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voor iemand uit Doornik (Londen, Sotheby's, 16 juni 1997, lot 23). 

Bovendien heeft Jacques Pouille, die in 1445 in Doornik werkte, 

het gebonden en in de litanieën staat het feest vermeld van 

H. Eleutherius, de patroon van deze stad. 

Het is best mogelijk dat de nauwgezette samenwerking 

van de drie miniaturisten bij de verluchting van de Roman de 

Mélusine geleid werd door een andere persoon aan wie men de 

supervisie opgedragen had over het kopieerwerk, de verluchting 

en het inbinden van het handschrift, een soort ‘ondernemer van 

het boek’, die men in Parijs en Brugge een librariër noemde. 

Eén naam komt spontaan naar boven: Guillebert de Mets, de 

Geraardsbergse kopiist die zichzelf librariër van Jan zonder Vrees 

noemde toen hij de colofon van een Sidrac voor de hertog onder- 

tekende (Den Haag, KB, ms. 133 A 2). De paleografische analyse 

van de Roman de Mélusine toont aan dat het waarschijnlijk om 

een autograaf van Guillebert gaat. 

De opdrachtgever en/of eerste bezitter van dit handschrift is 

onbekend. Later bevond het zich in de verzameling van Filips van 

Kleef, heer van Ravenstein (1456-1528). 

Bibliografische oriëntatie: Vanwijnsberghe 2007a, p. 236-240, 243, 244, 
246 en 284 ; Hans-Collas en Schandel *** 
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vore fore De foze emuaronna 

fatso tour Sho fen Sonme 
eagen Dun, rp mere Meupe 

= ILL. 98 

Mélusine, veranderd in een draak, 

vliegt boven het kasteel van Lusignan. 

Coudrette, Roman de Mélusine, Parijs, BNF, ms. fr. 12575, f. 86r. 

Zuidelijke Nederlanden (Gent ?), tussen 1409 en 1419 * Perkament, ij + 252 + iff, ca. 13540 x103 mm, 28 volbladminiaturen, 12 medaillons, 

1 gehistorieerde initiaal « Herkomst: Jan zonder Vrees « Parijs, BNF, ms. n.a.l. 3055 

Dit getijdenboek ten gebruike van Rome is naar alle waarschijn- 

lijkheid gemaakt voor Jan Zonder Vrees, de hertog van Bourgondië 

(1404-1419), wiens wapenschild en emblemen we terugvinden 

op en rond de miniatuur de H. Andreas, de patroonheilige van 

Bourgondië (f. 172v). De aanwezigheid van een leeuw die klaar 

staat om een wolf aan te vallen in de marge van de miniatuur 

van het Hemelshof (f. 195v) zinspeelt op de vijandschap tussen 

Jan Zonder Vrees (de leeuw) en zijn neef Lodewijk van Orléans 

(de wolf) ten tijde van de bekende strijd tussen de Armagnacs en 

Bourgondiërs, die op aansporen van Jan zonder Vrees eindigde 

in de moord op Lodewijk in november 1407. De ongewone aan- 

wezigheid van de H. Leonardus (f. 164v), patroon van de gevan- 

genen, in de suffragiën verwijst waarschijnlijk naar de lange 

gevangenschap van Jan, die na de nederlaag in Nicopolis in sep- 

tember 1396 in handen was gevallen van de Turken. Opvallend 

is tenslotte de afbeelding van de Zwaanridder Lohengrin, zoon 

van Parsifal, onderaan de miniatuur met de voorstelling van 

Pinksteren (f. 28v). Deze was populair bij de hertogen van Kleef, 

die beweerden van hem af te stammen. Dat de Zwaanridder in 

dit getijdenboek is afgebeeld kan men op verschillende manie- 

ren interpreteren: voor sommigen zou dit erop wijzen dat Jan 

zonder Vrees het boek liet maken voor zijn dochter Maria van 

Bourgondië, de echtgenote van Adolf rv van Kleef; voor anderen 

zou ze een geschenk zijn van de schoonzoon aan zijn schoonva- 

der. In elk geval is duidelijk dat de hertog van Bourgondië een 

centrale rol speelt in de ontstaansgeschiedenis van dit buiten- 

gewoon getijdenboek. Tenslotte is er nog een detail dat toelaat 

het boek te dateren: Jan zonder Vrees nam pas vanaf 1409 de 

waterpas aan als embleem. 

Het boek ligt open op de schitterende miniatuur van de H. 

