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handschrift, gebedenboek
1498
Vlaanderen, Gent-Brugse school.
Middelnederlands
Hybrida formata (bastarda), zwarte en rode inkt
miniaturen van Maria, Christus en dertig heiligen,
randdecoratie
ontbreekt
handgeschreven, verlucht. Zwarte inkt, lapus lazuli,
goudverf, tempera op perkament.
13.0 x 9.5 x 2.0 cm
Museum Catharijneconvent, Utrecht, sinds 2006.
StCCh4
Paulusabdij, Oosterhout
geen
86 ff., Middelnederlands, 15e eeuw
13 ff., Latijn, 19e eeuw
Moderne foliëring in potlood
Liniëring in rood
Boekband in gotische stijl, 1941 vervaardigd
door Broeder Laurentius, Paulusabdij Oosterhout.
Daarvoor Perzische Koranband.

Gebedenboek StCCh4 uit Museum Catharijneconvent dateert uit 1498 en is afkomstig uit
Vlaanderen, uit de omgeving Brugge-Gent. Het handschrift omvat 86 folia geschreven in
Middelnederlands cursief schrift. Het handschrift opent met een los katern van twee folia
met het eerste gedeelte van Genesis geschreven in het Latijn in negentiende-eeuws schrift.
Deze zijn dus later toegevoegd. Achtereenvolgens bevat StCCh4 een paastabel, een
heiligenkalender, vijf verschillende gebeden voor De heilige Drie-eenheid, Christus, het Heilig
Kruis en Maria en dertig suffragieën (smeekbeden aan heiligen). Daarachter volgen psalmen
in het Latijn in negentiende-eeuws schrift. Hiervan is het eerste gedeelte geschreven op het
oorspronkelijke papier en het tweede gedeelte op negentiende-eeuws papier. (Zie
katernenstructuur). Voor een uitgebreide inhoudsopgave van StCCh4 zie Bijlage 1. De
negentiende-eeuwse folia zullen binnen deze scriptie volledig buiten beschouwing blijven,
omdat zij niet behoren tot de oorspronkelijke vorm van het gebedenboek. In alle gevallen
gaat het in deze scriptie om handgeschreven gebeden- en getijdenboeken, eventuele
uitzonderingen worden aangegeven.
De opbouw van de codex, katernenstructuur en inhoudsopgave zijn te vinden in Bijlage 1.

Inhoudsopgave
0

Inleiding

2

1

Gebruik van gebedenboeken
1.1 Privédevotie
1.2 De catechese
1.3 Het gebedenboek in het (dagelijkse) gebruik

5
6
10
11

2

StCCh4: de inhoud
2.1 De paastabel en kalender
2.2 De gebeden
2.3 De suffragieën
2.4 De totale samenstelling

13
13
15
16
18

3

Lokalisering van de makers en opdrachtgevers
3.1 Verluchters en kopiisten
3.2 De gilden
3.3 Het schrift
3.4 Lokalisering van de kalender
3.5 Lokaal gebruik van de suffragieën?
3.6 De mis voor Onze Lieve Vrouwe
3.7 Makers en opdrachtgevers: conclusie

20
20
24
25
27
30
30
37

4

De miniaturen en hun ikonografie
4.1 De relatie tussen woord en beeld

39
41

5

De randdecoratie
5.1 Gent-Brugse strooiranden
5.2 Bloemen
5.3 Vogels

44
44
47
49

6

Modellen, kopieën en invloeden
6.1 Modelgebruik binnen StCCh4
6.2 Invloeden van buitenaf

51
52
53

Conclusie

56

Bibliografie

60

Bijlagen

64

Heures me fault de Nostre Dame
Si comme il appartient a fame
Venue de noble paraige
Qui soient de soutil ouvraige
D'or et d'azur, riches et cointes,
Bien ordonnées et bien pointes
De fin drap d'or tresbien couvertes
Et quant elle seront ouvertes
Deux fermaulx d'or qui fermeront
Qu'adonques ceuls qui les verront
Puissent par tout dire et compter
Qu'on ne puet plus belle porter.

Ik wil graag een getijdenboek
van Onze Lieve Vrouwe,
Omdat dat toebehoort aan een nobele vrouwe
Een dat een verfijnd kunstwerkje is
Van goud en azuurblauw, rijk en gesoigneerd
Goed geordend en goed ingericht,
Heel fraai bekleed en met gouddraad doorstikt
En als het dan open ligt,
met twee gouden slotjes
Dat op dat moment diegenen die het
aanschouwen, Overal kunnen beamen
Dat men geen mooier bij zich kan dragen

Eustache Deschamps (1346–1406)
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Inleiding

De Franse dichter Eustache Deschamps (1346-1406) verwoordde het in de
veertiende eeuw treffend1: een getijdenboek was niet alleen een functioneel
religieus object, maar verleende ook status aan de opdrachtgever of bezitter
ervan. Hetzelfde lijkt op te gaan voor het rijk verluchte gebedenboek waar deze scriptie aan
is gewijd. Dit Vlaamse, in Middelnederlands geschreven gebedenboek uit 1498, maakt sinds
2006 onder inventarisnummer StCCh4 deel uit van de collectie van Museum
Catharijneconvent te Utrecht.
In 2006 verwierf Museum Catharijneconvent een collectie kunstobjecten uit de Sint
Paulusabdij in Oosterhout. In deze collectie bevond zich ook StCCh4. Tot op heden is het
gebedenboek niet grondig onderzocht. Wel heeft Saskia van Bergen, kunsthistorica en
gespecialiseerd in handschriften, haar eerste bevindingen met betrekking tot afkomst,
datering en inhoud gegeven.2 Zij constateerde, onder andere op basis van decoratie en
schrift, dat het handschrift waarschijnlijk afkomstig is uit Vlaanderen, omgeving GentBrugge. Het handschrift bevat namelijk ‘strooiranden’, een vorm van randdecoratie die
karakteristiek was voor de Gent-Brugse school.
De eerste bevindingen die Van Bergen op stilistische gronden heeft gemaakt heb ik
getracht te staven aan de hand van inhoudelijke kenmerken van het gebedenboek. Zo heb ik
mij naast de samenstelling van het gebedenboek ook gericht op de opzet van de
heiligenkalender van StCCh4. De heiligenkalenders van gebedenboeken zijn namelijk
opgesteld volgens de voorschriften van het bisdom waarbinnen het gebedenboek wordt
gebruikt. In die zin kan een kalender verwijzen naar een bepaalde regio. De probleemstelling
van deze scriptie is dan ook als volgt geformuleerd: kan ik gebedenboek StCCh4 behalve op
stilistische gronden ook op grond van de inhoud van het gebedenboek en de samenstelling
van de heiligenkalender plaatsen binnen de traditie van Vlaamse gebedenboeken die tussen
1475-1550 in de omgeving van Brugge-Gent werden gemaakt?
De heiligenkalenders in gebedenboeken bevatten gewoonlijk twee groepen heiligen: de
namen van de ene groep zijn in rode inkt geschreven en de namen van de andere groep in
zwarte inkt (afb. 2b). De in rode inkt geschreven namen verwijzen naar de heiligen die in een
bepaald bisdom verplicht werden vereerd. In de verering van heiligen wier namen in zwarte
inkt waren genoteerd stonden de gelovigen daarentegen vrij. Omdat deze heiligen niet door
één specifiek bisdom waren voorgeschreven, konden ze overal worden vereerd. Door nu de
in rode inkt geschreven heiligennamen van een kalender te vergelijken met de heiligen die in
een bepaald bisdom verplicht waren gesteld kan de samenstelling van de heiligenkalender
informatie geven over de lokalisering van de kalender, mits vaststaat dat een kalender
1
2

Eustache Deschamps, Oeuvres Complètes IX (Le Miroir de Mariage), Paris 1894, pp. 44-46.
Saskia van Bergen, 'Onderhandelen met heiligen', Catharijne. 1 (2009) nr. 1 (januari), pp. 8-9.
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oorspronkelijk bij een te onderzoeken gebedenboek behoort. Dat het laatste het geval is bij
gebedenboek StCCh4 zal ik in deze scriptie aantonen.
Om de heiligenkalender van StCCh43 te kunnen verbinden aan een specifiek bisdom heb ik
twee methoden toegepast. De eerste methode is enkel gebaseerd op de in rood geschreven
heiligen. Verschillende auteurs4 hebben in het verleden geprobeerd deze roodgeschreven
heiligenfeesten aan een specifiek bisdom te verbinden. Deze methode is dan ook het meest
gebruikt om kalenders te lokaliseren. Echter, deze verschillende auteurs verbonden niet
altijd de heiligenfeesten aan hetzelfde bisdom. Kunsthistoricus Glenn Gunhouse voegde de
resultaten van verschillende auteurs samen om een overzicht te krijgen. Gunhouse stelde zo
een lijst op van alle heiligen die in de westerse kerk werden vereerd gedurende de
middeleeuwen. Bij elke heilige is vervolgens vermeld in welke bisdom deze volgens een
specifieke auteur vereerd wordt. Zo is bijvoorbeeld in de lijst af te lezen dat de auteurs X en
Y de verering van de heilige Clarus abt lokaliseren in Wenen (Bijlage 4). De door mij
gemaakte vergelijking van in rood geschreven heiligen uit de kalender van StCCh4 met deze
lijst leverde echter geen overtuigend resultaat. Vandaar dat ik een tweede methode heb
toegepast om de kalender te lokaliseren.
Deze tweede methode is in 1988 bedacht voor John Plummer. Deze kunsthistoricus
probeerde als eerste de kalenders niet alleen te lokaliseren op basis van de in rood
geschreven heiligen, maar ook op basis van de in zwart geschreven heiligen. Plummer gaat
namelijk uit van de veronderstelling dat er per bisdom standaard kalenders bestonden
waarvan zowel de rode als de zwarte heiligen, van begin tot eind, vastlagen. Deze kalenders
zouden volgens hem steeds gekopieerd en gebruikt worden voor lekenboeken zoals het
gebedenboek. Deze hypothese werd gesteund door de vergelijking van de zes Brugse
kalenders, die grotendeels hetzelfde bleken te zijn. Door deze zes kalenders samen te
voegen vormde hij één Brugse kalende om andere kalenders mee te vergelijken. Ik vergeleek
de kalender van StCCh4 met deze kalender. Het resultaat was verrassend: zo bleek de
heiligenkalender van StCCh4 weinig tot geen overeenkomsten te vertonen met dat wat
volgens Plummer in Brugge gebruikelijk of zelfs standaard was. Vandaar dat ik de
heiligenkalender van StCCh4 ben gaan vergelijken met kalenders uit andere bisdommen.
Omdat gebedenboek StCCh4 in het Middelnederlands is geschreven lag het voor de hand om
een bisdom te kiezen waar gebedenboeken in dezelfde taal werden geschreven. Daarom
kwam ik uit bij Utrecht, tevens een belangrijk centrum van handschriftenproductie in de
periode waarin StCCh4 is vervaardigd.
In navolging van Plummer is in 1991 voor Utrecht ook een standaardkalender
samengesteld door kunsthistoricus Erik Drigsdahl. Nadat ik de heiligenkalender van StCCh4
had vergeleken met de standaardkalender van Drigsdahl kwam ik tot een verrassende
conclusie: de kalender van StCCh4 was nagenoeg gelijk aan de Utrechtse standaardkalender.
(hoofdstuk 3, bijlage 5). Wat was er nu met gebedenboek StCCh4 aan de hand?
3

In StCCh4 is sprake van een minder gebruikelijk type kalender. Voor een uitgebreide beschrijving van de
onderzoeksmethoden en gedetailleerde uitleg over deze kalender specifiek zie Hoofdstuk 3, paragraaf 4.
4
De belangrijkste zijn: Hermann Grotefend (1898), Egied Strubbe en Léon Voet (1960), Gregory Clark (2000)
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De resultaten van mijn onderzoek heb ik als volgt beschreven. Om het gebedenboek goed in
zijn tijd en omgeving te plaatsen zijn in het eerste deel van deze scriptie de functie, context
en inhoud van StCCh4 behandeld (hoofdstukken 1 t/m 3). Hierbij heb ik mij op literatuur
gebaseerd. Daarnaast heb ik de inhoud van StCCh4 vergeleken met de samenstelling van
andere gebedenboeken. Omdat gebedenboeken niet als genre worden beschreven en er
geen beschrijving van een standaard gebedenboek bestaat, heb ik zelf een referentiekader
gemaakt. Daarvoor heb ik de gebeden van StCch4 vergeleken met de gebeden uit 114
Vlaamse gebedenboeken5 uit de vijftiende en zestiende eeuw. Aan de hand van deze
vergelijking heb ik geprobeerd vast te stellen of en in hoeverre de gebeden van StCch4 al dan
niet gebruikelijk waren (hoofdstuk 2, bijlage 3).
Het tweede deel van de scriptie is gewijd aan de verluchting van StCCh4
(hoofdstukken 4 t/m 6). Aan de hand van de Lexikon der Christlichen Ikonographie van
Engelbert Kirschbaum heb ik onderzocht of en in hoeverre de ikonografie van de afgebeelde
heiligen karakteristiek was voor het Vlaanderen van de late vijftiende eeuw. Daarnaast komt
de randdecoratie aan bod. StCCh4 wordt namelijk vanwege de karakteristieke randdecoratie
(strooiranden) door Saskia van Bergen toegeschreven aan de Gent-Brugse school.
De strooiranden en het schrift van gebedenboek StCCh4 wijzen in de richting van
Vlaanderen. De heiligenkalender lijkt echter specifiek voor gebruik in Utrecht bedoeld. Wat
kan hiervan de bedoeling zijn geweest?

5

Deze gebedenboeken zijn afkomstig uit de Koninklijke Bibliotheek Brussel en de Universiteitsbibliotheek van
Gent. In de inventarislijsten van deze bibliotheken zijn de gebedenboeken per folio inhoudelijk beschreven.
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1

Gebruik van gebedenboeken

Rond 1400 beleefde de miniatuurkunst in Vlaanderen een hoogtepunt.
Ateliers in Brugge vervaardigden grote aantallen handschriften. Vanwege de
kwaliteit van de verluchting werden deze handschriften door heel WestEuropa gewaardeerd en afgezet.6 Er kwamen veel opdrachten vanuit het buitenland. Boeken
werden geëxporteerd naar diverse landen, waaronder Spanje, Portugal, Italië, Duitsland en
Engeland. Naast de stijging van de vraag vanuit het buitenland, werd het lokale publiek door
de opkomst van handelaars kapitaalkrachtiger. Deze factoren zorgden samen voor een
schaalvergroting van de productie. 7
In de middeleeuwen bestonden er allerlei soorten religieuze teksten zoals bijbels,
bijbelcommentaren, psalters, missalen, gradualen en antifonaria, maar een groot deel van
de productie van boeken bestond uit getijden- en gebedenboeken voor leken. Het
getijdenboek bestond uit gebeden voor privégebruik. Deze gebeden volgden de officiële
gebedstijden van de dag (het Heilige Officie), en liepen parallel aan het brevier voor de
geestelijken. Een getijdenboek bestond standaard uit een kalender, een klein officie van de
Heilige Maagd, psalmen voor boetedoening, verschillende litanieën, suffragieën en een
dodenofficie. Daarbij kwamen nog gebeden of soms zelfs profane teksten die de
samensteller of kopiist toevoegde naar wens van de opdrachtgever van het getijdenboek.8
StCCh4 is geen getijdenboek, maar een gebedenboek. Dit was net als het getijdenboek
bestemd voor leken, maar volgde echter niet de officiële gebeden en gebedstijden van het
brevier. Het gebedenboek werd niet, zoals het getijdenboek, gedeeltelijk, maar volledig
ingericht naar wens van de opdrachtgever. Het kon daarom allerlei soorten gebeden
bevatten. 9
Het gebedenboek was dus net als het getijdenboek bedoeld voor privédevotie, voor
thuisgebruik.10 Omdat de inhoud van een gebedenboek (in grote lijnen) werd bepaald door
de opdrachtgever, kwamen gebedenboeken in vele varianten voor. Ze waren vaak klein van
afmeting, zodat ze makkelijk in de hand gehouden konden worden tijdens het gebed en zij
werden zeer gewaardeerd om hun delicate verluchtingen. Voor een enigszins welvarende
middeleeuwse familie was het gebruikelijk om een verlucht boek in bezit te hebben, ook bij
wijze van statussymbool. 11 Mariette Haveman verwoordt het treffend in haar artikel
‘Kathedralen in zakformaat’ als ze schrijft dat getijdenboeken naast juwelendozen en
zilveren zoutvaten, tot de particuliere schatkamer behoorden. Sommige getijdenboeken
6

Maurits Smeyers, Jan van der Stock, Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550, Gent 1997, p.11.
Maurits Smeyers et. al, Naer naturen ghelike: Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, Leuven 1993, pp. 85-86.
8
Abbé V. Leroquais, Les livres d’heures, manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris 1927, p. vi.
9
Anne S. Korteweg (red.), Kriezels, aubergines en takkenbossen, Zutphen 1992, p. 167.
10
Anne S. Korteweg (red.) (1992), p. 167.
11
Christopher de Hamel, A history of illuminated manuscripts, Oxford 1986, p. 185.
7
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vormden volgens haar een “podium voor de meest indrukwekkende staaltjes van teken- en
schilderkunst.”12 Dit gold ook voor gebedenboeken. Beide waren bedoeld voor privégebruik
en kwamen vaak voort uit een opdracht. Hoe meer geld de opdrachtgever te besteden had,
hoe rijker het boek kon worden verlucht en hoe meer status het verleende. 13
Aanvankelijk werden boeken in de middeleeuwen voornamelijk gebruikt binnen kerkelijke
en kloosterlijke kringen. Vanaf de dertiende eeuw nam het gebruik van boeken buiten het
klooster toe. In de loop van de veertiende tot aan de eerste decennia van de zestiende eeuw
werden getijdenboeken en gebedenboeken, veelvuldig verkocht. Enigszins welvarende
burgers die voorheen geen boek in bezit hadden, bestelden of kochten een exemplaar.
Behalve als hulpmiddel bij privédevotie dienden de boeken ook als studiemateriaal voor de
kinderen, die eruit leerden lezen.14
Van slechts een klein aantal handschriften kan aan de hand van het colofon of de Ex Libris
worden vastgesteld dat ze in opdracht vervaardigd zijn. Niet alle boeken die op bestelling
werden gemaakt bevatten namelijk gegevens om de opdrachtgevers te identificeren.15
Tegen het begin van de zestiende eeuw ontstond er ook productie voor de anonieme markt.
In ateliers werden boeken vervaardigd en daarna pas verkocht.16 Dit is waarschijnlijk niet het
geval geweest bij StCCh4. In dit gebedenboek zijn namelijk twee knielende figuren
afgebeeld, zoals gebruikelijk was voor opdrachtgevers. De opzet van het gebedenboek is dus
waarschijnlijk bepaald door deze opdrachtgevers. De specifieke invulling van de opdracht
kan aan de verluchters en schrijvers over zijn gelaten. In hoeverre de opdrachtgevers
verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld de inhoud van de miniaturen is over het
algemeen moeilijk vast te stellen. Hier zal nog nader op in worden gegaan in Hoofdstuk 3.
1.1 Privédevotie
De belangrijkste functie van het gebedenboek is privédevotie. Gebeden waren gedurende de
middeleeuwen vaak gebonden aan vaste tijden: het Heilige Officie. Dit bestond uit allerlei
gebeden die gerangschikt waren naar liturgisch gebruik, voor de verschillende tijdstippen
van de dag.17 Dit 'thuisbidden' vindt zijn oorsprong in de bijbel, waar bidden aangeraden
werd: Bid en smeek in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houd daartoe
nachtwaken, waarbij u met volharding God smeekt voor alle heiligen. (Efeziers 6:18)18. In de
12

Mariëtte Haveman, 'Kathedralen in zakformaat', Kunstschrift 46 (2002) nr. 6 (nov./dec.), p. 2.
Christopher de Hamel, A history of illuminated manuscripts, Oxford 1986, p. 185.
14
Micha Leeflang , 'Boeken als prestigeobjecten' In: Micha Leeflang et. al., Beeldschone boeken: De
middeleeuwen in goud en inkt, Utrecht 2009, p. 99.
15
Micha Leeflang (2009), p. 99.
16
Saskia van Bergen, 'Boeken voor de anonieme markt' In: Micha Leeflang et. al., Beeldschone boeken: De
middeleeuwen in goud en inkt, Utrecht 2009, p. 81.
17
Jonathan Black, 'The Divine Office and private devotion in the Latin West', In: Thomas J. Heffernan, E. Ann
Matter ed., The liturgy of the Medieval Church, Kalamazoo 2005, p. 45.
18
Bijbel, Willibrordvertaling, 's Hertogenbosch 1995.
13
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vroegchristelijke tijd was het privégebed op vaste tijdstippen van de dag de enige vorm van
gebed. Het was namelijk aanbevolen om de getijden, de vaste bidtijdstippen van de dag, te
volgen.19
Er bestonden al voor 800 gebedenboeken: gebedenboeken met bijvoorbeeld persoonlijke
gebeden voor bescherming (zoals de latere suffragieën), gebeden gericht tot specifieke
heiligen, gebeden voor de biecht en een selectie van psalmen. Deze onderdelen kwamen
voorheen ook voor in gebedenboeken, maar dan in beperkte mate verbonden met de
getijden. Rond de elfde eeuw waren nieuwe typen gebedenboeken inmiddels samengesteld.
Vele hiervan bevatten psalmen, antifonen en oraties. Na de elfde eeuw ontstond een totaal
nieuw genre gebedenboeken. De gebruikelijke inhoud werd aangevuld met gebeden en
meditaties van contemporaine theologen, zoals Anselm van Canterbury.20 Langzaamaan
ontstond het gebedenboek zoals StCCh4 dat is: een uit verschillende gebeden samengesteld
boek dat het Heilige Officie niet meer volgde. De inhoud was zoals de opdrachtgever die
bruikbaar en nodig achtte voor zichzelf en werd vaak rijkelijk voorzien van afbeeldingen en
decoratie. De privédevotie was dus vanaf de negende eeuw tot het einde van de
middeleeuwen voortdurend onderhevig aan ontwikkelingen en dit had dan ook gevolgen
voor de inhoud van de gebedenboeken.21
Gebedenboeken als StCCh4 werden dus voornamelijk voor privédevotie gebruikt. De Bijbelse
voorstellingen die gebruikt werden ter ondersteuning van het gebed, waren voorheen alleen
in de openbare ruimte te zien, zoals in kloosters en kerken. Door middel van een verlucht
handschrift werden ze in het privédomein gebracht. Hierdoor veranderde de functie ervan.
Bij de vraag waarom bepaalde Bijbelse scènes in een kerk als fresco werden afgebeeld en
andere niet, zal het antwoord gezocht moeten worden in gangbare religieuze en didactische
opvattingen. Bij een handschrift lag dit anders, omdat het nu om de keuze van de
opdrachtgever ging. 22 De afbeeldingen in handschriften van Bijbelse voorstellingen en
heiligen gebruikte de gebruiker ter ondersteuning van het gebed. Deze hield hij bij meditatie
voor ogen. Na aanleiding van het tweede gebod 'Gij zult geen beelden aanbidden en
vereren', was er in de eerste eeuwen van het christendom veel discussie onder theologen
over het afbeelden van God, Christus en heiligen. Pausen en concilies hebben zich echter
regelmatig verzet tegen een letterlijke overname van dit gebod. Zo rechtvaardigde Paus
Gregorius de Grote (540-604) het gebruik van beelden uit noodzaak ongeletterden het
geloof uit te leggen. Hiermee werd meteen de functie van beelden uitgedrukt: zij waren een
geschikt hulpmiddel bij de preek en catechese, het godsdienstonderricht. 23 Ook de
19

Jonathan Black (2005), pp. 55-60.
Jonathan Black (2005), pp. 55-60.
21
Jonathan Black (2005), pp. 55-60.
22
Henk van Os, Gebed in schoonheid, schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500, Zwolle 1994, p.12.
23
Eugène Honée, 'Beeld en beeldverering in de middeleeuwse gebedscultuur. Een kerkhistorische
beschouwing', In: Henk van Os, Gebed in schoonheid, schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500, Zwolle
1994, p. 157.
20
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miniaturen in StCCh4 dienden ter ondersteuning van de tekst. Getijden- en gebedenboeken
waren vaak in het Latijn geschreven, dat veel leken eigenlijk niet konden lezen. Een
miniatuur kon in dat geval het verhaal vertellen. Bonaventura (1217/8-1274) beschrijft de
functie van beelden als volgt: “Mensen die niet tot devotie worden opgewekt wanneer zij
alleen maar horen wat Christus voor ons heeft gedaan, kunnen tenminste worden opgewekt
wanneer zij dit alles met hun ogen in symbolen en afbeeldingen vóór zich zien. Want ons
gemoed wordt eerder opgewekt door wat we zien dan door wat we horen.”24 Omdat StCCh4
in het Middelnederlands is geschreven, hebben de miniaturen in mindere mate een
vertellende functie gehad, maar konden ze de betrokkenheid van de gelovige met de
afgebeelde vergroten. Ze zorgen in feite voor herinnering of herdenking, ook memoria
genoemd.25 De woorden van Bonaventura beschrijven de didactische en memoriserende
functie van beelden dan ook uitstekend. De beelden zijn niet alleen als zichtbare, maar ook
als mentale beelden op te vatten, als voorstellingen in de geest. Naast het zien met de ogen
kende men ook de Visio imaginaria, de voorstelling die men zich van iets maakt in de
fantasie.26
Afbeeldingen in gebedenboeken hadden dus niet alleen een didactische, memoriserende,
maar ook vererende functie. Over deze manier van omgaan met afbeeldingen was sinds de
christelijke oudheid veel te doen geweest. Tijdens het Concilie van Nicaea in 787 werd
besloten dat het kruisbeeld en andere beelden van Christus en heiligen, in kerken en huizen
mochten worden opgesteld en vereerd. De belangrijkste verklaring hiervoor was dat niet het
beeld, maar het 'prototype' van het beeld, de heilige zelf dus, werd vereerd.27 Een type
afbeelding waarvoor deze verering sterk geldt is de portretvorm of demi-image genoemd.
Deze term dateert uit de vijftiende eeuw. Het gaat om een portret in halve lijven dat terug
gaat op de iconen. Deze vorm hangt meestal samen met het kleine formaat van de
voorstelling (in dit geval een klein deel van een al erg kleine pagina) en met het feit dat men
de aandacht wilde richten op de meest sprekende delen van de menselijke gestalte, namelijk
het gezicht en de handen. Dit naar voren halen van de afgebeelde schept een grote intimiteit
tussen de heilige en de gelovige tijdens het bidden.28
In StCCh4 zijn ook enkele heiligen afgebeeld in portretvorm. De suffragieën openen met een
kleine miniatuur van de desbetreffende heilige. Deze zijn meestal eenvoudig van opzet. Met
behulp van de erbij afgebeelde attributen wordt het martelaarschap van de heilige verteld.
Er zijn grofweg drie typen afbeeldingen te onderscheiden binnen de suffragieën van StCCh4.
De eerste groep bestaat uit heiligen in portretvorm tot op de borst zijn afgebeeld. Ze vullen
de miniatuur. Tot dit type behoren alleen Maria en Kind, Johannes de evangelist, Petrus,

24

Peter van Dael, Tot lering en verering, Kampen 1997, p. 81.
Peter van Dael (1997), p. 81.
26
Peter van Dael (1997), p. 90.
27
Eugène Honée (1994), pp. 157-158.
28
Peter van Dael (1997), p. 94.
25

8

Paulus en Maria Magdalena (afb. 1a.) De afbeeldingen van deze heiligen zijn opvallend te
noemen. Er lijkt hier sprake van demi-image. Het portret heeft daarmee dus een iconische
functie ten behoeve van verering en herinnering. Het gaat hier om een kleine groep
welbekende, prominente heiligen. Omdat dit belangrijke heiligen zijn, zouden zij extra groot
kunnen zijn afgebeeld. Dat juist Maria en Kind, Johannes (de apostel), Petrus, Paulus en
Maria Magdalena op deze manier zijn afgebeeld is dus niet onlogisch, daar zij het dichtst bij
Christus stonden en daar hun status aan ontleenden. Dat de beperkte ruimte voor de
afbeelding bepalend zou zijn geweest voor de manier van afbeelden gaat niet op, aangezien
alle andere heiligen niet op deze manier zijn afgebeeld.
De tweede groep bestaat uit heiligen die ‘ten voeten uit’ en frontaal zijn afgebeeld.
(afb. 1b). De heilige staat tegen een neutraal landschap met in de meeste gevallen één of
twee attributen in de hand.
De derde, kleinere groep bestaat uit heiligen die niet portretmatig zijn afgebeeld,
maar tijdens een belangrijk moment van hun leven. De heilige doet iets. Er lijkt sprake van
een soort genrevoorstelling (afb. 1c). Tussen de tweede en derde groep is overlapping te
zien. (Bijlage 2).

