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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  LI . 
T H EE LIMBOUR G BROTHERS, T H E MINIATURIST S OF TH E TRES 
RICHESRICHES HEURES BV DUC DE BERRY ? 

ADDENDU M M 
Dee tekst is oorspronkelijk als lezing gehouden op het congres Medieval Manuscript Illu-
minationn in the Northern Netherlands in Utrecht, 10-13 december 1989, en daarna gepu-
bliceerdd in het congresverslag Masters and Miniatures. Proceedings of the Congress on Medieval 
ManuscriptManuscript Illumination in the Northern Netherlands, Utrecht 10 -13 December 1989, edited by 
K.. van der Horst and J.-C. Klamt, Doornspijk, 1991 (maar verschenen 13 maart 1992), 
109-116. . 
Inn een artikel in Master Drawings 2003 waarin hij de toeschrijving van een tekening met 
dee Bespotting van Christus in Kopenhagen als een vroeg werk van de gebroeders voor-
stelde,, verwierp Zeman de identificatie van ms fr. 166 met de opdracht van Filips de Stou-
tee aan de gebroeders in 1402. Naar zijn mening zou ms fr. 166 een tweede versie van de 
Biblee moralisée van de gebroeders zijn geweest, daterend uit ca 1405-1406. De relatie van 
dee tekening in Kopenhagen met het ms fr. 166 en de Belles Heures is interessant De teke-
ningg toont in mijn ogen tevens grote verwantschap met het Getijdenboek van de Brevier-
meester,, thans in de collectie van Alexander Acevedo in New York (CT Nijmegen 2005, 
400-403,, nr.116-117; Vte Sotheby, London, 1999, lot 43). 
Inn de catalogus bij de tentoonstelling in Nijmegen De Gebroeders van Limburg, Nijmeeg-
see meesters aan het Franse hof 1400-1416 (26-augustus -20 november 2005), schreef Rob 
Dückerss een hoofdstuk over de Bible ms fr.166 (85-95). Hierin kwam hij eveneens tot de 
conclusiee dat de Bible ms fr. 166 weliswaar niet identiek kan zijn met de bijbel die de Ge-
broederss Limburg voor Filips de Stoute hebben gemaakt, maar verwierp het auteurschap 
vann de gebroeders van ms fr. 166 niet Bovendien accepteerde hij de relatie met de bijbel 
genoemdd in het document van 22 mei 1407 niet In noot 16 merkte hij nog op niet te 
begrijpenn op welke gronden ik in mijn berekening tot een aantal van 782 dagen was geko-
menn die de gebroeders aan de bijbel werkzaam zouden zijn geweest Maar dat is eenvoudig 
beantwoord:: in het document nr. 46 (zie hier de Appendix I-A) werd gesteld dat de vier 
jarenn waren begonnen op 6 maart 1401 (mandement van Filips de Stoute die in die perio-
dee in het huis van Durant in het Cloistre de Notre-Dame verbleef). In tegenstelling tot de 
Geldersee documenten werden de Franse documenten niet opnieuw nagezien en getrans-
cribeerdd maar werden de teksten van Gorissen en Meiss weergegeven. De berekening van 
dee ratio dagen - aantal miniaturen die de gebroeders geschilderd zouden hebben of liever 
kunnenn hebben, is een beetje fancy. Zij werden alle dagen betaald, maar op zondagen 
haddenn zij uiteraard vrij evenals op allerlei andere feestdagen. Het aantal zondagen is be-
kend,, maar het aantal andere feestdagen niet Maar veel maakt het niet uit, evenmin het 
feitt dat de gebroeders ook in het vierde katern reeds de ondertekening hadden uitgevoerd 
maarr nog niet hadden ingekleurd, waarmee ik geen rekening zou hebben gehouden. De 
constateringg dat zij in meer dan twee jaar tijd minder dan 10 % van het totale aantal minia-
turenn van de bijbel hebben uitgevoerd spreekt voor zich. 

A DD NOOT 1 
Cazelless 1984, spec.195-197. 