Christophorus. Hij is één van de zesentwintig heiligen die in 

de suffragiën worden vermeld. Volgens de traditie, die bekend 

was via de Legenda aurea van Jacobus de Voragine, bekeerde 

een heremiet deze reus tot het christelijk geloof. Christophorus 

voelde zich geroepen om veerman te worden en reizigers te hel- 

pen bij het oversteken van een rivier die gevreesd was omwille 

van zijn hoge golven. Op een dag vroeg een kind om de overtocht 

op zijn schouders te mogen maken. Maar tijdens de overtocht 

bleef het water stijgen en werd het kind steeds zwaarder, tot de 

reus bijna bezweek onder de last en ternauwernood de andere 

oever kon bereiken. Eens ze behouden aangekomen waren 

maakte de vreemde reiziger zich bekend: het was Christus zelf, 

die zijn dienaar op de proef had gesteld. De verluchter heeft dit 

verhaal kracht bijgezet met anekdotische details die niet voorko- 

men in de Legenda aurea. Zo zien we in de rechterbovenhoek een 

heremiet die met zijn lantaarn licht geeft aan de reus, terwijl een 

andere man op een boot vanaf de andere oever het hele gebeu- 

ren gadeslaat. Een witte beer komt uit zijn hol en observeert het 

tafereel. De uil die daartegenover in een boomtop zit, negeert de 

inspanningen van Christophorus. 

De miniaturist die deze verluchting schilderde noemen wij de 

Meester van het Getijdenboek van Jan zonder Vrees. We kennen 

zijn miniaturen slechts uit twee handschriften, namelijk dit boek 

en een getijdenboek voor het gebruik van Atrecht, dat bewaard 

wordt in New York (PML, ms. M. 439; ill. 6). Hij steunde nog in 

grote mate op de modellen en de stijl van de pre-Eyckiaanse 

verluchters, die in het begin van de 15% eeuw in Brugge actief 

waren. De Johannes de Doper in het getijdenboek van New York 

(f. 21v) is bijvoorbeeld een bijna exacte replica van de afbeel- 

ding in een getijdenboek voor het gebruik van Rome dat tot de 

Glasgow-Rouengroep behoort (Rouen, BM, ms. 3024 [Leber 137], 

f. 102v). In de Brugse productie vindt men vaak een bepaald type 
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tegelvloeren (f. 160v), soms met meanders (f. 204v), net als de 

gewoonte een schaduw te schilderen op het punt waar de vloer 

samenkomt met de achtergrond van geometrische motieven. 

Ook de illusionistisch geschilderde omkadering met op elke hoek 

een vierblad treft men vaak in deze Brugse producten (f. 164v) 

aan. Een van de meest in het oog springende kenmerken van de 

miniaturen in dit Parijse getijdenboek is de manier waarop figuren 

of voorwerpen bijna ongemerkt uit de omlijstingen tevoorschijn 

komen. De rotspartij rechts en de kluizenaarswoning erboven 

zijn er sprekende voorbeelden van. Een soortgelijke vitaliteit 

brengt de monumentale figuur van Christophorus tot leven: hij is 

gehuld in een wijd plooienkleed dat nog zeer soepel geschilderd 

is volgens de conventies van de Internationale Gotiek, maar zijn 

verweerde aangezicht, de verwarde haardos met krullende lok- 

ken, zijn knoestige knieën en zijn rechterhand, gewikkeld in een 

mouw die rond zichzelf is gedraaid, zijn allemaal elementen die 

met grote kracht gemodelleerd zijn en het personage een sterke 

fysieke aanwezigheid geven. De verluchter gebruikte zowat alle 

vlakken in de miniatuur om de com- 

positie te verlevendigen. De golflijnen 

van het water zijn blauw gestreept en 

suggereren een sterke stroming. De 

pointillistische hemel is met een roze 

glacis bespikkeld en harmonieert met 

de kleding van de reus. Zo is het hele 

tafereel in een bepaalde sfeer gedom- 

peld, als ware het einde der tijden 

nabij. De lichte rode toetsen in de stok 

van Christophorus en de rode kaproen 

van de man in de boot versterken op 

discrete wijze de subtiele harmonie van 

de roze en blauwe kleuren die de, overi- 

gens sobere, randversiering domineren. 

Hoewel hij soms met hen wordt 

verward, vertegenwoordigt de Meester 

van het Getijdenboek van Jan zonder 

Vrees naar onze mening een generatie 

verluchters die onmiddellijk vooraf- 

gaat aan de Meesters van Guillebert 

de Mets. Hoewel deze groep aan hun 
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De H. Christophorus. 

Getijdenboek ten gebruike van Rome 

Parijs, BNF, ms. n.a.l, 3055, f. 178v. 

voorloper composities, motieven en decoratieve elementen 

hebben ontleend, namen zij geenszins de voortreffelijk tactiele 

en gevoelige penseeltoets van deze meester over. Daardoor ver- 

loren hun figuren aan gewicht en présence en lijken ze relatief 

vlak in vergelijking met die van de Meester van het Getijdenboek. 

