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1.7.. HET OORSPRONKELIJKE HANDSCHRIFT VAN D E TRES 

RICHESRICHES HEURES EN ZIJN BESTEMMING 

Indienn mag worden aangenomen dat het oorspronkelijke handschrift van de Tres 

RichesRiches Heures (misschien) een psalter-heures is geweest dat aan het begin voorzien 

wass van onder andere een reeks afbeeldingen van de maanden (zonder tekst en 

mett blanco achterzijden), dan zouden hiervan dus alleen de twee dubbelbladen 

mett de maanden februari-juli en maart-juni zijn overgebleven. De vier paginas 

tonenn de voorstellingen van de werken van de maanden resp. houthakken en -

sprokkelen,, ploegen en snoeien, hooien en maaien. Op drie van deze voorstellin-

genn zijn kastelen afgebeeld: op maart: Lusignan; op juni: het Palais de la Cité; op 

juli :: Clain bij Poitiers. Op februari is geen kasteel afgebeeld. De combinatie van 

dezee kastelen is merkwaardig aangezien Jean de Berry Lusignan en Clain vanaf 

13600 (1375) tot aan zijn dood in zijn bezit heeft gehad, het Palais de la Cité, het 

centrumm en symbool van de Franse koninklijke macht, daarentegen altijd ko-

ninklijkk bezit is geweest Deze kastelen dus in één ensemble bijeen te vinden is 

uiterstt problematisch en tot nog toe bleek er geen afdoende verklaring voor gege-

venn te kunnen worden.195 

Eenn psalter was een tamelijk persoonlijk gebruiksvoorwerp. Zo is het weinig aan-

nemelijkk dat Jean de Berry in een psalter met behalve zijn eigen kastelen ook een 

afbeeldingg van het Palais de la Cité voor zichzélf heeft laten maken, cadeau gekre-

genn of zelfs gekocht heeft. Maar, indien hij het handschrift desalniettemin heeft 

latenn maken kan de vraag gesteld worden wie hij beoogd kan hebben. Wanneer wij 

inn gedachte houden dat psalters en getijdenboeken bij allerlei gelegenheden cadeau 

werdenn gedaan in het bijzonder bij huwelijksverbintenissen, is aan te nemen dat 

hett oorspronkelijke handschrift misschien eveneens met het oog op een dergelijke 

gelegenheidd is gemaakt196 Het zou dan gelet op de kastelen in dit geval kunnen 

gaann om een verbintenis tussen de families van de koning en van Jean de Berry. 

Wanneerr wij nu kijken welke verbintenissen in deze periode in aanmerking zouden 

kunnenn komen, is er in feite slechts één mogelijkheid: de huwelijksovereenkomst 

vann Jean de Berry met de koning met betrekking tot de dochter van de koning 
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Katharinee (1401-1438) en Charles comte de Clermont (1401-1456) (vanaf 1434 

Charless I due de Bourbon), zoon van Jean de Clermont (vanaf 1410 due de Bour-

bon)) en Marie de Berry, de dochter van Jean de Berry. Charles was dus zowel de 

kleinzoonn van Jean de Berry als de kleinzoon van Louis II Bourbon. Louis II 

(1337-1410)) was de broer van Jeanne de Bourbon (1338-1378), de vrouw van ko-

ningg Charles V, en behoorde tot de oude generatie. Hij was indertijd samen met 

onderr andere Philips de Stoute en Jean de Berry opgevoed aan het hof van Jan de 

Goede.. Hij zetelde in het conseil royal en was een van de meest invloedrijke per-

sonenn in het koninkrijk. Twee meest invloedrijke grootvaders die de toekomst van 

hunn beider kleinzoon veiligstelden.197 

Dee eerste overeenkomst met betrekking tot de verbintenis van Katharine en Char-

less dateert van 5 juni 1403. Vervolgens werd op 3 juli 1403 het contract getekend 

datt tot 18 augustus 1412 geldend is gebleven.198 Op die datum is in het kader van 

dee vrede tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs in Auxerre, de verbintenis weer 

