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1.3.. DE KALENDER VAN DE TRES RICHES HEURES 

Dee structuur en de tekst 

Zoalss in hoofdstuk 1.2 werd aangegeven, zijn er in de kalender van de Tres BJcèes 

HeuresHeures globaal gezien drie reeksen te onderscheiden: 

Inn de eerste katern: 

1)) de reeks met de werken van de maanden die wel beschouwd kunnen worden als 

dee fraaiste en meest fascinerende voorstellingen in het handschrift: de maanden 

februari,, maart, juni en juli; 

2)) de reeks met het "hoofse vertier": de maanden januari, april, mei en augustus. 

Inn de tweede katern: 

3)) de reeks met de grote kastelen en de werken van de maanden: september, okto-

ber,, november en december. 

Gezienn het verschil in stijl (compositie en kwaliteit in uitvoering blijven toch iets 

achterr in vergelijking met de eerste serie) en het verschil in genre van de onder-

werpenn (er zijn niet de werken van de maanden voorgesteld maar hoofs vertier) 

alsookk het feit dat de kalenderbogen niet werden ingevuld, is het vermoeden naar 

vorenn gebracht dat de voorstellingen van januari - augustus en april - mei, die zich 

opp dubbelbladen bevinden, een latere toevoeging zijn geweest.74 Het is zelfs zeer 

aannemelijkk dat het gaat om een vervanging van bladen die kennelijk niet meer 

pastenn in een herordening van het handschrift Maar indien deze bladen inderdaad 

inn hun geheel werden vervangen zou dit merkbaar moeten zijn in de teksten van 

dee kalender die zich op de rectos bevinden. 
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Dee kalenderteksten 

Dee pagina's met de teksten van de kalender hebben altijd weinig aandacht gehad. 

Inn de pubükaties van de Tres Riches Heures werd meestal volstaan met als voorbeeld 

eenn enkel blad af te beelden. Alleen in de uitgave Illuminations of Heaven and Earth 

uitt 1988 werden zij (weliswaar in klein formaat) naast de miniaturen afgebeeld.75 

Err kan worden vastgesteld dat de tekst van de kalenderbladen zeer homogeen is. 

Dee grote verschillen die in de miniaturen zijn te constateren, zijn in de tekstpagi-

na'ss daarentegen niet terug te vinden. De teksten lijken alle in een keer geschreven 

tee zijn. Deze constatering zou dan tegen de veronderstelling van een vervanging 

vann de twee dubbelbladen pleiten. Desalniettemin is gezien het volgende de ver-

onderstellingg van een vervanging plausibel. 

Wanneerr wij uitgaan van een gebruikelijke werkwijze bij de vervaardiging van een 

handschriftt waarbij na de voorbereiding van de katernen achtereenvolgens de 

kantlijnenn en de linièring werden aangebracht, vervolgens de nummering van de 

dagen,, de heiligen en de feestdagen in rood, blauw en zwart, de gouden getallen 

etc,, de teksten van heiligen en feesten in goud, de versiering van de KL-initialen, 

dee miniaturen van de maanden op de verso-zij den en, tot slot, de afwerking van de 

kalenderbogenn met teksten, tekens en cijfers, zijn er een aantal onregelmatigheden 

inn het handschrift te constateren.76 

Cazelless & Rathofer hadden opgemerkt dat de (rode) liniëring in de drie katernen 

verschilt:: de eerste katern toont op de verso's (met de miniaturen) alleen links en 

rechtss dunne, dubbele verticale kantlijnen waarmee een breedte van 138 voor de 

miniaturenn beschikbaar was; de rectos (met de kalenderteksten) tonen weliswaar 

eveneenss smalle dubbele kantlijnen, maar het blok is 12 mm smaller, dat wil zeg-

genn in totaal 126 mm. Bovendien zijn aan de boven- en onderzijde nog horizontale 

lijnenn aangebracht waarbij de onderste lijn samenvalt met de onderzijde van de 

miniatuurr op de versozijde. Voorts zijn er voor de tekst 33 horizontale lijnen ge-

trokkenn en een aantal verticale dubbele lijnen voor een indeling in 10 kolommen 

(Al ,, A2 en A3) (Afb. 1.3.1-3).77 
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Dee tweede katern is daarentegen veel regelmatiger gestructureerd (BI en B2) 

(Afb.1.3.4).. De recto- en de versozijden werden op een uniforme wijze gelinieerd: 

dee enkelvoudige kantlijnen werden over de gehele breedte en lengte van de dub-

belbladenn aan beide zijden doorgetrokken. De miniaturen werden pas daarna ge-

schilderdd aangezien de bovenkantlijnen onder de schilderingen doorlopen. Omdat 

hett tekstblok 126 mmm was, werd de breedte van de miniaturen aangepast aan die in 

dee eerste katern door ze aan de linkerzijde over de kantlijn heen te vergroten. In 

dezee katern zijn de miniaturen dus over de linkerkantlijn en de bovenkantlijn heen-

geschilderd. . 