Bovendien putten de Meesters van Guillebert de Mets frequent 

uit het repertoire van de Parijse verluchters van hun tijd, in 

het bijzonder van de Meester van Boucicaut en de verwante 

Mazarinemeester, van wie ze de composities soms volledig over- 

namen. Met de eigen Zuid-Nederlandse traditie bleef alleen een 

onrechtstreekse band over, onder andere via de modellen van de 

Meester van het Getijdenboek, zoals in de Johannes de Doper van 

Cambridge (G&C Coll, ms. 241/127, p. 106). 

In het Getijdenboek van New York werkte de Meester van het 

Getijdenboek van Jan zonder Vrees samen met Jean Semont, een 

Doorniks verluchter die tot 1414 actief was. Beiden gebruikten 

verwante motieven en schilderden soepele uitlopers van lijsten 

en initialen die uitmondden in gelijkaardige draken. Een derde 

 



hand, een volgeling van Jean Semont, maakte een synthese van 

deze twee stijlen. Door de taakverdeling tussen dit drietal rijst de 

vraag naar de plaats van de werkplaats van de Meester van het 

Getijdenboek van Jan zonder Vrees, Zijn banden met het Brugse 

milieu, waar hij misschien een deel van zijn opleiding genoot, 

een zeker gebrek aan interesse voor de Parijse kunst van zijn tijd 

en ook bepaalde bijzonderheden in de tekst van het getijden- 

boek (de litanieën bijvoorbeeld) wijzen eerder in de richting van 

DE MEESTERS VAN GUILLEBERT DE METS 

Gent dan van Doornik. Maar het valt niet te loochenen dat deze 

uitzonderlijke verluchter, zelfs indien hij een Gentenaar was, net 

als zijn volgelingen in de groep de Mets op regelmatige basis 

professionele contacten onderhield met zijn Doornikse collega's. 

Bibliografische oriëntatie: Leroquais 1939; Vanwijnsberghe 2007a, p. 53-72; 

Hans-Collas en Schandel ***, 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 

Augustinus, De civitate Dei, Franse vertaling met commentaar 

van Raoul de Presles (deel 2} 

Zuidelijke Nederlanden, Geraardsbergen (tekst), Gent? (verluchting), ca. 1420-1435 * Perkament, 323 + ii ff, ca. 480 x 350 mm, 

1 halfbladminiatuur, 11 kleine miniaturen - Herkomst: Gui Guilbaut « Brussel, KBR, mss, 9005-9006 

Dit handschrift is het tweede volume van een Civitas Dei (Stad 

Gods) die gemaakt werd voor Gui Guilbaut (t 1447), een hoge 

financiële ambtenaar van de Bourgondische hertogen. Hij kwam 

uit de streek van Hesdin en begon zijn carrière als sommelier 

de corps van Filips de Stoute alvorens ontvanger te worden in 

het baljuwschap Hesdin. Onder Jan zonder Vrees was hij ont- 

vanger van Artois. Vanaf 1423 werd hij raadsheer van Filips de 

Goede die hem bevorderde tot hogere functies: zo werd hij 

Algemeen Ontvanger van alle Financiën, Tresorier van de Orde 

van het Gulden Vlies en lid van de Hertogelijke Raad. Tenslotte 

oefende hij in de Rekenkamer te Rijsel het topambt uit van 

Eerste Rekenmeester. Gui Guilbaut werd heer van Ligny, van 

Quesnoy en Bruay. Tijdgenoot Jacques du Clercq zei over hem 

dat hij ‘feit touts ceulx de son lignaige riches, tant par les offices 

et benefices qu'il leur faisoit avoir du duc, comme les biens qu'il 

leur faisoit’. Guilbaut was eigenaar van hôtels in Hesdin en Rijsel 

en liet een kasteel bouwen in Bruay-la-Buissière, ten zuiden van 

Béthune. 