Afb 1a. Demi-image

Petrus

Paulus

Afb. 1b. Ten voeten uit

Joost

Erasmus

9

Afb 1c. ‘Genrevoorstelling’

Franciscus
Hubertus
Het is niet met zekerheid te zeggen of er bij alle afbeeldingen bij de suffragieën in StCCh4,
een verband is tussen de manier waarop de heilige is afgebeeld en diens status. De heiligen
die in demi-image zijn afgebeeld zijn in ieder geval opvallend. Het gaat hier om een kleine
groep welbekende, prominente heiligen. Omdat dit belangrijke heiligen zijn, zouden zij extra
groot kunnen zijn afgebeeld. Dat sommige heiligen zijn afgebeeld tijdens een belangrijk
moment van hun leven heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de manier van
afbeelden voor de gelovige van die tijd het meest herkenbaar was. Hier wordt nog dieper op
in gegaan in hoofdstuk 4.
De zojuist genoemde afbeeldingen zijn de openingsminiaturen van de suffragieën. In
suffragieën wordt voorspraak en heil van de betreffende heilige opgeroepen. De
afbeeldingen van de heiligen helpen hierbij. Met name in het geval van de heiligen in demiimage wordt duidelijk de herinnering aan de betreffende heilige oproepen. Via afbeelding
van de heilige kon de gelovige zich diens deugden herinneren en proberen de heilige hierin
te volgen. De afbeeldingen van de heiligen hadden dus, naast een illustratieve, herkennende
fucntie ook een devotionele functie. Er is hier sprake van een ‘devotiebeeld’. Een
devotiebeeld is in feite een beeld dat meehelpt aan het proces van meditatie. Het is de
combinatie van het zichtbare en het mentale beeld, dat leidt tot het herinneren
(memoriseren) en vereren van de afgebeelde heilige. 29
1.2 De catechese
Gebedenboeken, met daarin afgebeelde heiligen, hadden niet alleen een devotionele functie
ter ondersteuning van het gebed. Zij werden ook gebruikt voor de catechese: het
geloofsonderricht. Voor de verspreiding van devotie onder leken, waren voornamelijk de
dominicanen en franciscanen verantwoordelijk. Van alle ordes voelden zij zich het meest
verbonden met de gewone leek. Gelovigen werden zo dus opgevoed met waarden die
oorspronkelijk uit het kloosterleven kwamen, zoals met name het persoonlijke gebed en de
meditatie.30 Op die manier verzorgden de broeders in feite de catechese. De franciscanen
29
30
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verspreiden zich met hun volksprediking vanuit Italië over Europa. Er werden door
franciscanen vele traktaten en boeken geschreven ter instructie voor een 'beter Christelijk
leven', zoals bijvoorbeeld door Dietrich Colde von Münster (?-1515). Hij werkte vele jaren als
Augustijner monnik, maar tussen 1483 en 1486 sloot hij zich aan bij de franciscanen in
Keulen. Daar werkte hij als prediker en propageerde hij fervent de lekendevotie aan de
passie van Christus en de smarten van Maria. Hij schreef rond 1485 de Christenspiegel, die
vanuit het Duits werd vertaald in het Nederlands en Latijn. Hierin gaf hij de leek alle dat noet
is te weten totter zielen salicheit, dus in feite alles dat de gelovige moest weten op religieus
gebied. Onder andere kwam hier uitleg over belangrijke theologische onderwerpen zoals de
Drie-eenheid, en instructies voor gebed en meditatie (voor de verschillende tijdstippen van
de dag) in voor. Geen enkel ander middeleeuws franciscaans catechistisch werk werd zo
populair als dit.31
In de Nederlanden had Geert Grote (1340-1384) invloed op de privédevotie en de catechese.
Grote legde de grondslag voor de zogenoemde Moderne Devotie, een beweging die pas na
zijn dood in de loop van de vijftiende eeuw tot volle ontplooiing kwam. Deze beweging
richtte zich op de gewone gelovigen en zette zich in voor een actief apostolaat onder hen. Hij
liet belangrijke religieuze teksten voor de catechese uit het verleden vertalen uit het Latijn
naar het Nederlands. Dit waren voornamelijk gebeden voor het dagelijks gebruik van
priesters en kloosterlingen. Door toedoen van Grote werd het getijdenboek in de loop van
de vijftiende eeuw een van de populairste boeken bij de burgerij van de Nederlandse steden.
Zijn volgelingen zetten steeds meer religieuze literatuur, vooral getijden-, gebeden- en
meditatieboeken, in de volksstaal over. Getijdenboeken verschenen in de vijftiende en
zestiende eeuw in de Nederlanden dan ook vaak in het Nederlands. In fraterhuizen van de
Devotio Moderna werd deze literatuur ook vermenigvuldigd en verlucht.32
1.3 Het gebedenboek in het (dagelijkse) gebruik
Getijden- en gebedenboeken waren er ter ondersteuning van het persoonlijke gebed en
meditatie. De gebedshandeling van de leek kon mede dankzij de voorstellingen die hierin
stonden uitgroeien tot meditatie, waarbij dus niet alleen de mentale beelden, maar ook
zichtbare afbeeldingen meehielpen. Sinds de dertiende eeuw werd van deze voorstellingen
al op grote schaal gebruik gemaakt in kloosterlijke milieus. Onder invloed van de
dominicanen en franciscanen kwamen deze afbeeldingen in het kader van privédevotie ook
terecht bij leken.33 Het gebedenboek met zijn afbeeldingen werd bij voorkeur gebruikt in
stilte in een privékapel of de binnenkamer van een patriciërshuis. Om de concentratie te
bevorderen gebruikte men een prie-Dieu of bidstoel. Dit knielbankje werd een vast
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hulpmiddel bij het persoonlijk gebed van leken. Naast de gebedenboeken waren er vaak ook
schilderijtjes c.q. (ivoren) diptiekjes met afbeeldingen van Maria, Christus, heiligen en
christelijke thema’s aanwezig in deze bidruimtes.34 Deze voorwerpen kwam men ook steeds
vaker tegen in werkruimte of slaapvertrek. Wanneer men op reis ging wilde men ook
afbeeldingen ter meditatie meenemen. Naast het getijden- en gebedenboek, waren deze
kleine diptiekjes en triptiekjes hier, vanwege het formaat, ook erg geschikt voor.35
De gebeden in getijdenboeken waren volgens het Heilige Officie voorgeschreven voor
bepaalde tijdstippen van de dag, maar ook in gebedenboeken kwamen er soms
voorschriften voor. Zo is in StCCh4 de suffragie voor Erasmus voorgeschreven voor de
zondag (“Van sint Erasmus een gebet dat men des sonnedaechs leest”36). StCCh4 bevat ook
een mis voor de Heilige Maagd die waarschijnlijk ook alleen bedoeld was voor bepaalde
momenten. Op het gebruik van deze mistekst wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 3. In
hoeverre de gebeden- en getijdenboeken ook daadwerkelijk zoals bedoeld werden gebruikt
is niet concreet vast te stellen. De bezitter van een getijdenboek zou volgens het Heilige
Officie acht keer per dag moeten bidden en de juiste tekst daarbij moeten lezen. Er zijn
contemporaine bronnen die het gebruik van de getijdenboeken zoals voorgeschreven,
bevestigen. Dit zijn echter maar enkele voorbeelden en daarbij gaat het om kloosterlingen.
Sommige overgeleverde handschriften zijn in zulk een goede staat dat ze ongebruikt lijken.
Daarentegen sluit dit niet uit dat er veel exemplaren zijn die misschien letterlijk aan stukken
zijn gelezen.37 Historici zoals Roger Wieck houden het erop dat de getijdenboeken in gepaste
mate en naar eigen inzicht werden gebruikt. Dit geldt ook voor de gebedenboeken. Deze
boeken volgden geen voorgeschreven dagpatroon en waren daarom minder aan regels
gebonden. De eigenaren van gebedenboeken stelden hun eigen boek samen en gebruikten
het hoogstwaarschijnlijk ook naar eigen inzicht. Daarbij werden bijvoorbeeld de suffragieën
voorgelezen wanneer zij hier behoefte aan hadden. Wanneer de gelovige niet bad, was zijn
of haar gebedenboek als het ware een substituut daarvoor. Er was veel geld voor het boek
betaald, er waren speciale, persoonlijke gebeden voor geschreven en het was rijk verlucht.
Wie een dergelijk boek liet maken, kon wellicht rekenen op een milde bejegening in het
hiernamaals voor zichzelf en het nageslacht.38 Het uiteindelijke leven in het hiernamaals
werd namelijk veel belangrijker geacht dan het daadwerkelijke leven op aarde. Op deze
gedachte werd in het aardse leven dan ook veel aan gestuurd. Boetedoening, biecht,
pelgrimage en bidden waren onder andere middelen om vergeving voor de zonden te krijgen
en het verblijf in het vagevuur te verkorten. Op allerlei manieren kon invloed uitgeoefend
worden op het uiteindelijke leven in het hiernamaals. Het hebben van een gebedenboek en
het opzeggen van de gebeden daaruit, hoorden hier dus ook bij.39
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2

StCCh4: de inhoud

Omdat de inhoud van gebedenboeken meestal bepaald werd door de
opdrachtgevers was deze vaak gevarieerd. Een gebedenboek was, net als een
getijdenboek, bedoeld voor 'thuisgebruik', maar het liep niet parallel aan het
brevier. Er bestond dan ook geen standaard gebedenboek. Wellicht dat gebedenboeken
daarom ook in de literatuur zelden als genre worden beschouwd of beoordeeld. Om StCCh4
toch te kunnen beoordelen op de gebruikelijkheid van de samenstelling en inhoud is het
noodzakelijk het handschrift te vergelijken met gebedenboeken die uit dezelfde periode en
omgeving afkomstig zijn: 1475-1550 omgeving Brugge-Gent. Omdat gebedenboeken echter
niet alleen voorkwamen in deze tijd en periode is het zinvol vergelijkingsmateriaal te hebben
uit een wat ruimere periode en een groter gebied: de vijftiende en de zestiende eeuw en de
omgeving Vlaanderen. StCCh4 is vergeleken met 114 gebedenboeken uit de Koninklijke
bibliotheek, Brussel en de Universiteitbibliotheek van Gent40 uit deze periode en omgeving.
Bij het bestuderen van de handschriften met de omschrijving ‘gebedenboek’ is er met name
naar de inhoud en samenstelling gekeken. Welke gebeden bevinden zich erin? Zijn er
gebedenboeken met dezelfde exact dezelfde onderdelen als StCCh4: paastabel, kalender,
enkele gebeden en vervolgens suffragieën? En, hoe vaak komen deze onderdelen voor? Er
volgt een korte uitleg per onderdeel waarna wordt aangegeven hoe vaak dit voorkomt in
andere gebedenboeken, voor de exacte resultaten hiervan zie Bijlage 3.
2.1 De paastabel en kalender
StCCh4 begint met de Almanack duerende XVI iaer, oftewel de paastabel, (afb 2a). Deze
werd gebruikt om de paasdatum van het jaar te berekenen. Dit was handig voor de
gebruiker. In deze almanak zijn vijf kolommen te zien. De jaartallen in de linkerkolom lopen
van 1498 tot 1513. Op basis hiervan is het boek dan ook gedateerd op 1498. Dit kan het jaar
zijn waarin men is begonnen met het vervaardigen van het boek, maar waarschijnlijker is dit
het jaar waarin het gebedenboek voor het eerst in gebruik genomen ging worden. Bovenaan
de tweede kolom staat die vasten. Hierin staan de dagen waarop de vastenperiode zal
beginnen. In de volgende kolom staat de dag waarop Pasen dat jaar zal vallen. De vierde
kolom bevat het Gulden getal. Dat wordt als volgt tot berekend: het jaar waarin de nieuwe
maan op 1 januari valt krijgt het Gulden getal 1. In dit geval was dat het jaar 1501. Het
volgende jaar krijgt nummer 2 etc. Omdat het concilie van Nicaea (325) bepaalde dat Pasen
gevierd moet worden op de zondag na de eerste volle maan in de lente, kon er aan de hand
van het Gulden Getal de paasdatum berekend worden. De eerste zondag na de
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eerstvolgende volle maan was dus Paaszondag. De vijfde en laatste kolom bevat de
Zondagsletter. Deze letter(combinatie) geeft aan of het om een schrikkeljaar gaat of niet en
op welke dag van de week het jaar begint.41
Volgend op de paastabel bevat StCCh4 een kalender, (afb. 2.). Kalenders kwamen in allerlei
boeken wel eens voor, maar voornamelijk
v
in getijdenboeken. Dee kalender volgt het kerkelijk
jaar met een
n lijst van heiligenfeestdagen. Het
et vieren van de feesten van bepaalde heiligen
was afhankelijk van lokale tradities en voorschriften. De kalender is dan ook in feite een lijst
met liturgische feesten, gehouden door
d
een specifieke kerk, bisdom of religieuze orde. Als
tekstgenre is de kalender afkomstig uit het brevier voor geestelijken.
geestelijken 42 Van de
heiligenfeesten die zich in een dergelijke kalender bevinden werd
w
een groot aantal in de
gehele Westerse Kerk gevierd. Deze werden in zwart opgetekend. Daarnaast waren er ook
heiligen die alleen lokale
le of regionale verering kenden, en zij werden in rood opgetekend.
op
Deze rode heiligen kunnen daarom informatie geven over het bisdom,
bisdom regio of stad
waarvoor de kalender is geschreven en het gebedenboek dus gebruikt zou worden. Hierop
wordt dieper ingegaan in hoofdstuk
oofdstuk 3.

Afb. 2a. Paastabel f. 3v.

Afb. 2b. Folium uit kalender, maand Juli, f. 6v.
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In StCCh4 zijn de volgende heiligendagen in rood opgetekend: S. Philips, heilich cruys
vindinge, S. Jan Baptisten geboerten, S. Peeter, S. Pauwels, onzer vrouwen visitatie, die
scheidinge d'apostelen, Maria Magdalena, S. Jacob, Sinte Anna, Sinte Peeter, Sinte Lauerens,
onzer vrouwen opvaert, Sinte Bartholomeeus, Sinte Jan onthoof was, onzer vrouwen
geboerte, des heilich cruys dach, S. Mattheus apostel, Sinte Michiel, Remigij ende Bavo, Sinte
Luyck evangel., S. Symoen ende Judas, alle heiligehen dach, alle zielen dach, Sinte Martijn
biscop, Katherina joncfrou, Sinte Andries apostel, Sinte Berbere, Nycholaus bisschop, onzer
vrouwen ontfangen, Nychasius bisschop, Thomaes apostel, ons heeren gheboerte, Sinte
Steven marteler, Sinte Jan evangeliste, alle onnosel kinderen.
De kalender is een veel voorkomend onderdeel binnen het getijdenboek, maar niet
vanzelfsprekend binnen een gebedenboek. Een gebedenboek bestaat immers uit
willekeurige gebeden gekozen door de opdrachtgever. Deze gebeden zijn vaak gericht tot
verschillende (lokale) heiligen. Een kalender zou dus voor de hand liggen. Na het bestuderen
van de 114 Vlaamse gebedenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, bleek echter dat
een kalender geen vast onderdeel van het gebedenboek is, maar wel met enige regelmaat
voorkomt. Van de 114 bestudeerde gebedenboeken hadden er 21 een kalender. Een
kalender is dus niet ongewoon in een gebedenboek, maar komt veel minder voor dan bij een
getijdenboek. StCCh4 heeft een kalender die pas begint bij de maand mei. De reden hiervoor
is onduidelijk. Waarschijnlijk is er een heel katern of deel daarvan verdwenen. Het
handschrift begint namelijk met drie losse folia, waarop een katern van acht folia volgt.
Waarschijnlijk maakten de drie folia ook ooit deel uit van een katern van acht (of meer) folia.
StCCh4 heeft ook een paastabel. Dit is opvallend te noemen, omdat deze in de 114
bestudeerde gebedenboeken nauwelijks voorkwam. Van de 114 gebedenboeken hadden er
slechts zeven een paastabel. Deze kwam in alle gevallen voor in combinatie met een
kalender.
2.2 De gebeden
Op de kalender van StCCh4 volgen vijf teksten, namelijk 'een goede bevelinghe van de heilige
drievuldicheit', een oratie (een lofspraak) tot de naam van Jezus (het O Bone Jesu), een
gebed tot het Heilig Kruis, de mis voor Onze Lieve Vrouwe en een gebed tot Onze Lieve
Vrouwe. Geen van deze teksten is uitzonderlijk voor een gebedenboek. Zo komen gebeden
gericht aan Maria in ongeveer tachtig procent van de boeken waarmee StCCh4 is vergeleken,
voor. Ditzelfde geldt voor gebeden gericht tot Christus. Verschillende varianten hierop
kwamen in ongeveer tachtig procent van de boeken voor, onder andere, het officie, de mis,
de litanie, de hymne, de oratie en de sequentie. Teksten met betrekking tot het Heilig Kruis
en de Heilige Drie-eenheid kwamen minder, maar toch regelmatig voor: in ongeveer dertig
procent van de gevallen. De onderwerpen van deze teksten in StCCh4 zijn dus niet opvallend
of uitzonderlijk te noemen. Datzelfde geldt voor de vormen van de tekst (de oratie,
bevelinghe, mis en gebed).
15

2.3 De suffragieën
Na de paastabel, kalender en gebeden, volgen in StCCh4 de suffragieën. Suffragieën waren
gebeden waarin een heilige om hulp en voorspoed werd gevraagd. Heiligen waren de
beschermers van het volk. Er werd verwacht dat ze hulp boden bij geboorte,
geboorte bescherming
tijdens reis en genezing van de pest. Meestal werd Maria als belangrijkste heilige
aangeroepen voor 'grote zaken' zoals de eeuwige verlossing. Van de andere heiligen werd
meer directe, aardse hulp gevraagd.
gevraagd Zij waren, in tegenstelling
lling tot Maria,
Maria menselijker en
daarom toegankelijker. De heiligen kregen dan ook door middel van de suffragieën, een plek
in de gebedenboeken. De heilige werd vaak bij deze suffragieën afgebeeld en kon daardoor
letterlijk
etterlijk mee naar huis genomen,
genomen in de hand gehouden en elk moment van de dag
43
aangeroepen worden.
Suffragieën zijn vaak gericht tot lokale heiligen,, patroonheiligen of beschermheiligen.
beschermheiligen In
principe is een suffragie opgedeeld in drie onderdelen: het antifoon, vraag en antwoord en
de oratie.44 De eerste twee onderdelen zijn eigenlijk een onafgebroken lofspraak op de
betreffende heilige.. De oratie refereert in de
eerste helft kort aan diens leven of aspecten
van de heiligheid. De tweede helft is altijd
een vraag om hulp of bijstand van God met
tussenkomst van de heilige.
In StCCh4 zijn de suffragieën voorzien van
miniaturen. Suffragieën hoeven niet altijd
geïllustreerd
te
zijn.
In
sommige
handschriften zijn er helemaal geen
afbeeldingen, of zijn slechts
slec
enkele
suffragieën voorzien van verluchting. Dit kan
alles te maken hebben met de keuze van de
opdrachtgever of eigenaar en in welke mate
deze zich verbonden voelde
oelde met de
desbetreffende heilige en geld voor
verluchting tot beschikking had. 45 In het
geval van StCCh4 zijn alle suffragieën
voorzien van een kleine miniatuur, zes regels
hoog en ongeveer een halve tekstkolom
breed (afb. 2c).

