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194 CATALOGUS 

Het boek ligt open bij de miniatuur met de Verering van Maria en het Kind door 

drie religieuzen. Dit thema is typologisch nauw verwant met de iconografie van de 

sacra conversazione, een motief dat frequent voorkomt op Doornikse grafplaten 

rond 1400 (kathedraal van Doornik: grafplaat van Jean Cottrel, tussen 1395 en 

1400; van Nicolas de Seclin, ca. 1400; van Jack Isack, 1401; van Jacques Polès, ca. 

1400). Zoals bij de Verering van de Riegle, worden één of verschilende prianten 

knielend voorgesteld voor Maria en Kind (of andere motieven zoals de Zegevierende 

Christus of de Drievuldigheid), al dan niet begeleid door hun beschermheilige. Dit 

thema komt ook voor in de Vlaamse kunst, bijvoorbeeld in de bekende Belle- 

Madonna van Ieper, gedateerd omstreeks 1420. 

Lit: ES. SOIL DE MORIAMÉ, Règlement des soeurs de |’ hôpital Notre-Dame à Tournai, 

1238, in Bulletin de Académie royale d'archéologie de Belgique, 1, 1925, p. 74-79; 
DOGAER, 1987, p.20, 25, 26; M. LAUWERS en W. SIMONS, Béguins et béguines à Tour- 

naìi au bas moyen âge. Les communautés béguinales à Tournai du Xllle au XVe siècle (Tor- 
nacum, 3), Doornik-Louvain-la-Neuve, 1988, p. 24-25. — Tekstuitgave: A. DELANNOY, 

Notice historique des divers hospices de la ville de Tournai, Doornik, 1880, p. 21-29; J. 
PYCKE, Documents relatifs à !’ administration de P hôpital capitulaire Notre-Dame de Tour- 
nai, du XHle au XVe siècle, in Annales de la Société belge d’ histoire des hôpitaux, 8, 1970, p. 

3-54; D. DUPRIEZ, L'hôpital Notre-Dame à Tournai (onuitgeg. licentiaatsverh., Brussel, 
1972). 

Tent: J. PYCKE, Les miniatures de la règle des soeurs de U hôpital Notre-Dame de Tournai, 

in Catalogue de l’exposition Trésors Sacrés. Cathédrale de Tournai, Doornik, 1971, p. 59-61, 
nr. 23-26. 

D.V. 

62 (55). Riegle et ordenance des soers del hostelerie Nostre Dame de Tournay. — 
Doornik, ca. 1400. 

Doornik, Bibliothèque de la Ville, ms. 24. 

Codex; perkament; 1+16 folia; blad en bladspiegel resp. 225 x 165 mm en 143 x 98 mm; 
geen foliëring; t kolom, 22 regels; reclame (8vo); ingevoegd blad i. Middelfrans; gotisch 
boekschrift. 12 kleine miniaturen; penwerkinitialen van 1 à 2 regels (met bladgoud in de aan- 
vangsletter van 4 regels). Moderne kartonnen band bedekt met papier, zonder versiering. — 
Afb. 67. 

Dit handschrift is een tweede exemplaar van de Regel bewaard in de Kathedraalbi- 
bliotheek (zie nr. 61). Vier kopieën zijn eigenlijk gekend, waarvan twee van om- 

streeks 1400 dateren. De twee boeken komen bijna perfect overeen, zowel wat 

betreft de stijl, het kleurengebruik en de compositie. De codicologische analyse 

bevestigt nog de nauwe verwantschap tussen de twee boeken: beide bestaan uit twee 
katernen, met één horizontale reclame op fol. 8vo, De teksten en de grootte van de 

bladzijden en van de miniaturen zijn ook identiek. Enkele lichte verschuivingen doen 

zich voor in een aantaì composities: op fol. 8 b.v, met de voorstelling van de hospi- 

taafkanunnik die het reglement voorlegt aan twee religieuzen, wordt op de versie van 

de Doornikse Stadsbibliotheek een derde non toegevoegd. De voorstelling van twee 

religieuzen die een bedlegerige zieke verzorgen (fol. 7) getuigt van een grotere zin 
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196 . CATALOGUS 

voor details in het exemplaar van de Stadsbibliotheek dan in dit van de kathedraal: 

terwijl één van de nonnen de zieke voedt met een lepel, bereidt de andere een kruik 
met drank. Dit laatste detail wordt niet teruggevonden in laatstgenoemd handschrift. 

Door die „meerwaarde” aan details, zou dan ook de Regel van de Stadsbibliotheek 

als kopie beschouwd kunnen worden. Er dient daarbij toegevoegd dat de ruimtelijke 

opvatting van beide handschriften wezenlijk verschilt: de personages van het exem- 

plaar uit de kathedraal zijn samengeperst, gepropt in de illusionistische omlijsting, 
die ze vaak overschrijden. De Aanbidding van Maria en het Kind is in dit opzicht 

veelzeggend. De drie geknielde zusters „overlappen” elkaar en de kledij van de 

rechts gesitueerde non strekt zich uit buiten de omlijsting. Op het tafereel met de 

Verering van Maria van de Stadsbibliotheek daarentegen is meer „lucht” voorzien 
tussen de personages, die perfect passen binnen de limieten van het raam. Deze 

„verbeterde” ruimtelijke opvatting — ook kenmerkend voor de andere taferelen van 

het exemplaar uit de Stadsbibliotheek — is wellicht te verklaren door een aanpassing 

van het oorspronkelijk ontwerp in de kopie. Een laatste element pleit voor een iets 

vroegere datering van het boek bewaard in de kathedraal: het schrift is van oudere 

datum dan in het handschrift van de Stadsbibliotheek. 

Hoe het ook zij, die twee handschriften vormen een heel zeldzaam en bijzonder 

boeiend voorbeeld van exacte kopie. Ze zijn ongetwijfeld ontstaan in hetzelfde 

Doornikse atelier, het ene kort na het andere. 

Lit: naast de lit. i.v.m. voorgaand nummer, zie ook: A. DE LA GRANGE en L. CLOQUET, 

Etudes sur l'art à Tournai et sur les anciens artistes de la ville, in Mémoires de la Sociëté his- 

torique et littéraire de Tournai, 21, 1888, p. 9; P. FAIDER, Catalogue des manuscrifs con- 

servés à Tournai, Gembloers, 1950, p. 193-194; PANOESKY, p.109; ROGERS, p. 141, 152. 
D.V. 

  

  

   