doorr de koning verbroken. Charles kreeg toen in plaats van Katharine Agnes de 

Bourgogne,, een van de dochters van Jan zonder Vrees toebedeeld.199 Maar nadat 

dee Armagnacs in 1413 weer de macht in Parijs in handen hadden gekregen, hebben 

zijj  de koning gedwongen deze opgelegde verbintenis tussen Charles en Agnes te 

annulerenn en te vervangen door een verbintenis met Anne de Bretagne, dochter 

vann hertog Jean V.200 Jan zonder Vrees heeft het er echter niet bij laten zitten en 

toenn de Bourgondiërs in 1418 in Parijs weer de overhand hadden gekregen, heeft 

hijj  de nakoming van de verbintenis met Agnes de Bourgogne alsnog afgedwon-

gen.2011 Al deze huwelij ksovereenkomsten waren niet uitsluitend een zaak van de 

betrokkenn families. Zij kwamen niet zonder overleg met en de goedkeuring van de 

koningg tot stand. Het waren politieke zaken van het allerhoogste belang en zij be-

troffenn direct de machtsverhoudingen in het koninkrijk. 

Inn dit perspectief gezien is het ontstaan van de oorspronkelijke Tres Riches Heures 

(vermoedelijkk een psalter) in de periode 1403-1412 te veronderstellen, waarbij ui-

teraardd een ontstaan tegen 1412 het meest voor de handliggend is. Het psalter zou 

dann min of meer in dezelfde tijd gemaakt zijn als de Belles Heures die in de inventa-
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risris van Jean de Berry van 1413 worden beschreven maar waarvan wordt aangeno-

menn dat zij ca 1408 zijn ontstaan.202 In dezelfde tijd moet de hertog ook de Granêes 

HeuresHeures hebben laten maken blijkens de ex libris van Hamel in dit enorme hand-

schriftt uit 1409.203 In de jaren 1408 tot 1412 was Jean de Berry vanaf november 

14088 tot maart 1409 in de Berry en de Poitou. Hij keerde terug naar Parijs en ver-

bleeff  afwisselend in Etampes, Bicêtre en de stad zelf tot april 1410, toen hij zich 

tott december 1412 met enkele korte onderbrekingen weer in de Berry en de Poitou 

ophieldd en nog maar zelden zelfs in de buurt van Parijs kwam waar de Bourgondi-

ërss de macht in handen hadden.204 Het is echter weinig aannemelijk dat de per-

soonlijkee aanwezigheid van de hertog noodzakelijk is geweest bij de vervaardiging 

vann de handschriften. Gewoonlijk wordt aangenomen dat de Tres 'Ricbes Heures en 

dee Belles Heures in Parijs (of soms Bourges) zijn ontstaan, maar het lijk t verre van 

eenn uitgemaakte zaak. 

Ookk een datering van het handschrift ca 1412 lijk t dus heel wel in overeenstem-

mingg met het nakende huwelijk van Charles en Katherine. De vraag blijf t echter 

waaromm in het handschrift de kastelen in bezit van respectievelijk de vader van de 

bruidd en de grootvader van de bruidegom werden verbeeld. Ik zou hier op het 

volgendee willen wijzen. Het is een traditie geweest om aan een dauphin de titel van 

eenn omstreden en betwist gebied toe te kennen om daarmee aan de tegenstanders 

duidelijkk te maken dat het om een zaak ging waaraan niet licht getild werd. Wie het 

waagdee het bezit van de zoon van de koning te betwisten, wist dus wie hij tegen-

overr zich zou vinden. Zo kreeg Jan de Goede als dauphin de titel van Normandië, 

dee dauphin Louis de titel van due de Guyenne en zijn broer Charles de titel van 

comtee de Ponthieu, gebieden die de Engelsen en de Fransen elkaar in de Honderd-

jarigee oorlog hebben betwist en waar de meeste oorlogshandelingen hebben 

plaatsgevonden.. In eenzelfde perspectief mag m.i. de traditie gezien worden om bij 

huwelijkenn kastelen aan te wijzen waarop de zogenaamde douarie (dat wil zeggen 

dee weduwegift, het weduwe-pensioen) van de bruid werd vastgezet Zo werd de 

douariee van Maria d'Harcoutt bij haar huwelijk met Reinout IV van Gelre in 1405 

vastgezett op de kastelen Caster, Broiche, Borne en de steden Caster, Broiche, 

Gladbach,, Suchtelen, Sittard en Susteren in Gelre. Zij dienden dus na de dood van 

