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GETIJDENBOEK 

2 5 In het Latijn en Nederlands 
(ten gebruike van Rome) 
Zuid-Vlaanderen(?) 
(fol. 14-81), ca. 1400-1410 

Toegevoegd deel (fol. 1-13, 
82-126): Brussel, ca. 1430, 

in het Latijn, met toege- 
voegde miniaturen: 
Utrecht, ca. 1430, Bijbel- 

meesters van de Eerste 

Generatie, en één toege- 

voegde miniatuur: 
Brabant (Antwerpen?), 
Ca. 1440-1450, door de 

Meester van Liberna Ms. 2 

Toegevoegd deel (fol. 127-157): 
Vlaanderen, ca. 1425-1450, 

in het Nederlands 

Den Haag, Koninklijke 
Bibliotheek, Ms. 135 E 36 

innen het iconografische pro- 
gramma van dit getijdenboek, dar 

in drie verschillende fasen tussen 

circa 1410 en 1450 werd uitgevoerd, 

onderscheidt één miniatuur, het Laatste 

Oordeel bij het begin van de Boetpsal- 
men, zich van de andere door haar hoge 
kwaliteit en rijke kleurschakeringen (afb. 
11.3.7). De heilige Maagd en Johannes de 
Doper knielen aan weerskanten van de 
hoogste Rechter, terwijl in het onderste 
gedeelte twee trompetblazende engelen 
de doden opwekken. Het tafereel wordt 
omzoomd door een brede, vergulde lijst 
voorzien van decoratief rankwerk. Net 

als bij andere verluchte bladzijden in 
dit gedeelte (afb. 11.3.6) wordt deze lijst 
geaccentueerd door verticale en horizon- 
tale uitsteeksels met knopen op de hoe- 

ken, die bedekt zijn met vlechtwerk. In 
de randversiering daaromheen bevinden 
zich op regelmatige afstand van elkaar 
grote bloemen, die in het midden van 
cirkelende stengels zijn geplaatst. Verder 
bevat de decoratie een aantal kenmerken- 
de dieren: vogels met uitgespreide vleu- 
gels, een pauw, een papegaai (van voren 
of van opzij gezien) en een leeuw met 
dikke manen. De gehele rand is zeer 
strikt uitgevoerd, uitgaande van een cen- 
trale lijn die weliswaar niet is getekend, 
maar die impliciet wordt waargenomen. 

De schilder van dit Laatste Oordeel 
heeft ook een getijdenboek in het 
Nederlands geïllustreerd, dat in de Drai- 
flessen-collectie in Mettingen wordt 
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bewaard. Dit rijk verluchte getijden- 
boek, waaraan de noodnaam Meester van 
Liberna Ms. z is ontleend, mag als zijn 
belangrijkste werk worden beschouwd. 
Het bevat een waardevolle aanwijzing 
ten aanzien van de lokalisering die tot nu 
toe onopgemerkt bleef: in de kalender is 
op 15 juli het hoogfeest genoteerd van de 
wijding van een Onze-Lieve-Vrouwekerk 
(Onser Vrouwen kercwiinge), die geen andere 
kan zijn dan de kathedraal van Antwer- 
pen. Nauwkeurige bestudering van de 
andere feestdagen in zowel rode als 
zwarte inkt maakt duidelijk dat deze 
vrijwel geheel overeenstemmen met de 
Antwerpse kalender, iets dat ook geldt 
voor het handschrift in Den Haag. Deze 
twee getijdenboeken, waarschijnlijk 
gemaakt voor Antwerpenaren, zouden 
dan ook heel goed in de Brabantse 
metropool kunnen zijn vervaardigd. 

Andere handschriften kunnen even- 
eens met deze groep in verband worden 
gebracht.+ Zo lijken de miniaturen van 
een getijdenboek dat in Gent wordt 
bewaard van dezelfde hand te zijn, ook al 

is de uitvoering wat grover.s Ze zijn toe- 
gevoegd aan een handschrift waarvan de 
tekst liturgisch gezien vrij algemeen is, 
maar zich wel laat verenigen met een 
mogelijk Brabantse herkomst.s Het 
Laatste Oordeel in het getijdenboek te 
Gent (fol. 91v) lijkt bovendien sterk op 
dat in Den Haag. Een tweede getijden- 
boek te Den Haag,7 dat van mindere 
kwaliteit is, kan eveneens in de omgeving 
van deze meester worden gesitueerd. 

