
P 7434 [4 

z833t 

De Getijden van Tavernier 
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De tekst en de inhoudelijke elementen 

Met de reeks van gebeden en officies die zich, volledig voorspelbaar, van 

handschrift tot handschrift herhaalt, heeft de tekst van de getijdenboeken 

op het eerste gezicht weinig interessants te bieden. Maar hoe verklaart 

men dan de onweerstaanbare aantrekkingskracht die hij op sommige 

deskundigen uitoefent, in die mate zelfs dat ze soms lange uren 

doorbrengen met de studie van saaie bladzijden vol tekst en nauwelijks 

oog hebben voor de schitterende verluchting van de andere folio’s? 

De reden is dat de teksten van de getijdenboeken, in tegenstelling tot 

de meeste middeleeuwse kunstvoorwerpen, waardevolle aanwijzingen 

bevatten die ons vaak in staat stellen de ‘bestemming’ van het handschrift 

te bepalen, met andere woorden de precieze plaats waarvan ze gemaakt 

zijn (een kerk, een kapittel, een abdij…) of soms zelfs de persoon in 

wiens opdracht ze zijn vervaardigd. De ogenschijnlijk stereotiepe inhoud 

verbergt lokale ‘gebruiken’ op cruciale plaatsen: het calendarium, de 

kleine getijden van Maria en het dodenoffice, de litanie en de suffragia 

of aanroepingen van heiligen. In deze bijdrage zullen we de verschillende 

elementen van de inhoud bespreken in een poging het profiel van de 

bestemmeling van het Getijdenboek van Tavernier te beschrijven en te zien 

of het strookt met de hypothese van een hertogelijke opdracht”. 

Uit onderzoek van het calendarium blijkt dat de kopiist twee onderscheiden 

bronnen heeft gebruikt. Van januari tot midden maart en van midden april 

tot eind juni diende een Parijs voorbeeld als model. Het stemt trouw overeen 

   

   
    

HMapamvv}.rourg 
« func. vvv. 
AAUICG 67 p bte 

5 Saat buufd 
d SS rroiv 

Sip c &: fora 
Û 5: foraunar 

es Srehan 
“a -falaasu 

b Death 

») 

37 Mijn dank gaat uit naar Erik 
Drigsdahl, deskundige op het gebied 

van getijdenboeken en hun teksten, 

voor de vruchtbare gedachte- 
wisselingen die we omtrent het 

Getijdenboek van Tavernier hebben gehad. 
Voor een grondige methodologische 
beschrijving, zie in de eerste plaats 
Leroquais 1927 en Delaissé 1974.



2 München, Bayerische 

Staatsbibliothek, Cod, gal. 40. 

39 Den Haag, KB, ms, 76 F 2. 

Omtrent dit boek, zie het recentste 

overzicht tot op heden: 
Korteweg zooz (te verschijnen}, 

40 De vraag waarom twee datums 
{> september en 2ú oktober) leeg 

gebleven zijn, blijft onbeantwoord, 

H Het is een complex probleem, We zien 
dat de eerste ‘afwijking’ van het Parijse 

model (tweede heift van de maand maart 
en eerste veertien dagen van april) 

(£- 5r-6r} voorkomt op tegenover elkaar 
liggende pagina’s. Ht tweede afwijkende 
deel begint daarentegen op een recto, na 
een ‘orthodoxe’ verso (tweede helft van 

junifbegin juli) (£* 8v'=gr), 

met de kalenders van de andere bekende gebedenboeken van Filips de 

Goede, bewaard in München? en Den Haag”. De rest — van midden maart 

tot midden april en van juli tot eind december — is qua vorm gebaseerd op 

het Franse principe van het volledige calendarium (één feest per dag), 

maar wijkt ervan af door de aanwezigheid van een groot aantal universele 

feestdagen die tot de Romeinse kalender behoren. Daarnaast merken we 

op dat er voor een aantal van die feestdagen, waaronder vaak de meest 

plechtige, een verschuiving is van één of zelfs meer dagen: zo staat de 

Visitatie op 3 juli in plaats van op 2 juli. Dezelfde slordigheid valt op in de 

transcriptie van de namen, die soms nauwelijks te herkennen zijn (‘Geferin’ 