Dee derde katern bestaat uit slechts twee ineengevouwen dubbelbladen (fols. 13-16 

enn 14-15) waarvan alleen de eerste recto-zijde nog voor de tekst van de kalender 

(december)) benodigd was. Niettemin werd dit hele dubbelblad (fol. 13-16) gelini-

eerdd (zowel voorzijde als achterzijde). De kantlijnen op fol. 13r, 13v en 16r zijn 

identiekk aan die in het tweede katern, fol. 16 werd slechts voorzien van twee hori-

zontalee kantlijnen. Op fol. 13r werd er verder voor de kalendertekst van december 

eenn indeling in 10 kolommen gemaakt net als in katern 1 (waarvan er overigens 2 

niett werden gebruikt, terwijl kolom 5 en 6 door een lijn werden gescheiden die van 

bovenn naar beneden over het hele blad loopt). Fol. 14r, 15r en 15v werden geheel 

blancoo gelaten.78 

Dee rest van het handschrift werd uniform gelinieerd (Cl en C2) (Afb. 1.3.5-6). 

Overr de volle lengte en breedte van een dubbelblad werden zowel op de voor- als 

achterzijde,, 2 horizontale en tweemaal 4 verticale lijnen getrokken waarmee, per 

pagina,, twee kolommen van 48 mm breed en 164 mm hoog met een interkolom 

vann 15 mm breed werden verkregen, dat wil zeggen een totale breedte van 111 

mm.. Voorts werden er 21 regels voorgelijnd met een hoogte van 7,5 mm. In totaal 

wass er dus ruimte voor 22 regels tekst79 

Dee conclusie hieruit lijk t geen andere te kunnen zijn dan dat de recto's van de bla-

denn in de eerste katern pas in tweede instantie van kantlijnen werden voorzien 

waarbijj  het systeem van katern 2 werd gevolgd. Met andere woorden, de recto-

zijdenn in katern 1 werden pas gelinieerd na de schildering van de miniaturen op de 
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verso-zijden.. Dit betekent niet anders dan dat de tekst van de kalender naderhand 

werdd aangebracht Een complicerende factor in deze hypothese vormen weliswaar 

nogg de recto-zijden van januari-augustus en april-mei die eveneens werden voor-

zienn van dit liniëringssysteem van katern 2. Indien de miniaturen van deze maan-

denn vervangingen zijn geweest, is te concluderen dat de toevoeging van deze bla-

denn aan het kalenderdeel in elk geval is voorafgegaan aan de toevoeging van katern 

22 en de kalenderteksten.80 Het is te veronderstellen dat men voor het blad dat men 

inn katern 2 voor de tekst van december nog tekort kwam, waarschijnlijk elders in 

hett handschrift een los dubbelblad heeft gevonden dat van eenzelfde liniëring 

werdd voorzien en naar voorbeeld van katern 1, in tien kolommen werd ingedeeld.81 

Cazelless & Rathofer maakten nog opmerkzaam op de reclamant op fol. 13v, op de 

achterzijdee van het blad met de kalendertekst van december die zij als "die 

d(omni)nicaa t(ri)n(itatis)" meenden te mogen lezen en in verband brachten met de 

rubriekk op fol. 109r van het begin van de reeks officies voor elke dag van de week 

(fol.. 109-140) waar verder in het midden "nichil hic" werd genoteerd. Op grond 

daarvann veronderstelden zij dat deze officies van de week oorspronkelijk direct op 

dee kalender volgden, hetgeen uitzonderlijk maar niet geheel zonder voorbeeld is 

geweestt zoals zij onder verwijzing naar Bibliothèque Nationale Parijs ms lat. 757 

opmerkten.82 2 

Alvorenss aan deze constateringen de conclusie te verbinden dat er bij de kalen-

derminiaturenn oorspronkelijk geen kalenderteksten waren voorzien, moet aan nog 

eenn viertal onregelmatigheden in de kalenderteksten aandacht besteed worden: 

1) ) 

Inn de eerste plaats de verschillen in de initiaaldecoratie van de letters KL. De deco-

ratiee loopt niet geheel parallel met de drie fasen die zijn onderscheiden. Meiss indi-

vidualiseerdee drie meesters: de Plush Master was verantwoordelijk voor de decora-

tietie van de teksten van de maanden augustus tot en met december (dat wil zeggen 

katernn 2); de Spindly Master decoreerde de teksten van de overige maanden met 

uitzonderingg van die van de maanden maart en april die de Dry Master voor zijn 
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rekeningg nam. Men had kunnen verwachten dat deze laatste meester ook de tekst 

vann de maand juli zou hebben gedecoreerd, maar dat is niet het geval geweest. 

