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1.5.. DE DESTINATAIRE S VA N DE TRES RICHES HEURES 

Gezienn de aanwezigheid in het handschrift van het onmiskenbare portret van Jean 

dee Berry in de miniatuur van januari (Afb.1.5.1) alsook van zijn kastelen, zijn wa-

penss en zijn emblemen, is altijd voetsstoots aangenomen dat het handschrift in zijn 

bezitt is geweest en dat hij, prachtlievend als hij was, het ook voor zichzelf heeft 

latenn maken. Maar al eerder, in een voorgaand hoofdstuk, heb ik twijfel geuit aan 

dezee veronderstelling met als voornaamste bezwaar het aspect van de hoogmoed. 

Zoo heb ik toen de suggestie gedaan dat het handschrift mogelijk een geschenk aan 

hemm is geweest in het kader van de huwelijksovereenkomst van zijn kleindochter 

Bonnee d'Armagnac met Charles d'Orléans in het voorjaar van 1410. Getijdenboe-

kenn en dergelijke zijn inderdaad belangrijke objecten in de cadeau-cultuur van die 

tijdd geweest. Maar, zoals hier verder uiteengezet zal worden, heeft verder onder-

zoekk echter geleid tot een enigszins andere conclusie met betrekking tot de desti-

nataire(s)) van het handschrift. 

Naastt de mogelijkheid dat Jean de Berry het handschrift voor zichzelf heeft laten 

makenn of het cadeau heeft ontvangen, is een derde mogelijkheid namelijk dat hij 

hett handschrift misschien heeft laten maken om het weg te schenken, nimmer in 

overwegingg genomen. Dat deze mogelijkheid nooit is overwogen, is eigenlijk van-

zelfsprekendd aangezien het in dat geval volstrekt onverklaarbaar zou zijn waarom 

hijj  niet alleen zijn eigen kastelen maar ook zijn eigen wapens en emblemen in het 

handschriftt zou hebben laten afbeelden. Het ware jegens de destinataire wel zo 

beleefdd geweest om juist diens kastelen, wapens en emblemen af te laten beelden. 

Ofschoonn deze derde mogelijkheid dus ogenschijnlijk tegen alle feiten indruist, 

meenn ik desalniettemin dat er voldoende argumenten zijn voor de stelling dat Jean 

dee Berry het handschrift heeft laten maken om het, zelfs na enige aanpassingen, 

cadeauu te doen. 

Inn het volgende is geprobeerd het historisch kader te traceren waarbinnen de ver-

schillendee fasen waarin het handschrift is ontstaan, zoals ik eerder heb aangegeven, 

eenn zinvolle en logische plaats vinden. Daarbij is van het principe uitgegaan dat de 
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veranderingenn die in het handschrift werden aangebracht, telkens hebben samen-

gehangenn met het oog op een nieuwe destinataire / bestemming. 

Dee eerste fase: JEAN DE BERRY ZELF ? 

Opp basis van de thans beschikbare gegevens lijk t het niet meer vast te stellen in 

hoeverree het oorspronkelijke handschrift (vermoedelijk een psalter) een geschenk 

aann Jean de Berry is geweest, maar gelet op het voorkomen van de voorstelling van 

hett Palais de la Cité (juni) (Afb.1.5.2) is dat toch minder waarschijnlijk. Het is ech-

terr heel wel mogelijk dat hij het ooit misschien toch voor zichzelf heeft laten ma-

ken,, maar een dergelijke aanname stuit in feite weer op hetzelfde bezwaar. Het kan 

geenszinss uitgesloten worden dat hij het handschrift aanvankelijk heeft laten ma-

ken,, of zelfs gekocht heeft, om het, na aanpassing, cadeau te doen, maar ook in die 

gevallenn blijf t het bezwaar van het Palais de la Cité bestaan.116 We willen (en kun-

nen)) op de kwestie van dit "obstakel" pas geheel aan het eind van ons betoog te-

rugkomen. . 

Dee tweede fase: LOUI S DUC DE GUYENNE 

Mei i 

Koninklijk ee kleuren 

Inn elk geval is het aannemelijk dat de bladen-paren met de miniaturen van januari-

augustuss en april-mei, naar we willen veronderstellen door Jean de Berry, als ver-

vangingenn aan het handschrift zijn toegevoegd. Durrieu heeft ooit opgemerkt dat 

opp de miniatuur van mei de jongeman in het midden is gekleed in koninklijke kleu-

ren,, maar dat hij te jong is om koning CharlesVI voor te stellen. Nu voerde de 

koningg inderdaad de kleuren rood en zwart, vaak in combinatie met wit en groen, 

(afgezienn van het goud) zijn "vier kleuren," zoals uit talloze voorbeelden bekend 

is.1177 Vanwege het voorkomen van de "bande blanche", het partijteken van de Ar-

magnacs,, kan de miniatuur van januari, zoals gezegd, niet vóór het voorjaar 1410 

en,, gezien het portret van Jean de Berry, in elk geval niet later dan 1416, dat wil 

zeggenn na zijn dood, aan het handschrift zijn toegevoegd.118 Het lijk t er op dat 

Durrieuu het wat betreft de kleuren althans, bij het rechte einde heeft gehad. Het 

gaatt inderdaad om de koninklijke kleuren. Maar ook de dauphin Louis due de 
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Guyennee lijk t deze koninklijke kleuren te hebben gevoerd. Met name vanaf de 

zomerr van 1413, de terugkeer van de Armagnacs in Parijs, stonden de kleuren mi-

partii  rood en zwart voor de koning, de dauphin en de Armagnacs.119 Ik wil hier 

dann ook de stelling verdedigen dat het handschrift op enig moment vermoedelijk 

eenn geschenk van Jean de Beny aan de dauphin Louis, due de Guyenne is ge-

weest.120 0 

Dee veronderstelling van Meiss dat de ronde gouden schijven met zeven ballen 

(Afb.. 1.5.3-4) waarmee het tuig van de paarden zijn gesierd, een embleem van de 

Bourbonss is geweest (Afb.1.5.5-6), berust op een misvatting. Ook de veronderstel-

lingg dat in de gouden medaillons met een schildje (Afb.1.5.7) dat de muzikanten op 

dee borst dragen, eveneens een embleem van de Bourbons, namelijk van de Orde 

dee 1'Ecu d'Or van Louis de Bourbon (Afb.1.5.8), herkend zou mogen worden, is 

weinigg waarschijnlijk. Het moet om een zogenaamde badge gaan die muzikanten 

gewoonlijkk droegen. In elk geval is het weinig aannemelijk dat muzikanten het em-

bleemm van een ridderorde zouden hebben gedragen.121 

Voorr de identificatie van de jongeman met de dauphin Louis lijk t verder te pleiten 

niett alleen het jeugdige voorkomen van de figuur maar ook de aanwezigheid van 

hett Palais de la Gté op de achtergrond, niet slechts een koninklijk paleis, maar, 

meerr nog, het juridische en administratieve centrum van de koninklijke macht, ja, 

hétt symbool van het Franse koningschap. De dauphin zou dan voorgesteld zijn 

tijdenss een (fictieve) mei-cavalcade met zijn bruid Margaretha van Bourgondië, de 

dochterr van Jan zonder Vrees en wel in het kader van de mei-viering.122 

Dee kleuren rood, wit en zwart keren tot op zekere hoogte terug in de andere mini-

aturenn (april en augustus (Afb. 1.5.9-10) die terzelfder tijd werden toegevoegd, maar 

zijj  zijn minder nadrukkelijk weergegeven. Op de voorstelling van april zien wij dat 

dee vrouw in het midden is getooid met een rode, een gouden en een witte veer op 

haarr zwarte tulband. Achter de man in de blauwe mantel met de rode muts links 

staatt een schildknaap met een zwaard, gekleed in de kleuren rood, wit en zwart. 

