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67 Pèlerinages 

Zuidelijke Nederlanden (Artois?), omstreeks 1400. 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 10176- 
78. 

MANUSCRIPT perkament; III + 302 + III fols.; 317 x 228 
mm; 2 miniaturen van een hele pagina, 48 miniaturen 

van klein formaat en 67 miniaturen van een halve 

pagina (2 niet uitgevoerde miniaturen op de fol. 23v 

en 184); gotische textura. 

INHOUD Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de la vie 
humaine (fol. 1-113); Pèlerinage de l'âme (fol. 113v- 
201r); Pèlerinage de Jésus-Christ (fol. 201v-298v); Prière 
à la Vierge (fol. 299r-300v). 

BAND Moderne band in kalfsleer met marmering, 

19de eeuw.



HERKOMST Behoorde toe aan een benedictijnermon- 
nik van de familie de Guines (wapenschild op fol. 
29gr); vermeld in de inventaris van de Bibliotheek van 
Bourgondië vanaf 1467-1469; meegenomen door de 
Fransen in 1794; bewaard in de Bibliothèque nationale 
de France in Parijs en teruggegeven in 1815. 

BIBLIOGRAFIE Bousmanne en Van Hoorebeeck 2000: 

197-204. 

fol. 193r: 

Ontmoeting van de pelgrim met Hoogmoed te 

paard op Vleierij 

Deze Pèlerinage van Brussel, nog een monument in 

pre-Eyckiaanse stijl, heeft lang niet al zijn geheimen 

prijsgegeven. Het is een fascinerend manuscript van 

een weergaloze rijkdom en buitengewoon fantasie- 

rijk, zowel in de originaliteit van de afgebeelde the- 
ma’s als in de picturale voorstelling ervan. In de 
geschiedenis van de Vlaamse verluchting omstreeks 

1400 blijft dit manuscript een uniek stuk, een vallen- 

de ster als het ware: er is geen voorgeschiedenis van 

bekend en er is tot dusver geen enkel verlucht hand- 

schrift gevonden dat ermee in verband kon worden 
gebracht. Het lijkt ook geen school te hebben 

gemaakt. Op een zeldzaam intelligente manier is een 
visionair verluchter — misschien bijgestaan door een 

assistent — erin geslaagd een beeldenrepertoire te 

creëren van 117 miniaturen met een dramatische 

intensiteit die perfect aansluit bij de inhoud van de 

verschillende Pèlerinages. Het gaat om de initiatie- 

tocht, vol listen en lagen, van de menselijke ziel op 

aarde en in het hiernamaals, wanneer ze voor het 

hemels gerecht moet verschijnen. 

Het boek ligt open op een gevechtstafereel, een 
krijgsgewoel dat meteen doet denken aan de compo- 

sitie van een wandtapijt: twee kampen staan tegen- 

over elkaar en leveren, in een kluwen als een nest 

adders, genadeloos slag met elkaar. De ‘roden’ zitten 

stevig in het zadel, zetten aan de rechterkant een mas- 

sale aanval in en dienen de ‘blauwen’, die op het punt 

staan te bezwijken, een verpletterende nederlaag toe. 

De miniatuur is verdeeld in twee verticale registers: 

rechts het kamp van de overwinnaars, in felgekleurde 

wapenrusting en met gouden helmen op het hoofd. 

De ruiter op de voorgrond heeft zijn lambrekijn 

weten te bewaren en zijn kroon staat in wankel even- 

wicht op zijn hoofd op het moment dat hij valt, een 

detail dat een bijzondere dynamiek geeft aan de com- 

positie en de kracht van de schok suggereert. De groep 

rukt op in gesloten gelederen en in een perfecte sym- 

metrie, een bewijs van de sterke organisatie en de dis- 

cipline van de scharlakenrode troepen. Daartegenover 

CATALOGUS 

staan de verliezers, blootshoofds en met verwilderde, 

van pijn verwrongen gezichten. Hier is geen sprake 

meer van gelederen, dit is een onbeschrijflijke chaos 

van verslagen ruiters en rijdieren. Het idee van een 

veldslag uit zich in de zeer spontane, dynamische, 

levendige toets; het blijkt ook uit het spel met de 

kleurcontrasten: de heraldische kleuren van beide 

kampen, rood en blauw, domineren en daarnaast is er 

het ‘zilver’ van de wapenrustingen en van sommige 

paarden, en het goud van de helmen en de schilden. 

Achter de chaos die deze scène lijkt te beheersen, 

schuilt een perfect gevoel voor evenwicht en compo- 

sitie. Om stabiliteit en dynamiek met elkaar te ver- 

zoenen heeft de kunstenaar ervoor gekozen het tafe- 

reel op te bouwen rond een wervelende beweging die 

perfect past bij het thema van de veldslag. Een subtie- 

le echo ervan is terug te vinden in de met vloeibaar 

goud geschilderde spiraalmotieven op de achter- 

grond. Om de visuele harmonie van het geheel te ver- 

groten heeft de miniaturist trouwens niet geaarzeld 

om de kleuren van de twee ruiters in het centrale 

register te verwisselen en binnen de rangen van de 

overwinnaars een blauwe ruiter af te beelden, die met 

een lans een van zijn vijanden velt. Het lijdt geen 

twijfel dat deze verwisseling, die een goed begrip van 

het tafereel compliceert, ingegeven werd door esthe- 

tische motieven en de behoefte om de al te strenge 

symmetrie te breken. Het uiteindelijke resultaat is 

een perfect kleurevenwicht, waardoor de blik van de 

kijker optimaal gestuurd wordt. 

Het is al bij al niet zo verbazend dat een visuele analy- 

se achter de schijnbare chaos een vorm van harmonie 

vindt, rekening houdend met het afgebeelde thema en 
de morele draagwijdte ervan. Het gaat hier immers 

om de Strijd tussen Deugden en Ondeugden, de Psy- 
chomachie, een motief dat gepopulariseerd werd door 

een gedicht van de Latijns-christelijke Prudentius. 

Dat eindigt met de schitterende overwinning van het 
Goede op het Kwade. 
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