Afb. 2c.
c. Eerste folium van suffragie van
H. Adrianus, f 47v
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Tijdens het bestuderen van de 114 Vlaamse gebedenboeken waarmee StCCh4 is vergeleken,
bleek dat in de eerste instantie de term suffragieën nader bepaald moest worden. In de
inventarislijsten van de handschriftencollecties werd namelijk nergens deze specifieke term
gebruikt. Daarom is er voor suffragieën in de inventarislijsten uitgegaan van de omschrijving:
"gebeden aan" gevolgd door een opsomming van heiligennamen, waarbij elke heilige
minstens een half folium in beslag neemt.46 Deze verzamelingen gebeden gericht aan
verschillende heiligen zijn in dit onderzoek beschouwd als de suffragieën. Deze suffragiën
kwamen slechts in acht van de 114 gevallen voor. Hiervan bevatten er maar twee
verluchtingen. Vaker kwamen 'losse' suffragieën voor, die niet in grote hoeveelheden bij
elkaar waren gebracht, maar verspreid waren over het handschrift.
In StCCh4 bevinden zich 30 verluchte suffragieën. Het grootste aantal suffragieën dat tijdens
het onderzoek in één gebedenboek werd aangetroffen was 27, verdeeld over twee delen
van elf en zestien. In de andere zeven gebedenboeken waar suffragieën in voorkwamen, was
dit aantal beduidend kleiner (gemiddeld zes). Hier ontstaat dus onmiddellijk een opvallend
verschil met StCCh4 waar een groot aantal suffragieën in voorkomt. Hieruit blijkt dat
suffragieën wel in gebedenboeken voorkwamen, maar zelden in dergelijke grote
hoeveelheden.
In getijdenboeken waren suffragieën wél gebruikelijk. In dat opzicht komt StCCh4 dus meer
overeen met een getijdenboek. Daarom is het zinvol om de suffragieën binnen
getijdenboeken te vergelijken met StCCh4. Een getijdenboek bevatte meestal een dozijn
suffragieën. De volgorde van deze suffragieën reflecteerde de hemelse hiërarchie. De
suffragieën openden altijd met God of de Heilige Drie-eenheid, gevolgd door Maria, de
aartsengel Michaël en Johannes de Doper. Deze laatste twee zijn prominent geplaatst
vanwege hun belangrijke functie als 'weger des zielen' en respectievelijk bemiddelaar bij het
Laatste Oordeel. 47 Opvallend is dat de suffragieën in StCCh4 hier grotendeels mee
overeenkomen. Alleen Michaël ontbreekt. In StCCh4 is ook een (onverlucht) gebed aan de
heilige Drie-eenheid én God voorafgaand aan de suffragieën. Een gebed aan Maria bevindt
zich echter daarvoor. Dit zou kunnen betekenen dat de eigenaar juist deze gebeden een nóg
prominentere plek wilde geven door ze af te scheiden van de suffragieën en er nog een
lofspraak, mistekst en een paginagroot miniatuur aan te wijden. Het lijkt erop dat de eerste
suffragieën (aan de Heilige Drie-eenheid en Maria) in StCCh4 zijn hiermee ‘uitvergroot’. Een
argument dat pleit voor deze theorie is dat de volgorde, die standaard is voor suffragieën
binnen een getijdenboek, ook in StCCh4 is doorgezet. De eerste heilige volgend op de
gebeden is namelijk Johannes de Doper. In een standaard getijdenboek verschijnen
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vervolgens eerst de apostelen, daarna mannelijke martelaren, maagdelijke vrouwelijke
martelaressen en als laatste vrouwelijke confessoren.48 Deze standaard volgorde is in StCCh4
grotendeels toegepast. De eerste heilige, Johannes de Doper, valt niet onder de apostelen.
Vervolgens zijn er Johannes de Evangelist, Petrus en Paulus die allen in het gebedenboek
zelfs 'apostel' worden genoemd. (Bijvoorbeeld: Hier begint een schoen ghebet van Sinte Jan
Evangeliste Apostel49.) Hiermee wordt van Johannes naast zijn rol als evangelist ook zijn rol
als apostel benadrukt. Achter deze apostelen komen ook in StCCh4 de mannelijke
martelaren en confessoren, vervolgens de vrouwelijke martelaren en tenslotte de
vrouwelijke confessoren. Hieruit blijkt dat de opzet van de suffragieën in StCCh4 in grote
lijnen overeenkomt met wat gebruikelijk was voor suffragieën in getijdenboeken. Wellicht
dat de opdrachtgevers van StCCh4 hiermee kozen voor een wat 'officiëlere' opzet van hun
gebedenboek? Ze waren misschien bekend met getijdenboeken en de verzameling
suffragieën hierin en zagen dit graag terug in hun eigen boek. De makers van StCCh4 waren
daarbij waarschijnlijk, door het geregeld vervaardigen van getijdenboeken, op de hoogte van
de standaard volgorde en manier van presenteren van de suffragieën hierin. Het lijkt logisch
de suffragieën in deze vorm en volgorde tot stand zijn gekomen in overleg tussen de
opdrachtgevers en de makers van StCCh4.
2.4 Het totaal: samenstelling
Afgezien van de losse onderdelen als de paastabel, kalender, gebeden en suffragieën, is ook
de gehele samenstelling van StCCh4 vergeleken met de 114 gebedenboeken uit de Vlaamse
bibliotheken. Ook in dit opzicht week StCCh4 sterk af van het gebruikelijke beeld. Zo
kwamen niet alleen de paastabel, de kalender en de suffragieën weinig in gebedenboeken
voor, maar was ook het grote aantal suffragieën ongebruikelijk. Dit geldt ook voor de
omvang van StCCh4. Dit gebedenboek is relatief klein in vergelijking met de andere
gebedenboeken. Deze varieerden erg in omvang. Het kleinste gebedenboek telde slechts
enkele tientallen folia, terwijl het grootste er 430 telde. Het leeuwendeel van de
gebedenboeken bevatte echter tussen de honderd en tweehonderd folia. StCCh4 is met zijn
86 folia dus aan de kleine kant te noemen. Dit kan alles te maken hebben met de wensen en
het budget van de opdrachtgevers. Daarbij moeten we wel in acht nemen dat er enkele
maanden uit de kalender ontbreken en er mogelijk nog meer folia uit het gebedenboek zijn
verdwenen de afgelopen eeuwen (zie de katernenstructuur in bijlage 1). De totaalbeeld van
StCCh4 bleek zoals gezegd uitzonderlijk te zijn. Dat wil zeggen: StCCh4 is in vergelijking met
de 114 andere gebedenboeken eenvoudig van opzet. Het bestaat in principe slechts uit drie
onderdelen: paastabel en kalender, eenvoudige gebeden gericht tot de belangrijkste
christelijke figuren en als laatste onderdeel de suffragieën. Daarentegen bevatten de 114
gebedenboeken, gemiddeld gezien veel verschillende soorten gebeden. Het meest
gebruikelijk en zelden afwezig waren gebeden/getijden of andere vormen van teksten
48
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gericht tot de Heilige Drie-eenheid, de Heilige Maagd, Christus en het Heilig Kruis. Deze
komen ook alle vier voor in StCCh4. Verder waren ook vaak hymnen, psalmen en het
dodenofficie aanwezig. Deze bevinden zich niet in StCCh4. Er waren gebedenboeken die zich
in het geheel concentreerden op één onderwerp, bijvoorbeeld de Heilige Maagd of Christus.
Verder waren er veel denkbare soorten gebeden en allerlei soorten religieuze teksten
aanwezig in de gebedenboeken. Opvallend waren bijvoorbeeld 'Manier waarop de biecht
opgezegd moet worden', 'Oefeningen hoe de sacramenten te ontvangen', verschillende
passages uit psalmen en gebeden, specifieke gebeden voor de zielen in het vagevuur,
passages uit teksten als bijvoorbeeld de Openbaringen van de heilige Brigitte of De civitate
Dei van Augustinus en passages of bepaalde gebeurtenissen uit de evangeliën. Uit deze
teksten blijkt duidelijk de al eerder genoemde catechistische functie van het gebedenboek.
Zoals gezegd kwamen suffragieën ook voor, maar vaak in kleine getale en verspreid over het
hele boek. De meeste gebedenboeken leken daarom, mede door de vele verschillende
soorten gebeden erin, minder gestructureerd dan StCCh4.
Gebedenboeken werden meestal naar wens van de opdrachtgever samengesteld. Hierdoor
waren ze dan ook verschillend van inhoud. Dit beeld werd bevestigd na het bestuderen van
de 114 gebedenboeken. Er bestaat geen ‘standaard’ gebedenboek. Wel bestaan er
specifieke gebeden die regelmatig voorkwamen in gebedenboeken. Hieronder vallen ook de
gebeden in StCCh4. De paastabel, kalender en met name de grote hoeveelheid suffragieën
van StCCh4 zijn echter uitzonderlijk te noemen binnen gebedenboeken. In zijn geheel
beschouwd is StCCh4 dus een enigszins uitzonderlijk gebedenboek. Niet alleen de genoemde
onderdelen komen weinig voor in gebedenboeken, maar ook de totale samenstelling van
StCCh4 is opvallend. Andere gebedenboeken bevatten over het algemeen namelijk meer,
verschillende soorten gebeden. StCCh4 is met slechts drie globale onderdelen (paastabel en
kalender, gebeden, suffragieën) dus eenvoudig van opzet te noemen.
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3

Lokalisering van de
makers en opdrachtgevers

De makers en opdrachtgevers van StCCh4 zijn niet bij name bekend. Tijdens
dit onderzoek is wel getracht het gebedenboek en de opdrachtgevers te
lokaliseren aan de hand van de informatie die het handschrift ons prijs geeft. Het eerste deel
van dit hoofdstuk is gewijd aan de makers van gebedenboeken in het algemeen en die van
StCCh4 specifiek. In het tweede deel van het hoofdstuk is getracht de opdrachtgevers te
lokaliseren.
3.1 Verluchters en kopiisten
Al vele eeuwen lang worden er boeken vervaardigd en verlucht. De overlevering vanaf de
Oudheid is minimaal, maar er is een behoorlijke hoeveelheid manuscripten bekend vanaf de
zevende eeuw waarin zich illustraties en/of decoratie bevinden. Er zijn geen namen bekend
van vervaardigers hiervan. Vanaf de negende tot de elfde eeuw zijn er wel wat namen van
vervaardigers bekend, maar het is niet duidelijk of het hier om de kopiist of de verluchter
gaat.50 Het beeld bestaat traditioneel dat voornamelijk monniken verantwoordelijk waren
voor de meeste verluchtingen. Echter, een aantal van de verluchters moet al rond 1100
hebben bestaan uit geestelijken buiten het klooster en zelfs leken.51 Vanaf de dertiende
eeuw veranderde de clientèle. Waar in de eerste instantie alleen maar boeken geproduceerd
werden voor kloosters, kerken en andere religieuze instellingen, waren later ook
universiteiten, mecenassen en bibliofielen grote afnemers. De boekproductie kwam dan ook
uiteindelijk steeds meer in handen van lekenateliers.52
Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt tussen kerkelijke ateliers (voornamelijk monastieke
scriptoria) en lekenwerkplaatsen. In de praktijk was er echter geen strikte scheiding
hiertussen. De schrijvers en verluchters van een monastiek scriptorium konden bijvoorbeeld
werken voor een klooster. Voor bepaalde verluchtingen werd juist een leek of geestelijke
aangetrokken.53 Vanaf de elfde eeuw en steeds meer in de twaalfde eeuw zijn er namelijk
leek-verluchters bekend die voor een salaris in dienst van een klooster werkten. Deze
verluchters waren veel mobieler dan de aan een klooster gebonden monniken. Zij konden
zich nieuwe stijlen afkomstig uit andere gebieden eigen maken.54 Binnen een atelier kwam
het regelmatig voor dat verschillende mensen aan één handschrift werkten. Dit waren de
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kopiist (de schrijver, die teksten overschreef van voorbeelden), verschillende soorten
verluchters (met verschillende vaardigheden, de één goed in voorstellingen, de ander in
bijvoorbeeld decoratie) en de librariër (de boekhandelaar). 55 Grootschalig waren de ateliers
niet. Waarschijnlijk ging het om kleine zelfstandigen met een of twee leerlingen die op
tijdelijke basis met elkaar samenwerkten.56 Over de werkverdeling tussen verluchters is
maar weinig bekend. Er bestond geen strikt onderscheid tussen miniaturisten en
margedecorateurs, ook al hebben sommigen zich in de praktijk wat meer toegelegd op het
ene of het andere aspect. Ook kwam het voor dat een verluchter zich binnen één handschrift
soms voornamelijk bezighield met de randdecoratie of juist de miniaturen. Stijlverschillen
binnen een handschrift hoeven echter niet alleen te duiden op de betrokkenheid van diverse
handen bij een boek, maar behoren soms ze tot dat wat de 'variatiebreedte' van één en
dezelfde verluchter wordt genoemd.57 Het lijkt waarschijnlijk dat behalve verluchters ook
sommige kopiisten goed waren in het vervaardigen van penwerk in de randdecoratie of het
maken van initialen (ook al werd dit niet met de schrijfpen gedaan). Penwerk werd meestal
lokaal vervaardigd, terwijl een opdrachtgever voor miniaturen eerder bereid was om ook
buiten zijn eigen stad op zoek te gaan naar een geschikte kunstenaar.58
Een andere betrokkene bij het proces van de boekproductie was de librariër. Deze ging een
steeds grotere rol spelen en functioneerde als een soort uitgever die bestellingen aannam en
het werk aanbesteedde.59 Kopers kwamen bij deze persoon om afspraken te maken over de
inhoud en vormgeving van een boek. Deze librarier zorgde vervolgens dat de taken over de
ambachtslieden verdeeld werden en het boek uiteindelijk werd samengevoegd tot één
geheel.60 Op deze manier werd er dus opdracht gegeven voor een handschrift. Vanaf de
veertiende eeuw ontstond er een grote handel in handschriften en losse miniaturen. Tegen
het midden van de vijftiende eeuw was de boekhandel in het algemeen goed georganiseerd
en waren er vele mensen bij betrokken. De verluchters werden gemiddeld steeds
welvarender, voornamelijk degenen die regelmatig werkten voor grote opdrachtgevers als
Filip de Goede.61
In de meeste handschriften werd eerst de tekst geschreven. Hierdoor werd dan ook bepaald
waar en hoe de verluchtingen zouden komen. Voordat een kopiist aan de slag kon moest er
liniering op de pagina komen. Het was hierbij gebruikelijk dat de kopiist ook de grootte van
55

M. Smeyers (1981), p. 36.
Anne Margreet As-Vijvers,'Over schrapen, schrijven, verluchten en binden: het maken van boeken in de
Middeleeuwen', in: Micha Leeflang et.al., Beeldschone boeken: de middeleeuwen in goud en inkt, Zwolle 2009,
p. 55.
57
Jan van der Stock, 'Flemish Illuminated Manuscripts: Assessing Archival Evidence', in: Elizabeth Morrison and
Thomas Kern (ed.), Flemish Manuscript Painting in Context: Recent Research, Los Angeles 2006, p. 117.
58
Anne Margreet As-Vijvers (2009), p. 52.
59
M. Smeyers (1981), p. 36.
60
Saskia van Bergen, De meesters van Otto van Moerdrecht: Stijl en ikonografie van een groep miniaturisten in
de relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430, Amsterdam 2007, p. 33.
61
Jonathan J. G. Alexander (1992), pp. 30-32
56

21

de miniaturen, randen en initialen bepaalde. De verluchter ging dus
dus van start met een folium
62
waarop het raamwerk al aangegeven was.
Ook in StCCh4 lijkt het er op dat eerst het schrijfwerk is vervaardigd. De
lijnen die de kopiist heeft gemaakt om aan te geven waar de tekst ging
komen (de liniëring) zijn nog zichtbaar. Op veel van de folia is te zien
hoe het de kopiist op sommige plekken toch niet lukte om binnen zijn
eigen lijnenstelsel te blijven. Aan het einde van een regel komt soms
een letter in het gebied van de randdecoratie. In sommige
sommig gevallen is te
zien dat de verluchter vervolgens om die letters heen heeft geschilderd
(afb. 3a).. De lijn die dan de tekst moet scheiden van de randdecoratie is
in dat geval ook versprongen of opgeschoven. In sommige gevallen
echter heeft de verluchter gewoon over de uitstekende letter heen
geschilderd. Hieruit valt dus af te leiden dat eerst de tekst is geschreven
en daarna de randdecoratie is aangebracht. Omdat de lijnen soms over
het schrift lopen lijkt het erop dat de lijnen als laatste zijn getrokken,
wellicht door de verluchter.
Afb. 3a. detail f. 53v

Binnen StCCh4 is nog onderscheid te maken in de manier waarop deze lijnen zijn getrokken.
Aan de hand van deze (en nog andere te noemen) kenmerken zijn ongeveer drie
verschillende soorten verluchting van de randdecoratie te onderscheiden. Dit wil niet zeggen
dat er perse drie verschillende verluchters aan hebben gewerkt, maar wel dat er drie
verschillende soorten pagina's zijn, waarvan
waa
de kenmerken als volgt zijn:
Type 1: Dit type randdecoratie onderscheidt zich door het gebruik van een geel-gouden
achtergrond voorzien van voornamelijk bloemen en kleine
klei diertjes.. Het tekstkader is aan de
linker- en bovenkant afgezet met een zwarte lijn en de rechterrechter en onderkant met een rode
lijn. De randdecoratie is in spiegelbeeld afgezet: rechts
recht en onder met een zwarte lijn, links en
boven met een rode lijn. Het andere
andere kenmerk is dat de verluchter van deze pagina's niet of
nauwelijks om het schrijfwerk heeft heen gewerkt. De 'afzetlijnen' zijn dan ook recht
doorgetrokken. Soms zijn alle afzetlijnen rood (afb. 2c).
Type 2: In dit type randdecoratie is gebruik gemaakt van een paarse,, rood-roze,
rood
blauwe of
gele achtergrond. Het zijn herkenbare randversieringen waarin voornamelijk
acanthusbladeren en vogels voorkomen.. In dit type zijn alle lijnen afgezet met zwart. Er
wordt slordig om de letters heen gewerkt, hierdoor zijn de lijnen niet meer recht, maar met
uitstulpingen (afb. 3b).
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Type 3: Dit type randdecoratie is het duidelijkst te onderscheiden van de andere twee typen.
In de randdecoratie wordt gebruikt gemaakt van hokjes die afgezet zijn met (witte of zwarte)
lijnen. De hokjes hebben elk een eigen kleur. De verluchter werkt op een nette manier om
o
het schrijfwerk heen door de afzetlijnen van de tekst iets te
t laten
n verspringen naar links of
rechts om uitstulpingen in de lijnen te voorkomen. Dit heeft als gevolg dat er aan de
linkerkant zo ver van de tekst wordt afgeweken dat de miniatuur los is komen te staan. Dit in
tegenstelling tot de miniaturen van type 1 en 2. Een enkele keer is er zelfs een afzetlijn
onderbroken voor een letter. Door het loskomen van de miniatuur, de rechte afzetlijnen en
voornamelijk het doorlopen van de achtergrond wordt de illusie gewekt dat er een vel
papier met tekst los op een achtergrond
achtergron ligt (afb. 3c). Voor een overzicht van de types zie
Bijlage 2.
Er zijn drie folia niet duidelijk in één van de zojuist beschreven groepen in te delen en hierin
zijn kenmerken van alle groepen zichtbaar. Het verschil in typen kan ontstaan zijn doordat er
door drie verschillende verluchters aan het handschrift is gewerkt,, maar aannemelijker is
misschien de al eerder genoemde variatiebreedte van een verluchter, de wensen van de
opdrachtgever, of wellicht (bij-)geleerde
(bij
vaardigheden van de kunstenaar.