Opp de miniatuur van augustus is het paard van het paar rechts vooraan voorzien 
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vann een rood en zwart gekleurde tuigage en in de kleding van de vrouw achter op 

hett paard, evenals in die van de valkenier voor hen, zijn de kleuren rood, wit en 

zwartt aanwezig. Maar de miniatuur van januari is naast die van mei wel het rijkste 

aann kleuren die voor tijdgenoten herkenbaar geweest zullen zijn. 

Dee muzikanten 

Dee livrei van de muzikanten (voorzover zichtbaar) (Afb.1.5.11) bestaat uit een jak 

mi-partii  roze en grijs met witte voering, zwarte muts, zwarte ceintuur (en soms een 

zwartee kraag en zwarte mouwen), blauwe pelerine en groene hozen. Het gaat om 

zess kleuren die niet overeenstemmen met die van de livrei van de koning zoals te 

zienn op de miniatuur in de Dialogues van Salmon, namelijk rood, wit, zwart en 

groenn (Afb.1.5.12-13).124 

Dee combinatie van de zes kleuren benadert het meest die van Louis en Charles 

d'Orléans.. Volgens Beaune zouden de kleuren van Odéans hebben bestaan uit 

zwart,, grijs, wit, groen (pers) en violet en dus slechts vijf in getal zijn geweest. In 

rekeningenn uit 1398 is echter een vermelding van het "devies van de six couleurs" 

vann Louis d'Orléans te vinden, zij het zonder vermelding om welke kleuren het 

daarbijj  ging en ook Kovacs had opgemerkt dat niet bekend was welke deze zijn 

geweest.. Lightbown veronderstelde dat het de zes heraldische kleuren waren, dat 

will  zeggen rood, blauw, zwart, groen en de "metalen" zilver (wit) en goud (geel), 

maarr Champollion-Figeac heeft er ooit op gewezen dat het om de kleuren zwart, 

grijs,, wit, groen, blauw en rood ging.125 Op grond hiervan is te veronderstellen dat 

dee muzikanten mogelijk zijn gekleed in de livrei van de "six couleurs" van Charles 

d'Orléans.. De andere ruiters in de cavalcade, gekleed in mi-parti zwart en blauw en 

mi-partii  zwart en rood, konden tot nog toe niet geïdentificeerd worden. Ook de 

ruiterr in de blauwe mantel links op de voorgrond was tot nog toe niet thuis te 

brengenn ondanks de letters op de teugels van zijn paard.126 

Januari i 

Dee grote miniatuur van januari aan het begin van het handschrift met Jean de Ber-

ryy pontificaal voorgesteld (Afb.1.5.14), is uiteenlopend geïnterpreteerd. Algemeen 
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wordtt altijd aangenomen dat de miniatuur de uitwisseling van de étrennes voor-

stelt,, die gewoonlijk op 1 januari plaatsvond. Maar een groot bezwaar is dat er bij 

naderee beschouwing geen sprake lijk t van een uitwisseling van geschenken. Bo-

vendienn is de overhandiging van de étrennes een tamelijk formele en misschien 

ookk ceremoniële plechtigheid geweest.127 

Saint-Jeann Bourdin interpreteerde de voorstelling van Januari in de Tres Baches Heu-

resres als een feest in de zaal van het Hotel Giac in Parijs. Volgens hem gaat het niet 

omm een Nieuwjaarsontvangst, maar om een ontvangst in het kader van de geheime 

onderhandelingenn van de hertog met een Engelse gezantschap op 6 januari 1414 

(opp Driekoningen dus). Hij identificeerde daarbij verscheidene personen. De 

wanddecoratiee met een veldslag zag hij aan voor een schilderij en niet voor een 

wandtapijt128 8 

Blancc was van mening dat op de maand januari mogelijk Amédée VII I de Savoie, 

bijgenaamdd de comte vert, werd ontvangen, niet verbeeld in de figuur direct onder 

hett vaandel met het wapen van Savoie rechts bovenaan op het tapijt op de minia-

tuur,, zoals Saint-Jean Bourdin had voorgesteld, maar in de in het groen geklede 

figuurfiguur met de rode tulband in het midden. Zijn suggestie is interessant maar on-

dankss de groene kleding die de figuur draagt, zijn er toch onvoldoende andere 

aanwijzingenn voor deze identificatie.129 Zijn collier is niet zonder meer herkenbaar 

alss dat van de Ordre du Collier van Savoie.130 

Ookk volgens Autrand zou in de miniatuur van januari de jour d'étrennes zijn voor-

gesteldd ("L'image est réaliste.") en wel die van 1 januari 1415 aangezien zij in de 

prelaatt naast Jean de Berry een kardinaal meende te mogen herkennen namelijk 

Adhémarr Aleman, kardinaal van Pisa, die evenals een aantal anderen onder wie 

ookk Pol de Limbourg, vermeld stonden op de lijst van schenkers van étrennes van 

datt jaar. Niet alleen de Gebroeders Limburg maar zelfs de vrouw van Pol Gillette 

Lemercièree (en voile bleu) zou, als enige vrouw, op deze miniatuur zijn voorge-

steld.. Toch kan Autrands suggestie evenmin echt overtuigen. In de figuur die zij 

mett Gillette Lemercière meende te mogen identificeren, is lastig een vrouw (helaas, 
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dee enige vrouw!) te herkennen, nog afgezien van het feit dat het tamelijk onwaar-

schijnlijkk is dat de hertog zijn miniatuurschilders op deze wijze heeft laten afbeel-

denn (of dat zij zichzelf op deze wijze in de miniatuur zouden hebben geportret-

teerd).. Het is tenslotte zeer de vraag of in de prelaat een kardinaal herkend mag 

worden,, aangezien hij niet getooid is met de karakteristieke capuchon van een kar-

dinaal.131 1 

Chatelett stelde voor (de suggestie van Howard Kaminsky volgend) in de prelaat 

aann tafel bij Jean de Berry Simon de Cramaud (1345-1423) te herkennen: bisschop 

vann Poitiers, aartsbisschop van Reims, kanselier van Jean de Berry vanaf 1385, 

conseillerr van Louis d'Orléans in 1405 en in 1413 door paus Johannes XXII I tot 

cardinaall  verheven. Hij leidde in 1409 de Franse delegatie op het concilie in Pisa. 

Chatelett ging daarbij uit van een datering van het handschrift van ca 1414-1416. 