A DD NOOT 3 
Inn de CT Nijmegen 2005, 336-341, nr.82-84 bracht Hamburger zijn toeschrijving van de 
miniaturenn van het missaal opnieuw naar voren. De stukken op de tentoonstelling en de 
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uitstekendee kleurenafbeeldingen bewijzen eens te meer dat het missaal werkelijk niets van 
doenn heeft met Gelre. Misschien moet de achtergrond van de kunstenaar in Spanje ge-
zochtt worden. De wapenschilden van Bourbon lijken, gezien de doffe blauwe kleur en de 
uniformee gouden lelies (goudverf, geen blad- of zogenaamd schelp-goud!), 19*  eeuwse 
vervalsingen.. De rood-blauw-zwarte penversiering (nligraanwerk) als opvulling in de ran-
denn is niet in het noorden te vinden maar wel bv in de Psalter-getijden van Giangaleazzo 
Viscontii  door Giovannino en Salomonc dei Grassi (1388-1391), Banco Rati 397 in de 
Bibliotecaa nazionale in Florence, zie Kirsch 1991. 

A DD N O OT 11 
Guiffreyy 1894-1896, II , 280, no. 1164: Item, en une layette plusieurs cayers d'unes tres 
richess Heures, que faisoient Pol et ses frères, tres richement historiez et enluminez; prisez 
Vcc liv.t ' Het betreft een toevoeging aan de invtntcdn apris décès van 1416. 
Layette:: De Laborde 1872, 357-358: "C'était un coffre, mais léger et de petites dimen-
sions,, plus particulièrement réserve a la conservation des papiers dans les archives." La-
bordee geeft een aantal voorbeelden o.a. het testament van hertog Philips van Bourgondië 
(1459).. Layettes waren ook in gebruik bij libraires voor het transport van katernen die 
werdenn afgeschreven, gedecoreerd, geïllumineerd en van histoires voorzien. 

A DD N O OT 25 
Dee twee gebroeders zijn hun werkzaamheden begonnen in het hotel van Philippe's lijfarts 
Jeann Durand in het Cloistre de Notre-Dame, onder het direct toeziende oog van de hertog 
aangezienn deze met zijn zoon Jean en zijn kleinzoon Antoine, vanaf 25 februari tot 30 
maartt daar zijn intrek had genomen. 15 augustus was hij daar opnieuw. Hij ontving er bij 
voortduringg gasten, onder wie ook Jean de Berry. Zo is het bepaald niet ondenkbeeldig dat 
Jeann de Berry een voorbezichtiging van zijn bijbel gegund is geweest. Het was gebruikelijk 
datt de canonici studenten als kostgangers in huis hadden. Picard 1910-1913, 52-53; Petit 
1888,322-325;; Mirot 1938,197; Zie nog Cazelles, 1972, 229-231. 

A DD N O OT 26 
Mett betrekking tot een correctie van de datering van het document van de tweede toe-
kenningg van 600 frs. aan Durant (ADCO B 1532, f. 323rv, Ree. gén. des Fin. 22-3-1402 -
30-9-1403)) zie de aantekeningen bij het betreffende document (no.57) in: A P P E N D D I I-
A A 

A DD N O OT 33 
Hierr zij nog een korte opmerking gemaakt over de benamingen van Bijbels waarmee 
altijdd geworsteld is. De mss fr.167 en fr. 166 worden sinds geruime tijd als Bibles moralisées 
aangeduid.. In de inventarissen uit 1420 en 1467 van Filips de Goede, is ms fr. 167 be-
schrevenn als Ta (belle) Bible historiée' (De Winter 1985, 263-264). Zoals Lowden heeft 
latenn zien is het eerste gebruik van de benaming van bibk moraüsée te vinden in het ms 141 
inn de Universiteitsbibliotheek in Gent, dat waarschijnlijk ca 1407-1420 in Parijs zou zijn 
gemaakt.. De tekst ervan komt overeen met die van mss fr.167 en 166. Zie Lowden 2000, 
22 -7 en voorts Durrieu 1895,103,114-118 en Avri l 1973, 91-93. 
Onderr een bibk historiée kan in principe verstaan worden dat het om een bijbel gaat die van 
illustratiess was voorzien, maar te zeggen welk type bijbel het is geweest zonder te beschik-
kenn over nadere gegevens is niet mogelijk. Ook de Franse bible van Jeanne de Bourbon 
werdd als een bibk historiée opgevoerd (Avril 1973,118). 
Wanneerr een bible is aangeduid als bibk historiak, lijk t sprake van de vertaling van de His-
toriaa scholastica van Petrus Comestor door Guiart des Moulins: "Bible historiale" De 
vertalingg was verbreid en er zijn tal van rijk geïllustreerde exemplaren bekend. Jean de 
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Berryy leende in 1383 een exemplaar van de koning dat hij de rest van zijn leven behield en 
waarinn hij zijn ex-libris liet schrijven. Het keerde na zijn dood terug in de koninklijke bi-
bliotheekk (Bibliothèque Nationale P ms fr. 20090) Zie ook Meiss 1969, 315 en CT Parijs 
2004,, nrs. 162 en 163. Vermoedelijk is van een dergelijk werk sprake bij het item in de 
inventariss van 1420: Item, ung autre gros livre nommé la bible historialx. .. .(zie De Winter 
1985,, 263). Een ander voorbeeld is te vinden in de inventaris van Charles V waar op de 
benamingg TJne Bible francois', de uideg was toegevoegd 'ou les Histoires scolastices', 
Delislee 1907, II , 20, nr.100. De kwestie van de benamingen van de bijbel werd ook be-
sprokenn door Dückers in de CT Nijmegen 2005, 87. 
Eenn vergissing tussen historiée en historiale is gauw gemaakt. 
Ziee APPENDIX I-B 