Afb. 3b.
b. Type 2, f. 17r

Afb. 3c.
c. Type 3, f. 17r.
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Waarschijnlijk zijn de miniaturen eerder gemaakt dan de randdecoratie. Het bewijs hiervoor
levert type 3 waarin de miniaturen los zijn van de afzetlijnen. De kopiist zou namelijk het vak
waarin de miniatuur moest komen al hebben aangegeven in het eerste stadium. De kopiist
zou vervolgens zijn tekst hebben geschreven en de miniaturist daarna de miniatuur ingevuld.
Hoogstwaarschijnlijk zou de miniaturist dit dan doen tot op de aangegeven lijnen. Aan de
linkerkant is dat dus de lijn waar de tekst ook begint. Als de randdecorateur bij type 3
vervolgens heeft besloten vanwege de tekst die lijn iets naar links te laten springen, ontstaat
er dus een kloof. Deze kloof is in de andere groepen niet zichtbaar omdat de verluchter hier
niet heeft gekozen voor het laten opschuiven van de lijnen waar de tekst uitsteekt, maar
voor uitstulpingen. In groep 3 is dit waarschijnlijk wél gedaan waardoor een netter
tekstkader ontstaan is. Zou de miniatuur zijn gemaakt ná de randdecoratie, dan zou de
miniaturist de miniatuur hoogstwaarschijnlijk hebben laten aansluiten op de afzetlijn. Een
handschrift werd pas op het laatste moment ingebonden, tot die tijd waren alle folia nog los.
Er kon dus op verschillende manieren, door verschillende mensen aan de verluchting
gewerkt worden.63
3.2 De gilden
Hoe was het nu ten tijde van StCCh4 met de boekproductie in Brugge gesteld? Tegen het
einde van de vijftiende eeuw waren alle personen die in Brugge een beroep uitoefenden dat
te maken had met het produceren van een boek, geschreven of gedrukt, verenigd in een
gilde. Dit gilde werd het librariërsgilde genoemd. Het ging hier om kopiisten, verluchters,
verkopers, binders, drukkers en schoolmeesters. Daarnaast was er de schilderscorporatie,
beter bekend als het beeldenmakers- of zadelaarsgilde. Omdat het librariërsgilde last
ondervond van dit gilde werd er in 1403 bepaald dat het vervaardigen van miniaturen niet
tot het monopolie van de beeldenmakers hoorde, maar door iedereen mocht worden
uitgevoerd. Ook mochten verluchte boeken en boekrollen van buiten Brugge ingevoerd en
verkocht worden. Dit had tot gevolg dat er in de volgende jaren ook losse miniaturen
ingevoerd werden uit Utrecht en andere plaatsen. Daarop werd in 1426 nogmaals bevestigd
dat iedereen in Brugge miniaturen mocht blijven maken, maar de invoer en verkoop van
losse miniaturen werd verboden. Wel mochten boeken of rollen voorzien van miniaturen
worden ingevoerd en verkocht, maar als de teksten in de stad werden gemaakt moesten
deze ook daar worden verlucht. Om deze bepaling te kunnen realiseren moesten Brugse
miniaturisten verplicht een merk kiezen en er voortaan hun werk mee tekenen. Dit merk of
stempel moest bij de deken van de beeldenmakers gedeponeerd worden. Deze bepalingen
zorgden voor het einde van de onbeperkte vrijheid binnen het boekbedrijf. Vooral de
miniaturisten werden zo onder de voogdij van het zadelaarsgilde geplaatst. Parallel aan de
ontwikkelingen in Brugge waren er vergelijkbare ontwikkelingen in Gent. Ook daar bleven
tot de tweede helft van de vijftiende eeuw veel verluchters actief buiten de gilden.
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Verluchters die voornamelijk penwerk vervaardigden werd ook in de tweede helft van de
vijftiende eeuw toegestaan buiten de gilden te werken.64
In 1457 waren er opnieuw problemen binnen de wereld van de boekproductie. De
verordening van 1426 bleek slecht nageleefd te worden. Er werd bepaald dat het uitoefenen
van het beroep van miniaturist alleen nog maar door poorters (officiële burgers van de stad)
gedaan mocht worden, dezen dienden wederom een merk te kiezen. Daarnaast mocht
niemand in Brugge nog boeken schrijven, binden, opmaken, verluchten of verkopen zonder
het poorterschap te bezitten. Iedereen met een dergelijk beroep werd verplicht lid te
worden van het librariërsgilde65
3.3 Het schrift
Een belangrijk aspect van StCCh4 waarmee de makers te lokaliseren zijn, is het schrift waarin
het gebedenboek geschreven is. Het gehele handschrift lijkt66 in hetzelfde schrift geschreven
te zijn. Dit geldt dus voor de paastabel, de kalender, de gebeden en suffragieën. Het schrift is
te herkennen als het hybrida formata (bastarda)67. Het hybrida komt vanaf 1425 in de
Nederlanden voor en is in een groot aantal manuscripten over heel Europa (behalve
Engeland) gebruikt. Het subtype bastarda werd echter alleen gebruikt in Frankrijk en de
Zuidelijke Nederlanden. Over het algemeen wordt dit schrift in verband gebracht met de
kringen rondom de Franse en Vlaamse hoven en burgerlijke elite. Daarnaast wordt het ook
verbonden aan productie door leken. Het lettertype heeft (voor zover bekend) nauwelijks
een rol binnen de monastieke wereld gespeeld.68 Dit wijst in het geval van StCCh4 naar de
welvarende opdrachtgevers, die erin zijn afgebeeld. Hoogstwaarschijnlijk is het handschrift
dan ook gemaakt in een lekenatelier. Het boek is daarnaast in het Middelnederlands
geschreven. Logischerwijs kunnen we daarmee de kopiist(en) van StCCh4 lokaliseren in
Vlaanderen en niet in Frankrijk.
3.4 Lokalisering van de kalender
Zoals ter sprake is gekomen in de inleiding, kan de kalender van een handschrift informatie
geven over het bisdom van afkomst. De kalender geeft immers de (verplichte)
heiligenfeesten van het betreffende bisdom aan. In theorie heeft de gebruiker van een
gebedenboek een geschikte kalender nodig voor het bisdom waar hij of zij woont of het
gebedenboek gebruikt. De kalender in StCCh4 zou dus informatie kunnen prijsgeven over de
64
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herkomst van de opdrachtgevers. In de kalender van StCCh4 bevinden zich in rode inkt
geschreven heiligen die verplicht gevierd werden en in zwarte inkt geschreven heiligen die in
elk bisdom gevierd konden worden, maar niet verplicht waren. Deze kalender is echter niet
per definitie een betrouwbare bron voor lokalisering. Dit komt doordat dat de inhoud van
een gebedenboek in tegenstelling tot het brevier (waaruit de kalender oorspronkelijk
afkomstig is) niet liturgisch is. Dit wil zeggen dat de inhoud (en dus ook de kalender) niet
door de kerk vastgesteld en gecontroleerd is. In theorie zou de inhoud van de kalender dus
volstrekt willekeurig kunnen zijn.
Normaal gesproken zijn in een heiligenkalender veel dagen van het jaar leeg gelaten. Dit
omdat er om die dag geen specifieke heilige vereerd hoefde te worden. In een kalender in
een lekenhandschrift zijn er gebruikelijk ongeveer honderd tot honderdvijftig dagen voorzien
van een heiligennaam. StCCh4 heeft echter een zogenoemde composiete kalender. Deze
kalender wordt zo genoemd omdat, in tegenstelling tot de gebruikelijke kalenders, elke dag
van het jaar wordt vermeld en voorzien is van een heiligenaam. Vaak werd uit esthetisch
oogpunt de kalender opgevuld om deze lege plekken te verbloemen. Hierdoor moesten
'overgebleven' data opgevuld worden met heiligen uit martyrologia, die geen liturgische
functie hebben.69 Deze semi-liturgische, composiete kalender komt dan ook voornamelijk
voor in semi-liturgische lekenboeken zoals gebedenboeken, psalters en getijdenboeken.70
Deze composiete kalender is dus minder officieel en is daarom moeilijker te lokaliseren dan
een gewone kalender. Een ander probleem bij het lokaliseren van de kalender in StCCh4 is
dat de bestemming van een kalender niks zegt over de plaats van vervaardiging. Een
kalender hoorde immers de heiligen te bevatten van het bisdom van de toekomstige
gebruiker. Er zijn bijvoorbeeld handschriften bekend die, inclusief kalender, in de
Noordelijke Nederlanden werden gekopieerd voor gebruik in Vlaanderen en vice versa. (Op
deze voorbeelden wordt later teruggekomen). Bovendien is het belangrijk te weten dat in de
vijftiende eeuw de meeste bisdommen verschillende centra voor boekproductie hadden.
Een kalender uit het bisdom Doornik kan zowel in Brugge als in Gent vervaardigd zijn.
Informatie over het bisdom zegt dus niet per definitie iets over de productieplaats van de
kalender of het handschrift. Alleen de zogenoemde 'usus', de locatie van gebruik, van de
kalender kan worden vastgesteld. Het is verleidelijk er van uit te gaan dat de usus van de
kalender voor het gehele handschrift geldt. Toch bevindt een Brugse kalender zich niet per
definitie in een handschrift dat in Brugge vervaardigd is.71 Zo kan de kalender op een andere
plaats en in een andere periode zijn afgeschreven dan de rest van het handschrift. Datzelfde
geldt ook voor de verluchting en margedecoratie.72
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3.4.1 Methode 1: de heiligenlijst van Glenn Gunhouse
Om de usus te achterhalen van de kalender van StCCh4 is er gebruik gemaakt van een lijst
van heiligen, die is samengesteld door Glenn Gunhouse73. Deze lijst is in feite een op datum
gesorteerde opsomming van alle mogelijke middeleeuwse heiligen en heiligenfeesten van
West-Europa. In deze lijst geeft Gunhouse per datum de voorkomende heiligen. Daarbij
vermeldt hij of dit heiligenfeest een algemeen of plaatselijk (en waar) gevierd feest is.
Gunhouse heeft bij het samenstellen van deze lijst gebruik gemaakt van literatuur over
middeleeuwse heiligen en heiligenverering van zes andere auteurs. In de lijst refereert hij
steeds aan deze auteurs.74 Zo geeft hij bijvoorbeeld aan dat de verering van de heilige
Nicholaas (6 dec.) door de auteurs X en Y in Parijs wordt gelokaliseerd en door auteur Z in
Brugge.
De kalender van StCCh4 begint pas met de maand mei. Aan de hand van de lijst van
Gunhouse zijn de 'rode heiligen' in StCCh4 vanaf de maand mei opgezocht. Het leeuwendeel
van deze rode heiligen bleek algemene feesten te betreffen die in heel West-Europa gevierd
werden en niet slechts in bepaalde bisdommen, zoals bijvoorbeeld, Petrus, Paulus, Johannes
de doper en de Visitatie. Slechts enkele van de rode heiligen uit StCCh4 werden door de
auteurs aan een specifiek bisdom gerelateerd. Daarbij verschilden de auteurs van mening
over de vraag om welk bisdom het ging. (Bijlage 4).
In totaal zijn er 36 rode heiligen in StCCh4. Hiervan worden er 26 als 'algemeen
gevierd' bestempeld. Zeven heiligen worden aan zowel Parijs als Brugge toegeschreven. De
Heilige Martinus wordt alleen aan Parijs toegeschreven en Nichasius en Remigius alleen aan
Brugge. Bavo wordt aan zowel Keulen, Trier, Reims, Parijs en Brugge toegeschreven. Uit deze
analyse valt weinig te concluderen: het gebruik van StCCh4 voor zowel Brugge als Parijs
wordt niet uitgesloten. Een belangrijk argument om echter voor de usus van Brugge te
kiezen is het feit dat het handschrift in het Middelnederlands geschreven is en niet in het
Frans. Hierdoor valt Parijs af.
3.4.2 Methode 2: de samengestelde composiete kalender van John Plummer
Een andere methode om een composiete kalender als die van StCCh4 te lokaliseren is de
zogenoemde tekstuele vergelijking die John Plummer heeft bedacht. Daarbij worden
kalenders in hun geheel met elkaar vergeleken, dus inclusief de in zwarte inkt geschreven
heiligen. Plummers methode gaat uit van de hypothese dat op diverse plaatsen en
onafhankelijk van elkaar, verschillende kalenderteksten zijn ontstaan. Deze teksten zouden
vervolgens als legger voor nieuwe kalenders hebben gediend en zo op lokaal niveau te
kunnen vermenigvuldigd. Zo was er bijvoorbeeld binnen een bepaald bisdom een standaard
kalender (legger) die steeds werd overgeschreven in een nieuw handschrift. Plummer
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berekent het percentage overeenkomsten tussen twee kalenders om te bekijken of er
wellicht eenzelfde model aan twee kalenders ten grondslag heeft gelegen. Hierbij
publiceerde hij een 'standaard' Brugse composiete kalender, samengesteld uit vijf
composiete Brugse kalenders, die kan dienen als vergelijkingskalender. De overeenkomsten
tussen een kalender en deze ‘standaard’ Brugse kalender kunnen zo berekend worden.
Plummer geeft aan dat een overeenkomst vanaf 80% als bijzonder hoog beschouwd moet
worden.75 Een methode om de usus van de kalender vast te stellen zou dus tekstuele
vergelijking kunnen zijn. Een vergelijking van de kalender van StCCh4 met de door Plummer
samengestelde Brugse kalender leverde een resultaat van slechts 57,9% op (Bijlage 5). Uit
deze matige overeenkomst kunnen er nauwelijks conclusies getrokken worden voor wat
betreft het gebruik voor, of de vervaardiging van, de kalender van StCCh4. Brugge behoorde
tot het bisdom Doornik. De overeenkomst van 57,9% bevestigt dus nauwelijks een usus van
de kalender voor Doornik.
Middelnederlandse handschriften werden in de middeleeuwen ook veelvuldig in de stad
Utrecht geproduceerd. Een vergelijking met een composiete kalender uit het bisdom Utrecht
zou daarom niet misplaatst zijn. Erik Drigsdahl stelde, in navolging van Plummer, een
vergelijkbare ‘standaard’ composiete kalender samen uit Utrechtse kalenders.76 De kalender
van StCCh4 is wederom met deze standaard kalender vergeleken. Deze keer was de
overeenkomst maar liefst 90,2%. Er zijn daar bovenop nog zeven heiligen in de kalender van
StCCh4 die maar slechts in één of enkele van de verzameling Utrechtse kalenders (in plaats
van allemaal) voorkwamen. Daarmee verwijzen ook deze zeven heiligen naar een Utrechtse
kalender. In het uiterste geval brengt dit dus nog zeven extra overeenkomstige heiligen met
zich mee en een maximaal percentage van 93,9%. (Zie Bijlage 5.) Dit zou betekenen dat de
kalender in StCCh4 voor gebruik in het bisdom Utrecht is bedoeld.
Tussen de kalenders die Drigsdahl heeft gebruikt zijn er kleine verschillen te zien. De
kalender van StCCh4 lijkt hier een variant op te zijn. Volgens Margriet Hülsmann lijken de
'opvullende heiligen', die op de lege dagen werden gezet in composiete kalenders, nogal
willekeurig gekozen. (De verering van deze heiligen is niet aan een locatie gebonden).
Daarom zouden er volgens haar binnen het bisdom Utrecht langzaam verschillende
'modellen' kalenders onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. Op deze manier ontstonden er
enkele varianten van de Utrechtse kalender die keer op keer gekopieerd werden.77 Deze
theorie sluit volledig aan bij John Plummer's uitgangspunt. Hij ging ervan uit dat er
verschillende 'standaardkalenders' per bisdom ontstonden, Hülsmann voegt hier aan toe dat
er ook binnen die bisdommen weer verschillende 'standaardkalenders' bestonden die erg
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veel op elkaar leken. Dit verklaart de overeenkomst van 90,2% (of 93,9%) in plaats van 100%
van StCCh4 met de samengestelde composiete kalender.
In de literatuur78 worden de heilige Remigius en Nychasius traditioneel gezien aan het
bisdom Reims en/of Brugge toegeschreven, maar deze heiligen zijn ook in de samengestelde
Utrechtse kalender aanwezig. De naam Remigius zelfs ook in rode inkt. Als we
veronderstellen dat de opdrachtgevers van StCCh4 Vlaams zijn, dan zou het mogelijk kunnen
zijn dat er in StCCh4 enkele heiligen bewust rood zijn gemaakt om te laten passen bij de
Vlaamse/Brugse verering. Men kan er ook van uit gaan dat de opdrachtgevers uit het bisdom
Utrecht afkomstig waren of daar in ieder geval woonden en daarom een Utrechtse kalender
kregen. Met de composiete kalender wordt het in ieder geval duidelijk dat de kalenders van
lekenboeken zoals het gebedenboek minder officieel werden gezien en het daarom wellicht
geen probleem was om deze niet liturgisch-correcte composiete kalenders te gebruiken voor
een boek als StCCh4. Veel auteurs79 gaan er bij het lokaliseren van een kalender af op de
rode heiligen binnen een kalender. Echter met de samengestelde composiete kalenders van
zowel Utrecht als Brugge en de vergelijking met StCCh4 is het duidelijk geworden dat dit
sowieso voor composiete kalenders niet de juiste aanpak is. Het voorkomen van veel
'Brugse' en 'Reimse' rode heiligen in de Utrechtse composiete kalenders haalt deze methode
dan ook onmiddellijk onderuit. De composiete kalender zal als een apart genre beschouwd
moeten worden. Daarbij beseffend dat de kalender altijd bedoeld is geweest voor leken.
4.4.3 Banden tussen Brugge en Utrecht
Een gebedenboek dat op basis van stijl en uiterlijk is toegeschreven aan de omgeving
Brugge-Gent, met een Utrechtse kalender is opvallend. Wat kan de verklaring zijn voor dit
verschil? In de vijftiende eeuw waren er volop relaties tussen Utrecht en Brugge. De eerste
sporen daarvan dateren van 1347 toen inwoners van Utrecht als gevolg van een opstand
tegen de gilden naar Brugge vluchtten. Rond 1400 was er veel artistieke mobiliteit. Enerzijds
werden kunstvoorwerpen en handschriften gekocht op de plaats waar ze het beste aan de
gevraagde eisen voldeden. Anderzijds verplaatsten juist kunstenaars en ambachtslieden zich
naar de plek waar de vraag het grootst was. De grootste beweging vond plaats van Noord
naar Zuid. Tegen het einde van de vijftiende eeuw waren er veel Utrechtse kunstenaars in
Brugge werkzaam. Dit had te maken met de speciale aantrekkingskracht die Brugge had op
kunstenaars. Er was politieke onafhankelijkheid en grote economische bloei. Kunstenaars
konden uitgaan van internationale opdrachten. Daarnaast werden er pigmenten en andere
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materialen op grote schaal verkocht.80 Deze factoren zorgden voor een aantrekkelijk milieu
voor kunstenaars en ambachtslieden. De handel in getijden- en gebedenboeken bloeide er
specifiek op. Deze werden geëxporteerd over heel Europa. Handschriften werden onder
strikt toezicht van verenigingen van librariërs geproduceerd. 81
In 1402 werd in Brugge vastgesteld dat verluchters onafhankelijk mochten werken.
Librariërs werd het recht ontnomen te overleggen met de opdrachtgevers over de
verluchtingen. Dit mocht de verluchter zelf doen. Omdat de productie en verkoop van
getijden- en gebedenboeken op grote schaal gebeurde, waarbinnen het ikonografische
programma al min of meer vaststond, werden verluchte bladzijdes op voorhand
klaargemaakt en zelfs in serie geproduceerd. Omdat de librariërs niet mochten
onderhandelen, kochten ze voor zichzelf losse miniaturen van buitenlandse ateliers,
voornamelijk Utrecht, die in de boeken werden gebonden. 82 Er zijn dus verschillende
verklaringen te bedenken voor het aanwezig zijn van een Utrechtse kalender in een
handschrift met Brugge-Gentse uiterlijke kenmerken. Hierover in de slotparagraaf meer.
3.5 Lokaal gebruik van de suffragieën?
Van toegevoegde waarde voor het bepalen van de locatie van gebruik van het handschrift
zijn de suffragieën. Deze zouden iets moeten kunnen zeggen over de opdrachtgevers.
Immers de eigenaren zouden zich verbonden moeten voelen met de (gekozen) heiligen die
in de suffragieën worden aangeroepen.83 Het grootste deel van de aanwezige heiligen in
StCCh4 is 'algemeen' te noemen. Dit wil zeggen dat ze niet enkel lokaal, maar over heel
europa worden vereerd. Slechts een enkele heilige is (in beperkte mate) te relateren aan
Vlaanderen of de regio Brugge/Gent. De eerste is Adrianus, de patroonheilige van
Geraardsbergen, vlakbij Gent. Gertrudis van Nijvel is afkomstig uit Nijvel, een plaatsje vlakbij
Antwerpen waar zij nog steeds wordt vereerd. Als laatste is er Dympna van Gheel, afkomstig
uit Gheel, die daar ook nog steeds wordt vereerd. Gheel ligt ook in de buurt van Antwerpen.
Dan is er nog de heilige Rochus waarvan er onder andere in Antwerpen relieken zijn. 84
Andreas, Rochus en Gertrudis85 werden echter ook in Utrecht vereerd en kunnen hierdoor
geen uitsluitsel geven over het gebruik van het gebedenboek. StCCh4 is in opdracht
vervaardigd. Het lijkt in eerste instantie echter niet logisch dat een Utrechtse opdrachtgever
zou kiezen voor een typisch Vlaamse heilige als Dympna.
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3.6 De mis voor Onze Lieve Vrouwe
De eigenaren van gebeden- en getijdenboeken maakten hun handschrift vaak persoonlijk.
De opdrachtgevers van StCCh4 hebben dan ook gekozen voor een mis gericht aan Onze Lieve
Vrouwe. (Hier beghint onser liever vrouwen misse in duytsche). Omdat gebeden- en
getijdenboeken behalve thuis ook in de kerk werden gebruikt, is de aanwezigheid van een
mis in het gebedenboek niet ongewoon. Deze missen kwamen volledig overheen met de
teksten die de priester bij het altaar opzegde en die het koor zong. Zo kon er meegelezen
worden. De zaterdagmis voor de Heilige Maagd was het meest populair en werd vaak
gebruikt als reden voor (nog) een miniatuur van Maria met kind.86 In StCCh4 is sprake van
een mis in de eigen taal.
Latijnse votief missen werden normaal gesproken alleen opgezegd, gelezen of
nauwkeurig gevolgd door clerici of leden van religieuze ordes die regelmatig naar de mis
gingen. Ook werden ze wel eens door aristocratische en elitaire patronen gebruikt voor wie
clerici als persoonlijke, devotionele adviseurs dienden. Zo is er bijvoorbeeld het getijdenboek
van Katharina van Kleef. Dit bevat verschillende Latijnse votiefmissen, wat wijst op een
wellicht bestaande invloed van dergelijke figuren in haar leven en in het handschrift.87
Omdat StCCh4 in de volkstaal is geschreven verkleint dit de kans dat deze mis daadwerkelijk
door persoonlijke priesters in bijvoorbeeld de huiskapel werd opgezegd, zoals verondersteld
wordt van het getijdenboek van Katharina van Kleef. De gelovigen, in dit geval de
opdrachtgevers van StCCh4, konden ook op andere manieren aan de mis in de kerk
deelnemen. Zo was het niet ongebruikelijk dat de gelovige het salaris van de priester
betaalde waardoor deze de mis aan de betreffende persoon of bijvoorbeeld diens overleden
familielid opdroeg. Dit was dus slechts weggelegd voor de meer welvarende gelovigen.88
3.6.1 De opdrachtgevers afgebeeld
Met de miniatuur (afb. 3d.) bij de mis van Maria zijn we bij een belangrijk aspect van dit
gebedenboek beland: voor haar zitten de opdrachtgevers geknield. Deze afbeelding kon als
hulpmiddel dienen bij meditatie. Het echtpaar kon zich zo nog beter de lijfelijke
aanwezigheid van de Heilige Maagd en Christus voorstellen. Maria wordt gezien als de
ultieme bemiddelaarster bij het Laatste Oordeel, zij zit immers het dichts bij God.89 Knielen
was van oudsher de houding voor privégebed in stilte. Publieke figuren en belangrijke
burgers lieten zich dan ook vaak in knielende houding afbeelden als teken van nederigheid
en contemplatie.90 Het afbeelden van opdrachtgevers op bijvoorbeeld schilderijen was
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gebruikelijk in de middeleeuwen. Op vele Vlaamse diptieken uit de vijftiende eeuw was de
biddende opdrachtgever vol in beeld. Dit komt daarom ook voor bij gebedenboeken, gezien
de onmiskenbare functie van statussymbool. Daarnaast lieten de opdrachtgevers zich
z graag
met deze heiligen afbeelden om voorspraak te krijgen en het contact met de betreffende
heilige, vaak Maria, te vergroten door middel van een blijvend portret met deze heilige.
heilige 91
Daarnaast kon men op deze manier tijdgenoten, maar ook volgende generaties,
gen
laten zien
hoe vroom men was. Geknielde portretten van een opdrachtgever zijn dan ook niet
ongebruikelijk in handschriften. Hoewel we nu vaak de naam van de opdrachtgever niet
meer weten, was die destijds waarschijnlijk wél bekend. Een familienaam op deze wijze aan
die vroomheid verbinden, was weer een manier van statusverhoging.92
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Op de miniatuur in StCCh4 zijn de twee opdrachtgevers afgebeeld. Ze bevinden zich voor
Maria en kind op een troon. Deze worden overkoepeld door een baldakijn. De figuren
bevinden zich in wat een gotische kerk lijkt. Maria en Christus dragen nimbussen. Ze zijn de
hoofdpersonen van deze scène, maar de opdrachtgevers zijn prominent aanwezig. Ze zijn in
deze miniatuur samen in één ruimte met Maria en kind afgebeeld. Henk van Os spreekt van
een 'drang om erbij te willen zijn' van opdrachtgevers in het algemeen. 93
De voorstelling is hier actueel gemaakt door gebruik te maken van de omgeving van een
gotische kerk en het invoegen van de opdrachtgevers in eigentijdse kleding.94 De man draagt
een wijde mantel met bont afgezette mouwen. Zijn hoed ligt voor hem op de grond. De
vrouw draagt een jurk met een hoge taille en een witte gesteven kap. De kleding van beide
figuren en de haardracht van de man zijn identiek aan die op een drieluik van de Vlaamse
schilder Gerard David (afb. 3e). Op dit drieluik zijn ook twee opdrachtgevers afgebeeld,
namelijk Jean des Trompes en zijn vrouw, die het werk rond 1500 bestelden bij de schilder.
Jean des Trompes was schepen en later burgemeester van Brugge en dus een aanzienlijk
man. Gezien de overeenkomsten tussen de kleding en de manier van afbeelden, geldt dit
waarschijnlijk ook voor de opdrachtgevers van StCCh4.95

Afb. 3e. Details 'Drieluik van Jean des
Trompes', Gerard David, 1505.
Groeningemuseum, Brugge

93

Henk van Os (1994), p. 14
Henk van Os (1994), p. 14
95
Saskia van Bergen (2009), p. 9.
94

33

Op het drieluik de aanbidding der wijzen van Jeroen Bosch zijn ook twee opdrachtgevers
afgebeeld. Ze dragen hier beide weer dezelfde soort kledij als de opdrachtgevers in StCCh4
(afb. 4f). Het gaat hier om een Antwerps echtpaar.96

Afb. 3f. Details uit drieluik 'Aanbidding der wijzen', Jeroen Bosch,
ca. 1510, Museuo del Prado, Madrid

In het getijdenboek van Katherine Thomaes, ca. 1499 is Katherine, een Antwerpse, ook
afgebeeld in dezelfde kledij als de opdrachtgeefster in StCCh497 (afb. 3h). Nog een voorbeeld
is een Brugs gebedenboek uit ca. 1547 waarop Jacob Ruebens, een inwoner van Brugge is
afgebeeld. Ook deze figuur draagt dezelfde soort kleding en heeft dezelfde haardracht als de
mannelijke opdrachtgever in StCCh4 (afb. 3g). 98
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Afb. 3g. Jacob Ruebens
(Brussel, KB, ms. lv. 167)
Afb. 3h. Katherine Thomaes
(Brussel, KB, ms. lv. 190)

In 1487 liet Benedetto Portinari, lid van een Italiaanse bankiersfamilie die zich gevestigd had
in Brugge, zich portretteren door Hans Memling op een drieluik (afb. 3g). Een dergelijk
devotioneel twee- of drieluik was populair onder deze in Brugge gevestigde Italianen. Ook
Benedetto ging graag mee in de artistieke trends van dat moment, hij gaf dan ook opdracht
voor werk van het hoogste kwaliteit. Hieruit bleek ook zijn wil om bij de Bourgondische
edellieden te horen. Binnen de Portinari-familie bestelden dan ook meerdere leden een
dergelijk portret om hun ‘Bourgondische status’ te benadrukken (afb. 3h). Deze Italiaanse
familie was dan ook goed geïntegreerd in de Brugse samenleving, waarbij de ze
Bourgondische mode van dat moment overnamen.99

Afb. 3g. Hans Memling, Triptiek van Benedetto Portinari
(rechterluik), Florence, Museo degli Uffici, 1487
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Afb. 3h. Hans Memling, lid van de Portinarifamilie, Florence, Museo degli Uffici, 1470-80
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Op afbeelding 3i., een detail uit een getijdenboek uit de omgeving
Brugge-Gent, is een vrouw in eenzelfde jurk als de
opdrachtgeefster van StCCh4 te zien. Dit type jurk met vierkante
hals met kraag en wijde mouwen staat bekend als een Franse jurk
en is ook te zien op de voorgaande voorbeelden. De mouwen
waren wijd om de dure zijde of bont aan de binnenkant te laten
zien. Deze Franse mode was met de verhuizing van Philips de
Goede van Parijs naar Vlaanderen ook hier in de mode geraakt.100
Deze voorbeelden illustreren dat de kleding van de opdrachtgevers
van StCCh4 over het algemeen gedragen werd in Frankrijk en tegen
het einde van de vijftiende eeuw ook in Vlaanderen door personen
van stand. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de
opdrachtgevers van StCCh4 op de miniatuur in ieder geval Vlaamse
kledij dragen.

Afb. 3i. detail, British Library,
Add. MS 18852, f. 5.