Hijj  veronderstelde eveneens dat het een "scène réelle et non de pure imagination" 

betroff  waarbij de voorstelling een politieke betekenis heeft gehad: namelijk de 

weergavee van een treffen tussen de hertog en Cramaud waarbij de religieuze poli-

tiekk van het koninkrijk besproken werd. Afgezien van andere bezwaren, lijk t in 

dezee interpretatie echter weinig rekening gehouden te zijn met de woorden "apro-

chee aproche" waarmee enkele belangrijke zojuist gearriveerde gasten, in het bij-

zonderr dus de jongeman getooid met de groen-witte pelerine en de blauwe muts, 

bijj  het haardvuur werden genood. De prelaat, in wie Chatelet Simon de Cramaud 

meendee te mogen herkennen, lijk t dus toch niet de hoofdpersoon van de voorstel-

lingg te zijn geweest.132 

Hirschbiegel,, tenslotte, erkende dat er op de voorstelling geen voorwerpen zijn aan 

tee merken als étrennes maar dit was voor hem geen aanleiding om de idee op te 

gevenn dat het gaat om een voorstelling ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar waarbij 

dee hertog de nieuwjaarswensen in ontvangst neemt.133 

Maarr kijken wij nogmaals naar de voorstelling. Jean de Berry, voor het haardvuur 

gezetenn onder een baldakijn met zijn wapen, zijn kleuren en zijn emblemen,134 ont-

vangtt gasten die zojuist uit de kou zijn binnengekomen en genood worden zich bij 
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hett haardvuur te warmen. l inks en rechts op de voorgrond bedienen knechten 

gekleedd in livreikleuren mi-parti rood en grijsbruin, zwart en wit. Aangezien, naar 

magg worden aangenomen, het om een ontvangst bij Jean de Berry thuis gaat, kun-

nenn de knechten niet anders dan de livreikleuren van hun heer dragen. Het is aan 

tee nemen dat ook aan zijn hof elke dienst zijn eigen kleuren heeft gehad, zo althans 

wass het gebruik in de tijd van Charles V. Hier zou dus sprake zijn van personeel 

vann de échansonnerie, in het bijzonder de sommellerie.135 

Voorr de tafel staan twee jongemannen. De linker draagt de "bande blanche" en de 

rechterr heeft een epaulet met de kleuren rood en wit, dezelfde kleuren als de 

dauphinn op de voorstelling van mei en te interpreteren als de koninklijke kleu-

ren.1366 Het is te veronderstellen dat deze jongemannen zogenaamde knapen waren, 

zonenn van bevriende edellieden, die aan het hof van Berry in de leer waren gedaan 

en,, zoals gebruikelijk, aan tafel bedienden.137 Aan de korte kant van de tafel staat 

nogg een jongeman, als voorsnijder, gekleed, eveneens, in een rood met witte man-

tell  met zwarte mouwen. De belangrijkste gast die wordt ontvangen lijk t echter de 

jongemann in het midden, gekleed in een rose mantel met een gekarteld mi-parti 

groenn en wit schoudermanteltje en een blauwe muts op het hoofd (Afb.1.5.15). Ik 

will  voorstellen in hem opnieuw Louis de Guyenne te herkennen. Het is aan te 

nemenn dat Louis de Guyenne ook groen en wit als zijn persoonlijke kleuren heeft 

gevoerd.. In de inventaris van Jean de Berry werd een helft van een brevier uit zijn 

bezitt beschreven dat voorzien was van een "chemise de drap d'or semée de feuil-

less miparties de blanc et vert."138 

Samenvattendd zou ik, rekening houdend met de eerder gegeven codicologische 

analyse,, de volgende hypothese naar voren willen brengen: Jean de Berry heeft in 

eenn handschrift (mogelijk een psalter) met afbeeldingen van kastelen die zich in 

zijnn bezit bevonden, een aantal bladzijden laten vervangen door bladen met voor-

stellingenn waarin de dauphin Louis de Guyenne werd geportretteerd: de ontvangst 

vann de dauphin (januari) en de cavalcade van de dauphin en zijn vrouw (mei). Op 

dee twee andere voorstellingen namelijk de aanbieding van een bloem (april) en de 

jachtscènee (augustus) zou de dauphin eveneens voorgesteld kunnen zijn, zij het dat 

dee koninklijke kleuren op deze voorstellingen minder nadrukkelijk zijn weergege-
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ven.. Na deze aanpassingen te hebben laten aanbrengen, heeft Jean de Berry het 

handschriftt tussen 1410-1415 cadeau gedaan aan Louis due de Guyenne. 

Eenn belangrijke vraag is nu wat voor Jean de Berry de aanleiding kan zijn geweest 

omm een handschrift waarin zijn eigen kastelen, kleuren en emblemen waren afge-

beeld,, aan de dauphin Louis de Guyenne te schenken. Ter beantwoording van 

dezee vraag zal eerst nader aandacht worden besteed aan de kastelen in het hand-

schriftt waarbij kort zal worden stilgestaan bij de vraag waar een kasteel indertijd 

voorr heeft gestaan en waarvan het een symbool is geweest. Vervolgens zal nader 

wordenn ingegaan op de relatie van Jean de Berry en de dauphin Louis de Guyenne. 

Dee kastelen 

Dee portretten van de kastelen in de Tres Riches Heures kunnen beschouwd worden 

alss de meest spectaculaire voorstellingen ooit in een getijdenboek afgebeeld. Zoals 

Meisss het uitdrukte: "Evidendy this particular kind of iconographic innovation 

couldd have been inspired by only a few of the most powerful princes in Europe," 

en:: "The evocation of the chateaux surely aroused nostalgia in the Duke because 

hee had not seen much of them since he settled in Paris ca 1402, and almost noth-

ingg after his return to the capital at the end of the siege of Bourges in 1412." In-

derdaadd lijk t het een novum te zijn geweest om kastelen af te beelden in een getij-

denboekk en er zijn geen vergelijkbare voorbeelden bekend, maar daarmee is nog 

niett het feit verklaard waaróm er afbeeldingen van kastelen werden opgenomen in 

eenn getijdenboek en waarom juist déze.139 

Mett uitzondering van januari, februari en november zijn alle maanden van de ka-

lenderr voorzien van een afbeelding van een kasteel. Daarnaast zijn elders in het 

handschriftt nog twee kastelen geportretteerd. De suggestie dat Jean de Berry op de 

eerstee pagina als de trotse bouwheer en bezitter van al deze majestueuze bouw-

werkenn werd voorgesteld, is altijd als onontkoombaar ervaren.140 Toch had ook 

Durrieuu reeds opgemerkt dat van de kastelen die in het handschrift werden afge-

beeld,, Jean de Berry een aantal nooit in zijn bezit heeft gehad. De hertog had bo-

vendienn naast een aantal andere kastelen ook nog enkele hotels in Parijs waaronder 

hett hotel de Nesle, maar die werden niet afgebeeld ...141 Zo rekende Meiss nog 
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slechtss vijf van de tien kastelen die in het handschrift: zijn afgebeeld tot het bezit 

vann de hertog, de overige zijn altijd het bezit van de Franse koning en van de her-

togg van Anjou geweest142 Alleen al gezien de miniatuur van januari met het portret 

vann Jean de Berry is het nauwelijks voorstelbaar dat de kastelen, en juist deze, zo-

maarr ter verfraaiing van het handschrift werden afgebeeld. De vraag waarom de 

vij ff  kastelen in eigen bezit werden aangevuld met kastelen in bezit van anderen 

bleeff  echter onbeantwoord.143 

Hett  kasteel als symbool 

Voorr een juist begrip lijk t kort de kwestie aan de orde gesteld te moeten worden 

watt de betekenis van een kasteel in de tijd van Jean de Berry is geweest. De vraag 

