultuur.” 

De Parijse miniatuurkunst van omstreeks 1400 was vertegenwoordigd door het 

Getijdenboek van Saint-Maur, toegeschreven aan de Mazarinemeester.? Toen de Arenbergs 

dit handschrift kochten hadden zij wellicht geen vermoeden van het belang ervan voor de 

geschiedenis van de Vlaamse boekverluchting: de illustraties werden immers door minia- 

turisten uit de Nederlanden gekopieerd, misschien toen het handschrift in het bezit was 

van een dame uit het gevolg van Isabella van Portugal. Sommige bladen ervan inspireerden 

de Meesters van de Gouden Ranken, de belangrijkste groep Brugse verluchters van de jaren 

1415-50, van wie de Arenbergs een getijdenboek bezaten;” zij werden ook gekopieerd door 

de Meesters van Guillebert de Mets, miniaturisten die in de jaren 1415-45 in Gent werkzaam 

waren. Ze zijn in de collectie vertegenwoordigd door het Getijdenboek van Joris van der Meere 

en Barbara van Clessenare. Van der Meere, een burger uit Oudenaarde, liet sommige minia- 

turen bijwerken door Jan de Tavernier (actief ca. 1448/49--62), een van de favoriete boekver- 

luchters van Filips de Goede.” Een andere grote naam, Willem Vrelant (actief ca. 1449-1481), 

een Utrechtenaar die naar Brugge was geëmigreerd, illustreerde omstreeks 1460 de Grandes 

Heures d'Arenberg, een getijdenboek dat zich in nu Los Angeles bevindt.” De Arenbergs 

hadden klaarblijkelijk een eclectische smaak en lieten zich niet altijd door kwaliteitscrite- 

ria leiden. Zij kochten ook eenvoudiger manuscripten die op het moment van de aankoop 

niet op naam van een grote meester stonden. Maar onze kennis is er ondertussen sterk op 

vooruitgegaan: tegenwoordig kunnen we het Getijdenboek van Baudrenghien toeschrijven 

aan een miniaturist uit Henegouwen, wellicht uit Bergen (Mons), de Meester van l'Arbre 

des Batailles.” Een getijdenboek ten gebruike van Doornik dat nu in de Koninklijke Biblio- 

theek in Brussel berust, blijkt het werk te zijn van de Meester van het Gentse Graduale, een 

verluchter die actief was in Doornik of Gent in de jaren 1460-80.* 

De illusionistische ‘Gent-Brugse' stijl, die vanaf circa 1475 zowel de randversieringen 

als de miniaturen zelf veroverde, is in de Arenbergcollectie bijzonder goed vertegenwoor- 

digd. Boekverluchters die rivaliseerden met het realisme van de schilderkunst vielen bij 

de hertogen duidelijk in de smaak. Een van de oudste voorbeelden is een breviarium ten 

gebruike van het Rood-Klooster (Oudergem), gedateerd 1477. Het werd geschilderd door een 

miniaturist uit de omgeving van de Gentse Meester van Maria van Bourgondië.” Van iets 

latere datum is het Getijdenboek van Filips van Kleef, dat waarschijnlijk rond 1485 in Gent 

vervaardigd werd door een groep verluchters onder leiding van de Meester van het Oudere 

  

Gebedenboek van Maximiliaan.” Ook aan het Croy-Arenberggetijdenboek,’* een ander 

pronkstuk van de voormalige collectie, hebben minstens drie miniaturisten meegewerkt, 

waarvan de belangrijkste bekend is onder de naam Meester van de Gebedenboeken van 

omstreeks 1500. Het Arenberggetijdenboek uit de voormalige collectie Beck werd in datzelfde 

milieu versierd en geïllustreerd.” Het Missaal van Marcus Cruyt‚°* abt (1518-1536) van de 

Sint-Bernardusabdij in Hemiksem, is een van de zeldzame getuigenissen van de miniatuur- 

kunst in Antwerpen ten tijde van de grote maniëristen. Het werd kort na 1524. verlucht door 

een medewerker van de Meester van Kardinaal Wolsey. Een ander opmerkelijk manuscript 
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Het Laatste Oordeel. 

