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GETIJDENBOEK 

In het Latijn 
(ten gebruike van Rome) 
Brugge, ca. 1450 

Verluchting: overgangsstijl 
tussen de Goudenranken- 

meesters en Willem Vrelant 
Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, Ms. BPH 42 
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illem Vrelant, afkomstig uit 
de omgeving van Utrecht en 
burger van deze stad, was een 

van de miniaturisten uit de Noordelijke 
Nederlanden die naar Brugge verhuisde 
em daar carrière te maken in een stad met 
een internationale uitstraling en talloze 
afzermogelijkheden.: Door zich in Vlaan- 
deren te vestigen kon hij opdrachten aan- 
nemen van prestigieuze klanten, zoals 
de hertog van Bourgondië, Philips de 
Goede, en mensen uit diens omgeving.= 

Aangezien de stijl en composities van 

deze Noord-Nederlandse kunstenaar 

vrijwel geen affiniteit vertonen met de 

tradities uit zijn geboortestreek, rijst 
onvermijdelijk de fascinerende vraag 
waar hij zijn opleiding heeft gevolgd. 
Pächt en Jennis hebben met nadruk 

gewezen op bepaalde overeenkomsten 
tussen Vrelant en de Meester van 

Catharina van Kleef, een oudere minia- 

turist die waarschijnlijk actief was in 

Utrecht en die met hem lijkt te hebben 

  
Afb. 1.3.8 

Visitatie, met in de marges wildemannen 
gewapend met speren, schilden en knuppels 
(fol. 28v-2or)



samengewerkt aan het Montfoort-getij- 
denboek te Wenen.+ Bousmanne ging 
zelfs nog een stap verder en suggereerde 
dat Vrelant mogelijk werd opgeleid in de 
omgeving van de Kleefmeester.s Echter, 
zoals diverse specialisten naar voren heb- 
ben gebracht, blijkt uit codicologisch en 
liturgisch onderzoek van het Weense 
getijdenboek dat het veel waarschijn- 
lijker is dat men in Brugge met de 
productie begon en dat het handschrift 
vervolgens in Utrecht werd voltooid, 

vermoedelijk rond 1449, het jaar waarin 

Vrelant daar zijn burgerschap verkreeg.6 
Met één voet in beide steden, verkeerde 
Vrelant bij uitstek in de positie om de 
vervaardiging van een complex hand- 
schrift, dat zowel Vlaamse als Noord- 

Nederlandse elementen bevatte, te coör- 
dineren.7 

Als we ervan uitgaan dat het Mont- 
foort-getijdenboek niet van uitsluitend 
Noord-Nederlandse makelij was, dan is 
het heel wel mogelijk dat de belangrijkste 
verluchter ervan, Willem Vrelant, zijn 
opleiding heeft gevolgd in het Vlaande- 
ren van de jaren 1440.8 De aanzienlijke 

stilistische invloed die de Goudenranken- 
groep, actief in Brugge van circa 1415 tot 

1450, op hem heeft gehad, lijkt daar in 

ieder geval op te duiden. De verluchting 
van het hier gepresenteerde getijdenboek 
behoort tot een groep miniaturen met 

een gemengde stijl, die de Goudenran- 
kenstijl en het latere werk van Vrelant 
met elkaar verbindt.> Ze worden door 
sommigen beschouwd als juvenilia, ver- 
vaardigd op het moment dat Vrelant zich 
losmaakte van de in Brugge dominerende 
Goudenrankenstijl. Wat betreft het Haag- 
se getijdenboek echter, vraag ik me af of 
Vrelant niet een aantal in traditionele stijl 
geschilderde composities heeft geretou- 
cheerd,1e een methode die hij later vaak 
zou toepassen om de illustraties van 
handschriften die onder zijn supervisie 
werden gemaakt met elkaar in overeen- 
stemming te brengen.+: Hoe dit ook zij, 
voorlopig lijkt het me, in afwachting van 
diepgaander onderzoek, verstandiger om 
te spreken van een ‘overgangsstijl. 

Het getijdenboek te Den Haag is een 
rijk gedecoreerd manuscript, een perfect 
statussymbool. Het decoratieprogram- 
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ma, dat tegenwoordig niet meer com- 
pleet is, was in zijn oorspronkelijke vorm 
bijzonder uitgebreid. Twee volledige 
eycli met het leven van Christus structu- 
reren de belangrijkste teksten: een Kind- 
heidscyclus bestaande uit acht voorstel- 
lingen bij de Mariagetijden, en een 
Passiecylus van zeven scènes bij de Kruis- 
getijden. Zes van deze vijftien miniatu- 
ren zijn verdwenen. Op de achtergrond 
van de Kruisdraging (afb. 11.3.3) valt de 

opengewerkte toren te zien van de 
Sint-Maartenskathedraal in Utrecht: de 
Domtoren. Gaat het hier om een discrete 
verwijzing naar de geboortestad van 
Vrelant, of om een eerbetoon aan de 
Dom, een monument dat destijds door 

zijn hoogte en architecturale gedurfd- 
heid werd beschouwd als een der wonde- 
ren van de Lage Landen?+2 In elk geval 
komt de Domtoren ook voor in een land- 
schap met een biddende David in het 
Montfoort-getijdenboek:s en in een 
psalter te Glasgow uit de Brugse periode 
van Vrelant. 14 

Opvallend is het herhaalde gebruik in 
de marges van motieven ontleend aan 
Rijnlandse speelkaarten, die vanaf de 
jaren 1440 door verluchters als modellen 

werden gebruikt.1s Sommige van deze 
wildemannen en -vrouwen, gewapend 
met speren, bogen, knuppels, spinrok- 
kens en schilden, hoornblazend of luit- 

spelend (afb. 11.3.8, 1.3.3), zijn ook te vin- 

den in het eerste deel van het Brevier van 
Geraardsbergen, dat vóór december 1449 

werd afgeschreven en waarschijnlijk in 
Gent werd verlucht.s Duidelijk is dat 
deze modellen halverwege de vijftiende 
eeuw al goed bekend waren in de Zuide- 
lijke Nederlanden. Vrelant zou ze gebrui- 
ken in maar liefst zeven andere manus- 
cripten. 17 
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