voor ‘Zephyrin’ op 26 augustus, bijvoorbeeld). Wegens zijn heterogene 

aard verdient dit calendarium zeker een grondiger studie, zuik een goed 

voorbeeld is het van het gebrek aan nauwkeurigheid waarmee de kopiisten 

willekeurige reeksen samenstelden, omdat ze nu eenmaal een feest moesten 

invullen voor elke dag van het jaar*. Het gebruik van twee bronnen, zelfs 

binnen één maand, precies daar waar de bladzijden elkaar afwisselen, doet 

ook vragen rijzen rond de transcriptiewijze van deze teksten. Misschien 

putte men tegelijkertijd uit verscheidene modellen”. In elk geval heeft de 

kopiist, net als in de andere gebedenboeken gemaakt ín opdracht van 

de hertog van Bourgondië, geopteerd voor een volledig calendarium van 

het Franse type. Deze keuze onderscheidt het Tavernier Getijdenboek van de 

algemeen gangbare praktijk in de Bourgondische Nederlanden, waar de 

voorkeur uitging naar calendaria die uitsluitend de belangrijkste feestdagen 

vermeldden, waardoor heel wat lege plaatsen ontstonden. 

De kleine getijden van Maria vormen de kern van de getijdenboeken, en 

dar blijkt vooral uit her aantal bladzijden: het gaat om het omvangrijkste 

deel van deze handschriften voor privé-devotie. Deze martiale officie 

bestaat uit acht canonieke uren van gebed en wordt bijna steeds 

geïilustreerd met een afbeeldingencyclus voor het begin van de metten, 

lauden, priem, terts, sext, none, vesper en completen. Naast hun 

devotionele functie hielpen deze miniaturen de gelovige ook zijn weg 

door de tekst te vinden: bij elk getijde hoorde een illustratie die, in de 

Bourgondische Nederlanden, meestal geïnspireerd was op het verhaal van 

de kindheid van Jezus. Het belang van deze afbeeldingencycti ligt ook in 

het feit dat ze talrijke varianten vertonen die soms een aanwijzing geven 

van de streek van herkomst. Tabel 1 toont hoe origineel de gekozen 

oplossing was voor het Tavernier Getijdenboek in vergelijking met de cyclus 

die we doorgaans in de Vlaamse’ getijdenboeken aantreffen. We zien een 

dubbele omkering sext/none en vesper/completen, een oplossing die we 

tot op heden siechts in één ander werk hebben aangetroffen, namelijk in    



een codex die essentieel is voor de kennis van het Brusselse handschrift: 

het Getijdenboek van Claudio Villa, toe te schrijven aan een eersterangs 

kunstenaar uit de omgeving van Jan de Tavernier”, 

KBR, ms. IV 1290 Vlaamse’ cyclus 

Metten Annunciatie Annunciatie 

Lauden Visitatie Visitatie 

Priem Gebaorte Geboorte 

Terts Aankondiging aan de herders Aankondiging aan de herders 

Sext (Presentatie? Aanbidding der Wijzen Tabel 1 — Cyclus van de 

None Aanbidding der Wijzen De Presentatie Kindheid van Jezus in het 
. Tavernier Getijdenboek 

Vesper Vlucht naar Egypte xe Kindermoord te Bethlehem vergeleken met de 
my Completen Kindermoord te Bethlehe Vlucht naar Egypte ‘Vlaamse’ cyclus 

Als we deze eyclus vergelijken met die in de twee andere getijdenboeken 

toegeschreven aan Tavernier (tabel 2}, dan zien we dat de Brusselse codex 

en het Getijdenboek van Claudio Villa opvalien door hun keuze, in de priem 

en terts, voor de ‘Vlaamse’ oplossing (tabel 1). Met de handschriften van 

Den Haag en Parijs hebben ze dan weer de omkering sext{none en 

vesperfcompleten gemeen die typisch is voor de Tavernier groep, waarop 

ze uiteindelijk een meer orthodoxe variant vormen. Het onderzoek van 

de ilfustratiecyclus bevestigt dus wat al uit de stilistische analyse was 

gebleken, namelijk de nauwe band tussen de Bruxellensis IV 1290 en het 

  
werk van Jan de Tavernier.   