Dat gebedenboek StCCh4 niet alleen als statussymbool diende, maar ook daadwerkelijk werd
gebruikt, is te zien aan de slijtageplekken in het boek. Op vele plekken zijn de pagina’s aan
de onderkant, waar men de bladzijde omslaat, gesleten. Daarnaast vertoont het folium
waarop de getroonde Maria is afgebeeld ook slijtageplekken aan de zijkant. Dit kan erop
wijze dat deze pagina wellicht vaker is gebruikt of in ieder geval vaak open heeft gelegen. In
vergelijking met de andere suffragieën is de pagina van Maria Magdalena ook opvallend veel
gesleten. Wellicht dat ook deze pagina in vergelijking met de rest, vaker is gebruikt. Dat de
opdrachtgeefster in StCCh4 een boek vasthoudt benadrukt niet alleen dat ze er de eigenaar
van was, maar verwijst ook naar haar vroomheid.
Dat de opdrachtgevers van dit gebedenboek welvarend waren is niet alleen af te leiden uit
hun kleding en het feit dat ze überhaupt een gebedenboek in hun bezit hadden. Het
gebedenboek bevat ook relatief veel verluchting, die kostbaarder was dan enkel schrijfen/of penwerk. Elk begin van een gebed en elk begin van een suffragie is voorzien van een
miniatuur. Daarnaast is er gebruik gemaakt van de kleur ultramarijn die gemaakt wordt van
het kostbare pigment van de lapus lazuli.101 Er zijn vele goudaccenten, voornamelijk in de
randdecoratie, maar soms ook in de kapitalen en miniaturen. In sommige gevallen is er zelfs
in de achtergrond gebruik gemaakt van goud. Het gaat hier waarschijnlijk om goudverf en
niet om bladgoud. Ook is er een enkele keer gebruik gemaakt van zilveraccenten,
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voornamelijk in de randdecoratie. 102 Het gebruik van deze materialen geeft aan dat het
gebedenboek duur en kostbaar is geweest en de opdrachtgevers daar veel geld voor hebben
betaald.103
3.7 Makers en opdrachtgevers: conclusie
Voor het vaststellen van de herkomst van StCCh4 zijn verschillende onderdelen bestudeerd.
In de eerste instantie zijn er de decoraties en illustraties die op basis van stijl zijn
toegeschreven aan de Gent-Brugse school (hierover in hoofdstuk 5 meer). Daarnaast is er de
kalender die aan de hand van tekstuele vergelijking als Utrechts is bestempeld. Het schrift is
Vlaams. De suffragieën lijken voor Vlaams gebruik, maar Utrechts gebruik is niet onmogelijk.
Tenslotte dragen de opdrachtgevers Vlaamse kledij. Niets van dit alles geeft echter sluitend
bewijs. Het gehele handschrift, inclusief de kalender, lijkt qua schrift homogeen te zijn. Dat
zou betekenen dat de kalender ook in Vlaanderen geschreven is. Voor wat de verluchtingen
in handschriften betreft wordt algemeen aangenomen dat deze rond dezelfde tijd en op de
zelfde plaats als het schrijfwerk worden vervaardigd. Echter, deze aanname wordt steeds
meer bevochten. Er zijn voorbeelden van boeken die in de ene plaats werden gekopieerd en
in de andere plaats werden verlucht en ingebonden.104
Wanneer er van uitgegaan wordt dat de makers van StCCh4 Vlaams zijn blijven er in feite
twee mogelijkheden over met betrekking tot de lokalisering van de opdrachtgevers:
- De opdrachtgevers zijn Vlaams. Dit is een voor de hand liggende mogelijkheid. De Vlaamse
opdrachtgevers lieten hun gebedenboek in de regio maken, onder andere omdat ze
waarschijnlijk bekend waren met het werk van de lokale verluchters, of omdat dit wellicht
goedkoper was dan het bestellen van een gebedenboek uit een andere regio. Ook de
suffragieën wijzen op Vlaams gebruik. Bovendien dragen de opdrachtgevers kledij die in
Vlaanderen in die tijd gebruikelijk was. In dit geval blijft de Utrechtse kalender moeilijk
verklaarbaar. Een mogelijkheid is dat de kalender in Brugge terecht is gekomen door
Utrechtse kopiisten en verluchters die naar Brugge reisden. Als alleen wordt uitgegaan van
de rode heiligen in de kalender, zou deze namelijk ook eventueel geschikt kunnen zijn voor
Brugge. Omdat gekozen werd voor een composiete kalender, werd aan liturgische
correctheid kennelijk minder waarde gehecht. In dat geval zou het ook niet uitmaken een
Utrechtse kalender als legger te gebruiken als deze door middel van de rode heiligen toch
misschien bruikbaar te maken zou zijn voor Brugge.
- De opdrachtgevers zijn afkomstig uit het bisdom Utrecht. In dat geval zou het mogelijk zijn
dat zij een boek in de omgeving van Brugge hebben laten maken, omdat deze handschriften
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over het algemeen van hoog staande kwaliteit waren en hierom gewaardeerd werden, ook
in de Noordelijke Nederlanden. In dat geval heeft de kopiist waarschijnlijk gebruik gemaakt
van een Utrechtse model-kalender. Deze kalenders waren waarschijnlijk voorhanden binnen
de Brugse/Vlaamse ateliers om aan de wensen van buitenlandse opdrachtgevers te voldoen.
In dit geval blijft het onlogisch, maar niet onmogelijk dat Utrechtse opdrachtgevers een
suffragie wilden hebben van Dympna. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de opdrachtgevers
weinig invloed hebben uitgeoefend op de keuze van de suffragieën en dat er voor een
'standaardpakket' suffragieën is gekozen. Dympna zou daarnaast ook eventueel de
patroonheilige van de opdrachtgeefster kunnen zijn. Ook het feit dat de opdrachtgevers
Vlaamse kleding dragen past in dit beeld. De Brugse/Vlaamse verluchters hebben dan
waarschijnlijk de opdrachtgevers zo afgebeeld als zij gewend waren.
StCCh4 staat als voorbeeld van een ‘gemengd handschrift’, met Vlaamse verluchting en een
Utrechtse kalender, niet op zichzelf. In Krakau bevindt zich een dergelijk gebedenboek. Ook
dit handschrift heeft een gewone kalender voor Utrechts gebruik. Volgens de catalogus is
het “rond 1420 in Brugge gemaakt voor cliënten uit het Noorden.”105 Hiermee zijn de
onderzoekers van het gebedenboek er dus vanuit gegaan dat een Utrechtse kalender per
definitie betekent: voor Utrechtse cliënten. Een ander voorbeeld is een getijdenboek in
Amsterdam dat een kalender heeft voor Vlaams gebruik en op stijl en decoratie
toegeschreven is aan Haarlemse verluchters.106
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4

De ikonografie

In dit hoofdstuk staat de ikonografie van de miniaturen bij de gebeden en
suffragieën centraal. Om te zien in hoeverre StCCh4 in zijn tijd en plaats past
is het ook belangrijk om te bestuderen in hoeverre de ikonografie hierin
gebruikelijk was voor Vlaanderen in de late vijftiende en vroege zestiende eeuw. Voor een
beschrijving van de ikonografie en afbeeldingen van alle miniaturen in StCCh4, zie bijlage 6.

De manier waarop de heiligen zijn afgebeeld bij de suffragieën in StCCh4 is nauwelijks
opvallend of ongebruikelijk te noemen. Ze zijn op eenvoudige wijze met hun belangrijkste
attributen weergegeven. Dit is steeds (bijna) geheel volgens de traditie van de (late)
vijftiende eeuw. Opvallend is het verschil in achtergronden bij de verschillende heiligen. Het
lijkt erop dat in de meeste gevallen de achtergrond niet direct iets te maken heeft met de
betreffende heilige. Enkele heiligen zijn 'binnen' afgebeeld, enkele heiligen 'buiten'. Maar
liefst zestien heiligen zijn afgebeeld in een landschap waar op de achtergrond architectuur is
te zien. Deze architectuur is op sommige miniaturen duidelijker zichtbaar dan op andere en
moet in veel gevallen, vanwege de ommuring en torens, waarschijnlijk een stad voorstellen.
Het is niet onwaarschijnlijk dat het hier een typische Noord-Europese middeleeuwse stad
betreft gezien het gotische uiterlijk van de (kerk)torens (afb. 1a-c). Het afbeelden van zulke
landschappen is karakteristiek voor miniaturen uit de Gent-Brugse school. (Hierover in
hoofdstuk 6 meer). De miniaturisten van deze school stonden onder invloed van de Vlaamse
primitieven die tientallen jaren daarvoor hun opkomst maakten. In deze schilderstroming
kregen landschap en architectuur veel aandacht en was het gebruikelijk zogenoemde
‘doorkijkjes’ te schilderen waarop een (bekende) Vlaamse stad te zien was. Naar deze
schilders, zoals Hugo van der Goes en Gerard David, werd waarschijnlijk goed gekeken. Dit is
niet alleen merkbaar in de aandacht voor landschappen met daarin architectuur, maar ook
voor de weergave van de ruimte, die te herkennen is in de miniaturen van de Gent-Brugse
school.107 Ook hiervan lijkt in StCCh4 sprake. Het past dan ook wat stijl betreft uitstekend
binnen de traditie van boekverluchting in Vlaanderen, omgeving Brugge-Gent in de periode
1475-1550. Het afbeelden van een binnenruimte en een landschap met architectuur heeft
waarschijnlijk weinig ikonografische betekenis, maar is meer van esthetische waarde. Het op
deze manier schilderen van binnenruimtes was volgens de ‘mode’ van die tijd, een
kunstenaar kon op deze manier wellicht ook zijn vaardigheid in het schilderen van ruimtes
(en dus perspectief) en landschappen laten zien.
Voor veel religieuze teksten die een grote verspreiding kenden, ontstonden ikonografische
thema's of zelfs hele cycli die als archetype en/of standaard dienden. Dit is ook het geval met
getijden- en gebedenboeken. Natuurlijk konden externe factoren rondom de verluchter de
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illustraties veranderen en/of verrijken.108 Het lijkt erop dat dit ook het geval is in StCCh4,
waarin voor de standaard ikonografie van suffragieën in getijdenboeken (algemeen) is
gekozen. Gebruikelijk in getijdenboeken was namelijk het portretmatig afbeelden van de
heilige, staand met een attribuut in de hand of in een min of meer dramatisch moment uit
diens leven. Dit omdat het op deze manier afbeelden van heiligen functioneel was tijdens
het aanroepen van de betreffende heilige en het contact tussen gelovige en de heilige
bevorderde.109 Het archetype voorstelling bij de suffragieën lag dus eigenlijk al vast. In
StCCh4 is dat door de externe invloeden (late vijftiende eeuw, omgeving Brugge-Gent)
aangepast tot een ikonografisch schema dat binnen die tijd en omgeving past. 110 Om dit aan
te tonen zijn de miniaturen bij de suffragieën van StCCh4 vergeleken met miniaturen bij de
suffragieën uit verschillende getijden en gebedenboeken uit de omgeving Brugge-Gent 14751550.

Afb. 4b Dympna, Den Haag,
KB, ms. 134 C47
Zuidelijke
Nederlanden,
e
eind 15 eeuw
Afb. 4a. StCCh4, Dympna, f. 73v

Afb. 4d. Barbara, Oxford, Bodleian
Library, msdouce 12
Brugge (?), eind 15e eeuw
Afb. 4c. StCCh4, Barbara, f. 66r
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Afb. 4e. Maria Magdalena (links) en
Rochus (rechts), Den Haag, Museum
Meermanno, ms 10 E3
Brugge, ca. 1500-1525

Afb. 4g. Clara, MS. LUDWIG IX 18,
Brugge/Gent, 1510-1520
Afb. 4f, StCCh4, Lucia, 71v.

Te zien is dat de heiligen bij suffragieën op dezelfde manier werden afgebeeld: eenvoudig,
portretmatig met de belangrijkste attributen of tijdens een belangrijk moment in het leven
van de desbetreffende heilige. Ook de aandacht voor landschappen met daarin architectuur
en dichte ruimtes zijn te zien in deze contemporaine voorbeelden. Duidelijk is dat StCCh4
daarin ook de traditie volgt van Vlaanderen in de periode 1475-1550. Zie bijlage 6 voor meer
miniaturen uit StCCh4.
4.1 Relatie tussen woord en beeld
De verschillende functies van afbeeldingen in handschriften zijn in de voorgaande
hoofdstukken al uitgebreid besproken. De meeste afbeeldingen in de middeleeuwen
functioneerden ook als uitleg voor de ongeletterde. De precieze relatie tussen miniaturen en
de bijbehorende tekst is echter niet altijd even nauw. Als algemene regel kan men stellen dat
de inhoud van een boek ook die van de bijkomende afbeeldingen bepaalt. Zowel de plaats
van de miniaturen als de manier van afbeelden laat zien dat de verluchters (en
opdrachtgevers) zich lieten inspireren door de inhoud van de aan hun toevertrouwde
handschriften. Toch zijn er verschillende gradaties te onderscheiden in de relatie tussen
woord en beeld. Deze verhouding is namelijk niet altijd even sterk. Volgens de directe
illustratiemethode zette de kunstenaar een bepaald tekstfragment rechtstreeks in beeld om.
Daarnaast is er de indirecte of geassocieerde illustratiemethode die vooral gebruikt werd bij
teksten met een abstracte inhoud zoals filosofische of theologische traktaten. Men zocht
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hier naar een thematische relatie. De mogelijkheden hiertussen zijn groot. Van groot belang
was het al dan niet bestaan van een ikonografische traditie voor een tekst.111 Bij StCCh4 is
de relatie tussen de afbeeldingen en de tekst vooral thematisch. Een portret van een
specifieke heilige illustreert het gebed waarin hij of zij wordt aangeroepen. De tekst van het
gebed ziet men daar niet in terug. Daarnaast spelen modellen een belangrijke rol in het
ontbreken van een relatie tussen woord en beeld. Zoals al eerder gezegd bestond er
ikonografische tradities. Er waren standaardtypen voor bepaalde afbeeldingen. Dit geldt
hoogstwaarschijnlijk ook voor de afbeeldingen die bij suffragieën gingen komen. Het is
waarschijnlijk dat er gebruik is gemaakt van modellen voor deze afbeeldingen. Dit waren
standaardcomposities die telkens opnieuw werden gekopieerd en dus niet specifiek voor de
teksten in StCCh4 zijn vervaardigd.112 Over modelgebruik volgt in hoofdstuk 6 meer.
Het eerste geïllustreerde gebed in StCCh4 is het Jesu o bone Jesu. De miniatuur hierbij van
het Christuskind als Salvator Mundi illustreert de voor StCCh4 karakteristieke relatie tussen
afbeelding en tekst. Het gebed is in feite gericht tot de naam van Jezus Christus. Het
herhaaldelijk gebruik hierin van die naam is voor de leek eigenlijk een aanroeping van de
menselijkheid van Christus, een vleugje verwantschap dat komt kijken bij het identificeren
van Christus bij zijn menselijke voornaam. Grote delen van het gebed kunnen in oorsprong
herleid worden naar de periode rond 1200, maar de grote golf van populaire devotie aan de
Heilige Naam in de vijftiende eeuw, zorgde ook voor herleving van dit gebed, vooral in
Engeland. De populariteit van specifiek dit gebed is dan ook grotendeels te danken aan de
groei van de persoonlijke (leken-)devotie. Het gebed komt dan ook veelvuldig voor in
gebedenboeken uit Engeland en het continent.113 De afbeelding bij dit gebed van het
Christuskind zittend op een kussen, afgebeeld als Salvator Mundi, is niet geheel onlogisch.
Als kind is Christus ook mens en als Salvator Mundi behoudt hij toch zijn status. Zoals al in de
eerste paragraaf is aangehaald, lijkt er ook bij dit gebed sprake van een ikonografische
traditie, waar de makers van StCCh4 waarschijnlijk in mee gegaan zijn.
Bij de mis voor Onze Lieve Vrouwe is gekozen voor een miniatuur van een getroonde Maria
met kind. Hier is wederom geen sprake van een directe relatie tussen woord en beeld. Na
deze mis volgen er ongeveer dertig suffragieën. Uit dit grote aantal blijkt het belang van de
aangeroepen heiligen voor de bezitter van een gebedenboek. De heiligen waren immers
degenen tot wie de gelovigen zich in gebed richtten in de hoop dat zij op voorspraak van de
heiligen in een gunstig daglicht kwamen te staan.114 De miniaturen bij de suffragieën hebben
dan ook in mindere mate een didactische of vertellende functie, maar des te meer een
geestelijk ondersteunende functie, ter herinnering (memoria) aan de heilige. De heilige
wordt aangeroepen om zijn heil en gunst. Zijn afbeelding helpt dus in het 'contact' tussen de
111
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gelovige en de heilige. Dit verklaart mede waarom de heiligen bij suffragieën in vijftiendeeeuwse getijdenboeken vaak op een dergelijke eenvoudige portretmatige manier zijn
afgebeeld: staande met hun attribuut in de hand of in een meer dramatisch moment uit hun
leven.115 De tekst bestaat, zoals eerder gezegd, uit het antifoon, vraag en antwoord en de
oratie.116 De eerste twee onderdelen zijn eigenlijk een onafgebroken lofspraak. De oratie
refereert in de eerste helft kort aan het leven of aspecten van de heiligheid van de
betreffende heilige. De tweede helft is altijd een vraag om hulp of bijstand van God met
tussenkomst van de heilige. Voorbeelden van het eerste onderdeel dat in feite een lofspraak
is, zijn: O heilighe sinte Sebastiaen martelare ons heeren ihesu christi. Seer groot is sijn
gheloove. (f. 50v) en O weerdige maghet ende martelersse sinte Dympne virtuercozen
patronersse ende sonderlinghe hulpster alle der gheenre die van den helschen vianden
beseten en ghequelt sijn. (ff. 73r en 74v) en O heilighe maghet sinte barbara die dat rijcke
der werelt ende alle wereltlijcke cierheit hebste versmaedt omme die minne sijne sielen
bruydegoms ihesu christi. (f. 66r) Steeds worden de heiligen op deze manier aangesproken.
Er wordt geopend met O … waarna de heilige benoemd en op verschillende manier geloofd
wordt. Voorbeelden van vraag om hulp of bijstand van God zijn: Ic bevele mijn ziele ende
mijn lichame in dijnen handen ende dattum y wilste behoden voer der helscher pijnen.
(Antonius Abt f. 52) en Erleent ons almachtige god op dat wij die ghehoechenisse doen des
heilighen martelaers sinte cristoffels verlost moeten: (…) sijn verdiensten vander haestighen
doot: van hongher ende van siecten: van noode ende van allen laghen der vianden.
(Christoffel f. 53r) en (ende bewaren my voer alle myne vianden ende ghevet my warachtich
berou clare biechte ende kennisse mynre sonden ende gheve my sijnen heilighen gheeste my
te bewaren (…) ende nae dit leve dat ewighe leven. (Erasmus f. 55v).
De gebeden verlopen veelal op een dergelijke manier. Een enkele keer wordt gerefereerd
aan het leven van de heilige: (…) du hebste dijns vader lant achter ghlaten ende ghewandelt
in vremden landen als een ghewarich pelgrim: waer mede ghi vele menschem mit exempele
dijns heilighen levens bekeert hebste. (Joost f. 56v). Hier is Joost bijvoorbeeld als pelgrim
afgebeeld in een landschap, maar het valt te betwijfelen of dit direct verband houdt met de
tekst, zeker gezien het vermoeden dat de tekst later geschreven is dan dat het boek is
verlucht. Waarschijnlijk is de afbeelding van Joost dus een standaard portret en is hij als
pelgrim afgebeeld vanwege de ikonografische traditie of het gebruik van modellen en niet
omdat dit in de tekst staat.
Bij de suffragieën is er dus nauwelijks een letterlijk verband tussen woord en beeld. In de
tekst wordt de heilige aangeroepen en om gunsten gevraagd. Om de relatie tussen de
biddende gelovige en de aangeroepen heilige te vergroten, is van hem of haar een portret
afgebeeld.
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5

De randdecoratie

StCCh4 is niet alleen verlucht met miniaturen, maar is ook voorzien van
randdecoratie. Deze randdecoratie staat bekend als kenmerkend voor de
omgeving Brugge-Gent in de periode 1475-1550. De kenmerken van deze
stijlperiode zullen besproken worden en vanzelfsprekend vloeit daar een vergelijking met
StCCh4 uit voort. Aan de randdecoratie van deze Gent-Brugse school is in het verleden door
auteurs betekenis toegekend. Gekeken zal worden of deze betekenis ook van toepassing is
op het gebedenboek.
5.1 Gent-Brugse strooiranden

Vanaf 1400 beleefde de Vlaamse miniatuurkunst meerdere hoogtepunten. Kenmerkend
voor de periode 1475-1550 was de randdecoratie. Deze randen waren er nadrukkelijk op
gericht 'mooi te zijn' door middel van rijke decoratie, kleurrijke, illusionistische effecten en
aandacht voor het landschap en het narratieve aspect. Het lijkt er op dat de vervaardigers
van deze handschriften probeerden te rivaliseren met de net opgekomen boekdrukkunst.
Het meest typische kenmerk van de nieuwe stijl zijn de decoratieve motieven zoals bloemen,
insecten, vogels etc. die als het ware op het perkament werden gestrooid. Vandaar dat deze
randdecoraties ook ‘strooiranden’ worden genoemd. Wat nieuw was, was dat de bloemen
en andere voorwerpen een 'schaduw' wierpen, op een zo realistisch mogelijke manier. Er
wordt dan ook gesproken van een illusionistisch effect. Door deze slagschaduw en het
trompe-l'oeil effect lijken deze voorwerpen bovenop het blad te liggen. (Zie ter vergelijking
met StCCh4 afb. 5a-d). Dit eenvoudigere type, waarin flora en fauna centraal staat
ontwikkelde zich in randdecoratie met ook architecturale constructies geïnspireerd op
houtsnijwerk van laatgotische retabels. Deze stijl ontwikkelde zich in de eerste instantie in
de omgeving Brugge en Gent en wordt daarom ook aangeduid met de term Gent-Brugse
school.117
Een ander kenmerk van deze stijlperiode zijn de realistische landschappen die
overvloedig gedetailleerd waren. Dit is aan de orde in StCCh4. Het lijkt erop dat de
miniaturisten op de erg kleine schaal waarop ze werkten toch nog probeerden een
gedetailleerd landschap neer te zetten, waarin verschillende elementen zoals land, water en
ook architectuur aanwezig zijn. Een laatste kenmerk van deze Vlaamse laatgotische
miniatuurkunst heeft betrekking op de werkmethode.118 Om sneller te kunnen werken
herhaalden verluchters motieven en beeldschema's en gebruikten ze bestaande bronnen als
modellen, die uit de losse hand of met semimechanische hulpmiddelen konden worden
overgezet. Op deze manier kon een compositie meerdere keren exact worden
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overgenomen.119 Dit modelgebruik zal nog aan de orde komen in hoofdstuk 6. Gezien de
verschillende stappen in het productieproces van een handschrift (er werd eerst geschreven,
dan verlucht), moet er in het achterhoofd gehouden worden dat in de late middeleeuwen
een hiërarchie bestond, waarin een leidende verluchter de belangrijkste miniaturen deed en
een minder vaardige verluchter de rest. Tegen de vijftiende eeuw werden de meeste
randdecoraties waarschijnlijk uitgevoerd door assistenten, hoewel er in de randen wel eens
ruimte over werd gelaten om nog iets in te laten voegen door de meest bekwame
verluchters.120 Echter, in Gent-Brugse gebedenboeken waarin de zogenoemde strooiranden
voorkwamen, lag dit wellicht iets anders. De strooiranden waren in dit geval voornamelijk
bedoeld om indruk te maken, meer dan in andere handschriften het geval was. De bloemen,
planten, diertjes en het gevogelte moesten realistisch lijken en een illusionistisch effect
geven. Daarom werd wellicht meer tijd gestoken in de randdecoratie door de
'hoofdminiaturisten' dan in de randdecoraties van andere handschriften. Dat in de
randdecoratie gebruik is gemaakt van goud en zilver in de bloemen bevestigt deze aanname.
De randdecoratie was waarschijnlijk niet ondergeschikt aan de miniaturen, maar van
hetzelfde gewicht.
StCCh4 past qua tijd en stijl duidelijk in begintijd van de stijlperiode tussen 1475-1550. In
deze fase waren er nog geen invloeden te zien zijn van architectuur en houtsnijwerk, maar
was 'slechts' sprake van decoratie op een achtergrond. Zoals te zien is, is er in StCCh4 sprake
van een goed binnen de traditie passende strooirand. Deze strooirand vertoont grote
gelijkenis met de strooiranden van de getijdenboeken uit afb. 5a-d. Dezelfde rode anjers,
aardbeitjes, vogeltjes en vlinders zijn een veel terugkerend motief (afb. 3c-d, 5e). Ook is er
sprake van een illusionistisch effect dat voorzichtig gebracht wordt met kleine vliegjes die in
het tekstblok komen of over de buitenste rand hangen. Een vergelijkbaar effect werd wel
vaker bewerkstelligd binnen de handschriften afkomstig uit de Gent-Brugse school (zie Afb.
5b en detail uit StCCh4.)
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Afb. 5a. Getijdenboek, Brugge ca. 1500, Den Haag, KB, ms. 128 G32

Afb. 5b. Details uit Getijdenboek, Brugge ca. 15001525, Den Haag, Museum Meermanno, ms. 10 E3
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Detail uit StCCh4

Afb. 5c. Folium uit getijden- en gebedenboek, Den Haag,
Museum Meermanno, ms. 10 F14, Zuidelijke Nederland, ca.
1500-1525.

Afb 5d. Folium uit getijdenboek, Oxford,
Bodleian Library,
e
Brugge (?), eind 15 eeuw.

5.2 Bloemen
Het onderzoek naar middeleeuwse handschriften in het algemeen roept vaak de vraag naar
specifieke betekenis van de randdecoratie op. Zo ook bij de Gent-Brugse strooiranden. Zijn
deze randdecoraties slechts decoratief, of verwijzen de motieven ergens naar? Is er een
relatie tussen de tekst en de decoratie? Anne Margreet As-Vijvers schrijft in haar artikel over
Gent-Brugse randdecoratie: "The naturalistically depicted flowers, insects, birds and other
animals and objects in Ghent-Bruges strewn borders beg interpretation"121. Maar ook zij is
zich er van bewust dat hoewel het voor de hand liggend lijkt dat er een betekenis te
verbinden is aan al die verschillende decoraties, men toch met interpreteren ervan niet te
snel moet zijn. Net als in het grootste gedeelte van Gent-Brugse handschriften zijn ook in
StCCh4 alleen de beginpagina's van een gebed/tekst verlucht en van randversiering
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voorzien.122 Het grootste gedeelte van de Gent-Brugse randdecoratie in het algemeen
bestaat uit bloemen die uitgestrooid zijn over een gouden achtergrond. Hierin zijn dan
meestal nog insecten, kleine diertjes en vogels aangebracht.123 Dit zijn de enige motieven die
in de randdecoratie van StCCh4 aanwezig zijn. Er zijn geen schedels en botten,
mannabroden, munten, pelgrimstekens en andere speciale motieven waar meestal binnen
de Gent-Brugse strooiranden een betekenis aan ontleend wordt. Toch valt er het een en
ander te zeggen over de keuze van bloemen en insecten binnen het gebedenboek. Het is
niet altijd even makkelijk om bloemen te duiden. Dit komt omdat de verluchters meestal
niet naar de natuur werkten, maar aan de hand van modellen. Die modellen pasten ze soms
ook aan. Daarbij werd over het algemeen rekening gehouden met de natuurlijke grootte van
bloemen ten opzichte van elkaar en ook de kleur werd over het algemeen gerespecteerd.124
Aan bloemen in de late middeleeuwen wordt over het algemeen symbolische betekenis
toegekend, daarom is het niet onwaarschijnlijk dat er ook binnen de Gent-Brugse
strooiranden symbolische betekenis aan toe gekend kan worden. Bijvoorbeeld bidden werd
soms vergeleken met het plukken van bloemen. Er zijn aanwijzingen binnen de Vlaamse
strooiranden gevonden die duiden op een christelijke symboliek.125 De relatie tussen een
afgebeelde margriet bij een suffragie waarin Margarehta wordt aangeroepen is duidelijk.
Voor de bloemen in StCCh4 lijkt die relatie echter niet voor te komen. Wat ook voor kan
komen is het afbeelden van akelei, anjers en lelies bij teksten over en miniaturen bij Maria
en Kind en de Annunciatie. De paarse akelei refereert direct aan Maria. 126 Op de
openingsminiatuur van de mis van de Heilige Maagd waarop de getroonde Maria is te zien
(afb. 3c) is er inderdaad akelei afgebeeld. (linksboven). Echter de akelei speelt geen
overheersende rol en de gebruikelijke anjers en lelies komen niet terug op deze pagina.
Daarnaast komt de akelei ook nog op veel andere plekken terug in het handschrift en lijkt
het eerder om willekeur dan opzet te gaan dat de akelei zich op deze pagina bevindt. De
anjer is ook een bloem die veel voorkomt in het gebedenboek. De rode anjer (in latijn
'carnatio') refereert zowel aan de incarnatie van Christus als aan de passie.127 De rode anjer
is echter ook een symbool van verloving en dit heeft zijn oorsprong in een Vlaams
bruiloftsgebruik. Vooral in de 15e en 16e eeuw werden verloofden ermee geportretteerd.128
In StCCh4 komt de rode anjer voor bij het gebed aan de Drie-eenheid, het gebed aan Maria,
Adrianus, Christoffel, Hubertus, Apollonia en Agatha. Daarnaast komen ook witte en roze
anjers veelvuldig voor. Het lijkt erop dat er wederom geen christelijke symboliek is toe te
kennen aan de anjers in deze context, daarvoor komt de bloem te vaak voor. Echter, omdat
de anjer destijds een bekend symbool was van de verloving, was deze bloem bekend en erg
gewaardeerd en daarom wellicht ook veelvuldig gebruikt in de Gent-Brugse strooiranden in
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het algemeen. In totaliteit gezien lijken de bloemen in de randdecoratie van StCCh4
nauwelijks
ks van symbolische waarde, maar voornamelijk decoratief.

