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2 Getijdenboek 

Zuidelijke Nederlanden, Gent, ca. 1420-1430 * Perkament, í +154 ff, ca. 200 x 130 mm, 3 volbladminiaturen « 

Brussel, KBR, ms. 10772 

Het is moeilijk te bepalen voor welke stad dit Latijns-Nederlands 

getijdenboek bestemd was. Het liturgisch gebruik van de kleine 

Mariagetijden lijkt sterk op dat van Sint-Goedele in Brussel. De 

patrones van deze kerk, tevens de patroonheilige van de stad, 

vinden we in de litanieën, terwijl de H. Gaugericus (Sint-Gorik), 

een heilige uit Kamerijk die eveneens in Brussel werd vereerd, 

in de kalender staat. Bij nadere analyse van de kalender blijkt 

echter de nadrukkelijke aanwezigheid van Gentse heiligen (meer 

bepaald Sint-Baafsdorp): Bavo (1** oktober), Livinus (12 novem- 

ber) en Landoaldus (14 juni). Macharius is zelfs tweemaal vermeld 

(7 april en 9 mei). Voorlopig ontbreken de juiste gegevens om 

deze ambivalentie te kunnen verklaren. 

Het bevat alle gebruikelijke gebeden en officies maar de suf- 

fragiën, de gebeden aan de heiligen die vaak erg nuttig zijn om de 

oorsprong of de bestemming van het getijdenboek te bepalen, 

ontbreken hier. Het Dodenofficie bevat slechts één nocturne en 

die laat ook niet toe het gebruik van het getijdenboek te bepalen. 

In zijn huidige, onvolledige staat bevat het handschrift nog drie 

volbladminiaturen en negen tekstpagina's met randversiering. 

Bepaalde miniaturen zijn waarschijnlijk verdwenen, zoals deze 

die de getijden van de Heilige Geest en het Dodenofficie inlei- 

den. Omdat ze geen deel vitmaakten van de katernen, maar op 

afzonderlijke folia geschilderd werden (een courante praktijk in 

het 15®“-eeuwse Vlaanderen), waren deze miniaturen dan ook 

gemakkelijk los te maken. 

Een Kruisigingsminiatuur opent de kleine Kruisgetijden, een 

van de belangrijke officies van een getijdenboek. De verluchter 

schilderde het dramatisch moment van de lanssteek zoals ver- 

teld in de Legenda aurea. Links steekt de blinde Longinus de lans 

in Christus’ zijde. Hij zal volgens het verhaal van zijn blindheid 

genezen door een bloeddruppel die uit het lichaam van Christus 

in zijn oog valt. Aan de andere zijde staat de honderdman die 

zich na de dood van Christus bekeerde en wiens geloofsbelijde- 

nis geschreven is op een banderol in zijn rechterhand (Vere Filius 

Dei erat iste). Aan weerszijden van Christus zijn de goede en de 

slechte moordenaar vastgemaakt aan tau-vormige kruisen, de 

armen achter de dwarsbalk gebonden. Ze zijn geblinddoekt en 

hun benen zijn net boven de knieën gebroken. Ze gaven blijkbaar 

net de geest, want hun ziel wordt weggevoerd: die van de goede 

moordenaar wordt door een engel weggenomen terwijl die van 

de slechte moordenaar door een rood duiveltje uit het centrale 

beeld wordt weggerukt naar de hel in de rand. Onderaan in de 

marge fladderen engelen, waarbij de vleugel van de rechteren- 

gel ruimschoots de lijst van de centrale miniatuur overschrijdt. 

Er zijn nog enkele contactpunten tussen de centrale miniatuur 

en de marges: bovenaan verschijnt het hoofd van God de Vader 

buiten het kader en ook de lansen van de soldaten steken door 

de omlijsting van het tafereeltje. 

De pagina is dus duidelijk geconcipieerd als een geheel en de 

verluchter van de historiescènes heeft ook de randversiering 
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DE MEESTERS VAN GUILLEBERT DE METS 

Herkomst: onbekend 

geschilderd. Het centrale deel en de marges overlappen elkaar 

en de hoofdkleuren zijn in volmaakte harmonie. Deze miniaturen 

kunnen toegeschreven worden aan een Meester van Guillebert 

de Mets, die we de Meester B noemen. Deze ambachtsman 

werkte waarschijnlijk in Gent en was ook de auteur van de mini- 

aturen in het tweede deel van de Cité de Dieu van Gui Guilbaut. 

Dit Brussels getijdenboek onderscheidt zich vooral door de 

iconografische rijkdom van de marges. Ze zijn bewoond door 

dieren (ooievaars, hazen, everzwijnen) en figuren die zich ver- 

maken: valkeniers, goochelaars en acrobaten, trompet- en doe- 

delzakspelers, waaronder ook enkele half-dier half-mensfiguren, 

die zich een weg banen doorheen een weelderige vegetatie. 

Bovenaan op het rechterfolio loopt een in het rood geklede man 

op stelten terwijl onderaan twee kerels een soort balspel spelen, 

waarbij ze gehurkt of geknield met knuppels de bal doorheen 

een ring moeten krijgen. Dit spel is verwant aan het grondbiljart 

of ‘beugelen’, dat vandaag nog gespeeld wordt in de Kempen. 

Haast identieke Kruisigingsminiaturen vinden we terug in 

andere getijdenboeken die aan de Meesters van Guillebert de 

Mets worden toegeschreven, zoals de Getijden van Margareta 

van Schorisse (Brussel, KBR, ms. IV 1113, f. 1241), die van Bologna 

(BU, ms. 1138, f. 25v; zie ill. 89) en van het Vaticaan (Vaticaanstad, 

BAV, ms. Ottob. lat. 2919, f. 25v). In de omgeving van Campin 

zien we de expressieve voorstelling van de goede en slechte 

moordenaar opduiken op de Seilerntriptiek (Londen, CIG, inv. 

n° 1} en op de Goede moordenaar van Frankfurt-am-Main (SKI, 

inv. n° 886), een deel van een monumentale triptiek die vandaag 

verdwenen is, maar waarvan een late 15%“-eeuwse kopie bewaard 

wordt in Liverpool (WAG, inv. n° 39). Maar de echte inspiratiebron 

van deze Kruisigingsminiatuur moeten we misschien eerder in 

Parijs zoeken. We weten dat de Meesters van Guillebert de Mets 

regelmatig een beroep deden op composities die daar gangbaar 

waren. Sommige deskundigen verklaren deze ontleningen door- 

dat deze miniaturisten via de Bourgondische Librije toegang 

gehad zouden hebben tot Parijse werken en modellen. Een mooi 

voorbeeld van zo’n Parijs handschrift is het Getijdenboek van 

Joseph Bonaparte (Parijs, BNF, ms. lat. 10538), verlucht door 

de Mazarinemeester. Het werd voltooid door een Meester van 

de goudranken, waarschijnlijk toen het in bezit kwam van Filips 

de Goede. Tal van composities in dit handschrift werden later 

gebruikt door verluchters van de groep de Mets. Deze hypo- 

these sluit een andere echter niet uit: het is mogelijk dat enkele 

leden van deze groep een tijdje in Parijs verbleven hebben en 

daar rechtstreeks in contact kwamen met de bijzonder levendige 

wereld van de miniatuurkunst in de jaren 1410-1420. 

Bibliografische oriëntatie : Gaspar en Lyna 1945, p. 45-48, n° 214. 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 
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