KBR, ms. IV 1290 Den Haag, ms. Parijs, BNE, 

en getijdenboek KB‚7ó F2 ms. nouv. acg. 
- e $2 zie Avril 1899, P. 20, MOT 7, Over 

van Claudio Villa lat. 3225 het Getijdenboek van Claudie villa, dat 

voor het eerst werd gesignaleerd in 
{bewaarplaats onbekend) 1938, zie Sotheby's zozo, ur. 12. Het 

BE tet sn handschrift kwam opeenvolgend Metten Annunciatie Annunciatie Annunciatie tetecht in de collecties van Perkins, 
rsr tet eet Spitzee en Van Zuylen: zie Perkins 1873, Lauden Visitatie Visitatie Visitatie tor og; Spitzer 18ga, mc. 26, op. z4c- 

: En ei 141; Sotheby's 1929, ar. 290 (met dank Priem Geboorte Aankondigingaan Aankondigingaan Hee zebraik 
de herders de herders van zijn onuitputtelijke verzanteting 

pe veilingeatalogì}. Hoeft het gezegd dat 
Terts Aankondiging Gebaorte [Geboorte] we met ongeduld uiekijken naar het 

ogenblik dat deze schat opnieuw aan 
aan de herders het licht komt! 

i Presentati i Sext [Presentatie] e enratle Presentatie Tabel 2 — Cyclus van de 

None Aanbidding der Aanbidding der [Aanbidding der Kindheid van jezus in het 

Wijzen Wijzen Wijzen] Tavernier Getijdenboek en 
het Getijdenboek van 

Claudio Villa, vergeleken 

met twee getijdenboeken 

Bethlehem Maria Bethlehem uit de Tavernier groep 

Vespers Vlecht naar Egypte VluchtnaarEgypte Vlucht naar Egypte 

Completen Kindermoord te Kroning van Kindermoord te  



B rie Leftvre 142, p. 91-92. Mijn dank 
aan Antoine de Schryver voor de 

waardevolle inlichtingen die hij mij 
heeft verschaft over de gemeenschap 

van de Coudenberg. 

Een ander opmerkelijk kenmerk van het kleine officie van Maria is 

het liturgische gebruik. Vóór de geleidelijke uniformisering van de 

ritus in de zestiende eeuw en de veralgemening van het Romeinse 

gebruik, hadden tal van kerken, kapittels of andere religieuze 

instellingen een eigen liturgische variant, gekenmerkt door een 

specifieke ordening van de teksten van de gebeden waaruit het officie 

bestond (psalmen, hymnen, antifonen, capitult, responsoriën, 

verzen…). Deze gebruiken waren heel uiteenlopend in de 

Bourgondische Nederlanden. Voor tal van hen weten we jammer 

genoeg niet meer bij welke religieuze instelling ze hoorden. Dat is 

het geval voor het Tavernier Getijdenboek, waarin het officie van Maria 

een unieke variant blijft waarvan de locatie onbekend is. Gelukkig 

zijn de verschillende deelteksten van het officie, apart genomen, 

wel bekend. Ben analyse van de zeldzaamste onder hen maakte het 

mogelijk er de geografische oorsprong van te verfijnen. Zo heeft Erik 

Drigsdahl opgemerkt dat het capitulum Virgo verbo concepft bij de 

lauden slechts voorkomt in het noordelijke deel van het aartsbisdom 

Reims, met andere woerden, in onze contreien. Ze ook lijkt de 

hymne Fit porta Christi, afkomstig uit Duitse benedictijner kloosters, 

bij de completen slechts voor te komen in de gebieden waar 

Germaanse talen werden gesproken of de gebieden die rechtstreeks 

onder Duitse invloed stonden. We vinden ze terug in het bisdom Luik 

en later ook in Vlaanderen. De hymne komt eveneens voor in de 

Sint-Gertrudis van Nijvel, Sint-Waldetrudis van Mons, in Brabantse 

kloosters aangesloten bij de congregatie van Windesheim, net als in 

de collegiale kerk van Sint-Goedele te Brussel. Men kan zich dan ook 

afvragen of het gebruik van het Getijdenboek van Tavernier niet eigen is 

aan een van de heiligdommen die Filips de Goede bezocht tijdens 

zijn verblijven in de Brabantse hoofdstad. 

