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1.4.. DE TRES RICHES HEURES: OORSPRONKELIJK E E N PSALTER-

HEURES? ? 

Dee aanwezigheid van de twee grote miniaturen met de Drie Koningen in het 

handschriftt (fol.Slv en 52r) (Afb.1.4.1-2) is altijd als tamelijk raadselachtig ervaren 

aangezienn zij geen illustraties van teksten in het handschrift zijn en in feite geheel 

geïsoleerdd staan, net als zes andere grote miniaturen namelijk de Zodiac-figuur 

(£14v)) (Afb.1.4.3), het Paradijs (f.25v) (Afb.1.4.4), de Presentatie in de tempel 

(f.54v)) (Afb.1.4.5), de Val van de Engelen (f.64v) (Afb.1.4.6), de Hel (f.l08r) 

(Afb.1.4.7)) en het gezicht op Rome (f.l41v) (Afb.1.4.8). Zij zijn alle op afzonder-

lijk ee bladen ("hors texte" zoals Durrieu het uitdrukte) geschilderd waarvan de ach-

terzijdenn blanco werden gelaten.90 De meeste van deze miniaturen zijn aan het 

beginn van afzonderlijke tekstdelen geplaatst en functioneren als een soort scheidin-

gen.. Er is wel verondersteld dat zij naderhand aan het handschrift zijn toegevoegd 

enn niet tot de oorspronkelijke opzet hebben behoord. Evenmin is er een duidelijke 

onderlingee samenhang in de serie te ontdekken.91 Niettemin heeft Meiss met rhe-

torischee verve de stelling verdedigd dat zij van meet af aan voor de Tres Riches Hea-

rtsrts werden gemaakt.92 Cazelles en Rathofer hebben opgemerkt dat het niet meer is 

vastt te stellen om welke reden en met welk oogmerk de miniaturisten deze afzon-

derlijkee miniaturen hebben gemaakt. In elk geval achtten zij het niet aannemelijk 

datt de miniaturen oorspronkelijk een aparte katern hebben gevormd. Als gemeen-

schappelijkee noemer meenden zij in meerdere miniaturen van de reeks thema's 

geïnspireerdd op de oudheid en het eigentijdse Italië te kunnen vaststellen.93 Maar 

dezee vermeende gemeenschappelijke noemer is echter niet van dien aard dat daarin 

ookk de reden van de toevoeging vermoed zou kunnen worden. Durrieu had ooit, 

mett enige aarzeling, naar voren gebracht dat de serie misschien toch een toevoe-

gingg naderhand is geweest Daarbij had hij nog gewezen op de analogie aan de 

ouderee traditie om psalters te voorzien van een serie aparte voorstellingen tussen 

dee kalender en het psalter. In het bijzonder vermeldde hij het zogenaamde Psalter 

vann Blanche van Castilië en de Heilige Lodewijk in de Bibliothèque de 1'Arsenal , 

waarr een serie miniaturen met een aantal identieke onderwerpen voorkomen.94 

Maarr gezien het volgende zijn er aanwijzingen die Meiss wel eens in het gelijk zou-
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denn kunnen stellen met zijn weliswaar weinig gefundeerde overtuiging dat de grote 

miniaturenn in principe misschien tot de oorspronkelijke opzet van het handschrift 

hebbenn behoord en niet naderhand werden toegevoegd. 

Inn de inventaris van Philips de Stoute uit 1404 werd een Heures van zijn moeder, 

Bonnee de Luxembourg, als volgt beschreven: 

"Item,, unes petites heures de Nostre Dame qui furent a la mere de monseigneur, a 

deuxx petits fermouers d'or, deux boutons de perlles et une petite pipe d'or."95 

Inn 1420 werd het handschrift opnieuw en uitvoeriger beschreven in de inventaris 

diee Philippe Ie Bon liet opstellen waarbij nu, opmerkelijk genoeg, tussen de kalen-

derr en de Heures de Notre Dame een serie van 12 histoires werd vermeld: 

"Item,, un autre livre couvert de soye bleue, a deux fermouers d'argent dorez, te-

nantt a deux tissuz d'or batu, et une pipe d'or a chascun bout une perle ronde, et 

sontt les XI I mois et les XI I signes figurez ou kalendrier, et apres icellui a XI I feuil-

lezz historiez, et y sont les heures du Saint Esprit, de la Croix et de Nostre Dame, et 

autress diverses oroisons, et se commence Cy commencent les Heures, et se finent 

requiescantt in pace. Amen." 