De randversieringen van al deze 
manuscripten zijn van zeer uiteenlopen- 
de kwaliteit. Mogelijk werden ze niet 
door de verluchter zelf geschilderd, maar 

door een of meerdere gespecialiseerde 
vaklieden. Soortgelijke randen komen 
namelijk tevens voor in handschriften 
die door andere verluchters zijn geïllu- 
mineerd. Ze zijn met name te vinden bij 
enkele Noord-Nederlandse verluchters 
die halverwege de vijftiende eeuw in de 

Afb. 1.3.6 

Kruisiging. Bijbelmeesters van de Eerste 
Generatie, Utrecht, ca. 1430 (fol. g1v-gzr)



Zuidelijke Nederlanden werkzaam 
waren, zoals de Meester van Peter 
Danielssoen, actief in zowel de stads als 
her bisdom Kamerijk:e (dat een deel van 
Brabant omvatte), en Antonis Uten Broec, 

van wie de bewaard gebleven handschrif- 
ten eerder wijzen op een lokalisering 
in Gent en de wijde omgeving van 

  

Brussel. 

1 Mettingen, Drai- herkennen aan de 
flessen Collection, aanwezigheid, in 
Ms. LibernaMs.2. Zie rood, van heiligen 
De Hamel 1982, pp. behorend tot de 

42-49, 4 afb. 1 kleu- 

renafb.; Mettingen 
2012, pp. 114-115, afb. 

Strubbe & Voet 1960, 

p- 442. 
Zie Weale 1889, pp. 
265-272. De Antwerp- 

se kalender valt te 

n 
vs 

Kamerijkse kalender, 

waaraan de heilige 
Joris (23 april)en 
Barbara (4 december) 
zijn toegevoegd. Zie 
Mulder zou, pp. 
21-22. De kalender 
bevat nog een tweede 

iä7 

EN
 

u 
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kerkwijding op 22 
november, die in 

zwart is geschreven, 

hetgeen ongebruike- 
lijk is. Deze keercwiin- 
gehebiknierkunnen 7 
identificeren en is 
ook niet bekend bij 
Herman Mulder, die 

ik dank voor zijn 
hulp. 
Een eerste groep werd 
bijeengebracht door 
Van der Hoek 2004, 

P-134 1. 7. 
Gent, Universiteits- 

bibliotheek, Ms. 186. 

De feestdagen van 
Joris en Barbara zijn 

niet gerubriceerd, 

maar we treffen wel 

in zwart Servatius 
(13 mei), Gaugericus 
(11 augustus), Lam- 
bertus (17 september), 

Remigius en Bavo 
(1 oktober) en Willi- 
brord (7 november); 
voorts staat Goedele 

in de litanie. 
Den Haag, Konink- 

lijke Bibliotheek, 

Ms. 76 G7. 

Van der Hoek 2004 

noemt de volgende 
manuscripten: Duits- 

land, privécollectie; 

Nijmegen, Radboud 
Universiteit, Ms. 320, 

waarvan de margede- 
coratie tot dezelfde 
groep behoort (zie 
cat. 84); London, 

British Library, Add. 

Ms. 17467 (zie Rudy 

2017, pp. 25-26, fig. 18; 

Rudy zo15, pp. 272- 
273, fg. 257) en 

Milaan, Biblioteca 

Trivulziana, Ms. 397 

© 

Afb. 1.3.7 

  
Laatste Oordeel. Brabant (Antwerpen?), 
Meester van Liberna Ms. 2, ca. 1440-1450 

(fol. 98v-ogr) 

(zie Santoro 1958, p. 

119 no. 122; Bologna 
1976, fig. op p. 52), 
twee manuscripten 
die ik niet in situ heb 
kunnen bestuderen. 
Namen, Bibliothèque 
de la Société archéolo- 
gique de Namur, 
Fonds de la SAN, Ms. 
3 (afb. I1.4.2). Zie 

Vanwijnsberghe 

zoo1b, pp. 339-343; 
Brussel-Parijs 2011, 
p. 31, afb. 13. Dit getij 
denboek, ten gebrui- 

ke van Kamerijk, ver- 

meldt twee jaargetij- 

den die door de fami- 

lie Claiquin werden 
gesticht bij de fran- 
ciscanen te Kamerijk. 

Een vergelijkbaar 
getijdenboek, met 
miniaturen van de 

Meester van Peter 

Danielssoen en 

dezelfde margedeco- 

ratie, is Vaticaanstad, 

Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Ms. Ross. 61, 

zie http://digi.vatlib. 
itf. 

1e Marrow 1979, pp. 

87-88. 
11 Van der Hoek 2004. 
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