Hoewel de kapel van het paleis aan de Coudenberg daarvoor wellicht 

niet in aanmerking kwam, wegens haar privé karakter, weten we 

daarentegen dat de kerk van Sint-Jacob op de Coudenberg een 

bijzondere voorkeur van de vorsten genoot: het was hier dat Antoon 

van Bourgondië io 1431 en Maria van Bourgondië in 1457 werden 

gedoopt; hier ook vond de begrafenis plaats van Isabella van 

Bourbon, echtgenote van Karel de Stoute (1465)®, De kerk werd 

bediend door een gemeenschap van geestelijken geleid door een 

proost, die volgens de regel van de heilige Augustinus leefde. 

Het is niet uitgesloten dat ze een ander gebruik volgde dan dat van 

Sint-Goedele. 
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1 Genoteerd door Peter Kidd. Zie 
Sotheby's zoor, p. 326, 138, nv 28. 

45 Parijs, BNE, ris. lat, 1364, 

46 Zie Vos 1894, p. 21; Boeren 1988, 
nr. 16, pp. 46-47. 

4 neussel, KBR, ms. 11035-37, 
Pr 83v-Bpr. 

& München, Bayerische 

Staatsbibliothek, Ced, gal}, 40, 

P“ 133-147. 

49 Den Haag, KB, me. 76 F 2, 

fe grv-g err. 

5e Sotheby's 2oor, p. 141, nr. 28, 

De litanie is een lange opsomming van heiligen wiens huip door de 

gelovigen wordt ingeroepen. Heel vaak geven deze lijsten ook een 

aanduiding van de bestemming van het getijdenboek, Net als het 

calendartum beklemtonen ze de lokale of particuliere devotie. In ons 

geval merken we vooral de aanwezigheid op van een groot aantal 

heiligen verbonden met Bourgondië en het oosten van Frankrijk — 

Heilige Benignus van Dijon, Heilige Philibertus van Tournus, Heilige 

Sequanus, stichter van het klooster van Sicaster nabij Dijon, Heilige 

Mammas van Langres, Heilige Claudius van Besangon — zodat we 

terecht kunnen spreken van een litanie uit Dijon, Deze zware 

Bourgondische klemtoon levert uiteraard een sterk argument ten 

gunste van een hertogelijke opdracht. Daarbij komt de hoge rang van 

de heilige Philippus in de lijst van apostelen: hij bekleedt er de vijfde 

plaats®. Blijft, zoals Erik Drigsdahl terecht opmerkt, de vraag hoe 

sommige atypische elementen kunnen worden verklaard, zoals de 

aanwezigheid, tot op heden uniek in Dijon, van de zusters van Maria 

— Maria Cleophas en Maria Salome. We beperken er ons toe te 

vermelden dat deze feestdag niet onbekend was in het bisdom 

Doornik, dat een groot deel van de Bourgondische gebieden in het 

Noorden bestreek: de sorores beate Marie verschijnen reeds rond 1400 

in de litanieên van een Doorniks getijdenboek®. Noteren we daaren- 

boven dat Thurien de Praelles, deken van de O.LN. kathedraal van 

Doornik, omstreeks 1450 de ‘duplex’ voor deze feestdag vastlegde, 

op 25 meif®, Hoe kan deze hybride litanie tot stand zijn gekomen? 

Opnieuw heeft de koptist van het Brusselse Getijdenboek kunnen 

putten uit verschillende bronnen om een lijst van heiligen samen 

te stellen waarin het Bourgondische element bleef overwegen. 

Het spectaculairste kenmerk van de tekst van deze nieuwe aanwinst 

is ongetwijfeld de aanwezigheid van een opeenvolging van drie 

gebeden in het Frans die we in deze vorm uitsluitend terugvinden 

in de gebedenboeken die persoonlijk aan Filips de Goede toe- 

behoorden: in het gedeelte dat hij omstreeks 1451 liet toevoegen aan 

het getijdenboek van zijn grootvader, Filips de Stoute”, in het Klein 

gebedenboek van München® en — tot op heden had men dit uit het oog 

verloren — in het Getijdenboek van Den Haag geschilderd door Jan de 

Tavernier”. In bijlage windt de lezer de tekst van deze gebeden, 

waarvan Peter Kidd aanneemt dat ze speciaal voor de hertog werden 

gemaakt door zijn secretaris Jean Miélot®®. Bij nader onderzoek blijkt 

deze hypothese aanneembaar. 

