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77 Apocalypse en images 

Meester van het Missaal van Paul Beye (Jean de 
Namps?), Arras of Cambrai, ca. 1450. - Lyon, 
Bibliothèque municipale, ms. 439. 

MANUSCRIPT Perkament; 26 fol.; 295 x 240 mm; 48 
miniaturen; cursief schrift. 

INHOUD Apocalypse en images (fol. 1r-25v). 

BAND Gestempelde kalfsleren band op houten plat, 
15de eeuw. 

HERKOMST Alexandre Le Blancg, heer van Meurchin 

(16de eeuw); Maximilien-Charles de Coupigny, vrijheer 
van het Heilig Roomse Rijk, landheer in Artois; abbé 
Louis de Valencon, apostolisch protonotarius. 

BIBLIOGRAFIE Parijs 1993: 192-103, nr. 51; Arras 2000: 

60-61. 

fol. 13v-14r: 

Visioen van de Vrouw uit de Apocalyps en van 

de Draak die haar kind probeert te roven 

De Apocalypse en images van Lyon is een manuscript, 

waarvan de originaliteit pas heel recent duidelijk is 

geworden. Het gaat nochtans om een unieke tekst 

met — zoals Francois Avril het uitdrukt — “een van de 

laatste middeleeuwse pogingen om de tekst van de 

Apocalyps te illustreren”. De poëtische tekst bestaat 

uit twee distichons, bovenaan en onderaan op de 

bladzijde: de textus is een parafrase van de Apocalyps 
van Johannes, de sensus een interpretatie daarvan in 

samenhang met een chronologische geschiedenis van 

de Kerk. Michel Lefebvre heeft duidelijk aangetoond 

dat de verluchter niet geprobeerd heeft het gedicht te 

illustreren, maar zich rechtstreeks heeft laten inspire- 

ren door de bijbelse tekst. Deze vaststelling doet 

uiteraard de vraag rijzen naar de relatie tussen de 

schilder en de dichter, maar ook naar de functie van 

het beeld en de manier waarop het gebruikt werd. 

Volgens Marc Gil is het mogelijk dat de auteur van de 

tekst en de illustrator een en dezelfde persoon waren. 

Het beeld kan, als aanvulling van de tekst, een mne- 

motechnische functie gehad hebben, waardoor de 

lezer de complexe inhoud van het visioen van Johan- 

nes gemakkelijker kon onthouden. 

Maar hoe schilder je een visioen? De Spaanse verluch- 

ters van de beroemde commentaren van Beatus op de 

Apocalyps (gde/1ode eeuw) deden het door hun 

voorstellingen te ‘vergeestelijken’: de figuren waren 

herleid tot expressieve gestalten die zich aftekenden 

tegen abstracte achtergronden in felle, zelfs agressieve 

kleuren. Elk diepte-effect, elke suggestie van een 

derde dimensie was geweerd. De toeschouwer werd 

gedwongen afstand te nemen van de realiteit en de 
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wereld van het geestelijke, het zuivere gewoel te betre- 

den: zo werd hij ontvankelijk voor het visioen. 

Als zes eeuwen later het manuscript van Lyon 

wordt geschilderd, is de context helemaal veranderd. 

Met de doorbraak van het ‘realisme’ in de jaren 1400 is 

er behoefte aan andere expressiemiddelen. In de eer- 

ste plaats is in elke miniatuur de getuige aanwezig: de 

Heilige Johannes, die als discreet toeschouwer schrif- 

telijk verslag doet van zijn mystieke ervaring. De 

evangelist staat in contact met het hiernamaals, maar 

hij behoort tot onze wereld, en wellicht om die reden 

is het een van de zeldzame figuren die felgekleurde 

kleren draagt. Op zijn uitkijkpost is hij getuige van de 

verschillende episoden van de Openbaring. Een 

begroeide helling met een riviertje, een minimale 

evocatie van een landschap, dient als decor voor het 

visioen, dat wel geprojecteerd lijkt op het grote 

scherm van het hemelgewelf. 
De twee taferelen staan tegenover elkaar en tonen 

de verschijning van de Vrouw uit de Apocalyps en 

van de Draak die haar kind probeert te verslinden 

(Apoc., 12). Het gaat om een zeer getrouwe visuele 

voorstelling van de tekst van Johannes. De Vrouw is 

“omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en 

op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; ze is 

zwanger en schreeuwt in haar weeën en barensnood”. 

De Draak heeft “zeven koppen en tien horens, en op 

iedere kop een diadeem. Zijn staart veegt een derde 

van de sterren aan de hemel weg en werpt ze op 

aarde”. De opeenvolgende elementen van het visioen 

zijn gewoon naast elkaar geplaatst, zonder dat daarbij 

veel aandacht is besteed aan hun realistische plaatsing 

in de ruimte. Het gaat namelijk om tekens, etherische 

voorstellingen van metafysische werkelijkheden. Het 

visioen is geschilderd in doffe tonen die, in sommige 

miniaturen van het boek, heel onduidelijk kunnen 

worden. De wolken zijn op de traditionele manier 

afgebeeld door kronkelige, afwisselend blauwe en 

witte stroken, een abstracte conventie die aan de ro- 

maanse traditie herinnert. 

De Apocalypse van Lyon is een mooi voorbeeld van 

het hoge niveau en de fantasie van verluchters die 

werkten in de marge van de grote Vlaamse en Franse 

stromingen, in Artois of Picardie. Wat bij deze kun- 
stenaars in het tussengebied vaak opvalt, is de sponta- 

ne manier waarop ze de verluchtingskunst opnieuw 

durven uit te vinden, zowel wat de gebruikte technie- 

ken als wat de afgebeelde thema’s betreft. 
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