Inn deze Heures van Bonne de Luxembourg zouden wij dus een analoog voorbeeld 

vann een Heures met een aparte serie voorstellingen hebben gevonden dat zou plei-

tenn voor Meiss' overtuiging dat de miniaturen tot het oorspronkelijke handschrift 

hebbenn behoord en niet later werden toegevoegd. 

Inn de genoemde inventaris van Philippe Ie Bon uit 1420, evenals in de inventaris-

senn van de koninklijke collectie, wordt nog een aantal psalters en heures beschre-

venn waarin soortgelijke series werden vermeld.*7 Een van de bekendste psalters 

waarinn een dergelijke aparte serie "histoires" bewaard is gebleven, is dat van Beau-

neveu,, ooit in bezit van Jean de Berry en thans bewaard in Parijs Bibliothèque Na-

tionaletionale ms fr.13091.98 
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Leroquaiss heeft de ontwikkeling van het getijdenboek geschetst en daarbij gewezen 

opp het verschijnsel van zogenaamde Psalter-Heures, in feite psalters waaraan een 

aantall  getijden en andere gebeden waren toegevoegd. Het hangt er nu een beetje 

vann af hoe men de ontwikkeling van het getijdenboek, "het brevier" van de leken 

zoalszoals Leroquais het uitdrukte, uit het brevier wil zien. In elk geval zijn er een aantal 

mengvormenn te signaleren.99 Zo hebben de Heures de Savoie (Turijn, verloren) die 

vóórr 1348 zijn ontstaan, nog een psalter bevat dat er op een onbekend moment uit 

verwijderdd is. Charles V liet dit handschrift overigens aanzienlijk uitbreiden met 

gebedenn en missen etc. Mogelijk hebben wij hier te maken met een accentver-

schuivingg in de samenstelling van getijdenboeken in het derde kwart van de 14de 

eeuw,, voortkomende uit het verlangen tot zelfwerkzaamheid aan eigen zieleheil. 

Hett handschrift bevatte daarentegen, althans volgens de beschrijving, geen aparte 

seriee miniaturen.100 

Hett is nu de vraag in hoeverre bij de Tres Baches Heures in oorsprong sprake is ge-

weestt van een heures in de trant van het handschrift van Bonne de Luxembourg101 

off  van een psalter-heures waarbij de psalter, net als bij de Heures de Savoie, op een 

gegevenn moment uit het handschrift is verwijderd. Helaas is niet zo eenvoudig 

meerr vast te stellen of en zo ja, wanneer dit gebeurd is.102 Het is aan te nemen dat 

dee reeks van de acht grote miniaturen in de Tres Riches Heures, net als bij de Grandes 

Heures,Heures, misschien wel van meet af aan deel hebben uitgemaakt van het handschrift 

enn zich oorspronkelijk als een gesloten reeks na de kalender hebben bevonden en 

niett naderhand verspreid over het handschrift zijn toegevoegd zoals thans het ge-

vall  is.103 Misschien kan deze serie van acht miniaturen nog worden uitgebreid zoals 

Cazelless en Rathofer voorstelden, met de miniaturen van de Overbrenging van 

Christuss naar het pretorium (f.l43r) (Afb. 1.4.9) en de Gevangenneming van 

Christuss of Ego sum (f.l42v) (Afb. 1.4.10). Het gaat hierbij eveneens om grote 

miniaturenn zonder tekst, op losse bladen zonder kantlijnen of liniëring waarvan de 

achterzijdenn blanco bleven.104 Aangezien zij zich aan het begin van het (weliswaar 

incomplete)) Passie-officie bevinden, is altijd aangenomen dat zij als illustraties 

voorr dit officie bedoeld zijn geweest.105 Het vermoeden van Cazelles en Ratliofer 

lijk tt echter versterkt te worden door hetgeen Alexander over de miniatuur van Ego 
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summ (f.l42v) opmerkte. Hij heeft ooit op een fragment in de Wallace Collection in 

Londenn (Afb.1.4.11) met een tamelijk gelijkende, vermoedelijk Noord-Italiaanse 

compositiee opmerkzaam gemaakt. Hoewel naar mijn mening niet gesteld kan wor-

denn dat deze miniatuur zonder meer het voorbeeld is geweest voor de voorstelling 

inn de Tres Riches Heures, is er een zekere mate van verwantschap te constateren. 