A DD N O OT 40 
Vann deze dri e andere schilders die aan de bijbel werkzaam zijn geweest werd aan Imbert 
244 fr s. betaald, Coene 20 frs. en Hainsselin 16 frs. Indien wij zouden aannemen dat zij 
allenn eveneens 10 sous parisien per dag hebben ontvangen, komen wij uit op respectieve-
lij kk 60, 50 en 40 dagen. Maar meer waarschijnlijk is dat zij elk voor een gelijk aantal dagen 
ingeschakeldd zijn geweest, nl 50 dagen, d.w.z. 7 a 8 weken. In dat geval hebben Imbert, 
Coenee en Hainsselin respectievelijk 12,10 en 8 sous parisien per dag ontvangen. Imbert 
kreegg het hoogst betaald, net zoveel als Jan Maelwael. 

Zoalss elders werd opgemerkt, is van deze Bijbel die aan Jean de Berry werd gegeven, geen 
spoorr teruggevonden in zijn inventarissen. Het zou betekenen dat hij de Bijbel onverwijld 
eenn goede bestemming heeft gegeven. Met het voorbeeld van Gui de la Tour du Pin, bis-
schopp van Clermont (1222-1286) in gedachte (zie Rouse en Rouse 2000,1, 51-71) zou ik in 
ditt verband willen herinneren aan het feit dat Jean de Berry in de Chartreuse in Champmol 
achterr het hoofdaltaar een altaar had gesticht gewijd aan Johannes de Doper dat hij niet 
alleenn met een flink bedrag had begiftigd maar tevens rijkelij k had laten uitrusten. Het was 
o.a.. voorzien van het bewaard gebleven Kruisigingsretabel van De Baerze en Broederlam 
(thanss in Dijon). Voor een uitvoeriger bespreking van deze "kapel', die in 1398 gewijd 
werd,, zou ik willen verwijzen naar Prochno 2002, 127-130. Zo is het bepaald niet ondenk-
beeldigg dat de Bijbel voor deze kapel bestemd is geweest Zie APPENDDt I-C 

11 The Tres Riches Heum 1969, Introd., 30: Letter of 14 February 1881 by Leopold Delisle 
(1826-1905),, administrateur general de la Bibliothèque Nationale to Henri de Bourbon 
(1822-1897),, due d'Aumale, 5th son of king Louis Philippe de Bourbon of France. In 1847 
thee due d'Aumale was governor of Algeria and defeated Abd-el-Kadr. In 1848 he was 
exiledd from France and stayed in England but was allowed to return in 1870. Thereafter 
hee was for a short time pretender to the throne of France. Before his death he bequeathed 
Chantillyy and his collection to the Institut de France. We should keep in mind the highly 
romanticc ambiance in which the due d'Aumale was living. 