Reinoutt IV in handen van Maria gesteld te worden. Het betrof niet slechts de 
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waardee van de inkomsten maat ook het strategische belang van de plaatsen.205 

Louiss II d'Anjou schonk aan Yolande van Aragon na hun huwelijk in 1400 "chas-

tell  viüe et chastellenie de Mirebeau, Saumur et la fortresse de Louppelande" en 

ookk koning René deed successievelijk zijn beide vrouwen het kasteel Saumur 'ca-

deau'.2066 Louis de Bourbon wees bij het huwelijk van zijn zoon Jean comte de 

Clermontt met Marie de Berry in 1400 de kastelen Belleperche en Murat en Bour-

bonnais,, het kasteel Remy in de Beauvaisis en een jaargeld van 6000 livres t. als 

douairee toe.207 Zo is dus te veronderstellen dat de kastelen Clain en Lusignan in dit 

kaderr misschien symbolisch hebben gestaan voor een deel van de toekomstige 

douariee van de bruid. Jean de Berry had tenslotte geen zoon meer die hem in zijn 

gebiedenn zou opvolgen. Als hoofd van zijn familieclan was hij de spil bij deze hu-

welijkstransactiess en het is aan te nemen dat hij heeft geprobeerd van de koning de 

toezeggingg los te krijgen om de Poitou, net als de Auvergne bij het huwelijk van 

zijnn dochter Marie in 1400, als een erfelijk familieleen op zijn kleinzoon te laten 

overgaan.. Zowel de Auvergne als de Poitou waren apanages die gewoonlijk bij de 

doodd van de titelhouder weer aan de kroon zouden te vervallen.208 

Kunnenn deze twee kastelen (Lusignan en Clain) een duidelijke concrete waarde 

hebbenn vertegenwoordigd, de afbeelding van het Palais de la Cité kan uiteraard 

slechtss een symbolische betekenis hebben gehad. Maar deze maakte wel manifest 

datt men in de hoogste rangen van de koninklijke erfopvolging was opgenomen.209 

Inn 1403 was er dus een contract met betrekking tot het huwelijk gesloten en in 

14122 waren Charles en Katharine beiden ten naastebij 12 jaar en hadden zij bijna 

dee huwbare leeftijd bereikt.210 Maar een beslissing over de datum van de officiële 

feestelijkee bezegeling was aan de koning voorbehouden en zo kon Jean de Berry 

slechtss afwachten. Het klimaat daarvoor was echter in de jaren na de moord op 

Louiss d'Orleans in 1407 zeer ongunstig geworden. Parijs en de koning waren vast 

inn de greep van Jan zonder Vrees geraakt en ook de dood van Louis de Bourbon 

inn 1410 was niet bevorderlijk voor een feestelijke voltrekking van het huwelijk. 

Uiteraardd was het huwelijk in het geheel niet in het belang van Jan zonder Vrees. 
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Hett conflict tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs was zelfs steeds verder ge-

ëscaleerdd en de onderlinge verhoudingen waren tot een ongekend dieptepunt ge-

daald.. Na de veldtocht van de koning tegen Jean de Berry in de zomer van 1412 

waarbijj  zelfs het beleg om Bourges was geslagen, werd bij de daaropvolgende vre-

dee in Auxerre de huwelijksverbintenis verbroken, dus nog vóór de Armagnacs het 

jaarr daarop weer de macht in Parijs in handen hadden kunnen krijgen. Maar in 

wezenn werd Jean de Berry in Auxerre wel zwaar afgestraft voor zijn rebellie tegen 

dee koning. Deze rebellie had de hertog bovendien nog eens al zijn schatten gekost 

diee hij eerder (weliswaar onder voorbehoud) aan zijn Sainte Chapelle had geschon-

ken.211 1 

Zoo is aan te nemen dat het handschrift als cadeau voor Charles en Katharine waar-

schijnlijkk tot in de zomer van 1412 in de maak is geweest maar dat de bestelling 

ervann is geannuleerd aangezien het als cadeau niet meer van node was. Het is toen 

vermoedelijkk in onvoltooide staat gebleven ... en vervolgens beschikbaar geweest 

voorr een volgende passende gelegenheid. 

*** * 
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