Miniatuur in het Arenbergpsalter. 

Hildesheim (2), ca.1230-40. Verlucht handschrift op 

perkament, 250 *x 175 mm, ingebonden tussen houten 

borden uit de 14e-15e eeuw. Parijs, Bibliothèque nationale 

de France, ms. NAL 3102, fol. 1471 
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Miniaturen in het Getijdenboek van Catharina 

van Kleef, ten gebruike van Windesheim: 

Catharina van Kleef in aanbidding voor 

Maria met Kind, en de verkondiging aan 

Joachim. Het beroemde getijdenboek werd 

vóór 1856 in tweeën gesplitst. De folio’s 

werden door elkaar gehusseld en daarna 

în een andere volgorde opnieuw ingebonden 

În twee banden. Een van die banden vond 

via een Parijse boekhandelaar, Jacques 

Joseph Techener, zijn weg naar Karel, prins 

van Arenberg (1831-1896), die het cadeau 

gaf aan zijn echtgenote Julia Hunyady 

van Kethely (1831-1919). Zij schonk het op 

24 juni 1896 aan hertog Engelbert Maria 

van Arenberg. In 1957 werd het door Hans 

Peter Kraus verkocht aan Alastair Bradley 

Martin, die het in 1970 opnieuw via Kraus 

doorverkocht aan de Pierpont Morgan Library. 

Zo werd het uiteindelijk herenigd met het 

andere deel, dat zich bij de familie Rothschild 

bevond en al in 1963 door de Morgan Library 

was aangekocht. 

Utrecht, ca. 1440. Verlucht handschrift op perkament, 

192x130 mm. New York, The Morgan Library and 

Museum, MS M.917/945, fol. 1v-2r 
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is het Obsequiale dat aan de Bruggeling Jan de Witte, eerste bisschop van Cuba (1475-1540), 

werd aangeboden door de franciscaan Nicolas Bureau, wijbisschop van Doornik. Dit unieke 

boek werd rond 1540 in Brugge verlucht door een kunstenaar uit de omgeving van Simon 

Bening (14832-1561).” De geest van de renaissance is ten slotte duidelijk aanwezig in een 

Graduale, versierd en geïllustreerd voor de benedictijner abdij van Sint-Truiden onder abt 

Joris Sarens (1532-1558).2 Dit indrukwekkende koorboek vormt een kostbaar ijkpunt voor 

de geschiedenis van de miniatuurkunst in het Maasland en het prinsbisdom Luik.” 

De handschriftenverzameling van de Arenbergs weerspiegelt het eclecticisme van 

de bibliofielen die ze hebben samengesteld. Ze verraadt een duidelijke voorkeur voor de 

boekverluchting in de Lage Landen, met name de Zuidelijke Nederlanden. Alle perioden 

zijn goed vertegenwoordigd met belangrijke en minder belangrijke werken, dikwijls geli- 

eerd aan prestigieuze opdrachtgevers. Alhoewel toeval of gunstige omstandigheden onge- 

twijfeld een rol hebben gespeeld bij het al dan niet aankopen van bepaalde stukken, blijkt 

uit de keuzes toch de wens om representatieve werken uit alle streken van de Nederlan- 

den te verzamelen, en tevens een duidelijke belangstelling voor de Nederlandse taal. We 

kunnen dan ook stellen dat de krachtlijnen van het aankoopbeleid van Engelbert August, 

die in 1867 in een brief van Charles de Brou aan Constant Serrure zijn vastgelegd,*° bepalend 

zijn geweest voor de aanblik van deze buitengewone verzameling. 
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Joris van der Meere in aanbidding voor Maria met Kind. 