22 There was some discussion about die suggestion of Delisle at that time. Bouchot hesi-
tatedd on account of the Italian character of the miniatures and was inclined to identify the 
Biblee fr.166 with the Bible mentioned in the document of 1407 (cf. n. 43 here) in which 
Jacquess Coene, Imbert Stainer and Haincelin de Haguenau are mentioned as illuminators. 
Hiss view met with littl e response. Bouchot 1904, 196-217. Besides there was die antago-
nismm on the Flemish and French Primitives between Hulin and his French confrères. 
Bellosii  1975, 24-34. Bellosi was the first who questioned the attribution to the Limbourg 
brotherss of a number of illustrations of die mondis (March, June, September, October 
andd December). On the grounds of the fashion worn by some figures he ascribed these to 
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ann anonymous master who worked on the manuscript before it was finished by Colombe. 
Cazelless 1976, 3-30. Cazelles reexamined the original order of the illuminations. König 
1976,, 96-123. König suggested a ,Zwischenmeister, who might be identified with an 
anonymouss master from the circle of King René. His comparisons with die illuminations 
inn the Livrt de lapropriiti  des choses in the Bibliothèque Nationale in Paris do not convince. 
Hulinn 1903,178. 

33 Hamburger 1988,7-44. 

44 Porcher 1953, 53. 

55 Meiss Limbourgs 1974,240-51; Dekissé 1970,206-12. 

66 CT Utrecht 1989, No.9, PL 9; Boon 1977,30-9. 

ii  Les BelksHeum 1974, PL 62 (fol. 138). 

»Gorissenn 1954,151-221. 

99 Durrieu 1904(B), 48: He colons blond, clair, léger et lumineus apparait dans les ceuvres 
d'artt italien'; Bouchot 1904, 196; Meiss Limbourgs 1974, 240-51. Meiss gave full attention 
too the Italian influences but was very restrained in his treatment of die northern influ-
ences.. Delaissé in his review of Meiss's book, criticized diis 'lack of balance' sharply. De-
laisséé 1970, 210. 

100 The Grand Chateau in Chantilly was rebuild in 1875-1881 for die Due d'Aumale, in 
Renaissance-stylee however, by die architect Daumet- Cazelles 1984 (B). 

111 Delisle 1884,106; Meiss Limbourgs 1974, 80. 

122 For a full description and discussion of the MS, see Durrieu 1904; Meiss Limbourgs 
1974,143-224,308-24,, plates 280-325, fols. l-24v; Les Tris Riches Ueures 1984. 

133 A number of MSS is known to have been in die possession of Jean de Berry, but are not 
mentionedd or are not recognizable in the extant inventories, see Meiss Late 1967, 309-318 
passim. . 

i++ Tris Riches Heum Heum 1969, Introd. 30; Delisle 1884,401-4. 

155 Porcher 1953; The Belles Heuns Heuns 1974; Meiss Limbourgs 1974,103-42, 331-6. 

166 Meiss Limbourgs 1974, 81-101, 342-3; Durrieu 1895,103,113-22,129-35; Durrieu 1922 
73;; Lowden 2000, 5, 251-284; Bouchot refused the identification: Bouchot 1904, 196, see 
alsoo n. 2; Porcher accepted the attribution of the first three quires to the Limbourg broth-
erss but denied die identification of the manuscript with the commission of the Bible of 
1402,, Porcher 1955, 91-2, no.188; Sterling accepted the attribution of the first diree quires 
off  die Bible fr.166 to the Limbourg brothers. However, he doubted the identification of 
thiss bible with die commission of 1402 and hypothesized diat it might have been a com-
missionn to the brothers by Philip the Bold, preceding die commission in 1402 to finish a 
biblee already begun by odier illuminators. 1 diink diis unlikely. The suggestion fr.166 was 
illuminatedd by die brothers not in Paris but in Dijon, I drink very unlikely. Sterling 1977, 
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415-29,, esp. 421. De Winter 1985, 107-111, 264-271. De Winter assumed that the three 
illuminatorss mentioned in the document of 1407 worked on the, now lost, second part of 
thee Bible described in the inventory of the library of Francis I in Blois in 1518. But, as we 
mayy read in the description, the second part was not illuminated but contained only in 
addition,, most interestingly, '„ . deux cayes du papie ou sont contenus la forme de faire les 
dictzz histoires'; Sterling 1977, 420, n. 17. For the parts of the MS ascribed to die kter 
painterss I would like to refer to König 1982, 188-9. The example of MS fr.166 was cer-
tainlyy MS fr.167 in the Bibliothèque Nationale a Paris, see Avri l 1973, 91-125. Sterling 
1987,150-5,, no.22: Bible Moralisée de Jean le Bon. 
Forr ms fr.167 see: APPENDIX I-B 

177 For example the lost Charter of the Sainte Chapelle in Bourges ca. 1405, the miniature 
addedd to the Petites Heures of Jean de Berry in the Bibl. Nat., Paris, MS lat.18014, fol. 288v, 
andd the lost 'Itinerary' in the Tres Beties Heures de Noire Dame in the Bibl. Nat., Paris, MS 
nouv.acq.latt 3093. Meiss Iimbourgs 1974, 102, 361, Fig. 387; 361, Figs. 404-5, 500-1. For 
otherr tentative attributions see Porcher 1953, 8. 