klinktt misschien een beetje simpel maar het gaat er om zich voor te stellen waar-

voorr kastelen hebben gestaan in een feodale samenleving. Kort samengevat kan 

ongeveerr gesteld worden dat een kasteel het centrum van het gebied van een feo-

daall  heer vertegenwoordigde. Het diende ter verdediging van het bezit dat hij had 

verkregenn op grond van een hem verleende of (op welke andere manier dan ook) 

verworvenn titel. Het was tevens het administratief en representatief middelpunt 

waarr een heer gewoonlijk slechts periodiek placht te verblijven. Het was verder een 

plaatss waar hij zijn trésor veilig kon bewaren en waar in kritieke momenten troe-

penn konden worden gelegerd om het, met het omringende gebied, tot het uiterste 

tee verdedigen ofwel om dit met het omringende rijke gebied stevig onder de duim 

tee kunnen houden. Kastelen van weerspannige vazallen werden niet zelden ge-

slecht,, dat wil zeggen tot de grond toe afgebroken. Een kasteel was dus het sym-

booll  van de macht en het gezag van een heer, zijn titel, zijn "heerlijkheid:" "Omme 

datt leengoed es thoochste dine van der weereld." 14+ 

Menn kan zich echter afvragen waarom dergelijke symbolen van temporele macht in 

eenn getijdenboek, een spirituele contekst dus, werden afgebeeld. Er zij hierbij aan 

herinnerdd dat Jean de Berry een aantal van zijn boeken (waaronder ook de Grandes 

HeuresHeures en de Be/Jes Heures) van een ex-libris heeft laten voorzien. De meester-

schrijverr Flamel die hiervoor verantwoordelijk is geweest, calligrafeerde op een 

vollee pagina alle titels van Jean de Berry voluit en buitengewoon sierlijk: "... filz de 
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Royy de France, Due de Berry et Dauvergne, Conte de Poitou destampes de Bou-

loingnee et dauvergne..." (Afb.1.5.16) De analogie dringt zich op.145 

Wanneerr wij nu rondkijken bij welke gelegenheden indertijd kastelen werden afge-

beeldd dan komen wij terecht bij een geheel andere categorie handschriften waarvan 

err maar weinig bewaard gebleven lijken te zijn, namelijk documenten die betrek-

kingg hebben gehad op de vasdegging van titels, dat wil zeggen feodaal bezit. Een 

voorbeeldd is het register dat Louis de Bourbon tussen 1371-1376 van zijn leengoe-

derenn in het graafschap Clermont-en-Beauvaisis liet aanleggen. Enkele afbeeldin-

genn in dit verloren register zijn in copie bewaard gebleven. Een ervan toont een 

scènee waar de heer van Bulles de eed van trouw aan Louis de Bourbon aflegt, en 

well  tegen de achtergrond van het kasteel en de stad in kwestie, de objecten waar 

hett uiteindelijk om ging (Afb.1.5.17).146 Aan het geschreven document werd dus 

eenn portret van het desbetreffende object toegevoegd, zodat geen enkel misver-

standd mogelijk was. Een ander voorbeeld is het Armorial d'Auvergne, Forez et 

Bourbonnais,, van Guillaume Revel, de heraut Auvergne, ca 1456 vervaardigd in 

opdrachtt van koning Charles VII , waarin de wapens van de adellijke families die 

goederenn in deze gebieden in leen hadden, werden afgebeeld tegen de achtergrond 

vann de desbetreffende steden en kastelen (Afb. 1.5.18-19) .147 

Hett is duidelijk dat de afbeeldingen in deze handschriften niet in de eerste plaats 

louterr ter verfraaiing van de documenten bedoeld zijn geweest. Uiteraard gaven zij 

err iets feestelijks aan maar toch lijkt , tot nadere verduidelijking, primair de visuali-

seringg van het juridische aspect beoogd te zijn geweest. In dit licht is het niet on-

aannemelijkk om ook achter de weergave van de kastelen in de Tm Biches Heutvs een 

juridischee beweegreden te vermoeden. Het zou de hier eerder naar voren gebrach-

tee veronderstelling dat de Tm Riches Heures een politiek geïnspireerd document zijn 

geweest,, in elk geval verder ondersteunen. 

Indienn inderdaad wordt aangenomen dat de kastelen in het handschrift eveneens 

titelstitels hebben vertegenwoordigd, hetzij als aanspraken hetzij als feitelijk bezit, heb-

benn wij het volgende toch wel enigszins merkwaardige beeld (Afb. 1.5.20)148: 
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Hett  domaine royale: Palais de la Cité (2x), Louvre, Vincennes: 

dee kastelen zijn altijd in bezit van de koning van Frankrijk geweest; 

Hett  hertogdom Berry: Mehun-sur-Yèvre: 

13600 (1375) tot 1414 als apanage in bezit van Jean de Berry , 

tott 18 december 1415 Louis de Guyenne (toegezegd), 

tott 5 april 1417 Jean de Touraine, 

vanaff  17 mei 1417 Charles (VII ) en Marie d'Anjou; 

Hett  graafschap Poitou: Lusignan, Poitiers: 

vanaff  1356 (Lusignan: 1374) (1375) als apanage tot zijn dood in bezit van Jean de 

Berry, , 

Hett  graafschap Etampes: Etampes (?), DourdanQ: 

vanaff  1400 tot 1416 in bezit van Jean de Berry, tussentijds door Jan zonder Vrees 

bezett gehouden (december 1411-augustus 1412). De identificatie van de kastelen is 

echterr onder voorbehoud; 

Hett  hertogdom Anjou: Saumur: 

altijdd in bezit geweest van de Anjou's; 

I nn het hertogdom Normandië: Mont Saint-Michel: 

dee berg heeft altijd onder speciale bescherming van de Franse koning gestaan. 

Inn het volgende is nagegaan in hoeverre deze "stalenkaart van titels" zich verhoudt 

tott de hier eerder beschreven codicologische analyse van het handschrift en op 

welkee manier deze titels op een bepaald moment in een hand zijn geweest. 

Jeann de Berry en de dauphin Louis de Guyenne* 

Louis,, geboren op 22 januari 1397 als achtste kind en derde zoon van koning 

Charless VI en Isabeau de Bavière, werd, na de dood van zijn oudere broer Charles 

opp 11 januari 1401 drie dagen later tot dauphin en due de Guyenne verheven. Op 

300 augustus 1404 werd zijn verloving met Margaretha van Bourgondië (1393-
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1441),, de dochter van Jan zonder Vrees aangekondigd.149 In de koninklijke Or-

donnancee van 31 december 1409 werd, onder invloed van Jan zonder Vrees be-

paald,, dat Louis als eerste plaatsvervanger van zijn vader zou optreden, waarmee 

hijj  het hoogste gezag in het koninkrijk zou vertegenwoordigen, een functie die 

overigenss ooit eerder aan de koningin was toegekend.150 Bovendien was, vrijwel 

tegelijkertijd,, aan Jan zonder Vrees de "garde, gouvernement et compagnie conti-

nuellee du fils ainé du roi, son gendre," toegekend, tot het moment dat hij meerder-

jarigg zou zijn (namelijk op 22 januari 1410). Daarmee had Jan zonder Vrees de 

bevoegdheidd verkregen om onder andere personen in de hofhouding van Louis te 

benoemenn en te ontslaan. Bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd (de aan-

vangg van zijn 14de jaar!) kon Louis, "en 1'absence" van zijn vader, het conseil royal 
151 1 

voorzitten. . 