Zoals andere hoge ambtenaren aan het Bourgondisch Hof 

bezat Gui Guilbaut enkele belangwekkende boeken. Slechts één 

ervan bleef bewaard: een luxueuze Civitas Dei in twee delen, die 

zijn wapen draagt (Brussel, KBR, ms. 9005, f. 3r). De De civitate 

Dei was geschreven tijdens de turbulente periode na de val van 

Rome in 410 en was bovenal een apologie van het christelijk 

geloof, een historisch-filosofisch geschrift dat wilde aantonen 

hoe het christendom de stuwende kracht was die het lot van de 

wereld bepaalde. De tekst besteedde dan ook veel aandacht aan 

Bijbelse en klassieke geschiedenis. Deze fundamentele tekst van 

het christendom was al vanaf het ontstaan een standaardwerk 

en er bleef een niet aflatende belangstelling voor bestaan, vooral 

omwille van de politieke draagkracht ervan. Men aanzag de 

Civitas Dei als een aansporing tot het stichten van een christe- 

lijke stad op aarde waar de spirituele macht sterker zou zijn dan 

de wereldlijke. De Franse vertaling, die koning Karel vin opdracht 

gaf aan zijn raadsheer Raoul de Presles (1371-1375), bezorgde het 

werk een nog ruimere verspreiding. 

Precies dit thema wordt voorgesteld in het frontispice van 

het tweede volume, bij de aanvang van het elfde boek. De reus 

Nimrod, ‘de grote jager tegen God’, leidt er op aanraden van 

een demon de bouw van Babylon. Zoals we op de stadswallen 

en onderaan de miniatuur kunnen lezen, blijkt deze stad de ‘cité 

de confusion’ te zijn. Duiveltjes fladderen boven de stad, ruk- 

ken daken en schouwen van de huizen en nemen de koepel weg 

van een groot gebouw dat door vergulde steunbogen wordt 

gestut: de Toren van Babel. Deze monstertjes voeren de wil 

uit van Jahweh die de hoogmoed van de bouwers wil straffen 

door spraakverwarring te zaaien (Gen. 11, 1-9). Zo zullen ze hun 

hoogmoedig project niet tot een goed einde kunnen brengen en 

omdat ze elkaar niet meer begrijpen worden ze veroordeeld om 

zich te verspreiden over de hele wereld. De Drieëenheid over- 

stijgt de aardse stad en verschijnt als een Janushoofd in een 

wolk: Vader en Zoon worden gekroond door het rode vuur van 

de Heilige Geest en rondom hen houden engelen banderollen 

vast met het opschrift ‘Cité de Dieu’. Deze complexe iconogra- 

fie is geconcipieerd door iemand met een grondige kennis van 

zowel de inhoud als de betekenis van de tekst, want deze minia- 

tuur stelt geen specifieke passage van de Civitas Dei voor maar 

synthetiseert in één treffend beeld allerlei verwijzingen die her 

en der in de tekst staan. Zo verschijnt de reus Nimrod pas in 

het zestiende boek, zowel in de tekst van Augustinus als in de 

commentaar van Raoul de Presles: beiden duiden hem echter 

aan als stichter van Babylon. De passages over de bouw van de 

stad en de goddelijke straf worden doorgaans in het begin van 

dit zestiende hoofdstuk uitgebeeld, In deze Civitas Dei werden 

ze verplaatst naar het begin van het tweede volume en krijgen 

zo een meer universele betekenis. De bouw van Babylon werd 

hier vervangen door de Schande van Noah, een thema dat dan 

weer beter past bij het zestiende hoofdstuk, waarin veel aan- 

dacht geschonken wordt aan de afstamming van de bouwer 

van de Ark. Deze vernieuwende afbeeldingencyclus startte een 

iconografische traditie die vooral in de Zuidelijke Nederlanden 

navolgers had, in het bijzonder Jan De Tavernier (Straatsburg, 

BNU, ms. 523; zie ill. 140). 

Dit frontispice, evenals de overige miniaturen in het tweede 

deel van de Civitas Dei, werd geschilderd door een van de 

belangrijkste verluchters van de De Metsgroep die wij voorlo- 

pig Meester B van de Decamerone noemen (Parijs, Arsenal, ms. 

5070). Hij is ook de auteur van de miniaturen van een getijden- 

boek bewaard in Brussel (Brussel, KBR, ms. 10772) en van de 

meeste miniaturen in de quasi-identieke getijdenboeken in het 

Vaticaan (Vaticaanstad, BAV, ms. Ottob. lat. 2919) en Bologna 

(BU, ms. 1138; zie ill. 89). Binnen deze groep is hij een oudere ver- 

luchter die nog sterk aanleunt bij de verfijnde werkwijze van de 

Meester van het Getijdenboek van Jan zonder Vrees. Hij maakte 

overvloedig gebruik van goudblad en vooral van zilver, dat nu 

deels geoxideerd is, overdekt met een gekleurde, vaak gespik- 

kelde glacis. Zo hangt er bijna altijd een onweerslucht boven zijn 

landschappen, die opgebouwd zijn uit een natuurlijke planten- 

groei, heuveltoppen en puntvormige gelaagde rotsen die zich 

aan de einder opstapelen. De grond lijkt een aaneenschakeling