Miniatuur in het Getijdenboek van Joris van der Meere 

en Barbara van Clessenare. 

Meester van Guillebert de Mets, Gent, 1420-30; overschilderingen 

door Jan de Tavernier, Oudenaarde, ca.1450-60. Verlucht handschrift 

op perkament, 180 x 130 mm, ingebonden in originele gestempelde 

kalfsleren band. Parijs, Bibliothèque nationale de France, 

ms. NAL 3112, fol. 6ov 

Filips van Kleef en zijn beschermengel. Miniatuur in het 

Getijdenboek van Filips van Kleef, heer van Ravenstein, 

ten gebruike van Rome. 

Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I, Gent, 

ca.1485. Verlucht Latijns handschrift op perkament, 130 x 90 mm. 

Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 

ms. Iv 49, fol. 121v 

  

Deze tekst is in ruime mate gebaseerd op de fundamentele 

bijdragen van Lemaire 1984 en Roegiers 2002. 

Fitzwilliam Museum, Cambridge, MS 85. Zie Morgan/ 

Panayotova 2009, 104-105, nr. 178. 

Smeyers/Van der Stock 1997, 130, nr. 6. 

Oud nr. 48. Zie [Hamburg, Antiquariat Dr. Jörn Günther] 

Catalogue 9, Hamburg 2008, 130-135, nr. 23; As-Vijvers 

2013, 404-405. 

Cabinet des Estampes, Luik. Zie Roegiers 2002, 365; 

Denhaene 1996. Volgens Denhaene is de aankoopdatum 

niet bekend; mogelijk werd het album gekocht door hertog 

Lodewijk Engelbert of door prins August Maria Raymond. 

Oud nr. 58. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms, IV 192. Zie Lemaire 1984, 97. 

Oud nr. 72. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms. Iv 40, Zie Smeyers/Van der Stock 1997, 136-137, nr. 8. 

De nummers zijn doorgaans met inkt aangebracht aan de 

binnenkant van het voorplat, bij sommige boeken op een 

gedrukt wit of rood vierkant etiket op de rug. Zie Lemaire 

1984, 37. 

Lemaire 1984, 100-106. 

Bijvoorbeeld: oud nr. ro, Breviarium van Rijsel 

(Les Enluminures, TM 307); nr. 35, Obsequiale van Jan de 

Witte (voorheen [Hamburg, Antiquariat Jörn Günther] 

Passion of Collecting. A Selection of Illuminated Manuscripts, 

Miniatures, Early Printed Books. Brochure no. rr, 

Hamburg 2009, nr. 11); nr. 42, Breviarium van Utrecht 

(Les Enluminures, TM 306). 

Fragment van een Doornikse Bijbel, ca. 1270 (Morgan 

Library and Museum, New York, MS G 34); Riga, Aurora, 

Duitsland, 1188 (Yale, Beinecke Rare Books & Manuscript 

Library, Marston MS 34); Missaal van Marcus Cruyt 

(privécollectie); Recueil de Froissart (Newberry Library, 

Chicago, MS Ry 63-1625). 

Oud nr. r. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 

MS Ludwig v 2. 

Oud nr. 2. Morgan Library and Museum, New York, 

MS M 869. 

Oud nr. 3. Grand Curtius, Luik, ms. 60/360 (G.C. ADC.25C. 

1960.010858). Over de band, zie Milliet 200912. 

Oud nr. 4. Bibliothèque nationale de France, Parijs, 

IS. NAL 3102. 

Oud nr. 14. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms, Tv 10. Zie Oliver 1988, 160-161. 

Oud nr. 82. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms. Iv 36. Zie Oliver 1988, 244-246. 

Oud nr. rr. Bewaarplaats onbekend (veiling Christie's, 

Londen, 22 mei 1981, nr. 3). 

Oud nr. 76. Bibliothèque nationale de France, Parijs, 

IS. NAL 3105. 