Hett spreekt vanzelf dat vanaf 1410 de Armagnacs zich veel moeite hebben gege-

venn Louis in hun invloedssfeer te trekken. Een welhaast onoverkomelijk probleem 

wass voor hen echter het feit dat hij met Margaretha van Bourgondië, de dochter 

vann Jan zonder Vrees was verloofd. Maar nadat de Armagnacs vanaf augustus 

14133 weer de macht in Parijs in handen hadden gekregen, hadden zij weten te be-

werkstelligenn dat Louis zijn kanselier, die door toedoen van Jan zonder Vrees was 

aangesteld,, had ontslagen met het argument dat hij zelf zijn gouvernement in han-

denn wilde nemen.1 De directe invloed van Jan zonder Vrees op Louis was daar-

meee verder teruggedrongen maar nog niet geheel uitgeschakeld. In december 1413 

enn januari 1414 zou Louis zijn schoonvader enkele malen geschreven hebben dat 

hijj  door de Armagnacs in het Louvre gevangen werd gehouden, hetgeen door deze 

werdd aangegrepen om naar Parijs op te trekken om hem desnoods gewapender-

handd te bevrijden. De Armagnacs ontkenden uiteraard dat de dauphin gevangen 

werdd gehouden en hebben met moeite weten te voorkomen dat Jan zonder Vrees 

mett zijn troepen de stad zou binnentrekken. Aangezien hij de koninklijke bevelen 

omm uit Parijs weg te blijven negeerde, werd hij tot rebel verklaard. Op 3 april 1414 

trokk de koning in gezelschap van de dauphin met een leger tegen hem ten strijde 

enn sloeg na de inname van een aantal andere plaatsen het beleg voor Arras.153 
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L aa Kassinelle 

Dee Armagnacs hebben getuige het volgende, geen middel onbeproefd gelaten om 

dee dauphin onder controle te krijgen. Als een vaak geciteerd voorbeeld van een 

geestigg en creatief gebruik van een embleem in het kader van de hoofse minne die 

inn die djd zou zijn gecultiveerd, geldt wel het vaandel dat Louis de Guyenne heeft 

gevoerdd ten tijde van de veldtocht tegen Jan zonder Vrees in het voorjaar en de 

zomerr van 1414, resulterende in het beleg van Arras. Het vaandel bestond uit de 

letterr K, een zwaan (eigne) en de letter L en was een verbeelding van de naam 

Kassinelle,, een vrouw met wie Louis in die tijd een verhouding had.154 Maar wat 

altijdd op het eerste gezicht als een speels voorbeeld van hoofse minne is gezien, 

lijk tt bij nadere beschouwing toch bepaald minder onschuldig te zijn geweest.155 De 

vrouww die dus het object en de minnares van Louis de Guyenne was en la Kassi-

nellee heette, was een van de hofdames van koningin Isabeau de Bavière en dochter 

vann Guillaume Kassinel (+27 april 1413), maitre dTiötel van de koningin. De Kas-

sinelss (van Italiaanse oorsprong) waren op dat moment een van de machtigste fi-

nanciëlee clans in Parijs en nauw geparenteerd aan de oppermachtige grand maitre 

d'hótell  van de koning, Jean de Montaigu, ooit de sleutelfiguur in de invloed van de 

Armagnacss aan het hof, die Jan zonder Vrees op puur politieke gronden op 17 

oktoberr 1409 had laten arresteren en terechtstellen.156 Hoewel Louis de Guyenne 

weliswaarr gehuwd was met Margaretha van Bourgondië, was een dergelijke 'bui-

tenechtelijke'' liaison niet ongebruikelijk (hij was nog niet eens 14 jaar!). Hij had zijn 

vrouww zelfs tijdelijk naar St-Germain-en-Laye gestuurd. Het betekende echter wel 

datt hij op die wijze bewaakt werd en binnen de invloedsfeer van de Armagnacs 

werdd gehouden. Afgezien van het feit dat de koning en de dauphin tijdens de veld-

tochtt tegen Jan zonder Vrees de "bande blanche" van de Armagnacs droegen, zal 

dee boodschap van het vaandel (Kassinel = Armagnacs) Jan zonder Vrees en de 

Bourgondiërss verschanst in Arras, zeker niet zijn ontgaan. Jan zonder Vrees zal 

zichzich niet alleen politiek gezien maar ook als schoonvader, behoorlijk geschoffeerd 

hebbenn gevoeld.157 

Hett is niet geheel zonder reden geweest dat na de bestandsovereenkomst op 4 

septemberr Louis de Guyenne niet direct naar Parijs is teruggekeerd, maar nog ge-
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ruimee tijd in het noorden is gebleven, of liever gezegd, is vastgehouden, zoge-

naamdd in het kader van de opstelling van de vredesregelingen. Jan zonder Vrees 

heeftt tijdens de besprekingen over deze regelingen uiteraard geprobeerd zijn 

schoonzoonn weer in zijn macht te krijgen. Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt 

Louiss keerde pas 13 oktober in Parijs terug, dat in die tijd stevig in handen was van 

dee Armagnacs. Het wantrouwen jegens hem was echter groot aangezien hij bij de 

onderhandelingenn over de vrede met Jan zonder Vrees zich naar de zin van de 

Armagnacss op een aantal punten al te toegeeflijk had betoond.158 

Eenn herhaling van de problemen zoals die zich hadden voorgedaan in januari van 

1414,, toen hij, en vooral zijn hofhouding, toch al te veel oncontroleerbare contac-

tenn hadden onderhouden met Jan zonder Vrees, wilden de Armagnacs voor zijn. 

Eenn eventuele terugkeer van de Bourgondische hertog en zijn partij in Parijs dien-

dee om elke prijs voorkomen te worden. Jean de Berry, als feitelijk hoofd van de 

Armagnacss en een doorgewinterde oude rot in het politieke spel, heeft dan ook alle 

middelenn aangewend om Louis de Guyenne weer in zijn greep te krijgen. Vanaf 

hett moment van zijn terugkeer uit het noorden werd Louis onder stricte surveil-

lancee van de Armagnacs geplaatst. Zo werd Martin Gouge, bisschop van Chartres 

enn voormalig trésorier van Jean de Berry, tot kanselier van Louis aangesteld. On-

derr zijn toeziend oog presideerde Louis, als plaatsvervanger van zijn vader, de con-

seilss royaux en werd op 22 februari 1415 uiteindelijk plechtig de vrede tussen de 

Armagnacss en de Bourgondiërs afgekondigd. Maar bij de herdenkingsdiensten 

voorr Louis d'Orléans die begin januari plaatsvonden, liet Louis de Guyenne toch 

weerr verstek gaan, hetgeen bepaald niet onopgemerkt is gebleven.159 

Kostbaree geschenken 

Maarr ook met andere middelen werd Louis binnen het kamp van de Armagnacs 

gehouden.. Zo heeft Jean de Berry hem op 7 december overladen met geschen-

ken.1600 De hertog, oud en der dagen zat, zo lijk t het wel, zou zijn schatten wegge-

gevenn hebben aan zijn achterneerje, plaatsvervanger van de koning en troonopvol-

gerr van Frankrijk. Het doet welhaast aan als een uitverkoop van zijn collecties, 

alsoff  hij als een bezeten verzamelaar een veilige bestemming heeft gezocht voor al 
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zijnn kunstschatten en kostbaarheden. Maar het tegendeel is toch het geval geweest 

hijj  heeft zijn schatten politiek uitermate efficiënt ingezet met slechts één doel voor 

ogen. . 