Alexanderr wees er verder op dat de voorstelling tamelijk zeldzaam is. In Passie-

officiess werd de scene, voorzover ik heb kunnen nagaan, alleen in combinatie met 

dee Judaskus of de Gevangenneming opgenomen.106 Dit zou er op kunnen duiden 

datt in elk geval de miniatuur van Ego sum oorspronkelijk niet zozeer heeft be-

hoordd tot de illustraties van het Passie-officie als wel veeleer eveneens tot de reeks 

vann de acht grote miniaturen.107 Alexander wees er nadien nog op dat de scene 

eigelijkk alleen voorkomt als zogenaamd antitype in het Speculum Humanae Salvationis 

(Afb.1.4.12)) . Het vermoeden nu dat sommige van de reeksen miniaturen die in de 

inventarissenn vermeld zijn tussen de kalender en de psalter of de getijden, geba-

seerdd geweest kunnen zijn op de reeksen van het Speculum Humanae Salvationis ligt 

voorr de hand.108 In elk geval sluit deze veronderstelling heel wel aan bij een obser-

vatiee van Backhouse met betrekking tot de Bedford Hours. Zij had opgemerkt dat de 

marge-voorstellingenn uit het Oude en het Nieuwe Testament in dit zeer uitvoerig 

gedecoreerdee getijdenboek waarschijnlijk gebaseerd werden op een uitgebreide 

versiee van het Speculum Humanae Salvationis}09 Op grond daarvan had zij verder het 

vermoedenn geuit dat de grote miniaturen met de Oud-Testamentische voorstellin-

genn van de historie van Adam en Eva, de Bouw van de ark van Noach, de Uittocht 

uitt de ark en de Bouw van de Toren van Babel die zich in deze getijden direct na 

dee kalender bevinden, eveneens een relatie hebben gehad met het Speculum Hu-

manaemanae Salvationis. Zij wees er op dat dergelijke voorstellingen, althans in elk geval 

diee van Adam en Eva en van Noach gewoonlijk aan het begin van de typologische 

reekss van het Speculum staan. 

Dee analogie met de Tres Riches Hearts dringt zich op. De val van Lucifer is zelfs het 

antitypee waarmee het Speculum Humanae Salvationis opent (cap.I: Casus Luciferi) en 

ookk een aantal andere grote miniaturen in de Tres Riches Heures, behalve de reeds 

vermelddee miniatuur met Ego sum (cap.XVII: Cristus prostravit hostes suos unico 

verbo),, zoals het Paradijs (cap.II: Muiier decepit virum ut secum commederet etc), 
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dee Aanbidding van de drie koningen (capiX Tres Magi adorant puerum cum mu-

neribus)) en de Tempelopdracht (cap.V: Maria (oblata) est domino in templo), zijn 

antitypen.. De Ontmoeting van de drie koningen (cap.IXb: Tres magi viderunt no-

vamm stellam) is een prototype. De Zodiac-figuur komt evenals de Hel en de Kaart 

vann Rome niet als zodanig voor in het Speculum Humanae Salvationis maar op zich 

hoeftt dat geen bezwaar te zijn.110 

Dee hier naar voren gebrachte vermoedens lijken verder versterkt te worden door 

dee constatering dat de makers van de Bedford Hours bekend zijn geweest met de Tres 

RichesRiches Heures zelf of de modellen ervan. Zo zijn tal van elementen van de voorstel-

lingenn in de Tres Riches Heures terug te vinden in die van de Bedford Hours en het 

SalisburySalisbury Breviary, men vergelijke de Ontmoeting en de Aanbidding van de drie 

koningenn in de Tres Riches Heures (f.51v en 52r) met dezelfde voorstellingen in de 

BedfordBedford Hours in Londen (f.75) en het Salisbury Brevier in Parijs (f. 106) (Afb.1 A13-

14);; of de uitzonderlijke voorstelling van de besneeuwde Geboorte in de Bedford 

HoursHours (f.65) (Afb.1.4.15) die zijn inspiratie lijk t te hebben gevonden in de maand 

februarii  van de Tres Riches Heures; de Kruisafheming respectievelijk in de Bedford 

HoursHours (f.245b) en in de Tm Riches Heures (f.156) (Afb.1.4.16).111 In dit licht is de 

veronderstellingg zeer aantrekkelijk dat wij in deze series grote miniaturen in de Tres 

