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202 38 Getijdenboek van Janneke Bollengier 
Brugge, omgeving van de Meester van de Gebedenboeken van rond 1500 

en van de Meester van het Gebedenboek van Dresden, ca. 1500 

Verlucht handschrift op perkament; 265 folio’ss 140 x 105 mm; oorspronkelijke bruinleren band over houten borden; 

stempelversiering: fries in twee registers met dieren en ranken, omringd door hert opschrift: Ora pro nobis sancta Dei genitrix ut digni 

efficiamur promissione Xpistt, in het midden: fries in drie delen mer de heilige Margareta en de draak; oorspronkelijke sloten. 

Herkomst: familie Vandenbrande-Mouscron (geëmailleerd wapenschild op de sluiting); eigendomsmerk op de achterkant van het 

voorplat: Desen boech behort Janneke Bollengier de dochter van Adrian collegiale kerk Sainte-Waudru, Bergen. 

Bergen, Trésor de la Collégiale Sainte-Waudru, nr. 65 

Dit getijdenboek bevat twee eigendomsmerken: het 
eerste is een mooi geëmailleerd slot met de gedeelde 

wapens van de Brugse families Mouscron en Van- 

denbrande; het tweede is een Middelnederlandse in- 

scriptie op de achterkant van het voorplat: Desen 
boech behort Janneke Bollengier de dochter van Adrian. 

Dankzij de genealogie van Janneke kunnen we met 
betrekkelijke precisie en zekerheid bepalen waar het 

boek werd geproduceerd. Wij weten inderdaad dat 

zij de dochter was van Adriaan Bollengier en Josine 

Mouscron, die op haar beurt een dochter was uit 

het tweede huwelijk van Josine Vandenbrande met 

Alexandre Mouscron. De aanwezigheid van de wa- 

pens van beide families op het slot van de codex doet 
vermoeden dat hij werd gemaakt voor Josine Mous- 

eron, de moeder van Janneke. Josine zou, volgens 

een middeleeuwse traditie, dit getijdenboek aan haar 

dochter vermaakt hebben. #9 Over de Henegouwse 

wortels van Jacques le Boulengier, Jannekes groot- 
vader aan vaderskant, bestaat geen twijfel. Hij was 

afkomstig uit een patriciërsfamilie uit Kamerijk die 

zich in Bergen had gevestigd. Jacques werd heer van 

Boussoit en vervolgens van Strépy in 1480, nadat hij 

die heerlijkheid van Jean 11 d'Auxy had gekocht. Dit 
mag echter niet tot foute conclusies leiden, want als 

stalmeester van Karel de Stoute verbleef hij in Brug- 

ge, waar hij op 9 april 1510 overleed. Hij kreeg zijn 
laatste rustplaats in de Sint-Annakerk, waar ook zijn 

zoon, Jannekes vader Adriaan, begraven werd. En 

ook het graf van Jannekes grootouders van moeders- 
kant bevindt zich in Brugge, in de Onze-Lieve-Vrou- 

G. Decamps en E. Marrurru, ‘Un livre d'heures de Sainte- 

Waudru’, Bulletin des séances du Cercle archéologique de Mons, 
3° série, 1868, 34649; E. Som pe Mortame, Les objets d'art et 

d'antiquité de la ville de Mons (Inventaire des objets d'art et 

wekerk. &> Hoogstwaarschijnlijk werd het boek dus 

niet in Henegouwen gerealiseerd, zoals de vroege ge- 

schiedenis ervan zou kunnen doen denken, maar in 

Brugge, voor Josine of een ander lid van de familie 

Vandenbrande-Mouscron. Een analyse van de in- 

houd lijkt dat te bevestigen. Hoewel het een luxueus 

handschrift is, is de inhoud betrekkelijk stereotiep. 

De kalender bevar weinig lokale heiligen en wijst 
veeleer in de richting van het bisdom Doornik. Het 
kleine officie van de Heilige Maagd is naar gebruik 
van Rome opgesteld, zoals trouwens ook het doden- 
officie. Het hele boek is in het Latijn geschreven en 
gevat in een boekband van het Vlaamse type. Dit 

soort codex voor algemeen gebruik kon nagenoeg 

overal verkocht worden. Door de weelderige uitvoe- 
ring was het een onmisbaar pronkobject van her ste- 
delijke patriciaat dat op uiterlijke kentekenen van 
rijkdom gebrand was. &> Bodo Brinkmann is erin 
geslaagd de anonieme kunstenaar die de verluchte 
initialen schilderde, te identificeren. Het is dezelfde 

kunstenaar die ook aan het Cartularium van het Sint- 

Jacobsgasthuis van Doornik (zie cat. 30) heeft gewerkt 

en die men met de noodnaam Meester van het Gebe- 

denboek van Dresden heeft aangeduid. Een kunste- 

naar uit de omgeving van de Gebedenboekmeester, 

misschien de leider van de werkplaats, is de auteur 

van de volbladminiaturen. Een van die pagina’s is 
hier te zien: het is een voorstelling van Maria mer het 

Kind die duidelijk de invloed van de paneelschilder- 

kunst verraadt. De Madonna leidt de votiefmis voor 

de Heilige Maagd in. Dv 

dantiquité existant dans les édifrces publics du Hainaut). 

Charleroi 1928, nr. 607; Arts religieux \tent. cat). Bergen 1958, 
nr. 74; La passion du Christ en Hatnaut (tent. cat). Bergen 

1974, nr. 645 Hainaut, homme, art, technique (vent. cac).
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Waudru (pro manuscripto). Bergen sd, nr. 65 (Bergen, Biblio- 

thèque de Université); Brief van Dr. Bono BRINKMANN 
aan A. Norrrarrse (14 april 1992). 

Bergen 1975, nr. 27; J. M. LeQurux (red), Répertoire photo- 

graphigue du mobilier des sanctuatres de Belgique. Province 
de Hainaut. Canton de Mons, vol. 1. Brussel 1982, 57; 

L. Tonpreau, Catalogue du Trésor de la collégiale Sainte-