Afb. 5f. StCCh4 f. 70r.

Afb 5e. StCCh4 f. 64v.

5.3 Vogels
De strooiranden van StCCh4 zijn ook voorzien van vogels. De eerste vogel die in het oog
springt in StCCh4, mede door
oor zijn omvang, is de pauw. Deze vogel komt veel voor in
middeleeuwse handschriften, niet
iet in de laatste instantie om zijn uiterlijk. Voornamelijk de
kleurrijke mannetjespauw leent zich goed voor het decoreren van handschriften. 129 De pauw
staat binnen het Christendom
om vaak symbool voor de onsterfelijkheid en de verrijzing van
Christus. Met deze betekenis komt de pauw over het algemeen dan ook voor bij de
Geboorte, Annunciatie en Laatste Avondmaal.
Avondmaal 130 In StCCh4 komen meerdere witte pauwen
voor bij Johannes de doper, een enkele blauwe pauw bij Paulus, Cornelius, Apollonia en
meerdere blauwe pauwen bij Franciscus. Hierdoor is een betekenis moeilijk te verbinden aan
deze vogel, tenzij de onsterfelijkheid voor alle heiligen geldt. Een andere veel voorkomende
vogel in middeleeuwse handschriften is de goudvink.. Deze vogel is veruit het meest
afgebeeld van alle kleine vogels. Waarschijnlijk
arschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat het toen
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ook al gebruikelijk was om ze thuis in een kooitje te hebben. Deze vogels komen vooral veel
voor in Franse getijdenboeken uit de veertiende en vijftiende eeuw, waarin ze voornamelijk
verschijnen in de randdecoratie. Een andere in handschrifen voorkomende vink is de
stiervink. Deze komen minder voor in handschriften dan de goudvink.131 In StCCh4 komt
deze vink (of een vogel die er op lijkt) een paar keer voor. Deze vogel lijkt op de goudvink,
maar heeft de kleuren van een stiervink. Het lijkt erop dat de verluchter een dergelijke vogel
in gedachte had, maar dat het zeker gezien de decoratieve functie ervan, belangrijker was
dat de vogel er mooi uitzag, dan dat deze realistisch geschilderd was. De vinken in StCCh4
hebben namelijk meer verschillende kleuren dan een vink normaal gesproken zou hebben.
Gezien het feit dat er aan de vink überhaupt geen christelijke symboliek wordt toegekend, is
het logisch te constateren dat de vogeltjes in StCCh4 waarschijnlijk alleen een decoratieve
functie hebben. Een derde vogel die vaak voorkomt in middeleeuwse handschriften is de
haan. Deze komt minder vaak voor dan de pauw en nog veel minder in getijden- en
gebedenboeken.132 De haan is binnen de christelijke ikonografie in de eerste instantie
bekend als het attribuut van Petrus (verwijzend naar diens verloochening).133 In StCCh4
bevinden zich ook een paar hanen, echter geen daarvan bij Petrus. Wel is er een te zien bij
Hubertus en Wilgefortis en twee hanen bij Barbara. Het lijkt er ook hier weer op dat er geen
(duidelijke) relatie is tussen de haan en deze heiligen.

Afb. 5g. Vinkjes (?)

Afb. 5h. Pauw

Alles lijkt erop te wijzen dat de flora en fauna van StCCh4 uitsluitend een decoratieve functie
hebben. In dit opzicht kunnen we stellen dat hier om een handschrift gaat waarin de traditie
van de Gent-Brugse strooiranden alleen in de decoratief opzicht gevolgd is. De verluchters
hebben hun tijd en energie voornamelijk gestoken in een zo illusionistisch mogelijke
weergave van de bloemen en dieren.
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6

Modellen, kopieën en invloed

Veel voorkomend binnen de boekverluchting is het gebruik van modellen en
kopieën. Het was dan ook niet alleen maar een middel om sneller en
goedkoper te werken. Een ruim scala aan modellen stond ter beschikking.
De verluchters zochten in de eerste instantie vaak hun inspiratie in bestaande handschriften
zelf. (Gedeeltelijke) composities werden overgenomen en/of omgesmolten tot een nieuwe
compositie. Soms werd zelfs de verluchting van volledige handschriften gekopieerd. In
andere gevallen baseerden de verluchters zich ook op muur- of paneelschilderingen. Vaak
hadden ze profijt van het feit dat schilderijen van gerenommeerde meesters aanwezig waren
in de steden waar de ateliers gevestigd waren. Om die reden zijn er in de Vlaamse
miniatuurkunst van de vijftiende en begin zestiende eeuw talrijke reflecties van de werken
van de Vlaamse Primitieven als van Eyck, Bouts, van der Goes en David te zien. 134
De verluchters beschikten vaak over model- of schetsboeken. Hierin bevonden zich allerlei
figuren, dieren, ornamenten, of zelfs gehele taferelen die, door de verluchter konden
worden overgenomen en gebruikt of aangepast. De verluchter baseerde zich dus op
voorbeeldcomposities, die hij kon aanpassen al naar gelang de opdracht.135 Zijn verzameling
modellen kon bestaan uit schetsen, tekeningen (deels) voltooide miniaturen, houtsneden en
na 1470 in toenemende mate ook illustraties in gedrukte boeken. Sommige modellen
toonden alleen details, zoals verschillende gezichtsuitdrukkingen, terwijl andere een
complete voorstelling of randversiering waren. De tekeningen in deze schetsboeken gingen
er steeds meer volledig en minder schetsmatig uitzien. Het is aannemelijk dat de
schetsboeken ook gebruikt werden als een soort portfolio, om eventuele opdrachtgevers het
eigen werk werk alvast te kunnen laten zien.136 Voor het overnemen van modellen gebruikte
de verluchter verschillende technieken, zoals de hand of semi-mechanische technieken als
doordrukken en ponsen.137 Bij ingewikkelde of ongewone opdrachten zijn soms aanwijzingen
te vinden in de marges. Dergelijke aanwijzingen zijn echter niet aangetroffen in StCCh4. Dat
wil niet zeggen dat ze niet bestaan hebben, want het kwam geregeld voor dat ze achteraf
werden weggewerkt. 138
Regelmatig wordt gewezen op een relatie tussen de Vlaamse handschriftenverluchting van
de vijftiende eeuw en de schilderijen van de Vlaamse Primitieven. Hierbij gaat men uit van
de tekeningen die bewaard zijn gebleven. Een relatie tussen die tekeningen en
handschriftenverluchting is echter moeilijk aan te tonen. Van de tekeningen die bewaard zijn
gebleven, en waarvan men uitging dat die als modellen voor de verluchters hebben gediend,
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blijken maar enkele overgeleverd te zijn. In Noord-Europa werden deze tekeningen namelijk
als werk- of studiemateriaal beschouwd en niet als kunst verzameld. Deze tekeningen zijn
gemaakt door verluchters of ze zijn waarschijnlijk als model gebruikt door verluchters.139
Afgezien van schilderijen en schetsen gaat men er ook van uit dat de prentkunst die sinds de
vijftiende eeuw opkwam een bron van inspiratie is geweest voor de verluchters.140 Hoewel
voorgenoemde disciplines van invloed zijn geweest, moeten we er met de huidige stand van
onderzoek nog steeds vanuit gaan dat de verluchtingskunst voornamelijk op een eigen
traditie stoelt en niet op die van een andere discipline.141
6.1 Modelgebruik binnen StCCh4
Binnen StCCh4 komen veel dezelfde bloemen en diertjes om verschillende hoedanigheden
steeds terug. Voornamelijk de bloemen en aardbeitjes lijken steeds letterlijk gekopieerd te
zijn. Deze motieven zouden van dezelfde hand kunnen zijn, maar het is niet uit te sluiten dat
door verschillende verluchters aan de randdecoratie is gewerkt en dat ze daarbij naar
dezelfde modellen hebben gekeken. (Zie afb. 3c-d, 5e).
Opvallend is een groepje van twee vogels dat tot drie keer toe in het midden aan de
onderzijde van een bladzijde verschijnt. De linker vogel is steeds een haan die pikt naar iets.
Deze combinatie van twee vogels die tegenover elkaar zijn gezet, komt maar liefst drie keer
voor binnen het handschrift. Het lijkt erop dat hier een model aan ten grondslag heeft
gelegen. Omdat er sprake is van een licht kwaliteitsverschil tussen de vogels, is het mogelijk
dat er hier verschillende verluchters aan het werk zijn geweest.
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Afb. 6a.. Drie keer terugkerend duo van
vogels.. Vlnr. ff. 66r, 72r en 59r.

Ook voor het afbeelden van de heiligen lijkt er gebruik te zijn gemaakt van modellen of
standaardtypen.. Zie voor vergelijking de afbeeldingen in bijlage 6: Marghareta, Apollonia,
Apo
Agatha. Een standaard vrouwfiguur lijkt model te hebben gestaan, waarbij met behulp van
attributen en kleding de figuur herkenbaar is gemaakt als specifieke heilige.
6.2 Invloeden
StCCh4 wijkt niet af van wat gebruikelijk was binnen de laatmiddeleeuwse
laatmiddeleeuwse Vlaamse
handschriftenverluchting. Er lijkt niet alleen sprake te zijn van het werken naar modellen en
kopieën, maar ook van invloeden van Vlaamse Primitieven, hoewel dit laatste moeilijk
aantoonbaar blijft. Voor wat de miniatuur van getroonde
g
Maria betreft (afb. 3c), lijkt het
alsof de verluchter zich heeft laten inspireren of beïnvloeden door het werk van Jan van Eyck
die meerdere Maria's in een kerkelijke ruimte schilderde. Op het drieluik uit Dresden zijn
daarnaast ook de opdrachtgevers afgebeeld. De aandacht voor de architectuur in de werken
van Van Eyck komt ook terug in de miniatuur van StCCh4. De overeenkomsten zijn zo groot
dat het aannemelijk wordt dat de verluchter van de Maria-miniatuur
miniatuur bekend was met het
werk van Van Eyck. Er werd door verluchters in het algemeen ook gekeken naar
verluchtingen in andere handschriften of de modellen en schetsen daarvan.
daarvan Een handschrift
waarin op eenzelfde manier opdrachtgevers zijn afgebeeld
a
is het getijdenboek van Maria van
Bourgondië (afb. 6b). Hierin zijn ook een getroonde Maria en Kind in een kerk te zien. Aan
weerszijden zijn de opdrachtgevers van het handschrift afgebeeld. Een ander vergelijkbaar
voorbeeld is een handschrift gemaakt
gemaakt in Gent tussen 1500 en 1510 waarin Eleanor van
Portugal zichzelf liet afbeelden. Ook hierin zijn Maria en Kind afgebeeld in een kerkelijke
ruimte (op een altaar), waarbij de knielende opdrachtgeefster te zien is.
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Afb 6a. Jan van Eyck, 'Madonna in de kerk',
ca. 1425, Staatlichen Museen Berlijn

Afb. 6b. Jan van Eyck, Drieluik, ca. 1437, Gemäldegalerie Dresden
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Afb. 6c. Meester van het eerste gebedenboek van
Maximiliaan, Brevier van Eleanor van Portugal,
Gent, 1500-1510, Morgan Library Ms. M. 52.
Afb. 6b. Meester van Maria van Bourgondië, Getijdenboek, ca. 1467-80,
Ősterreichse Nationalbibliothek, Wenen

Er valt niet met zekerheid te zeggen of de verluchters van StCCh4 veel andere handschriften,
zoals bovenstaande voorbeelden, onder ogen kregen. Mogelijk hebben de verluchters wel
de modellen of schetsen voor deze handschriften gezien. Hoewel het voorkomen van
afgebeelde opdrachtgevers in handschriften bijzonder te noemen is, lijkt het erop dat de
makers van StCCh4 ervoor hebben gekozen om dit op een voor die tijd gebruikelijke manier
te doen: het laten knielen van de opdrachtgevers bij een (getroonde) Maria en Kind in een
kerk. Een manier die uiterst geschikt was voor een dergelijk echtpaar van stand, waarmee
zowel hun eigen status, als de bijzonderheid van StCCh4 aanzienlijk werden vergroot.
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Conclusie
In deze scriptie staat een Vlaams gebedenboek uit 1498 (StCCh4) centraal, dat sinds 2006 in
bezit is van Museum Catharijneconvent te Utrecht. Kort geleden is dit gebedenboek door
Saskia van Bergen op basis van de verluchting en het schrift toegeschreven aan de GentBrugse school. Voor de eigenaren van gebedenboeken in het algemeen en van StCCh4
specifiek, was het handschrift naast een functioneel religieus object ook in hoge mate een
statusobject. Hoe meer geld de opdrachtgevers hadden, hoe rijker het boek kon worden
verlucht. Gebedenboeken werden voornamelijk gebruikt in huiselijke kring bij privédevotie
en godsdienstonderricht, daarnaast werden ze ook meegenomen naar de kerk, voor het
bijwonen van de mis. Vandaar dat gebedenboeken een handzaam formaat hadden. Tijdens
het bidden dienden de afbeeldingen van de heiligen zowel ter verering als herinnering en
vergrootten daarmee de betrokkenheid van de gelovige bij de heilige. Dankzij deze
afbeeldingen kon beter een mentaal beeld opgeroepen worden van de heilige die werd
aangeroepen. De opdrachtgevers van StCCh4 hebben zich geknield laten afbeelden in een
miniatuur met een getroonde Maria en Kind. Ze deden dit niet alleen vanwege de
onmiskenbare functie van het handschrift als statussymbool, maar ook om het contact met
de belangrijkste heilige, Maria, te vergroten en zo haar voorspraak te krijgen. Daarnaast liet
het zien dat ze erg vroom waren, wat de familienaam ten goede kwam. De dertig suffragieën
die StCCh4 bevat, moesten de opdrachtgevers nog meer voorspoed en (dagelijkse)
bescherming opleveren.
Omdat de inhoud van gebedenboeken door de opdrachtgevers werd bepaald, bestaat er
eigenlijk geen standaard gebedenboek. De onderlinge verschillen zijn dan ook vaak een
kwestie van persoonlijke keuze geweest. Dit is wellicht de reden dat gebedenboeken in de
literatuur zelden als genre worden beschreven en er geen beschrijving van een standaard
gebedenboek bestaat. Om de gebruikelijkheid van de inhoud en samenstelling van StCCh4 te
toetsen heb ik daarom zelf een referentiekader aangemaakt. Ik heb StCCh4 vergeleken met
114 Vlaamse gebedenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw. In vergelijking met deze
boeken is StCCh4 eenvoudig van opzet, omdat het slechts enkele onderdelen bevat: de
paastabel en kalender, drie gebeden aan Maria, het Heilig Kruis en de Heilige Drie-eenheid,
en suffragieën. Veel andere gebedenboeken bevatten juist veel meer verschillende soorten
teksten en geven daarom geen eenduidig beeld. De drie gebeden die StCCh4 bevat zijn op
zichzelf niet ongebruikelijk. Dergelijke gebeden kwamen regelmatig voor binnen de Vlaamse
gebedenboeken. De paastabel, kalender en suffragieën kwamen daarentegen weinig voor
binnen gebedenboeken. Ze komen echter wél veelvuldig voor binnen getijdenboeken.
Bovendien komen ook de volgorde en de hoeveelheid van de suffragieën overeen met de
getijdenboeken. Hieruit zou je kunnen concluderen dat de makers van StCCh4 misschien
naar getijdenboeken gekeken hebben.
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Over de maker of makers van StCCh4 is weinig bekend. Waarschijnlijk is er, zoals gebruikelijk
was bij veel handschriften uit die tijd, door verschillende mensen aan gewerkt. Gewoonlijk
werd het handschrift eerst geschreven en daarna verlucht. Zo is ook het geval in StCCh4.
Daarbij zijn waarschijnlijk eerst de miniaturen en daarna de randdecoratie geschilderd.
Binnen de randdecoratie heb ik drie stijltypen onderscheiden, waarvan één type het
duidelijkst afwijkt van de twee andere. Gebedenboek StCCh4 is op grond van zowel de aard
van de verluchting als het schrift toegeschreven aan Vlaanderen, omgeving Brugge-Gent.
Van het schrift, dat over het hele handschrift hetzelfde lijkt te zijn, weten we dat het alleen
gebruikt werd in Vlaanderen en Noord-Frankrijk door leekverluchters die vaak werkten voor
hofkringen en elite. Omdat StCCh4 in het Middelnederlands is geschreven valt NoordFrankrijk af en blijft Vlaanderen over. Er is echter één onderdeel dat de toeschrijving aan
Vlaanderen tegenspreekt en dat is de heiligenkalender van StCCh4. Daarvan heb ik
aangetoond dat hij voor gebruik in Utrecht bedoeld is. De heiligenkalenders van
handschriften waren per bisdom verschillend. Een handschrift dat door de eigenaren in een
bepaald bisdom gebruikt ging worden moest ook een kalender hebben die voor dat bisdom
geschikt was. Daarom ligt het voor de hand dat de opdrachtgevers van StCCh4 uit het
bisdom Utrecht afkomstig zijn. Deze opdrachtgevers zijn echter afgebeeld in Vlaamse kleding
terwijl zij als schenkers knielen voor de getroonde Maria en Kind. Wat kan hiervoor de reden
zijn? De omgeving Brugge-Gent stond als handschriftencentrum hoog aangeschreven
vanwege de kwaliteit van de aldaar vervaardigde handschriften. Deze werden daarom ook
daarbuiten gewaardeerd. Het is dus heel goed mogelijk dat opdrachtgevers uit Utrecht in
Vlaanderen een gebedenboek bestelden. De makers van het gebedenboek hebben in dat
geval waarschijnlijk de opdrachtgevers in die kledij afgebeeld die zij kenden uit hun
omgeving. Waarschijnlijk waren er, vanwege de afzetmarkt buiten Vlaanderen, ook modelkalenders aanwezig van Utrecht. Dat de kalender in hetzelfde schrift is geschreven als de rest
van het handschrift maakt het aannemelijk dat de makers van StCCh4 gebruik maakten van
een dergelijk modelkalender voor het bisdom Utrecht en op deze manier het handschrift
geschikt maakten voor een Utrechtse gebruiker.
In deze scriptie is er naast de inhoudelijke aspecten van het gebedenboek ook gekeken naar
de verluchting van StCCh4. De ikonografie van de afgebeelde heiligen in StCCh4 is
traditioneel voor het Vlaanderen van de late vijftiende eeuw. Dat geldt ook voor de wijze
waarop de suffragieën zijn verlucht. De relatie tussen afbeeldingen en tekst is beperkt. De
smeekbeden die in de suffragieën tot de heiligen worden gericht worden niet letterlijk
afgebeeld. Wel wordt de heilige met herkenbare attributen afgebeeld. Ook de miniaturen bij
de andere gebeden illustreren slechts in algemene zin de tekst. Zo is er bij de mis voor Onze
Lieve Vrouwe een getroonde Maria en Kind afgebeeld en heeft het O bone Jesu gebed een
miniatuur van de Salvator Mundi. Ook in deze gevallen is dus geen sprake van ‘verhalende
miniaturen’.
De randdecoratie van StCCh4 past goed binnen de traditie van Vlaamse strooiranden
die de Gent-Brugse school typeren. Vaak is door kunsthistorici aan de motieven die op dit
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soort randen voorkomen betekenis toegekend. Dit gaat echter niet op voor StCCh4. De
voorkomende motieven in StCCh4 (planten, vogels en insecten), lijken zonder specifieke
betekenis te zijn. Bloemen waaraan in een andere context een christelijke betekenis wordt
toegekend komen in StCCh4 op willekeurige plaatsen voor en lijken hoofdzakelijk een
decoratieve functie te hebben.
Aan de hand van voorbeelden is aangetoond dat er in de miniaturen van StCCh4
sprake lijkt van invloeden van de Vlaamse Primitieven. Dit geldt met name voor schilderijen
van Jan van Eyck waarop een getroonde Maria en Kind in een kerk zijn afgebeeld. Of er
daadwerkelijk naar voorbeelden is gewerkt is evenwel niet concreet vast te stellen. Binnen
het handschrift lijkt wel sprake van modelgebruik, omdat meerdere motieven op exact
dezelfde manier zijn afgebeeld.
StCCh4 blijkt een interessant gebedenboek te zijn. De verluchting ervan past geheel binnen
de traditie van Vlaamse gebedenboeken uit het einde van de vijftiende eeuw. Dat geldt
echter niet voor de inhoud van StCCh4 die aanzienlijk afwijkt van dat wat gebruikelijk was.
Omdat gebedenboek StCCh4 een paastabel, kalender en dertig suffragieën bevat, volgt het
eerder de opzet van getijdenboeken. StCCh4 lijkt daarin, binnen de Vlaamse
gebedenboeken, uniek te zijn. De paastabel, kalender en suffragieën kwamen immers niet
vaak voor binnen gebedenboeken. Tenslotte wijst de heiligenkalender op gebruik voor het
bisdom Utrecht en roept daarmee mee vragen op. Kwamen de afgebeelde anonieme
opdrachtgevers (oorspronkelijk) uit Utrecht? Binnen het tijdsbestek van deze scriptie was
het niet mogelijk om de makers en opdrachtgevers van StCCh4 exacter te lokaliseren of een
naam te geven. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Zo zouden de teksten dialectkenmerken
van kopiisten kunnen bevatten die een nadere toeschrijving mogelijk maken. Daarnaast
moet StCCh4 worden onderzocht op de merken die een tijdlang verplicht waren voor
verluchters in Brugge. Een merk zou in dat geval kunnen verwijzen naar een atelier. Deze
merken werden overigens niet altijd gebruikt en daarom wil het ontbreken ervan niet altijd
iets zeggen. Ook de tekst van de mis in StCCh4 kan wellicht verwijzingen bevatten, omdat
liturgische teksten lokaal verschillen. Tenslotte zou de kalender van StCCh4 nog naast de
verschillende Utrechtse kalenders gelegd kunnen worden, die Erik Drigsdahl samenvoegde
voor zijn samengestelde kalender. Als de kalender van StCCh4 voor 100% zou blijken
overeen te komen met één van deze kalenders, zou deze misschien nog specifieker
gelokaliseerd kunnen worden binnen het bisdom Utrecht.
Tot slot wil ik nog wijzen op de interessante mogelijkheden die onderzoek naar de
heiligenkalender biedt. De heiligenkalender van StCCh4 zou een beginpunt kunnen zijn voor
een heel nieuw onderzoek. Wat is namelijk het geval? De heiligenkalender van StCCh4 is een
composiete kalender. Dat wil zeggen, een kalender waarin alle dagen zijn ingevuld met rood
en zwart geschreven heiligennamen. Voorheen is er voor de lokalisering van kalenders alleen
maar gekeken naar verplichte in roodgeschreven heiligen. Het zou daarbij beter zijn om niet
alleen naar de roodgeschreven, maar ook naar de zwartgeschreven heiligen te kijken. John
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Plummer heeft namelijk overtuigend aangetoond dat dit voor composiete kalenders de
beste methode is. Ik heb aanwijzingen dat het onderscheid tussen de verschillende
kalenders en methoden in het verleden niet altijd is gemaakt. Catalogi en literatuur
vermelden namelijk vaak de plaats van herkomst van een kalender of heel handschrift.
Daarbij wordt echter vaak niet uitgelegd op basis waarvan een gebedenboek een bepaalde
locatie wordt toegekend. Als dat wel wordt vermeld dan blijkt dat de lokalisering in veel
gevallen, ook bij composiete kalenders, gedaan is op basis van alleen de roodgeschreven
heiligen. Het zou wellicht dus een heel ander beeld kunnen opleveren wanneer de
composiete kalenders van veel handschriften opnieuw gelokaliseerd werden aan de hand
van de methode van Plummer, die de kalenders in hun geheel vergelijkt. Vervolgens is het
interessant om te kijken of dit meer handschriften oplevert waarvan de kalender Utrechts is
en de stijl van het handschrift Vlaams of vice verse. Het verklaren van deze combinatie zal
dan vervolgens een belangrijk punt van onderzoek vormen. Misschien zijn er verbanden te
leggen tussen specifieke regio’s binnen het bisdom Utrecht en specifieke regio’s in
Vlaanderen zoals de omgeving Brugge-Gent. Door het in kaart brengen van deze gemengde
handschriften zouden meer handschriften nog nader gelokaliseerd kunnen worden, zou er
meer bekend kunnen worden over de manier waarop gebedenboeken werden vervaardigd
en verkocht, en zouden misschien makers en opdrachtgevers een gezicht kunnen krijgen.