    

  

 



    Kindermoord te Bethlehem (f°_125v®)



si Ee colofon op folio 144v" vermeldt 

inderdaad: «Cy inert les Xx lecons des 
wegilles des mors translatees en prose A 
Brouxelles dan veil CECC [en] tong.» 

52 Door tevens een beroep te doen op 

de paleografie: Delaissé 1959’, nr. 92: 

Korteweg. 

53 Opgemerkt door Peter Kidd, Zie 
Sotheby’ 2001, p. 136, 138, nr. 28. 

« Filips de Goede ín gebed voor 

de priester aan het altaar 

Getijdenboek van Den Haag, 

zuidelijke Nederlanden, 

Oudenaarde (2), 

ca. 1450-1460 (f° 41). 

Den Haag, KB, ms. 76 F 2. 

> Meester van het Klein 

gebedenboek van München, 

Filips de Goede in gebed 

Klein gebedenboek van 

München, zuidelijke 

Nederlanden, ca. 1450 

(P 144”). Munich, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. Gall. zo. 
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In het Getijdenboek van Filips de Stoute maakt de sequentie van gebeden 

deel uit van een reeks toevoegingen die, ap basis van een analyse van 

het schrift, toegeschreven worden aan Miëlot en die na z451 zijn 

gerealiseerd”, En het was diezelfde Miélot die, volgens Léon 

Delaissé**, het originele deel van het Getijdenboek van Den Haag zou 

hebben gekopieerd, precies dat deel waartoe de drie gebeden 

behoren. Het persoonlijke karakter van deze oraties blijkt eveneens 

duidelijk uit de inhoud ervan. Het eerste richt een verzoek tot God 

dat slechts dat van een vorst kan zijn: «Donne may sens et entendement de 

mou ef de mes subgetz gouverner en telle justice et telle equité [……J» (P° Sor’), 

Wie anders dan Filips de Goede mocht in de voormalige 

Bourgondische Nederlanden de godheid in dergelijke bewoordingen 

aanroepen? Daarbij komt dat deze gebeden, in de twee hertogelijke 

handschriften waarin ze voorkomen — Den Haag en München — 

verlucht zijn met een voorstelling van de opdrachtgever in gebed, 

over wiens identiteit niet de minste twijfel bestaat: hij heeft de 

gelaatstrekken van de hertog. In het Klein gebedenboek van München 

draagt hij zelfs de ketting van het Gulden Vlies. Het lijkt hoogst 

onwaarschijnlijk dat in het Getijdenboek van Tavernier een andere 

opdrachtgever zich zou durven hebben laten afbeelden op zulk 

een symbolisch geladen plaats. 

sen. 
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Opdrachtgever in gebed (f'17or°)



Sd zie Mechtitde de Hackeboen 1830, 

ze deel, hoofdstuk 47. 

55 De bestanden van de KBR 
vermelden slechts één voorbeeld, in ms. 

4483, een getijdenboek in het Frans en 

het Latijn gemaakt ten gebruike van 
Zinnik, misschien in Brussel 

gerealiseerd, 

Zie Detaissé 1959’, nx. 168; 
Ottosen 1993, p. X en 146. 

5 parijs, BNE, 
ms. nouv. acq. Ér. 16428, P 16”. 

Het boek bevat tevens de Drie Ave Marta van de heilige Mechtildis 

van Hackeborn (1241-1298), de grote Duitse mystica aan wie Maria 

beloofde aanwezig te zijn in haar stervensuur indien ze elke dag 

drie Ave Maria's zou lezen, gericht aan elk van de personen van de 

Drievuldigheid®*. Dit vrij zeldzame gebed komt niet voor in de andere 

gebedenboeken van de hertog”. Een suffragium aan de heilige 

Mechtildis komt wel voor in een gebedenboek van Filips de Goede 

bewaard in Parijs**. Waarschijnlijk had de hertog een speciale 

verering voor deze heilige. 

Op basis van de analyse van de tekst menen we dus de hypothese 

te kunnen aanhouden dat het gaat om een boek voor persoonlijk 

gebruik van de hertog van Bourgondië. De inhoud, met zijn 

mengeling van Franse en ‘Vlaamse’ kenmerken, past perfect in het 

gemengde profiel van de Grote Hertog van het Westen. Daarenboven 

wordt deze veronderstelling gestaafd door de aanwezigheid van 

gebeden die wellicht speciaal voor de vorst werden gemaakt. 

  
   