Oud nr. 12. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms. IV 427. 

Oud nr. 79. Morgan Library and Museum, New York, 

MS M 866. Zie New York 1990, 59-60, nr. 12. 

Oud nr. 71. Morgan Library and Museum, New York, 

MS Mm 917/945. MS 945 maakte deel uit van de Arenberg- 

collectie. Over deze manuscripten zie Nijmegen 2009. 

Het Getijdenboek van Katharina van Wassenaer (oud nr. 26; 

Universiteitsbibliotheek, Leiden, PPL 3091) en een 

getijdenboek bewaard in het Stark Museum of Art, Orange 

(Texas), inv. 11900-06 (oud nr. 28). 

Het manuscript in Orange (zie noot 23 hierboven). 

25 Naast andere manuscripten in het Nederlands vermelden 

we ook een psalter-getijdenboek in het Latijn afkomstig 

uit de abdij van Mariënwater (oud nr. 21; Houghton 

Library, Harvard, MS Typ 97); een getijdenboek ten 

gebruike van Kamerijk met rubrieken in het Nederlands 

{oud nr. 22; Bryn Mawr College Library, MS 24). In de 

Koninklijke Bibliotheek van België: een Brugse Vita Jesu 

Christi uit 1436 (ms. rv 133), de Wonde Christi (oud nr. 29; 

ms. Iv 177) en een wellicht Gents getijdenboek (oud nr. 67; 

ms. Iv 363). Over de Vita, zie Brussel 1969, 70, nr. 54. 

Oud nr. 83. Bibliothèque nationale de France, Parijs, 

MS. NAL 3107. 

Oud nr. 69. Bewaarplaats onbekend. Verkocht door Lathrop 

C. Harper aan Zeitlin & Verbrugge (Los Angeles). 

Oud nr. 68. Bibliothèque nationale de France, Parijs, 

MS. NAL 3112. Zie Bousmanne/Delcourt zorr, 165, nr. 17. 

Oud nr. 18. The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 

MS Ludwig rx 8. Zie Kren/McKendrick 2003, 117-119, nr. 15. 

Oud nr. 20. Stark Museum of Art, Orange, inv. 1190006. 

Onuitgegeven. LArbre des batailles is een didactisch 

traktaat van de Provengaalse auteur Honoré Bovet. 

Oud nr. 24. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms. Iv 361. Onuitgegeven. 

Oud nr. 66. Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel, 

ms. IV 860. Zie Brussel 1975, 91-93, nr. 45; Kren/ 

MeKendrick 2003, 152-153, nr. 24. 

Zie noot 7 hierboven. 

Zie noot 3 hierboven. 

Lemaire 1984, 105, bewaarplaats onbekend. Zie [Londen, 

Sotheby's] The Beck Collection of Illuminated Manuscripts, 

Monday 16 fune 1997, Londen 1997, 342-352, nr. 32. Voor 

de toeschrijving: B. Brinkmann, Die flämische Buchmalerei 

am Ende des Burgunderreichs. Der Meister des Dresdener 

Gebetbuchs und die Miniaturisten seiner Zeit, 1. Textband, 

Turnhout 1997, 313-315. 

Privécollectie. Zie Kren/McKendrick 2003, 508-sro, nr. 170. 

Zie noot ro hierboven. 

Oud nr. 74. Provinciale Bibliotheek Limburg, Hasselt, 

KPL-61-001. Zie Leuven 1986, nr. 5, 89-97. 

De Arenbergcollectie bevatte nog andere ‘Gent-Brugse’ 

getijdenboeken, zoals bijvoorbeeld het vermoedelijk 

Gentse handschrift dat in Brussel wordt bewaard 

(oud nr. 67; ms. rv 363), of ms. rv 305 (oud nr. 84) uit 

dezelfde collectie. 

Lemaire 1984, 83-84. 
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