59

Bibliografie
Jonathan J. G. Alexander, Medieval Illuminators and their methods of work, New Haven &
London, 1992
Arnold Angenendt, Heilige und reliquien, München 1994
Anne Margreet W. As-Vijvers, More than marginal meaning? The interpretation of GhentBruges border decoration, Oud-Holland vol. 116 (2003) nr. 1 (Januari)
Margreet As-Vijvers, 'Over schrapen, schrijven, verluchten en binden: het maken van boeken
in de Middeleeuwen', in: Micha Leeflang et.al., Beeldschone boeken: de middeleeuwen in
goud en inkt, Zwolle 2009
Anne Margreet As-Vijvers (red.), De hand van de meester, Het getijdenboek van Katharina
van Kleef, Nijmegen 2009
Saskia van Bergen, ‘De middeleeuwse kalender ontcijferd’, Kunstschrift 46 (2002) nr. 6
(nov./dec.)
Saskia van Bergen, De meesters van Otto van Moerdrecht: Stijl en ikonografie van een groep
miniaturisten in de relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond 1430,
Amsterdam 2007
Saskia van Bergen, 'Onderhandelen met heiligen', Catharijne. 1 (2009) nr. 1 (januari)
Saskia van Bergen, 'Boeken voor de anonieme markt' In: Micha Leeflang et. al., Beeldschone
boeken: De middeleeuwen in goud en inkt, Utrecht 2009
Jonathan Black, 'The Divine Office and private devotion in the Latin West', In: Thomas J.
Heffernan, E. Ann Matter ed., The liturgy of the Medieval Church, Kalamazoo 2005
L. Brinkhoff O.F.M. et. al. (red.), Liturgisch Woordenboek, Roermond 1986
Stephanie Buck, 'On Relationships between Netherlandish Drawing and Manuscript
Illumination in the Fifteenth Century', in: Elizabeth Morrison and Thomas Kren (ed.), Flemish
Manuscript Painting in Contex: Recent Research, Los Angeles 2006
A.W. Byvank en G.J. Hoogewerff, Noord-Nederlandse miniaturen in handschriften der 14e,
15e en 16e eeuwen, 's-Gravenhage 1922-1925
Gregory T. Clark, Made in Flanders. The master of the Ghent Privileges and manuscript
painting in the Southern Netherlands in the time of Philip the Good, Turnhout 2000
Peter van Dael, Tot lering en verering, Kampen 1997
60

Eustache Deschamps, Oeuvres Complètes IX (Le Miroir de Mariage), Paris 1894
Albert Derolez, The palaeography of Gothic Manuscript Book, Cambridge 2003
Martin R. Dudley, 'Sacramental Liturgies in the Middle Ages', in: Thomas J. Heffernan, E. Ann
Matter ed., The liturgy of the Medieval Church, Kalamazoo 2005
Erik Drigsdahl, Online kalenders, www.chd.dk/cals/index.html
Par.J. van den Gheyn, S.J., Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique,
deel 1, Bruxelles 1901
J.P. Gumbert, Codicologische eenheiden, opzet voor een terminologie, Amsterdam 2004
Christopher de Hamel, A history of illuminated manuscripts, Oxford 1986
James Hall, Iconografisch Handboek, Leiden 1992
Mariëtte Haveman, 'Kathedralen in zakformaat', Kunstschrift 46 (2002) nr. 6 (nov/dec)
Eugène Honée, 'Beeld en beeldverering in de middeleeuwse gebedscultuur. Een
kerkhistorische beschouwing', In: Henk van Os, Gebed in schoonheid, schatten van privédevotie in Europa 1300-1500, Zwolle
Margriet Hülsmann, 'Text Variants in the Utrecht Calendar: A Help in Localizing Dutch Books
of Hours', in: Koert van der Horst en Johann-Christian Klamt (ed.), Masters and Miniatures,
Doornspijk 1991
Engelbert Kirschbaum, Lexicon der Christlichen Ikonographie, Freiburg im Breisgau 1973
Erberhard König, Gabriele Bartz, Das Stundenbuch: Perlen der Buchkunst, Stuttgart & Zürich
Anne S. Korteweg (red.), Kriezels, aubergines en takkenbossen, Zutphen 1992
Thomas Kren and Scot McKendrick, Illuminating the Renaissance, Los Angelese 2003
Jeanne E. Krochalis, E. Ann Matter, 'Manuscripts of the liturgy', In: Thomas J. Heffernan, E.
Ann Matter ed., The liturgy of the Medieval Church, Kalamazoo 2005
Micha Leeflang , 'Boeken als prestigeobjecten' In: Micha Leeflang et. al., Beeldschone
boeken: De middeleeuwen in goud en inkt, Utrecht 2009
Abbé V. Leroquais, Les livres d’heures, manuscrits de la Bibliothèque nationale, Paris 1927,
Mireille Madou, De Heilige Gertrudis van Nijvel, Brussel 1975

61

James H. Marrow, '"Multitudo et Varietas": the hours of Catherine of Cleves', in: Gregory T.
Clark et. al., The Hours of Catherine of Cleves: Devotion, demons and daily life in the fifteenth
century, Nijmegen 2009
Paula Nutall, From Flanders to Florence, New Haven & London 2004
Henk van Os, Gebed in schoonheid, schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500, Zwolle
1994
Eef A. Overgauw (1992), 'Saints in medieval calendars from the diocese of Utrecht as clues
for the localization of manuscripts', Zeitschrift fur Handschriftenkunde jrg 16 (1992) nr. 11
John Plummer, '"Use" and "Beyond Use"', in: Roger S. Wieck, The book of Hours in Medieval
Art and Life, London 1988
Joris Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de Universiteit te
Gent, Gent 1996.
Bert Roest, Franciscan Literature of Religious Instruction before the Council of Trent,
Leiden/Boston 2004
Rosemarie Schuder, Jheronimus Bosch, Berlin 1975
Margaret Scott, Medieval Dress & Fashion, London 2007
Veronica Sekules, Medieval art, Oxford 2001
Maurits Smeyers et. al, Naer naturen ghelike: Vlaamse miniaturen voor Van Eyck, Leuven
1993
Maurits Smeyers, Jan van der Stock, Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550,
Gent 1997
M. Smeyers, 'De Arte illuminandi', In: V. Vermeersch, Vlaamse kunst op perkament, Brugge
Gruuthuusemuseum, Brugge 1981
Maurits Smeyers en Bert Cardon, 'Utrecht and Bruges- South and North 'Boundless'
Relations in the 15th Century', in: Koert van der Horst en Johann-Christian Klamt (ed.),
Masters and Miniatures, Doornspijk 1991
Jan van der Stock, 'Flemish Illuminated Manuscripts: Assessing Archival Evidence', in:
Elizabeth Morrison and Thomas Kern (ed.), Flemish Manuscript Painting in Context: Recent
Research, Los Angeles 2006
Casper Staal, 'Aanwinsten de Sint-Paulusabdij', Catharijne. 95 (2006) nr. 4 (september)
Heribert Tenschert, Leuchtendes Mittelalters II, Rotthalmünster 1990
62

A. Vandewalle 'Het librariërsgilde te Brugge in zijn vroege periode', In: V. Vermeersch,
Vlaamse kunst op perkament, Brugge Gruuthuusemuseum, Brugge 1981
Roger S. Wieck, 'The book of hours', In: Thomas J. Heffernan, E. Ann Matter ed., The liturgy
of the Medieval Church, Kalamazoo 2005
Mark Yeary, “O bone Jesu”, Jesus antiphons, and late medieval devotion to the Holy Name,
Chicago 2007 (http://home.uchicago.edu/~yeary/papers/yeary-obj.pdf)
Brunsdon Yapp, Birds in medieval manuscripts, London 1981

63

Bijlagen
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Bijlage 1: Inhoud StCCh4
Opbouw handschrift (alleen oorspronkelijke teksten)
ff. 3-12
Paastabel &
kalender

ff. 12-43
Gebeden

ff. 43-75
Suffragieën

Katernenstructuur
13

1+1+1
2v blanco
3r blanco

28
38

4-11
12-19

A
B

3v: Paastabel
4r-11v Kalender mei t/m december
12r-13v Gebed tot de Heilige Drie-eenheid

B

14v-16v Gebed tot de naam van Jezus

C

17r-19v Gebed tot het Heilige Kruis

48+1

Tussen 11 en 12
weggesneden
miniatuur (?)
Tussen 16 en 17
weggesneden
miniatuur (?)
20 + 21-28

D

21r- 32v Mis van Onze Lieve Vrouwe

D

Mis van Onze Lieve Vrouwe (vervolg)

E

33r-38r Mariagebed

E

38r-40r Aflaatgebed van paus Benedictus

E
E

40r-41v Gebed tot de Heilige Drie-eenheid
41v Gebed tot Heilige Drie-eenheid (vervolg)

F*

43r-75v Suffragieën

G* H* I*

Suffragieën (vervolg)
Suffragieën (vervolg)
76r Psalmen

1r: In principio erat verbu..
1v: In tenebris..
2r: Ave domina sancta Maria..

20 r blanco
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1+1

29-32
Tussen 28 en 29
Weggesneden
folium
33-40

88

41-42
42 blanco
43-50

94+2
108
11?
124

59+60-61+63+64
65-72
73-81
82-85

7

* F = 43r-47r, G = 47v-58r, H = 59v-63r en I = 64v-75v
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14v Kleine
miniatuur
Christuskind

20v Volblad
miniatuur
Tronende Maria
en Kind,
opdrachtgevers

33r Kleine
miniatuur Maria
en Kind

Elke suffragie
opent met een
kleine
miniatuur

StCCh4 lijkt te bestaan uit 9 codicologische eenheden, genummerd A t/m I. Een
codicologische eenheid is een aantal folia, dat in één operatie is bewerkt en beschreven en
die een afgeronde tekst of tekstreeks bevatten (tenzij het werk door één of andere oorzaak
onvoltooid is afgebroken)142. In de katernenstructuur is aangegeven welke katernen of
teksten tot een bepaalde codicologische eenheid behoren. Zo is te zien in de tabel dat de
kalender een zelfstandige eenheid is, maar ook de Mis voor Onze Lieve Vrouwe. Soms is er
sprake van een codicologische eenheid die gelijk loopt aan de katernen (eenheid A, D en E).
De suffragieen bestaan juist weer uit vier verschillende codicologische eenheden, die op
geen enkele manier stroken met de katernen.
Op onderstaande illustraties is te zien hoe de katernen in elkaar steken.

Katern 1

Katernen 5 en 12

142

Katernen 2, 3, 6, 8, 10

Katern 7

Katern 4

Katern 9

J.P. Gumbert, Codicologische eenheiden, opzet voor een terminologie, Amsterdam 2004, p. 13.
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1r:

In principio erat verbu..

1v:
2r:
2v:
3r:
3v:
4r:

In tenebris
ave domina sancta Maria
onbeschreven
onbeschreven
Almanack duerende XVI iaer. Paastabel
Heiligenkalender
Op deze pagina begint een lijst van heiligenfeesten gerangschikt naar de dagen en
maanden van het jaar. Deze kalender is niet compleet en geeft alleen de
heiligenfeesten vanaf de maand mei.
12r: Een goede bevelinghe van die heilige drievuldicheit. Heilige Drie-eenheid
Kapitaal I. Randdecoratie [wellicht zat hiernaast een paginagrote miniatuur met een
afbeelding van de Drie-eenheid, er is namelijk een pagina uitgesneden.]
14v: Hier beghint een schoen oracie tot den name ihesu o bone ihe. Jezus Christus
Miniatuur van een Christuskind op een kussen. Randdecoratie.
17r: Van den heilighen cruyce een schoen ghebet. Heilige Kruis
Kapitaal V (maakt samen met 'v' van volgende woord W.) Randdecoratie [wellicht zat
hiernaast een paginagrote miniatuur, er is namelijk een pagina uitgesneden]
20r: Onbeschreven
20v: Volblad miniatuur. Randdecoratie
21r: Hier beghint onser liever vrouwen misse in duytsche Mis van Onze Lieve Vrouwe
Kapitaal L. Randdecoratie met bloemen [waarschijnlijk zat hiernaast een paginagrote
miniatuur, er is namelijk een pagina uitgesneden]
33r: Hier beghint een schoen ghebet van onser lieven vrouwen Gebed aan Onze Lieve
Vrouwe
Miniatuur van Maria met Christuskind op arm. Randdecoratie
38r: Aflaatgebed van paus Benedictus
Kapitaal I. Geen randdecoratie.
40r: Dese ghebeden sijn ander heiliger drievuldicheit ende persone des vaders Heilige Drieeenheid
42r: Onbeschreven
43r-75r: Suffragieën:.
43r: Een goet ghebe tot sinte Jan baptiste een voerloper cristi. Johannes de Doper
Miniatuur. Randdecoratie.
44r: Een schoen ghebet van sinte Jan evangeliste Apostel. Johannes de Evangelist.
Miniatuur. Randdecoratie.
45r: Een schoen ghebet van sinte Peeter den heilighen Apostel. Petrus
Miniatuur. Randdecoratie
46v: Een schoen ghebet van den heilghen Apostel sinte Pauwels. Paulus
Miniatuur. Randdecoratie
47v: Van sinte Adryaen een gebet. Adrianus van Nicomedië
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48v:
49v:
50v:
52r:
53r:
53v:
55r:
56r:
57v:
59r:
59v:
61v:
62v:
63r:
64v:
65v:
66r:
67r:
67v:
68v:

Miniatuur. Randdecoratie
Van Sinte Nyclaus een gebet. Nicolaas
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Martijn een gebet. Martinus van Tours
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte sebastiaen een gebet maerschale van der pestilencië. Sebastiaan
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Anthonijs een gebet. Antonius Abt
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Cristoffel een ghebet. Christoffel
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Rochus een gebet. Rochus van Montpellier
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Earsmus een gebet dat men des sonnedaechs leest. Erasmus van Formio
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Joest een goet gebet. Joost
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Cornelijs een gebet. Cornelis
Miniatuur. Randdecoratie
Een ghebet van S. hubrecht. Hubertus
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Jorijs een ghebet. Joris
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Marck evangelist een ghebeth. Marcus de evangelist
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte franciscus een gebet. Franciscus van Assisi
Miniatuur. Randdecoratie
Een schoen ghebet tot Sinte Joachym ende sente Anna. Joachim en Anna
Geen miniatuur. Geen randdecoratie
Een schoen ghebet van S. Maria Magdalena. Maria Magdalena
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte katherina een gebet. Catharina van Alexandrië
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte barbara een gebet. Barbara
Miniatuur. Randdecoratie
Een schoen gebet van sinte Margareta Marghareta
Miniatuur. Randdecoratie.
Van sinte Appollonia ghebet. Apollonia van Alexandrië
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Aechte een ghebet. Agatha
Miniatuur. Randdecoratie
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70r:
70v:
71v:
72r:
73v:
75r:
76r:

Van sinte Clara een ghebet. Clara van Assisi
Miniatuur. Randdecoratie
Eeen schoen ghebet van sente Gheertruydt Gertrudis van Nijvel
Miniatuur. Randdecoratie
Een schoen gebet van S. Lucia. Lucia van Syracuse
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Ontcommer een gebet. Ontcommer/Wilgefortis
Miniatuur. Randdecoratie
Van sinte Digne een ghebet. Dympna
Miniatuur. Randdecoratie
Een bedinghe van S. Elyzabeth. Elisabeth van Hongarije.
Miniatuur. Randdecoratie
psalmen
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Bijlage 2: Overzicht manier van afbeelden in miniaturen
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de manieren van afbeelden binnen StCCh4. Per miniatuur en het betreffende folium is in de
eerste instantie aangegeven op welke manier (portretvorm) de heilige is afgebeeld. Vervolgens tegen welke achtergrond dit is gebeurd. Als
laatste zijn er met betrekking tot de stijl van de randdecoratie drie verschillende folia onderscheiden (verluchting randdecoratie) die
beschreven worden in hoofdstuk 2. Deze tabel is gemaakt om te zien of er verbanden zouden zijn tussen de heiligen en de specifieke manier
van afbeelden en de decoratie op de pagina. In Hoofdstuk 2 is een verband laten zien tussen enkele heiligen en het afbeelden ervan in demiimage. Verder lijkt er echter geen verband te ontdekken te zijn tussen de heilige en een specifieke manier van afbeelden en/of decoreren van
de betreffende pagina of de codicologische eenheid en de stijl van de randdecoratie.

Voorstelling

Portretvorm

ff.

Initiaal I
Christus Salvator
Mundi
Initiaal U
Getroonde Maria
Initiaal L
Maria met kind
Johannes de doper
Johannes Evangelist
Petrus
Paulus
Adrianus
Nicolaas

Demiimage

Ten
voeten
uit

Genrevoorstelling

Achtergrond

'binnen'

Landschap met
stad

12r
14v
17r
20v
21r
33r
43r
44r
45r
46v
47v
48v

Verluchting randdecoratie

'buiten' voor
muur

Type 1

Type 2

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
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•
•

Type 3

B
B
•

•

CE

C
D
D
E
F
F
F
F
F
G

Martinus
Sebastiaan
Antonius Abt
Christoffel
Rochus
Erasmus
Joost
Cornelius
Hubertus
Joris
Marcus
Franciscus
Maria Magdalena
Catharina
Barbara
Margaretha
Apollonia
Agatha
Clara
Gertrudis
Lucia
Wilgefortis
Dympna
Elizabeth

49v
50v
52r
53r
53v
55r
56r
57v
59r
59v
61v
62v
64v
65v
66r
67r
67v
68v
70r
70v
71v
72r
73v
75r

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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•
•

G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Bijlage 3: Inventarisatie gebedenboeken
Onderstaande lijst is samengesteld uit de gebedenboeken van de Koninklijke Bibliotheek
Brussel en de Universiteit van Gent143 en geeft het aantal keren weer waarop het genoemde
onderdeel voorkwam in de 114 gebedenboeken.

Recueils de Prières
114

Paastabel

73

Kalender

21

1

Gebeden gericht aan Heilige Drie-eenheid

33

1

Gebeden gericht aan Christus

86

1

Gebeden gericht aan het Heilig Kruis

36

1

Gebeden gericht aan O.L.V.

94

2

Suffragieën

8

1.
2.

3.

Hieronder vallen: officie, mis, litanie, gebed, hymne, sequentie, oratie
Onder de suffragieën binnen deze inventaris wordt verstaan: alle onderdelen die
aangeduid werden met "Prières a" gevolgd door een opsomming van namen van
heiligen. Deze heiligen besloegen gemiddeld een half folium of meer. Dat wil zeggen
meer dan 1 bladzijde per heilige.
Altijd in combinatie met een kalender.

143

Par.J. van den Gheyn, S.J., Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique, deel 1, Bruxelles
1901 en Joris Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften van de Universiteit te Gent, Gent
1996.
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Bijlage 4: Heiligenlijst Glenn Gunhouse144
In onderstaande lijst worden de roodgekleurde heiligen en feesten in de kalender van
StCCh4 genoemd. Deze zijn naast de samengestelde lijst van Glenn Gunhouse gelegd met het
volgende resultaat:
01/05 Filipus en Jacobus (de mindere), apostelen [gebruikelijk]
03/05 Uitvinding van het Heilige Kruis
24/06 Johannes de Doper (geboorte) [gebruikelijk]
29/06 Petrus en Paulus, apostelen [gebruikelijk]
02/07 De Visitatie
15/07 Scheiding van de Apostelen
22/07 Maria Magdalena [gebruikelijk; HCC, PCP (Parijs), WTS (Brugge), rood]
25/07 Jacobus (de meerdere), apostel [gebruikelijk]
26/07 Anna, moeder van de Heilige Maagd [gebruikelijk; MR, met Joachim]
01/08 Petrus ("met ketenen") [gebruikelijk; PCP (Parijs), WTS (Brugge), 6082, rood]
10/08 Laurentius, diaken, martelaar [gebruikelijk]
15/08 Maria-hemelvaart
08/09 Bartholomeus, apostel, martelaar [gebruikelijk; 6082, as Vigil]
29/08 Johannes de Doper, martelaar (Onthoofding) [gebruikelijk; HCC, PCP (Parijs), WTS
(Brugge), 6082, rood]
08/09 Geboorte van de Heilige Maagd
14/09 De verheerlijking van het Heilige Kruis
21/09 Mattheus, apostel, evangelist [gebruikelijk]
29/09 Michaël, de aartsengel, en alle engelen [gebruikelijk]
01/10 Remigius, bishop (of Reims), belijder [gebruikelijk; HCC, WTS (Brugge), rood]
01/10 Bavo, belijder [BLS; GTZ: Keulen, Trier, Kamerijk, Parijs, Reims; PCP (Parijs); WTS
(Brugge), rood]
18/10 Lucas, evangelist [gebruikelijk]
28/10 Simon en Judas, apostelen [gebruikelijk]
01/11 Allerheiligen [gebruikelijk]
02/11 Allerzielen [gebruikelijk]
11/11 Martinus, bischop (van Tours), belijder [gebruikelijk; PCP (Parijs), als Marin]
25/11 Catharina, maagd, martelaar [gebruikelijk; HCC, PCP (Parijs), WTS (Brugge), rood]
30/11 Andreus, apostel [gebruikelijk]
04/12 Barbara, maagd, martelaar [gebruikelijk]
06/12 Nicholaas, bischop, belijder [gebruikelijk; HCC, PCP (Parijs), WTS (Brugge), 6082,
rood]
08/12 Ontvangenis van de Heilige Maagd
144

http://www.medievalist.net/calendar/home.htm, (16 oktober 2009).
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14/12
21/12
25/12
26/12
27/12
28/12

Nichasius, bischop (van Reims), martelaar [HCC; WTS (Brugge), rood]
Thomas, apostel [gebruikelijk; HCC, PCP (Parijs), WTS (Brugge), 6082, rood]
Geboorte van Christus
Stephanus, protomartelaar [gebruikelijk]
Johannes, apostel, evangelist [gebruikelijk]
Alle onschuldige zielen, martelaars [gebruikelijk]

De afkortingen verwijzen naar onderstaande literatuur waarop Gunhouse de lijst baseerde:
HBD: F.G. Holweck, A Biographical Dictionary of the Saints (St. Louis: B. Herder, 1924.
Reprint. Detroit: Gale Research, 1969).
BLS: Alban Butler, The Lives of the Fathers, Martyrs, and other Principal Saints (London:
Virtue, [1936?]).
GTZ: Hermann Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der
Neuzeit, 10th edition (Hannover: Hahnsche Buchhandlung, 1960).
MR: Missale Romanum (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 1975).
PCP: Paul Perdrizet, Le Calendrier Parisien à la fin du moyen âge, d'après le bréviaire et les
livres d'heures (Parijs: Les Belles Lettres, 1933).
WTS: Roger Wieck, Time Sanctified: The Book of Hours in Medieval Art and Life (New York:
George Braziller, in association with the Walters Art Gallery, Baltimore, 1988).
HCC: The Hours of Catherine of Cleves, Introductie en commentaar door John Plummer (New
York: George Braziller, n.d.).
PRI: The Primer, or Office of the Blessed Virgin Mary, in Latin and English (Antwerp: Arnold
Conings, 1599).
6082: Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6082, Een twaalfde-eeuws Benedictijns
handschrift uit Zuid Italië.

74

Bijlage 5: De samengestelde Brugse en Utrechtse composiete kalenders.
Brugge145

V = overeenkomst met StCCh4
…… = rode heilige in StCCh4
* = rode heilige

145

John Plummer, '"Use" and "Beyond Use"', in: Roger S. Wieck, The book of Hours in Medieval Art and Life,
London 1988, pp. 149-156. Samengesteld uit vijf handschriften met een Brugse kalender. Al deze vijf
handschriften bevatten dus op dezelfde datum dezelfde heilige.