Overigenss zijn de verschillen tussen de drie meesters die Meiss meende te kunnen 

onderscheiden,, niet zodanig dat zij aanleiding geven tot twijfel aan de hier ge-

schetstee gang van zaken.83 

2) ) 

Hett feit dat in een viertal kalenderbogen (verso's!), namelijk januari, april, mei en 

augustus,, de namen en de cijfers in goud niet werden ingevuld. De omissie is in-

derdaadd opmerkelijk en er is geen goede verklaring te geven voor het feit dat het 

preciess de maanden van de twee dubbelbladen in de eerste katern betreft die, naar 

vermoed,, later werden toegevoegd. 

3) ) 

Eenn soortgelijke omissie is te constateren bij de invulling van de gouden feesten 

diee op een aantal kalendertekstbladen (recto's!) niet werden ingevuld, namelijk 

januari,, maart, april, juni, juli. De omissie in deze maanden correspondeert in elk 

gevall  niet met die van de kalenderbogen. Van enige systematiek lijk t op dit punt 

duss evenmin sprake. 

4) ) 

Opp drie bladzijden zijn, merkwaardig genoeg en in tegenstelling tot de andere 

maanden,, voor de aanduiding van het aantal dagen van de maand en het gouden 

nummerr de latijnse termen gebruikt (maart fol. 4r, april fol. 5r en juli fol. 8r). Hier-

uitt is opgemaakt dat voor deze bladen een latijnse kalender als voorbeeld werd 

gebruiktt en geen Franse zoals voor de overige bladen. Het latijnse voorbeeld be-

vattee bovendien de aanduidingen voor de dies egyptiacae namelijk de letter D toe-

gevoegdd in de zesde kolom. De kolommen zijn wat betreft de kleuren van de tekst 

evenminn uniform op alle pagina's.84 

Hett lijk t op al deze vier punten echter veeleer te gaan om omissies, vergissingen en 

willekeurr waarvan de oorzaak te vermoeden is in een gebrekkige coördinatie in het 
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productieprocess van het handschrift. Het duidt er in elk geval op dat er toch een 

groterr aantal personen betrokken is geweest bij de vervaardiging van het hand-

schriftt dan Meiss heeft bevroed.85 

Cazelless & Rathofer spraken reeds op grond van de reclamant op fol. 13v het 

vermoedenn uit dat in het handschrift wellicht een herschikking plaatsgevonden zou 

kunnenn hebben. Deze veronderstelling lijk t mij zelfs zeer waarschijnlijk niet alleen 

vanwegee het feit dat het week-officie oorspronkelijk misschien direct zou zijn ge-

volgdd op de kalender zoals zij veronderstelden, maar ook dat het blad met deze 

reclamantt naderhand gebruikt is voor de tekst van de kalender van december. Zij 

vermoeddenn verder dat het blad waarschijnlijk werd omgeklapt waardoor de re-

clamantt aan de binnenzijde van het gevouwen dubbelblad terecht kwam. Mogelijk 

iss fol. 13-16 oorspronkelijk zelfs alleen maar een beschermblad geweest van het 

katernn voorafgaand aan het deel met de officies van de week. Beschermbladen zijn 

ookk in andere handschriften bewaard gebleven.86 

Zoalss Leroquais reeds opmerkte en Cazelles & Rathofer in hun inleiding nogmaals 

benadrukten,, kende het getijdenboek aanvankelijk geen standaardvorm. De sa-

menstellingg ervan was zeer divers en wisselend.87 Hoewel Cazelles & Rathofer 

verwezenn naar een voorbeeld waar de officies van de week direct volgen op de 

kalender,, tonen de meeste getijdenboeken een volgorde van achtereenvolgens de 

kalender,, de Evangelieperikopen, de getijden van Maria en eventuele verdere getij-

den,, psalmen, gebeden, missen etc.88 Het is duidelijk dat in deze periode het getij-

denboekk nog volop in ontwikkeling is geweest en nog geen standaard-

samenstellingg had gekregen zoals op het einde van de 15de eeuw het geval is ge-
89 9 

weest t 

Dee conclusie dat de teksten van de kalender (wellicht in het kader van een her-

groepering)) een latere toevoeging aan het handschrift zijn geweest en in elk geval 

dee k^enderminiaturen van de eerste katern oorspronkelijk een blanco achterzijde 

hebbenn gehad, lijk t een verdere bevestiging te vinden in het volgende. 
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