«« Delisle 1880, 283-93; Delisle 1884,106, 399-400. 

1 9Seen.l6. . 

200 See APPENDDXI-A 
Thee documents concerning the brothers were published on more than one occasion: Go-
rissenn 1954, 151-221; Cockshaw 1969, 122-43; Meiss Iimbourgs 1974, 67-81; Guiffrey 
InventairesInventaires 1894-96; Delisle 1884, 97-110, 281-92, 391-405; Sterling 1977, 415-29, esp. 419, 
n.. 15. Sterling noticed that Cockshaw in his publication of the documents (133-5), had 
omittedd the annotations in the margin of the documents Nos. 46 and 57. Meiss Iimbourgs 
1974,, 67-81 omitted these annotations also. For the sake of completeness I repeat here the 
respectivee passages according to Sterling: 
Too no.46: Super dictum magistrum JoDurant et caveatur de tempore dictorum III I anno-
rumm qui videntur incipere Vl a marcii MoCCCo primo. 
Too No.57: Super dictum magistrum Johannes Durandi prout in compoto precedent! 
fo.XIIIIx xx XI X pro aliis VI o fir. et caveatur quod dicta Biblia reddatur domino vel etc". 
Moreover,, the document is dated not 17 but 18 January 1404 (n. s.). 
Curiouslyy the fragment of the document No.46 Sterling quotes in his own text is at vari-
ancee with the text quoted in his note 15 and the text given by Cockshaw: 'd'achever et de 
continuerr les histoires' against 'parfaire les histoires'. 

TheThe Tres Riches Heures 1984, 63-5. The authors deny any relationship between the brothers 
Hermann and Jacquemin mentioned in the document 1399/1400 and the brothers Polequin 
andd Janequin mentioned in the document of 2 February 1402. I cannot agree with their 
extremelyy rigid interpretation of the documents. 

211 The imprisonment in Brussels, 2 May 1400: Cockshaw 1969 n. 20), 132, No.39; Meiss 
Iimbourgss 1974, p; 72; Aries 1960, 8; Scheller 1985,9, n. 20; Gorissen 1954, 162,168. 

222 Gorissen 1954, documents 189-221: Jean Malouel received a salary of 8 gros a day: doc. 
Nos.. 46, 52, 57; in 1401 his salary was raised to 12 gros: doc. no.66; after the death of 
Philipp the Bold he was retained in the service of John the Fearless, again at 8 gros: doc. 
nos.. 87, 96. After his death, Henri Bellechose from Brabant succeeded him as painter of 
Johnn the Feadess at a salary of 10 sous (tournaisis) a day, doc. no. 134. 
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233 Contract and first advance to Jean Durand, 9 February - 8 May 1402: Cockshaw 1969, 
133,, no.46; Meiss Limbourgs 1974, 72. Jean Durand got a first advance of 600 Fr. on 8 
Mayy 1402 to pay for the writing as well as the illumination of the Bible. The brothers were 
onlyy to illuminate the Bible, not to finish the writing. Beside that they were illuminators 
andd not writers, this may be deduced also from the rather high salary they received. Writ-
ingg obviously was less well paid than illumination. Jean L'Avenant, 'scriptor libtorum Re-
gis'' received a salary of only 4 sous a day (although this was in 1364), cf. De Winter 1982, 
787.. This interpretation is confirmed by a document of 1404 (Cockshaw 1969, No.57) 
wheree it is explicitly stated, that the task of the brothers was to illuminate the Bible ("pour 
laa perfeccion des histoires et enlumineure de certaine Bible"). 
Ass to the expression *Parfaire' I would like to remark this: Sterling 1977, 419 following 
Porcherr in his exhibition catalogue CT Paris 1955,91-2, No.188, is holding too strongly to 
thee expression 'parfaire' in the sense of continuing and finishing work already started by 
otherr artists. In my opinion this wording meant not so much that the brothers had to 
completee what other illuminators before them had begun (the writing of the Bible was not 
yett finished), as to perfect, to complete the Bible, when the writing had been done, with 
illustrationss and, if so desired, with other decorations. The verb 'to perfect' is still in use in 
Englishh in this sense. See also the latin word perficere. See also Lowden 2000,274; 
Dee Winter 1985, 288 n.15: Payment by Philippe le Hardi 4 July 1391 to Yvon le Gorgent, 
"escripvain,.... pour faire, accomplir et parfaire ung messel et ung breviaire ... tant d'escrip-
turee comme de enluminure et de relyeure ..."; Delisle 1,1868, 20: 
"Cestee bible est a nous Charles le cinquiesme de notre nom, roy de 
France,, et est en deux volumes, et la fimes faire et parfere." 
"Cestt livre nomme Rasional des divins ofises est a nous Charles le 
cinquiesmee de notre nom, et le fimes translater escrire et tout 
parferee 1'an MCCCLXXIIIL " 
"Cee livre du sacre des rois de France est a nous Charles le cinquiesme 
dee notre nom, roi de France, et le fimes conger, ordener, escrire et 
istorier,, 1'an MCCCLXV." 
Cockshaww 1969, No. 26,62. 