Mehun-sur-Yèvree als geschenk 

Eenn meesterzet heeft Jean de Berry gedaan door Louis de Guyenne eind oktober 

1414,, niet lang na zijn terugkeer uit Vlaanderen, uit te nodigen op een diner waar-

bijj  hij hem het slot Mehun-sur-Yèvre heeft geschonken. Weliswaar was al vele 

jarenn te voren de koning met Jean de Berry (overigens enigszins tegen diens zin) 

overeengekomenn dat Jean de Touraine, na zijn dood, Berry en de Poitou toegewe-

zenn zou krijgen. Desalniettemin deed Jean de Berry de schenking van het slot Me-

hun-sur-Yèvree (Afb.1.5.21), dus voor een tweede maal, nu aan diens broer Louis, 

dee dauphin. Het was niets anders als een politieke zet161 

Eenn gebied of een kasteel diende men indertijd, zoals gebruikelijk was, binnen een 

bepaaldee termijn in bezit te nemen door zich ter plaatse als nieuwe heer te presen-

teren.. De indruk bestaat dat Jean de Berry aan zijn schenking de voorwaarde had 

verbondenn dat Louis direct zou afreizen om het slot in bezit te nemen. Louis is 

nogg diezelfde nacht, in een zeer klein gezelschap, naar Bourges en vervolgens naar 

hett slot Mehun-sur-Yèvre vertrokken. Jan zonder Vrees uitte vervolgens luidkeels 

beschuldigingenn van ontvoering van de dauphin. Louis is pas begin december weer 

teruggekeerdd in Parijs. Maar tussentijds heeft Jean de Berry in Parijs de vrije hand 

gehadd om het hele hotel van Louis te ontmantelen en al zijn Bourgondische sym-

pathisantenn te ontslaan. Kortom een geslaagde coup.162 

Wijj  kunnen ons nu even afvragen of Jean de Berry toen niet slechts het slot Me-

hun-sur-Yèvree maar impliciet meer heeft beloofd aan Louis. Wanneer wij de Tres 

RichesRiches Hearts als een cadeau in dit politieke schaakspel betrekken en ook als docu-

mentt beschouwen, gaat het om de gebieden Berry en Poitou met de kastelen Lu-

signan,, Poitiers, Etampes(?) en Dourdan(?).163 Misschien zou, met andere woor-

den,, gesteld kunnen worden, dat Jean de Berry in de vorm van het handschrift van 

dee Tres Riches Heures met de genoemde kastelen (dat wil zeggen althans die in de 

eerstee katern) als het ware Louis de Guyenne als zijn erfgenaam en opvolger heeft 
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aangewezenn en hem op deze aanschouwelijke, symbolische wijze het bezit van zijn 

gebiedenn in het vooruitzicht heeft gesteld.164 Het is verder in dit kader heel aan-

nemelijkk dat de prelaat die zo prominent op de januari-miniatuur figureert, Martin 

Gougee de Charpaignes, bisschop van Chartres en later van Clermont, voorstelt. 

Opp het moment waar hier sprake van is, was hij tot kanselier van Louis aangesteld 

enn heeft hij immers een uiterst belangrijke rol gespeeld.165 

Dee derde fase: CHARLE S COMT E DE PONTHIE U 

Hett  handschrift na 18 december  1415 

Dee plotselinge dood van Louis de Guyenne, nauwelijks een jaar later, op 18 de-

cemberr 1415 betekende een zware slag voor de Armagnacs en minder dan een half 

jaarr later overleed ook Jean de Berry. Er volgde een periode waarin de politieke 

gebeurtenissenn elkaar bij voortduring inhaalden. Louis d'Anjou had vervolgens, als 

oudstee in het kamp van de Armagnacs, samen met zijn vrouw Yolande d'Aragon, 

inn Parijs de leiding op zich genomen, maar, ziek en uitgeput, had hij zich begin 

14177 al weer teruggetrokken in Angers waar hij op 29 april is overleden. Kort 

daarvoor,, op 5 april, was, aan Bourgondische kant echter eveneens de dauphin 

Jeann de Touraine plotseling gestorven. 

Opp dit punt aangekomen, is een belangrijke vraag, wat er in deze jaren met het 

handschriftt is gebeurd. Helaas lijk t dit niet meer te achterhalen. De executeurs-

testamentairr van Louis de Guyenne waren zijn moeder Isabeau de Bavière en Jean 

dee Berry. Het is heel wel mogelijk dat het handschrift weer, zij het voor slechts 

kortee tijd, is teruggekeerd in het bezit van Jean de Berry, maar het is evenzeer mo-

gelijkk dat het verkocht is. In elk geval is het in andere handen overgegaan en, naar 

magg worden aangenomen, vervolgens grondig veranderd zoals hier eerder is be-

schreven. . 

Reedss Bellosi had de suggestie gedaan dat het handschrift in handen is gebleven 

vann de Franse koningen en ca 1440 werd aangevuld met de miniaturen in de twee-

dee katern, een suggestie die Cazelles & Rathofer overnamen en verder uitwerkten. 

Zijj  wezen er op dat dit niet vóór 1437 kan zijn geschied aangezien Charles VI I in 

datt jaar op 12 november zijn intocht in Parijs heeft gemaakt en toen pas zijn kaste-
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lenn in Parijs in bezit heeft kunnen nemen.166 De toeschrijving, de datering en de 

groeperingg van de miniaturen zoals voorgesteld door Bellosi en door Cazelles & 

Rathoferr correspondeert echter niet geheel met de hier eerder gegeven analyse van 

dee codicologische opbouw van het handschrift. Ook stilistisch gezien zijn hun 

voorstellenn bovendien niet zonder meer acceptabel. 

Recentelijkk heeft Chatelet er op gewezen dat een veel vroegere datering van de 

modee van de kleding zeer wel mogelijk is en hij bepleitte derhalve een terugkeer 

naarr de vroegere datering en de oude toeschrijving van de miniaturen van septem-

ber,, oktober en december (uiteraard met uitzondering van november) aan de Ge-

broederss Limburg zoals voorgesteld door Durrieu en Meiss. Zijn argumenten zijn 

echterr niet in alle opzichten even steekhoudend. Weliswaar werd er ook korte kle-

dingg gedragen aan het hof ca 1409 en 1412-16 en daarin lijk t Chatelet geen ongelijk 

tee hebben, maar het tamelijk brede hoofddeksel met de comette rond de kin gesla-

gen,, is toch weer niet zo vroeg te dateren als hij voorstelde. Het feit dat de kastelen 

hett Louvre, Vincennes en Saumur nooit in bezit van Jean de Berry zijn geweest, 

lietliet Chatelet verder geheel onbesproken, een probleem dat Bellosi juist opgelost 

meendee te hebben.167 In elk geval zijn de argumenten van de mode van de kleding 

diee Bellosi indertijd voor een latere datering naar voren heeft gebracht, inderdaad 

niett dwingend genoeg (Afb.1.5.22). Bovendien is het stilistisch gezien zelfs on-

waarschijnlijkk dat zo laat (ca 1440-50) nog in deze stijl geschilderd zou zijn. Der-

halvee zou een datering van de miniaturen omstreeks 1417-1421 toch meer aanne-

melijkk zijn. 

