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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, nl 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 (+ 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-Buissiere, 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 v in 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. 1, 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. 138; 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
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van eilandachtige structuren die in een grillige tektoniek naast of 

boven elkaar liggen. De figuren zijn gekleed in ruime mantels met 

buisvormige plooien. Hun aangezichten zijn met wit opgehoogd 

en vertonen een holte ter hoogte van de wangen, zodat de kaken 

duidelijk opvallen, terwijl de scherpe mondhoeken een halve ring 

vormen. De oren zijn klein en wat te hoog geplaatst, zowat ter 

hoogte van de ogen. De marges zijn met grote elegantie versierd 

en bestaan uit met inkt geschilderde ranken die gouden blaadjes 

en gekleurde bloempjes dragen. Bontgekleurde acanthusblade- 

ren wikkelen zich rond de omlijsting en waaieren uit naar de vier 

hoeken van het blad. Rechts in de marge spreidt een pauw zijn 

staart uit terwijl onderaan de pagina halfmensen een steekspel 

opvoeren. 

Al heeft hij zijn naam hier niet genoteerd, toch is de kopiist 

van het overgrote deel van de tekst bijna zeker Guillebert de 

Mets. We herkennen zijn zelfzekere schrijfstijl vol geestdrift en 

gedrevenheid, zoals we die ook aantreffen in zijn autografen, de 

Decamerone en de verzamelbundel in Brussel. Degene die zich 

in een Sidrac (Den Haag, KB, ms. 133 A 2} ‘libraire de monseig- 

neur le duc Jehan duc de Bourgoingne’ noemt, kwam in elk geval 

in contact met de hogere Bourgondische kringen. Uit enkele 

documenten leiden we af dat hij Gui Guilbaut misschien ook 

persoonlijk ontmoet heeft. In de Geraardsbergse stadsrekenin- 

gen lezen we immers dat de hertogelijke raadsheer in 1429 als 

pelgrim naar Sint-Adriaans kwam (onuitgegeven). In de rekenin- 

gen van de Raad van Vlaanderen staat bovendien dat Guillebert 

de Mets in januari 1433 (n.s.) gesloten brieven van Gui Guilbaut 

ontving, evenals een groot papieren boek dat aan de hertog toe- 

behoorde om ze in het Frans te vertalen. Ook eind 1433 en in 1434 

bezocht Gui Guilbaut de stad (onuitgegeven). 

Bibliografische oriëntatie: LDB-l 2000, p. 56-73; Van Hoorebeeck 2007D, 

p. 24-25 en 222-223. 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 

ILL, 100 

Nimrod leidt de bouw van Babylon, terwijl duiveltjes 

de verwoesting van de stad beramen. 

Augustinus, Civitas Dei. Brussel, KBR, ms. 9006, f. ar. 

Getijdenboek voor het gebruik van het adellijk kapittel van Sint-Gertrudis te Nijvel 

Zuidelijke Nederlanden: Bois-Seigneur-lsaac (tekst), Gent? (verluchting), eind april 1445 of kort erna. * Perkament, 190 ff, ca, 195 x 135 mm, 

2 kleine miniaturen, 41 gehistorieerde 9- of 4-regelige initialen « 

Dit getijdenboek heeft toebehoord aan Mergriete van Gavere- 

Schorisse, abdis van het edel damesstift van Sint-Gertrudis 

in Nijvel in Brabant. In de marge van de miniatuur met de H. 