244 Advance to Durand for azure stone, 10 July 1402: Cockshaw 1969, 136, No.56; Meiss 
limbourgss 1974, 73. Payment for azure stone, 20 August 1402: Cockshaw 1969, 134, 
No.48.. In my opinion this document can be put in relation to this commission. 

**  Bonus, 12 January 1403: Cockshaw 1969,135, No.51; Meiss Limbourgs 1974, 73. 

266 Second advance to Jean Durand, 27 January 1404: Cockshaw 1969, 136, No.57; Meiss 
limbourgss 1974,73. 
277 Meiss Limbourgs 1974, 80. 

288 Delisle 1884,105,393; Meiss Late 1967, 257. 

MM De Winter 1985,61-7. 

*>> Durrieu 1895,114. 

311 Durrieu 1895,114; De Winter 1985, 262, No.40. 

322 Durrieu 1922,73; see also n. 2 and 16. 
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333 Durrieu 1895,102-3,113-22; see also n. 2 and 16. 

344 De Winter 1976, 677-684, spec. 679-680 in his calculation even arrived at 3,6 days for 
onee miniature! 
Meisss Limbourgs 1974, 84 came to 1,5 day. 

355 See also n. 9. 

366 Meiss Late 1967, 355, 399, n. 28, Fig. 323; Meiss Limbourgs 1974, 104, n. 126-7, 336, 
Fig.. 412. The border motif of the jugs threaded on a stern (sometimes half light, half dark 
orr in different colours) in The Belles Htures on fols. 84, 191, 209, and 215 is also to be 
foundd in the MS with a French translation of Valerius Maximus (Paris, BibLNat, MS 
fr.282),, foL 71, Meiss Limbourgs 1974, Fig. 414 and on fols. 28, 72v, 120v of a Book of 
Hourss (Paris, BibLNat, MS nouv. acq. lat 3107, of which Meiss attributed one foL to an 
associatee of the Boucicaut Master), Meiss Boudcaut 1968,128-9, Figs. 147, 213 and 216. 

Ass Meiss Limbourgs 1974, 104 stated, The Belles Heures and the Valerius Maximus also 
havee in common two other border patterns: a vibrant kind of meander (Fig. 411 and 413) 
andd a rather broad band with ivy (Fig. 492) which recur in New York, Pierpont Morgan 
Library,, MS M.515 (Fig. 412), Meiss Late 1967, 355, 399, n. 28, Fig. 323; Meiss Limbourgs 
1974,104,, n. 126-7. 336, Fig. 412. As MS M.515 in the Pierpont Morgan Library is in fact 
aa located and dated MS (i.e. Nantes 1402), it might be used as a possible starting point for 
groupingg other MSS in Nantes. The borders of diese MSS merit closer study; CT Dijon/ 
Clevelandd 2004, 80-81, nr.24, fol. 130v (color). 

