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90 Getijdenboek 

Simon Marmion, Valenciennes, ca. 1480-1485. - 

Doornik, Bibliothèque de la Ville, ms. 5 (conservé n° 
1). 

MANUSCRIPT Perkament; 193 fol; 230 x 160 mm; 12 
miniaturen van een halve pagina; bastaardschrift. 

INHOUD Getijdenboek ten gebruike van Rome. 

BAND 16de-eeuwse band met opschrift: “ora pro nobis 
sancta dei genitrix”. 

HERKOMST Geen bewijs van herkomst. Het verhaal dat 
dit manuscript toebehoorde aan de Engelse koning 
Hendrik VIII, moet als een fabel worden beschouwd. 

BIBLIOGRAFIE Faider en Van Sint Jan 1950: 45-47; 

Malibu 1991: 177, 197-198, 200, 206 noten 1 & 3, 207 

noot 17, 208 noten 38 & 41; Vanwijnsberghe 20014: 28- 

29. 

fol. 13ar: 

David in gebed 

De voorstelling van de biddende David gaat in getij- 

denboeken vooraf aan de boetepsalmen, de reeks van 

zeven psalmen die worden toegeschreven aan David, 

koning van Judea en Israël. Hij zou ze geschreven 

hebben als boetedoening voor zijn overspel met Bath- 

seba en voor de dood van haar echtgenoot Uria, die hij 

liet vermoorden tijdens het beleg van Rabba (2 Samu- 

el, 11-12). Men zei deze psalmen om vergiffenis af te 

smeken en preventief om niet te vervallen in een van 

de hoofdzonden, eveneens zeven in getal. 

Zuiver artistiek bekeken biedt dit thema de verluch- 

ter vaak de kans al zijn talent te tonen in het schilderen 

van het landschap en op die manier de wat schrale nar- 

ratieve inhoud van het tafereel te compenseren: een 

man zit geknield in aanbidding voor de godheid, die 

verschijnt in de wolken; naast hem op de grond liggen 

een hoed en een harp, attributen van de muzikant en 

de dichter. De man is uiteraard de berouwvolle David, 

die bedolven is onder de verwijten van de profeet Na- 

than en ergens op een afgelegen plek tot Jahwe roept, 

ver van de wereld. Die wordt hier voorgesteld door het 

kasteel en de stad in de verte. 

De miniatuur in het getijdenboek van Doornik wordt 

toegeschreven aan Simon Marmion, een van de 

beroemdste miniatuurschilders van zijn tijd. Hij 

werkte in Valenciennes, waar hij in 148g overleed. 

Marmion lag aan de basis van een bloeiend centrum in 

Henegouwen, dat tot in het begin van de 16de eeuw 

een grote uitstraling had. Marmion en zijn assistenten 

kregen af en toe opdrachten van de Bourgondische 

hertogen, maar werkten ook voor sommige hovelin- 

CATALOGUS 

gen en voor een plaatselijke cliëntèle. Toen hij stierf, 

bracht de kroniekschrijver Jehan Molinet, eveneens 

afkomstig uit Valenciennes, hulde aan de schilder in 

een grafschrift dat beroemd is gebleven. Hij had voor- 

al lof voor de landschappen van de meester: 

“Ciel, soleil, feu, ayr, mer, terre visible (……) 

Bois, bledz, camps, pretz et toute rien pingible 

Par art fabrille ay attainct le possible.” 

De hier getoonde miniatuur is een van de mooiste 

voorbeelden van dit buitengewone meesterschap. De 
grootse compositie ontvouwt zich op verschillende 

vlakken: een groepje bomen en een opvallend gede- 

tailleerde rotsformatie links en rechts van David vor- 

men een repoussoir dat de blik afleidt naar de verte; 

op het middenvlak een kasteel, omgeven door een 

enorme slotgracht; achteraan enkele klokkentorens 

en een rond gebouw met een koepel dat de Heilig 

Grafkerk in Jeruzalem zou kunnen voorstellen. De 

schilder wekt een suggestie van diepte door de ver- 

schillende elementen van het landschap kleiner te 

tekenen naarmate ze verder weg liggen. Een luchtper- 

spectief zorgt er bovendien voor dat, hoe dieper de 

blik doordringt in de dikke lucht, hoe meer de con- 

touren vervagen: de bomen en de rots op de voor- 

grond krijgen reliëf door zwarte trekken die de vor- 

men scherp aflijnen; de achtergrond daarentegen 

verdwijnt in een lichte mist. Dit schitterende land- 

schap is een voorafspiegeling van de mooiste werken 

van de grote Brugse verluchter Simon Bening (t 1561), 

beroemd voor zijn natuurschilderingen. 

Dit werk krijgt een extra schittering doordat het 

geschilderd is in grisaille, een techniek die door 

Simon Marmion hogelijk gewaardeerd werd. Vertrek- 

kend van een grijze achtergrond modelleert de kun- 

stenaar zijn vormen met behulp van fijne toetsen wit 

en accentueert hij de dieperliggende stukken lichtjes 

met zwart. Subtiele goudkleurige hoogsels maken dit 

schilderijtje compleet en geven het een zachte span- 

ning. De grisailletechniek, vaak gebruikt in een con- 
text van boete, vasten of gewone dagen — kleur was 

voorbehouden voor feestelijke gelegenheden — is bij- 

zonder geschikt voor het thema ‘berouw’, ook het 

thema van de zeven psalmen. 
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