Gertrudis, aan het begin van het officie dat aan deze heilige 

gewijd is, knielt de opdrachtgeefster in gebed boven haar 

wapenschild. Mergriete was de jongste dochter van Arend en 

Ysabele van Ghistele. Arend was niet alleen heer van de baro- 

nie van Schorisse en Sint-Maria-Horebeke, in het graafschap 

Vlaanderen, maar ook bezitter van Dieudonné, ten zuiden van 

Beauvais, van Morcours-sur-Somme, bij Corbie, en van een 

tiental Picardische dorpen die in de omgeving van de steden 

Laon, Saint-Quentin en Montdidier lagen. Deze heerlijkheden 

maakten van Arend een vooraanstaand edelman in Vlaanderen 

en in Frankrijk. Arend van Gavere was dan ook niet alleen raads- 

heer van Jan zonder Vrees, hij was ook kamerheer van de Franse 

koning Karel vi (onuitgegeven). Door de geprivilegieerde banden 

met het Franse Hof huwden twee van zijn kinderen met die van 

Pierre d'Aumont ‘dit le Hutin’, de vaandeldrager van de Franse 

vorst. Zijn dochter Johanna huwde met de oudste zoon, Pierre 

d'Aumont, en zijn oudste zoon, ook Arend van Gavere genaamd, 

huwde met dochter Marie d'Aumont. 

Na de dood van haar vader in 1418 verhuisde Mergriete met 

haar moeder naar hun residentie in Gent, het latere Hof van 

Aishove. Tussen 1435 en 1443 trad zij toe tot het adellijk kapittel 

van Sint-Gertrudis in Nijvel, wellicht gesteund door meester Gillis 

van Schorisse, rekwestmeester van Filips de Goede en vertrou- 

weling van Isabella van Portugal. Hij was sinds 1431 kanunnik in 

Nijvel en werd later proost van het kapittel. Net als Jan van Eyck 

maakte hij deel uit van de delegatie die naar Portugal reisde om 

in naam van Filips de Goede te onderhandelen over het huwelijk 

met Isabella van Portugal, de latere hertogin van Bourgondië. 

In 1443 werd Mergriete van Gavere abdis van Sint-Gertrudis en 

Herkomst: Mergriete van Gavere-Schorisse » Brussel, KBR, ms. IV 13 

bleef dat tot haar dood in 1462. In de collegiale kerk van Nijvel is 

een geelkoperen gedenkplaat bewaard waarin alle fundaties die 

zij stichtte gegraveerd zijn. Ze wordt er afgebeeld met een staf, 

omgeven door haar vier kwartieren, terwijl haar patrones uit de 

muil van een draak stapt en Mergriete aanbeveelt aan de Maagd 

met het Kind. 

Dit getijdenboek werd besteld twee jaar nadat Mergriete 

abdis was geworden. De tekst werd gekopieerd in de priorij van 

Bois-Seigneur-lsaac, op korte afstand van Nijvel, sinds 1442 een 

stichting van de congregatie van Windesheim. In een colofon (f. 

184v) preciseert de scriptor dat hij zijn werk beëindigde in 1445, 

op de avond voor Sint-Jorisdag (22 april). De kleine Mariagetijden 

en het Dodenofficie volgen het gebruik van het kapittel van 

Nijvel. Ook de kalender is deze van Nijvel, een mengeling van hei- 

ligen van de bisdommen Kamerijk en Luik (tot welk diocees Nijvel 

behoorde). Ook de specifieke feesten van het kapittel ontbre- 

ken niet. De meeste zijn gerelateerd aan de H. Gertrudis, andere 

hebben betrekking op de wijding van altaren en de wijding van 

de kerk. Ook heiligen als Amalberga en Wilgefortis, die in Rijks- 

Vlaanderen vereerd werden, staan erin vermeld. In de litanieën 

zien we eenzelfde strekking. Ze eindigen met gebeden voor de 

abdis van de gemeenschap en voor de koning. 

Dit kleine getijdenboek is uitzonderlijk rijk verlucht. Niet alleen 

de kleine Mariagetijden, maar ook de Kruisgetijden bevatten een 

cyclus met illustraties voor elk gebedsuur. Minstens negentien 

gebeden aan heiligen (suffragiën) zijn opgeluisterd met miniatu- 

ren, soms met zeldzame afbeeldingen die een persoonlijke keuze 

verraden, Zo is er een miniatuur met Wilgefortis, de gekruisigde 

‘baardheilige’, die speciale verering genoot in het Land van Aalst 

waar Mergriete oorspronkelijk vandaan kwam. 

De drieënveertig miniaturen van klein formaat zijn allemaal 

het werk van een van de Meesters van Guillebert de Mets, maar
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