377 Meiss Limbourgs 1974, 256-77. 

388 Martens 1929. The "Boccaccio' of Philip the Bold: 192-7, 241, n. 221; Meiss Limbourgs 
1974,, 287-90, 373-S, 383-4, discerned two masters and called them the Master of the 
Coronationn of the Virgin (Paris, BibLNat, MSS fr.12420 and fr.540), and the Master of 
Berry'ss Cleres Femmes (Paris, BibLNat, MS fr.598). De Winter 1985, 96-104, 206-7 
(No.9).. De Winter renamed the Maitre de la Couronnement as the Maïtre du livre Des 
femmess nobles et renommées de Philippe Ie Hardi (Paris, BN., Mss fr.12420 and fr.540). 
Sterlingg 1987, 273-9. Sterling baptised die masters Le Maïtre du Boccaccio du due Philippe 
Iee Hardi (fr.12420) and Le Maïtre du Boccaccio du due Jean de Berry (fr.598). 
399 De Winter 1985, 104 and 300, n. 74 disagrees with Meiss Late 1967, 152, n. 17 and 
Meisss limbourgs 1974, 287 who suggested that the inscription was a later addition. The 
textt on the phylacter is clearly in Dutch. According to De Winter it is in "bas-allemand" and 
hee read: 'Hort et wort'. Porcher 1953, 14 read: 'Hort het merk', which makes no sense. 
Thiss expression can be found often in the Bible for example Isaiah 1:10 "Hoort des 
Heerenn woord..." and Jeremiah 9:20 etc. 

**  Cockshaw 1969,138, No.66; Meiss limbourgs 1974, 141; Hulin 1908,186 and n.1. Hu-
linn used the publication of the document (with the erroneous date of 22 May 1404) by De 
Champeauxx and Gauchery 1894. So he wondered whether the date of 27 may 1404 men-
tionedtioned in the document, was right. 

411 Meiss Late 1967, 61 and n. 17: "Perhaps Philippe commissioned two copies of the Bible 
moralisee at the same time'. 

422 De Winter 1985,111, 264-271, No.41 
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«« As Hulin already supposed, Hulin 1908,187. 

444 Meiss Late 1967, 60-2. Bouchot's suggestion to attribute the Bible and the Tris Riches 
HeurestoHeuresto Jacques Coene, was never accepted. See also n. 2. 

455 Meiss Limbourgs 1974,251 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.2. 
LE SS TRES RICHES HEURES THE JEAN, DUC DE BERRY: U N DOCUMEN T 
POLITIQUE ? ? 

^ADDENDU MM  RIBAULT96.DO C 
Sindss de verschijning van dit hoofdstuk als aparte studie in 1996 (Les Tres Riches Heures de 
Jean,, Due de Berry: Un document politique? in: En Berry, du Moyen-age a la Renaissance: 
Pagess d'Histoire et d'Histoire de 1'Art. Mélanges offerts a Jean-Yves Ribault, Etudes réu-
niss par Philippe Goldman et Christian-E.Roth, Cahiers ̂ Archéologie et d'Histoire du Berry, 
novembree 1996 (hors série), pp. 109-114), zijn niet alleen een aantal nieuwe studies ver-
schenenn maar ben ik ook zelf op een aantal punten tot iets gewijzigde inzichten gekomen. 
Inn de volgende hoofdstukken zijn een aantal argumenten gerelativeerd en andere rechtge-
zett en is naar de nieuwere literatuur verwezen. 

Hett aanvankelijke optimisme over de constantie van de geadopteerde kleuren en deviezen 
enn de bruikbaarheid ervan moet enigszins getemperd worden en enige relativering lijk t op 
zijnn plaats. Het blijkt nu eens wel en dan weer niet het geval. Sommige kleuren blijven 
gehandhaafdd en keren telkens terug, andere blijken efemeer te zijn geweest. Zo lijk t het 
ookk gesteld te zijn geweest met de devises en de motto's. Veel van de kleuren en emble-
menn waren gelegenheidsversieringen die in sommige gevallen levenslang werden gevoerd. 
Dee meeste waren eenmalig en vaak de uitdrukking van een gelofte (in ridderlijke geest). 
Sommigee zonen namen zonder enige verandering de emblemen van hun vader over. An-
derenn kozen eigen emblemen, of een selectie of varieerden. Hadden zij succes dan bleven 
zee wat langer in gebruik. Meestal was dat niet het geval, maar soms werden ze op een later 
tijdstipp weer van stal gehaald. Het materiaal is zeer lacuneus bewaard gebleven en sommi-
gee devises zijn slechts uit geschreven bronnen bekend. In veel gevallen is de aanleiding en 
dee betekenis niet bekend. De overleving en de uitkristallisatie van de ordes van de Kouse-
bandd en het Gulden Vlies kan als zeet uitzonderlijk beschouwd worden. 