Yolandee d'Aragon 

Hett vermoeden dat de Tres Ricbes Heures na de dood van Louis de Guyenne (of 

eventueell  na de dood van Jean de Berry) werden verworven door Yolande 

d'Aragon,, de vrouw van Louis d'Anjou, is bijzonder aantrekkelijk. Louis d'Anjou 

wass niet alleen executeur-testamentair van Jean de Berry doch ook, zij het voor 

slechtss korte tijd, zijn opvolger als leider van de Armagnacs. Maar zoals gezegd, hij 

overleedd reeds in het voorjaar van 1417. Precies in deze periode is er sprake ge-

weestt van een interessante transactie met betrekking tot een handschrift uit de 
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nalatenschapp van Jean de Berry, namelijk de Belles Heures. Uit een document ver-

bandhoudendd met de afwikkeling van de erfenis van Jean de Berry, blijkt dat Yo-

landee d'Aragon een speciale belangstelling voor dit handschrift uit de erfenis heeft 

gehad.. Zij heeft het handschrift op zicht laten komen en, na lang beraad, besloten 

hett te houden. Zij is echter niet bereid geweest de getaxeerde waarde te betalen 

maarr heeft er slechts de helft voor over gehad. In elk geval moet de kwestie heb-

benn gespeeld nog voor de dood van Louis d'Anjou.168 Uit het feit dat zij specifiek 

belangstellingg heeft getoond voor de Belles Heures mag misschien afgeleid worden 

datt zij er van op de hoogte is geweest dat de makers van het handschrift dezelfde 

zijnn geweest als die van de Tres Riches Heures. Dat zij wellicht, lijk t het wel, lichtelijk 

teleurgesteldd is geweest in de artistieke kwaliteit van het werk, is niet geheel onbe-

grijpelijk,, wanneer wij de twee manuscripten naast elkaar leggen en met elkaar ver-

gelijken.. Hoe het ook zij, gezien het volgende is het bepaald niet onaannemelijk dat 

Yolandee de Tres Riches Heures heeft gekend en, analoog aan de Belles Heures, kort 

voordienn (waarschijnlijk uit de boedel van Louis de Guyenne of uit die van Jean de 

Berry)) heeft weten te bemachtigen. Wij gaan er hierbij even van uit dat zij vooral 

belangstellingg heeft gehad voor de inhoudelijke decoratieve kant van het hand-

schriftt dat wil zeggen vooral de miniaturen en niet het handschrift als rijk versierd 

objectt (band, beslag en pipe), gesteld dat deze rijke versieringen op dat moment 

nogg aanwezig zijn geweest. 

Mett de overgang van het handschrift van de Tres Riches Heures in andere handen is 

waarschijnlijkk de volgende fase van aanpassingen en veranderingen in het hand-

schriftt aangebroken. Het lijk t er op dat Yolande het handschrift grondig onder-

handenn heeft laten nemen, indien zij degene is geweest die de aanpassingen heeft 

latenn doorvoeren die wij eerder hebben beschreven: namelijk de verwijdering van 

dee (mogelijk) oorspronkelijke kalender (vergelijkbaar met die van de Belles Heures), 

dee aanvulling van het tweede katern met kalenderminiaturen en het aanbrengen 

vann de kalenderteksten op de rectos van alle kalenderminiaturen, de verwijdering 

vann het psalter en de toevoeging van het getijdenboek-deel en tenslotte de enigzins 

willekeurigee verstrooiing over het handschrift van de resterende pagina-grote mini-

aturen.. Het betekende een zeer drastische vernieuwing van het handschrift.169 
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Preciess in de toegevoegde delen van het handschrift lijk t een bevestiging voor de 

hierr geformuleerde vermoedens gevonden te kunnen worden. Indien wij er van 

uitgaann dat Yolande het handschrift voor de latere Charles (VII ) en /of zijn bruid, 

Mariee d'Anjou, haar dochter, heeft bestemd, lossen alle tegenstrijdigheden in het 

handschriftt zich op en wordt aan alle voorwaarden voldaan, althans vanaf om-

streekss het voorjaar van 1417 tot zijn benoeming tot regent op 26 oktober 1418.170 

Charless de Ponthieu tot hertog van Berry verheven. 

Naa de plotselinge dood van Louis due de Guyenne 18 december 1415 hebben de 

Armagnacss met alle macht Charles, comte de Ponthieu (de latere koning Charles 

VII )) naar voren geschoven als de wettige plaatsvervanger van de koning, die bij 

voortduringg vanwege zijn labiele geestesgesteldheid niet in staat was de regerings-

takenn waar te nemen. Dit is uiteraard fel bestreden door de Bourgondiërs die, te-

recht,, deze functie opeisten voor Jean de Touraine, die dauphin was geworden na 

dee dood van zijn broer, gehuwd was met Jacoba van Beieren en door de zuster van 

Jann zonder Vrees, Margaretha van (Bourgondië Holland in Le Quesnoy (Hene-

gouwen)) werd opgevoed. Maar aangezien op dat moment de Armagnacs de macht 

inn Parijs in handen hadden, wisten zij met succes de Bourgondiërs buiten de stad 

tee houden en aldus te verhinderen dat Jan zonder Vrees en Willem VI , graaf van 

Holland,, Henegouwen en Beieren, de dauphin Jean de Touraine Parijs zouden 

binnenvoerenn en zich met hem als het wettige gezag in het Palais de la Cité zouden 

installeren.. De beslissende confrontatie op dit punt tussen de Armagnacs en de 

Bourgondiërss heeft echter nooit plaatsgevonden, aangezien Jean de Touraine, 

eveneenss plotseling, op 5 april 1417, is overleden. 

Charless (VII ) werd direct na de dood van zijn broer Jean, op 17 mei 1417 door de 

koningg tot hertog van Berry verheven. Daarmee zou de handhaving in het hand-

schriftt van de afbeeldingen van de kastelen van de Berry en de Poitou namelijk 

Lusignan,, Poitiers, alsook Dourdan(?), Etampes(?) verklaard zijn.171 

Dee koninklijk e kastelen: het Palais de la Cité, Vincennes en het Louvre. 

Inn de nieuwe opzet kon ook het (tweemaal) aanwezige koninklijke Palais de la Cité 

(Afb.1.5.23)) probleemloos gehandhaafd worden. Verder werden er zelfs, met het 
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nieuwee tweede katern, twee koninklijke kastelen toegevoegd: namelijk het Louvre 

(Afb.. 1.5.24) en Vincennes (Afb. 1.5.25), kastelen waarmee Charles (VII) , overigens 

all  vóór zijn verheffing tot dauphin, een bijzondere relatie heeft gehad. In 1415 was 

hijj  tijdens de totale ontreddering aan het Franse hof als gevolg van de slag bij 

Azincourt,, op 25 november tot capitaine van Vincennes en, in het jaar daarop, in 

juni// juli 1416, in opvolging van Jean de Berry, tot capitaine van Parijs benoemd. 