RichesRiches Heures en in de Bedford Hours de restanten van reeksen voorstellingen voor 

onss hebben die zich aan het begin van deze manuscripten hebben bevonden en 

gebaseerdd waren op het Speculum Humanae Salvationis of vergelijkbare typologische 

series.1122 Dat het soms om uitvoerige reeksen gehandeld moet hebben, mag aange-

nomenn worden op grond van de beschrijving van de Grandes Heures van Jean de 

Berryy waar sprake is van 45 grote miniaturen en van de bijbel die Jan zonder 

Vreess zijn vrouw Margaretha van Beieren te leen gaf waarin maar liefst 95 pagina 

grotee miniaturen (van hetzelfde formaat als de Grandes Heures van Jean de Berry) 

zichzich aan het begin van het handschrift bevonden.113 Ofschoon in het document 

mett betrekking tot de Grandes Heures niet gezegd wordt dat de grote miniaturen 

zichh alle aan het begin van het handschrift bevonden, is dit gezien de analogie met 

dee eerder genoemde beschrijvingen in de inventarissen, niettemin zeer aanneme-

lijk.1144 De enige miniatuur die van deze reeks bewaard is gebleven, is zoals Pacht 
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heeftt voorgesteld, naar alle waarschijnlijkheid de Kruisdraging in het Louvre 

(Afb.1.4.17)) toegeschreven aan Jacquemart de Hodin. In elk geval komt de Kruis-

dragingg in de reeks van het Speculum Humanae Salvationis als antitype voor 

(cap.XXII:: Christus baiulavit crucem suam).115 De reeks van de hand van Jacque-

martt in de Grandes Heuns moet heel bijzonder, jazelfs buitengewoon bijzonder zijn 

geweest. . 

Indienn de hier geschetste ontwikkeling wordt aangenomen, hebben de kalender-

maandenn in de eerste katern wellicht tot een soortgelijke reeks illustraties behoord 

alss de negen andere grote miniaturen en hebben zij zich direct na de oorspronke-

lijke,, vermoedelijk verwijderde kalenderteksten en vóór het (eveneens verdwenen) 

psalterr en, eventueel, getijden, andere gebeden en missen bevonden. 

Hett voorgaande geeft aanleiding tot de volgende voorlopige conclusies: 

1)) de bladen met de miniaturen van de maanden januari-augustus en april-mei in 

dee eerste katern zijn een vervanging; 

2)) de tweede katern (4- recto 3de katern) is een toevoeging; 

3)) tegelijk met de tweede katern zijn de kalenderteksten op de achterzijden van de 

afbeeldingenn van de maanden toegevoegd; 

4)) de oudste kalenderminiaturen hebben wellicht deel uitgemaakt van een serie 

maandenn met de werken van de maand zonder tekst op de achterzijde; 

5)) de oudste gedeelten van het handschrift maakten oorspronkelijk wellicht deel uit 

vann een psalter of een psalter-heures. 

Samengevatt zou misschien gesteld kunnen worden dat de Tres Riches Hettres oor-

spronkelijkk een (uitgebreid) psalter zijn geweest dat successievelijk in meerdere 

fasenn is getransformeerd tot een boek dat meer overeenkomst vertoont met het-

geenn aan het einde van de 15*  eeuw als een getijdenboek werd beschouwd en in 

gedruktee vorm op de markt werd aangeboden. 
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Dee opdrachtgever(s) cq destinataire(s) van de Tres Riches Meutes 

Gezienn al deze veranderingen in het handschrift en de vaststelling dat het in meer-

deree fasen tot stand is gekomen (er is waarschijnlijk dus niet alleen het nodige aan 

hett handschrift toegevoegd, maar ook weer een en ander uit verwijderd (en veel 

laterr misschien zelfs ontvreemd!)), is de vraag naar de oorspronkelijke opdrachtge-

verr (s) en/of desrinataire(s) opnieuw actueel geworden. Het gaat daarbij om de 

vraagg in hoeverre Jean de Berry het handschrift voor zichzelf of voor iemand an-

derss heeft laten maken of zelfs dat hij niet zelf de opdrachtgever van het hand-

schriftt is geweest, maar het ten geschenke heeft ontvangen. Het kan verder geens-

zinss uitgesloten worden dat hij het gekocht heeft en slechts korte tijd in zijn bezit 

heeftt gehad, waarna het door successievelijke eigenaren is veranderd en aange-

vuld.. In het kader hiervan zal in het volgende gedeelte eerst aandacht besteed wor-

denn aan de toegevoegde dubbelbladen van januari-augustus en april-mei. Vervol-

genss zullen de kastelen worden besproken en tenslotte zal de vraag naar de op-

drachtgevers)) cq. destinataire(s) aan de orde worden gesteld. 

** * * 
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