75
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Utrecht146

V = overeenkomst met StCCh4
…… = rode heilige in StCCh4
Vet gedrukt = rode heilige
____ = betreffende heilige in StCCH

146

Erik Drigsdahl op: http://www.chd.dk/cals/utrechtkal.html. Hierop publiceerde hij een samengestelde
Utrechtse kalender. Deze is samengesteld op basis van Hermann Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des
Deutschen Mittelalters und der Neuzeit en 20 Nederlandse handschriften uit de periode 1420-1520 met een
Utrechtse composiete kalender. De rechterkolom geeft aan of de betreffende heilige in alle handschriften
voorkwam, (all. mss.) en zo niet, welke varianten er waren.
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Bijlage 6: Ikonografie
Deze bijlage beschrijft alle miniaturen van StCCh4. Daarbij is gekeken in hoeverre de
ikonografie hiervan gebruikelijk was binnen Vlaanderen in de late vijftiende eeuw.
Miniaturen bij de gebeden
Jesus o bone Jhesu
De miniatuur die dit gebed opent bestaat uit een Christuskind
dat op een kussen zit en zijn rechterhand zegenend ophoudt en
in zijn linkerhand een wereldbol met kruis vasthoudt. In de
eerste instantie is Christus hier afgebeeld als Salvator Mundi.
Dit type Christus is meestal als volwassene afgebeeld. De
doorzichtige bol waarin het kruis is te zien verwijst naar het
venster naar het Paradijs, als lux mundi en als Kruis der
Verlossing. Het type is ontstaan in de vroege Nederlandse schilderkunst, maar in de
vijftiende en zestiende eeuw ook veelvuldig wordt afgebeeld op altaarschrijnen en
predella's.147 Er is daarnaast ook een type afbeelding waar het Christuskind op een kussen zit
en omringd is door vogels en vruchten. De afbeelding in StCCh4 lijkt hier een combinatie
van.148 Er zijn meerdere Nederlandse handschriften bekend149 waarin het gebed Jesu o bone
Jhesu geopend wordt met een vergelijkbare miniatuur als in StCCh4, namelijk van het type
Salvator Mundi, waarin een Christuskind een rijksappel vasthoudt en een zegenend gebaar
maakt, staand of zittend op een kussen.
Onser liever vrouwen misse in duytsche
Bij dit gebed is de al eerder genoemde volbladminiatuur met de opdrachtgevers geplaatst.
Centraal in deze miniatuur zijn Maria en Kind afgebeeld op een troon (afb. 3c). Aan hun
voeten bevinden zich de opdrachtgevers van het gebedenboek. Ze bevinden zich in een kerk.
Het type van de tronende Maria als koningin van de hemel, oftewel Regina Coeli, is een
veelvoorkomend type dat voor het eerst verschijnt op vroegchristelijke mozaïeken in
Ravenna. Dit type Maria heeft niet altijd het kind bij zich, maar in deze miniatuur heeft ze
dat wel. De en face afgebeelde getroonde Maria met kind is afkomstig uit de Byzantijnse
kunst. Maria en de troon worden in deze miniatuur naar verhouding groot afgebeeld binnen
de ruimte van de kerk. Maria personifieert hiermee de Kerk.150 Het is opvallend hoe relatief
weinig Maria met Kind voorstellingen in de veertiende en vijftiende eeuw in Vlaanderen
voorkomen. Als ze voorkomen gaat het in haast alle gevallen om kleine huis altaartjes of
147

Engelbert Kirschbaum (1973) deel 1, pp. 423-424.
Engelbert Kirschbaum (1973) deel 2, p. 402.
149
Museum Meermanno, Den Haag, Ms. 10 E 3, Brugge, eerste kwart 16e eeuw; Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag, Ms. 76 G 9, Nederlands c. 1490 en Ms. 135 E 9, Nederlands late 15e eeuw; Heribert Tenschert,
Leuchtendes Mittelalters II, Rotthalmünster 1990, cat. nr. 32.
150
James Hall, Iconografisch Handboek, Leiden 1992, p. 220.
148
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triptiekjes die voor privédevotie bedoeld zijn. 151 Het verbaast dan ook niet dat deze
afbeelding voorkomt in een gebedenboek als StCCh4.
De suffragieën
Johannes de Doper152
Johannes wordt vaak in een mantel afgebeeld die rood of paars
en soms ook groen is. Het hoofdattribuut van Johannes is het
lam, verwijzend naar het Lam Gods. Meestal draagt hij dit in zijn
linkerhand op een ronde schijf en wijst hij met zijn rechterhand
naar het lam. Vanaf de hoge middeleeuwen bevindt het lam
zich vaker op een boek. In deze miniatuur heeft Johannes een
rode mantel die aan de binnenzijde groen is en houdt een boek
met daarop het Lam Gods vast. Op de achtergrond is een landschap met architectuur
zichtbaar.
Johannes de Apostel
Johannes wordt als apostel meestal jong en enigszins vrouwelijk
afgebeeld. Dit omdat hij de jongste apostel was. Als evangelist
wordt hij meestal ouder afgebeeld. Vanaf de dertiende eeuw
wordt hij afgebeeld met een rode mantel en een blauw of
groene tunica. Later was dit het vaker precies andersom. Dit is
hier ook het geval. Johannes draagt een rode tunica. 153 Hij is
afgebeeld als jongeling en dus als apostel, zoals ook uit de titel
van het gebed blijkt. Een gebruikelijk attribuut is de miskelk met daaruit komend een
slangachtig beest. Dit verwijst naar zijn martelaarschap. Hij werd door Romeinen gedwongen
van een gifbeker te drinken. Vanaf de middeleeuwen had dit een symbolische betekenis,
waarin de slang satan verbeeldde. In sommige middeleeuwse gevallen verving een draak de
slang.154 Dat is ook hier het geval.
Petrus155
(Afb. 1a). Gewoonlijk wordt Petrus baarddragend afgebeeld. Rond de periode 340-350
ontstaat er een standaardtype van Petrus. Hij heeft een breed, rond hoofd, grijs, gekruld,
kort haar en is half kaalhoofdig. Later heeft hij vaak een lok op het voorhoofd. Zijn
hoofdattribuut is een sleutel, verwijzend naar zijn toegang tot de hemelpoort. In de
vroegchristelijke tijd werd hij met een schriftrol afgebeeld, maar later met een boek. In deze

151

Engelbert Kirschbaum (1973), deel 3, p.191.
Engelbert Kirschbaum (1973), deel 7, pp. 166-167.
153
Engelbert Kirschbaum (1973), deel 7, pp. 112
154
James Hall (1992), p. 166.
155
Engelbert Kirschbaum (1973), deel 9, pp. 161-162.
152
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miniatuur is Petrus volgens de traditie afgebeeld met de standaard haardracht en sleutel en
een boek. In de late middeleeuwen wordt hij veelvuldig in pauselijk ornaat afgebeeld. Dat is
hier niet het geval. Petrus is als apostel afgebeeld, omdat hier zijn apostelschap benadrukt
wordt, zoals ook blijkt uit de titel van het gebed.
Paulus156
(Afb. 1a). Volgens de traditie is Paulus vaak klein met een steile, lange baard afgebeeld. In de
renaissance wordt hij vaak als een krachtige, lichamelijk sterke man neergezet. Het
belangrijkste attribuut is vanaf de veertiende eeuw het zwaard, waarmee hij terecht gesteld
werd en een boek, verwijzend naar de door hem geschreven Brieven in de Bijbel. Hier is
Paulus al als krachtige man afgebeeld, met zijn vaste attributen zwaard en boek.
Adrianus van Nicomedië157
(Afb. 2c). Adrianus wordt in de late middeleeuwen als jonge soldaat of krijgsman afgebeeld
met een harnas, helm of baret en zwaard. Daarnaast heeft hij een aambeeld vast ,
verwijzend naar zijn martelaarschap. Vaak met helm of baret. Hier is Adrianus geheel
volgens de traditie in soldatenuitrusting te zien met harnas, zwaard, aambeeld en baret.
Achter Adriaan is een landschap te zien met architectuur.
Nicolaas van Myra158
Nicolaas is een bisschop en is dan ook als zodanig afgebeeld,
zittend op een troon. Tot in de veertiende eeuw verschijnt
Nicolaas zonder attributen als bisschop, meestal met een boek.
Vanaf de vijftiende eeuw ook met een staf, mijter en kazuifel.
Dit is hier ook het geval.

Martinus van Tours159
Martinus wordt meestal als bisschop afgebeeld met als
persoonlijk attribuut de bedelaar aan wie hij de helft van zijn
mantel schonk. In de Beierse regio komt hij ook vaak voor met
een gans en soms met een bokaal. Hier is Martinus volgens de
traditie afgebeeld, hij draagt bisschoppelijke kledij en hij kijkt
neer op de knielende bedelaar die hij een stukje boord lijkt te
overhandigen. Op de achtergrond is een landschap te zien.

156

Engelbert Kirschbaum (1973) deel 9, pp. 131-133.
Engelbert Kirschbaum (1973) deel 5, p. 36.
158
Engelbert Kirschbaum (1973) deel 9, p. 50.
159
Engelbert Kirschbaum (1973) deel 8, p. 574.
157
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Sebastiaan160
Vanaf de dertiende eeuw wordt Sebastiaan als ridder met
schild, zwaard en/of lans afgebeeld zonder overige attributen.
Vanaf de vijftiende eeuw komt hij voor als een voornaam,
jonge man in middeleeuwse dracht (rok met gordel, mantel,
baret of hoed) en in de hand pijlen en later (in de vijftiende en
zestiende eeuw) ook een boog en/of boomstam. Deze
attributen verwijzen naar zijn martelaarschap waarbij hij aan een boom werd vast gebonden
en met pijlen werd beschoten. Ze zijn ook in StCCh4 afgebeeld, waarbij Sebastiaan als
jongeman in middeleeuwse kleding is afgebeeld.. Op de achtergrond is een landschap te zien
met architectuur.
Antonius Abt161
Antonius wordt meestal als grijsaard afgebeeld met een boek of
als monnik met een tulbandachtig hoofddeksel en een zwarte
mantel. Aanvankelijk wordt hij zonder attribuut afgebeeld, later
met kluizenaarsstaf, abtstaf, of een kruk in de vorm van een Tkruis waaraan gewoonlijk een of meer belletjes hangen, een
gewone staf, T-staf, rood vuur dat aan zijn voeten vlamt, een
zwijn, een duivel en/of mens die ‘antoniusvuur’ (belroos) heeft.
Een combinatie van deze attributen is ook mogelijk. In de vijftiende eeuw is er een
hoogtepunt aan Antonius-voorstellingen in het Westen, overwegend met zwijn, belletje aan
staf, boek en T-kruis- of T-staf. Antonius is in StCCh4 afgebeeld als grijsaard met een gewaad
in zijn haar en een zwarte mantel, een zwijn en een bisschopsstaf. Op de achtergrond is een
landschap te zien met architectuur en op de voorgrond een gebouwtje dat waarschijnlijk
verwijst naar de kluizenaarswoning.
Christoffel162
Er zijn verschillende Christoffeltypen in de kunst. De martelaar, de
soldaat, de Kynokephale (met een hondenkop) en de
Christusdragende. Deze laatste domineert sinds de twaalfde eeuw
in het Westen. Christoffel zou Christus namelijk als klein kind het
water over hebben gedragen. Sinds de dertiende eeuw wordt
Christoffel dan ook afgebeeld met het Christuskind op zijn
schouders. Bij dit type hoort een staf die allerlei vormen kan
aannemen, bijvoorbeeld een martelaarspalm of een pelgrimsstaf met bladeren. In de late
middeleeuwen is dit hoofdzakelijk een boomstam of tak ter ondersteuning met de wortels
naar boven. Christus is meestal gekleed in een lang gewaad. Op deze miniatuur is Christoffel
160

Engelbert Kirschbaum (1973) deel 9, p. 318.
Engelbert Kirschbaum (1973) deel 5, pp. 207-209
162
Engelbert Kirschbaum (1973) deel 5, pp. 498-500.
161

87

als de Christusdrager afgebeeld met een tak in zijn handen, met de wortels naar boven. Op
de achtergrond is een landschap te zien en het water waarover hij Christus draagt.
Rochus van Montpellier163
In Italiaanse voorstellingen is Rochus vaak als jongeling afgebeeld
met een zwaard, zalfdoos en hond. Meestal is hij echter als
oudere pelgrim met baard afgebeeld. Hij draagt dan een hoed of
kap, staf , tas, fles, pelgrimstekens, een mossel op de hoed of
gewaad. Steeds wijst de heilige op een pestbuil op zijn ontblote
bovenbeen. Rochus was namelijk een pelgrim die genezen werd
van de pest door een engel. Er is dan ook vaak een engel met een
zalfpot afgebeeld die naar de pestbuil wijst. Hier is Rochus als jonge pelgrim afgebeeld. Hij
draagt een pelgrimshoed. Hij draagt ook een staf en de engel met zalfpot is aanwezig. De
hond (die soms brood brengt) ontbreekt. Op de achtergrond is een landschap te zien met
architectuur.
Erasmus van Formio164
(Afb. 1b). Erasmus wordt meestal als bisschop met mijter en staf afgebeeld. Vaak is er een
boek bij en is hij baardloos afgebeeld met eventueel een tonsuur. Als verwijzing naar zijn
martelaarschap, waarbij zijn darmen werden uitgerekt, heeft hij vaak een lier, een ketel
en/of priemen in de vingers. De darmen en de lier verschijnen pas vanaf de dertiende eeuw.
In deze miniatuur is Erasmus als bisschop afgebeeld met de lier. Hij staat in een gesloten
ruimte, met langwerpige hoge ramen, wellicht een kerk.
Joost165
(Afb. 1b). Joost wordt hoofdzakelijk in de vijftiende en zestiende eeuw afgebeeld als pelgrim
met hoed, staf en boek, jeugdig en baardloos in StCCh4. Hij is afgebeeld als pelgrim met de
bijbehorende attributen. Op de achtergrond zijn een landschap en een stad te zien, met
torens van wat misschien een kerk is.
Cornelius166
Cornelius is hier, zoals gebruikelijk, in pauselijk ornaat afgebeeld,
met tiara, pallium en kruisstaf. Zijn attribuut, een hoorn,
ontbreekt. Hij staat in een geslote ruimte met langgerekte hoge
ramen, wellicht in een kerk.
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Hubertus167
(Afb. 1c). Vanaf de dertiende eeuw wordt Hubertus afgebeeld. Vanaf de vijftiende eeuw
neemt de verering en het afbeelden van Hubertus, vanuit Vlaanderen naar de rest van
Europa, een hoge vlucht. Hubertus wordt afgebeeld als bisschop of jager met jachthoorn en
honden. Het belangrijkste attribuut is een hert met of zonder kruis in het gewei. Hubertus
kwam namelijk als jager een hert tegen dat in zijn gewei een kruis droeg. Hierdoor bekeerde
hij zich. In StCCh4 is Hubertus in zijn jachtuitrusting met paard afgebeeld. In de struiken vindt
hij het hert met een kruis in het gewei. Op de achtergrond is een landschap te zien met
architectuur.
Joris168
Joris wordt vanaf de twaalfde eeuw meestal in strijd met de
draak (satan) afgebeeld in hoofse rok, vaker ook met een
kruisvlag. Vanaf de vijftiende ontstaat er een geantikiseerde
dracht in pantservorm. Het gevecht met gebruik van een lans
bestaat al sinds de twaalfde eeuw, in de vijftiende eeuw wordt
dit vaker vervangen door een zwaard. Hier bevecht Joris de
draak, met lans en zwaard en hij heeft hij het wit met rode kruis
op zijn kleding. Joris bevindt zich in een landschap met op de achtergrond architectuur.
Marcus169
Marcus wordt tot de middeleeuwen in antieke kleding, daarna
in eigentijdse kleding afgebeeld. Vanaf de 15e eeuw heeft hij
ook vaker een soort tulband. Hij heeft vaak een boek of
boekrol, open of dicht. Het meest voorkomende type
voorstelling van Marcus alleen, is die van de evangelist. Hierin
zijn weer verschillende typen te onderscheiden, waarvan het
type 'schrijver' de belangrijkste is. Hierbij zit hij vaak in een
schrijfgestoelte en heeft hij de leeuw als attribuut. Op deze manier is Marcus hier dan ook
afgebeeld, als schrijvende evangelist. Hij heeft een boek voor zich open liggen en zit in een
gesloten ruimte die met op de achtergrond twee boeken op een lezenaar en rechts een
doorkijkje naar een landschap.
Franciscus170
(Afb. 1c). De belangrijkste en meest afgebeelde gebeurtenis binnen het leven van Franciscus
is de stigmatisatie. In de veertiende eeuw is dit voornamelijk de variant waarin een
gekruisigde figuur met serafijnenvleugels verschijnt aan Franciscus. Voorheen was dit een
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Serafijn. Gelijktijdig ontstaan ook de stralen die de stigmatisatie uitbeelden. Vaker is er ook
op de voor- of achtergrond een franciscanenbroeder afgebeeld die als 'stille getuige' dient.
Dit is precies de manier waarop Franciscus hier is afgebeeld, hij ontvangt de stigmata door
middel van stralen, met op de achtergrond de stille getuige. De gebeurtenis speelt zich af in
een landschap met op de achtergrond architectuur.
Maria Magdalena171
(Afb. 5e). Er worden in de kunst twee typen afbeeldingen van Maria Magdalena
onderscheiden. Het eerste type is goed geklede, welvarende type. Het tweede is het
boetevaardige kluizenaarstype. Dit laatste type ontstaat onder franciscaner invloed in de
dertiende eeuw in Italië. In de veertiende eeuw komt het ook al in Frankrijk voor. Maria hult
zich dan vaak naakt in haar eigen haren. Vanaf de late vijftiende, vroege zestiende eeuw is ze
dan halfnaakt tot naakt. In de voorstellingen van de vijftiende eeuw wordt het lichaam vaak
benadrukt en is er meestal een borst of knie onbedekt. Haar belangrijkste attribuut is de
zalfpot. Als deze boetevaardige is Maria Magdalena hier ook afgebeeld. Ze bevindt zich in
een (kluizenaars)grot. Haar borst is gedeeltelijk zichtbaar, voor haar staat de zalfpot. Deze
manier van afbeelden past dus geheel binnen de traditie.
Catharina van Alexandrië172
Katharina wordt veelal als jonge koningsdochter afgebeeld, dus
vaak met een kroon en los haar. Vanaf het begin van de
dertiende eeuw heeft ze een klein, heel rad bij zich (in plaats
van voorheen een boek), verwijzend naar haar martelaarschap.
Vanaf het einde van de dertiende eeuw heeft ze een zwaard bij
zich, dat verwijst naar haar onthoofding. Vanaf dan zijn er
allerlei combinaties van de attributen mogelijk en het rad is
vaker gebroken. Vanaf het midden van de dertiende eeuw ligt de gewonde keizer Maxentius
aan haar voeten. In StCCh4 is Catharina als portret afgebeeld met haar belangrijkste
attributen, het zwaard en het gebroken rad, ze draagt een kroon en loshangend haar. Op de
achtergrond is een muur te zien waarboven nog een stuk landschap zichtbaar is.
Barbara173
(Afb. 4e). Tot het einde van de vijftiende eeuw wordt Barbara afgebeeld in een lang gewaad
met ceintuur en mantel. Vanaf daarna draagt ze de mode van die tijd. Hier komt vaker een
tulbandachtig hoofddeksel bij. Haar hoofdattribuut is een toren, verwijzend naar de toren
waarin ze door haar vader werd opgesloten. Deze verschijnt voor het eerst in de veertiende
eeuw en blijft tot de achttiende eeuw het hoofdattribuut. Met deze toren is Barbara in deze
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miniatuur dan ook afgebeeld. Ze draagt contemporaine kleding. Ze staat buiten voor een
muur. Rechts is de toren te zien.
Marghareta174
In eerste instantie wordt Marghareta als jeugdige vrouw met
een handkruis, kroon en palm of boek afgebeeld. Later komt
hier ook eventueel een fakkel of metaalkam bij. Altijd wordt zij
afgebeeld met de draak. Ze draagt vanwege haar afkomst
meestal voorname kledij en een palm. Ze werd vanwege haar
geloof gevangengezet en streed daar tegen satan in de vorm
van een draak. Ze kwam leven uit zijn buik. Als ze de draak aan
haar voeten heeft als attribuut is dat meestal in combinatie
met een kroon, palm en kruis. Hier wordt Marghareta afgebeeld op het moment dat ze uit
de buik van de draak komt. Ze heeft een kruis in haar hand. Boven haar hangt de Heilige
Geest. Ze bevindt zich in een dichte ruimte. De draak heeft nog een stukje van haar kleed in
zijn muil.
Apollonia175
Apollonia wordt standaard afgebeeld als jonkvrouw met
onbedekt hoofd, de kleding is vaak aan de tijd aangepast.
Zelden heeft ze de martelaarspalm vast. Haast altijd heeft ze
een tang in haar hand waarin soms wel en soms niet een tand
zit, verwijzend naar haar martelaarschap waarbij haar tanden
werden getrokken. Vaak heeft ze daar een boek bij dat in de
vijftiende eeuw zowel open als gesloten voorkomt. Vanaf de
vijftiende eeuw wordt ze ook wel eens als vorstin afgebeeld.
Hier is Apollonia duidelijk als jonkvrouw afgebeeld. Ze draagt een open boek en de tang
zonder tand, passend in de traditie. Ze is buiten afgebeeld en staat voor een muur
waarachter alleen lucht is te zien.
Agatha176
Agatha wordt meestal met een lang getailleerd kleed
afgebeeld en een mantel, meestal naar de mode van die tijd.
Haar hoofdattribuut is een tang of een snijwerktuig met of
zonder borst erin, verwijzend naar haar martelaarschap
waarbij haar borsten eraf werden gesneden. Daarbij is vaak
ook een boek, fakkel, kaarsen, een brandend huis en/of brood.
De combinatie van boek en tang komt af en toe voor vanaf de
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late gotiek. Daarvoor was in de Nederlanden de tang eventueel in combinatie met de
palmtak het gebruikelijkst. Hier is Agatha met een boek en een tang afgebeeld. Ze draagt
een getailleerde jurk en mantel en bevindt zich in een landschap met op de achtergrond de
contouren van een stad.
Clara177
(Afb. 5f). Ze is meestal afgebeeld als Clarisse in donker habijt en sluier met witte
voorhoofdsband en kraag met een cordelière om haar middel. Vanaf de vijftiende eeuw
wordt Clara meestal met een ciborie of monstrans afgebeeld. Zelden voorkomend is de
abtstaf waarmee aangegeven wordt dat ze stichteres is de orde der Clarissen. Hier is Clara
met deze staf afgebeeld in haar ordekledij met in haar rechterhand een monstrans. Ze
bevindt zich in wat een gesloten ruimte lijkt.
Gertrudis178
Gertrudis is meestal afgebeeld als abdis, incidenteel als
kanunnikes of in vorstelijke kleding. Het meest voorkomend is
de abdis in combinatie met een staf en boek, omdat ze abdis
was van de abdij van Nijvel. Vaak klimmen er muizen tegen de
staf op of knabbele aan haar habijt. Hier is Gertrudis volgens
die traditie afgebeeld. Ze is als abdis afgebeeld met een staf en
een boek. Aan haar habijt hangt een muisje. Ze staat buiten
voor een muur.
Lucia179
(Afb. 4f). Lucia wordt het vaakst als jonkvrouw in een gewaad of kleed naar de mode van die
tijd afgebeeld. Haar hoofdattributen zijn de palm, een boek, een dubbelkruis, een lamp,
fakkel of kaars, zwaard of dolk die haar hals kan doorboren en ogen en vlammen aan haar
voeten, die verwijzen naar haar martelaarschap. Het afbeelden van Lucia krijgt pas vanaf de
vijftiende eeuw in het noorden van Europa belang. Hier is Lucia afgebeeld in een lang paars
kleed. Ze heeft een zwaard door haar hals en vlammen aan haar voeten. Ze is buiten
afgebeeld in een landschap waar op de achtergrond een dorp of stadje te zien is.
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Wilgefortis180
Wilgefortis wordt meestal als een Christus aan het kruis
afgebeeld: een vrouw met een baard in een lang gewaad. In
sommige gevallen is ze met touwen aan het kruis gebonden.
Meestal zonder bijfiguren. Vaak is ze gekroond. Hier is ze
afgebeeld als een figuur met een kroontje, waarschijnlijk
verwijzend naar de legende waarin ze een Portugese prinses is.
Ze is als in de traditie afgebeeld met baard en vastgebonden
met touwen. Ze bevindt zich buiten in een landschap, met op
de achtergrond een stad die in brand lijkt te staan.
Dympna181
(Afb. 4a). Dympna is vaak afgebeeld als kluizenares met lang kleed en ceintuur of als
koningsdochter in modieuze kleding. Haar attributen zijn een kroon en scepter, een zwaard
en een geboeide duivel aan haar voeten. Hier is zij precies zo afgebeeld. Ze staat buiten voor
een muur.
Elizabeth van Hongarije182
Elizabeth wordt vanaf de dertiende eeuw over heel Europa
afgebeeld. Vaak in Duitsland. Een veelvoorkomende type is dat
van de jeugdige vorstin in rijke kledij. Een ander type is dat van
de getrouwde vrouw in eenvoudig kleed en mantel met
bedekt hoofd. In de vroegste afbeeldingen draagt ze een boek.
Vanaf de vijftiende eeuw in het Rijnland en de Nederlanden
wordt zij met twee of drie kronen afgebeeld die zij in haar
hand of op het boek vasthoudt. Vanaf de veertiende eeuw
wordt zij ook met attributen afgebeeld die wijzen op haar vrijgevigheid, zoals broden en/of
vis en ander voedsel. Vanaf de vijftiende eeuw wordt zij hoofdzakelijk met kruik of kan voor
een bedelaar of kreupele afgebeeld. Elizabeth is hier in feite als combinatie van de twee
typen afgebeeld. Zowel als vorstin en getrouwde vrouw in eenvoudige kledij. Het zijn de
kroon en de mantel die haar vorstelijk maken. Op haar arm draagt ze nog twee kronen. Aan
haar voeten zit de bedelaar. Ze bevindt zich in een gesloten ruimte met een raam.
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