Dee capitaine de Paris, opperbevelhebber van de verdediging van de stad, had zijn 

zetell  in het Louvre. Het is aannemelijk dat de twee toegevoegde kastelen hebben 

gestaann voor de twee titels die Charles (VII ) vanaf dat moment heeft gevoerd. Pas 

opp 13 april 1417, na de dood van zijn tweede broer Jean de Touraine (5 april), is hij 

dauphinn geworden en heeft hij, met des te meer recht, ook het Palais de la Cité als 

symbooll  van het koninklijke gezag kunnen voeren, en helemaal toen hij op 26 ok-

toberr 1418 de titel van régent du royaume had aangenomen.172 

Tenslottee moet nog aan de twee resterende kastelen afgebeeld in het handschrift 

aandachtt besteed worden, namelijk Saumur en de Mont Saint-Michiel. 

Saumur r 

Hett voorkomen van het kasteel van Saumur (Afb.1.5.26) is als een volstrekt onop-

losbaarr probleem in het handschrift van Jean de Berry beschouwd. Het slot is altijd 

hett bezit van de Anjou's geweest en nimmer van Jean de Berry of de koning. Louis 

I II  d'Anjou schonk het in april 1401 aan zijn vrouw Yolande d'Aragon die het 

sindsdienn in haar bezit heeft gehad en er uiteindelijk in 1442 is gestorven. De 

kwestiee is gewoonlijk ontweken of verzwegen en Meiss heeft er zich indertijd in 

feitee met een grapje van af gemaakt.173 Maar wanneer wordt aangenomen dat Yo-

landee het handschrift heeft laten aanpassen voor Charles (VII) , lost het probleem 

zichh als vanzelf op: Charles (VII ) was 18 december 1413 (in het Louvre in Parijs) 

verloofdd met Marie d'Anjou, de dochter van Yolande d'Aragon. Yolande heeft na 

dee dood van haar man bij minderjarigheid van haar kinderen het bestuur op zich 

genomenn en haar schoonzoon Charles (VII ) met raad en daad krachtig terzijde 
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Dee Mont Saint-Michel 

Ookk de afbeelding van de Mont Saint-Michel (Afb. 1.5.27) in het toegevoegde deel 

mett de getijden behoeft nog een nadere toelichting. Het voorkomen van de rots in 

hett handschrift is altijd als tamelijk raadselachtig beschouwd.175 Jean de Berry 

heeftt met de Mont Saint-Michel nooit een relatie gehad die een afbeelding ervan in 

zijnn handschrift gerechtvaardigd zou hebben. Weliswaar maakte Jean de Berry deel 

uitt van het gezelschap dat de koning in januari-februari 1394 vergezelde op zijn 

bedevaartt naar de Mont Saint-Michel, maar de berg met het klooster heeft altijd 

onderr bescherming van de koning gestaan.176 Van Charles (VII ) daarentegen is 

bekendd dat hij een speciale verering voor de Aartsengel heeft gekoesterd. In 1420 

enn 1421 liet hij vaandels met de figuur van de Heilige Michael schilderen; in 1422 

stuurdee hij een ex-voto en na de dood van de Engelse koning (Henry V) besloot 

hijj  tot een pelgrimage naar de berg. Pas veel later is de Heilige Michael tenslotte, 

naa de stichting van de Orde van de Heilige Michael aartsengel door Louis XI , 1 

augustuss 1469, tot een nationaal symbool uitgegroeid.177 

Juistt in deze jaren is vanwege de Engelse dreiging de rots en de verering van de 

Heiligee Michael bijzonder actueel geweest. De nieuwe inval in Frankrijk door de 

Engelsenn op 1 augustus 1417, betekende een voortzetting van de agressieve koers 

diee Henry V had uitgezet om zijn ambitie, namelijk de Franse kroon, te realiseren. 

Hijj  veroverde heel Normandië in korte tijd, op de Mont Saint-Michel en Cher-

bourgg na. De versterking van de rots was in 1417 voortvarend ter hand genomen 

doorr abt Robert Jouvet die enige tijd later (voorjaar 1420) weliswaar zou overlopen 

naarr de Engelsen en daarna, in de functie van kanselier van de hertog van Bedford, 

langee tijd actief maar zonder succes de belegering van de eerder door hemzelf on-

neembaarr versterkte rots heeft geleid... Zo is bekend dat vanaf 1417, nog onder 

zijnn leiding, de houten palissaden werden vervangen door een stenen muur waarin 

zijnn nog altijd aanwezige wapen (Afb.1.5.28) werd opgenomen.178 In elk geval geeft 

dee miniatuur de rots weer in de toestand van na de ommuring maar vóór de instor-

tingg van het koor van de abdijkerk die op 20 september 1421 plaatsvond.179 Daar-

meee is dus, in principe aldians, de periode afgebakend waarin zich de tweede fase 
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vann de herschikking en de uitbreiding van het handschrift zich moet hebben vol-

trokken,, namelijk de periode 1417-1421. 

Dee wapenschilden en de pavilions van Mehun-sur-Yèvre 

Eenn curieus, uiterst klein detail tenslotte lijk t de hier verdedigde these dat het 

handschriftt voor Charles (VII ) werd aangepast en uitgebreid, te bevestigen. Het 

deell  met de getijden van het handschrift dat dus ten behoeve van Charles (VII ) en 

Mariee d'Anjou werd toegevoegd, bevat nog de afbeelding van het slot Mehun-sur-

Yèvre,, de oogappel van Jean de Berry, als illustratie van de Verzoeking van Chris-

tuss door de duivel. Boven de poort van het kasteel bevindt zich duidelijk waar-

neembaarr met het blote oog, het wapenschild van Berry: namelijk France engrelée 

rougee (Afb. 1.5.29-30). Zoals gezegd was Charles (VII ) direct na de dood van zijn 

broerr Jean de Touraine, tot hertog van Berry verheven. Op de torens zijn minus-

kulee vlaggetjes afgebeeld, ogenschijnlijk eveneens van Berry. Maar bij nadere be-

schouwing,, en met een vergrootglas is het zelfs heel duidelijk zichtbaar dat het niet 

gaatt om het wapen van Berry maar om dat van Anjou: namelijk France a bande 

rouge!!  (Afb.1.5.31-33). Ook al betreft het uiterst kleine details, er lijk t weinig twijfel 

aann te bestaan dat de schilders niet gemakzuchtig zijn geweest door rode rechte 

randenn in plaats van schulprandjes te schilderen. Het lijk t onontkoombaar: zij heb-

benn op deze torens vaantjes met het wapen van Anjou geschilderd en niet met dat 

vann Berry.180 Het is bekend dat Mehun-sur-Yèvre een van de favoriete kastelen van 

Charless (VII ) is geweest: vanaf ca 1418 resideerde hij er regelmatig. Yolande 

d'Aragonn had voor haar vertrek naar de Provence op 20 juni 1419, voor haar 

dochterr Marie d'Anjou een zogenaamd eigen hotel in het slot geïnstalleerd. Zij was 

niett aanwezig bij haar huwelijk in april 1422, maar keerde pas eind juni 1423 terug 

mett het oog op de bevalling van het eerste kind, een zoon, op 3 juli. Ook later 

heeftt Charles er samen met zijn vrouw en zijn schoonmoeder nog vaak vertoefd 

enn in 1461 blies hij er uiteindelijk ook zijn laatste adem uit.181 

*** * 
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