Sommigee devises werden door opvolgers overgenomen. Zo merkte Hablot 2001, 99 op 
datt Jean II de Bourbon (1427-1488) grotendeels de emblemen van zijn vader overneemt 
All  eerder hadden verscheidene nazaten van Jean I de Bourbon (1382-1434), gehuwd met 
Mariee de Berry (1400), het embleem van de beer geadopteerd (Hablot 2001, 97). Een hier-
vann was Louis I de Bourbon (+1486) die in 1450, evenals nadien zijn zoon Gilbert 
(+1496),, de beer als teken heeft gevoerd. (Hablot 2001,100). Het is derhalve bepaald niet 
onaannemelijkk dat ook de dauphin Charles (de latere koning Charles VII ) bij zijn verhef-
fingg tot due de Berry, integraal de kleuren en emblemen van zijn oudoom Jean de Berry 
heeftt overgenomen als tekens behorende bij de titels van due de Berry et d'Auvergne. 
Voertt hij aanvankelijk de kleurencombinatie rood-wit-blauw van de Berry, na de dood van 
zijnn vader en met zijn aanspraak op de Franse kroon, adopteert hij de kleurencombinatie 
rood-wit-groenn (perse) die zijn vader als koninklijke kleuren (in verschillende combinaties 
enn met zwart) in de periode ca 1380-1422 in gebruik heeft gehad. Daarnaast adopteerde hij 
hett embleem van de cerf volant dat zijn vader vanaf 1380 had gevoerd. Zie daarvoor 
Hoofdstukk 1.6 
Voorr de devises van de Bourbons zij dus nog verwezen naar: Hablot 2001,91-103. 

Watt ik zonder meer overeind zou willen houden is de identificatie van de bande blanche, 
hett partijteken van de Armagnacs op de Januari-miniatuur. Voor deze bande zij nog ver-
wezenn naar de publikatie van Slanicka 2002, 233-280, spec. 267-280 en 292-300 die onaf-
hankelijkk tot eenzelfde conclusie kwam (269). Definitief verlaten in de volgende hoofd-
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stukkenn is de optie dat de Tres Riches Heures een geschenk aim Jean de de Berry geweest 
zouu kunnen zijn. 

NB!!  In de noten zijn een aantal toevoegingen te vinden (gemerkt in grijs). 

Jee tiens ici a exprimer ma reconnaissance envers Pierre-Gilles Girault a Bourges (au-
jourd'huii  a Blois) pour sa bonne grace de corriger mon texte francais et de m'avoir trouvé 
dee la littérature introuvable. 

477 Wapens en emblemen van Jean de Berry in de Tres Riches Heures 
(Ed.. Meiss, Spectrum Utrecht / Antwerpen 1975): 
lv .. januari wapen (semé) baldakijn 
14vv Zodiac VE wapen (2 x) moderne 
26tt Annunciatie wapen (2x) moderne, zwanen, beertjes 
fütfüt beertje in marge 
38vv wapen (semé), zwaan, marge: beertje 
Sövv wapen (semé) 
611 r zwaantje in initiaal 
66vv beertje in initiaal 
75rr wapen Savoie (2x) 
112vv zwaantje in initaal, beertje in initiaal 
150rr wapen (moderne) 
158rr wapen Savoie 
173vv beertje in initiaal 
189vv wapen (moderne) 
195rr wapen (moderne) 

488 Guenée 1992, 84-85 sur la "cupiditas thezaurandi." 

4 '' Colenbrander 1991, 109-116; Colenbrander 1995,171-184. 

500 Colenbrander 1995, 171-184; Scher 1994, 31-37; si les médaillons et les miniatures du 
Rencontree et de 1'Adoration des Mages ont eu rapport au séjour de 1'empéreur Manuel 
Palaeologue,, 1'origine du manuscrit pourrait remonter au printemps de 1400 au plus töt. 

511 Baumstark 1995, 44-48. 

522 The Tres Riches Heum 1969, no. 5 (fol.4v); Lehoux III , 169; Hansen 1984, fig.32, 59-62; 
Hett gebfuik om ringen uit te wisselen en deze elkaar aan de vinger te steken bestond in 
dezee tijd nog niet. Zie: Voskuil 1975,47-79 en Apeldoorn 1925. 

533 Pour les chateaux de Dourdan et d'Etampes cfr. Lehoux II , 429; III , 255-6, 275; Cazel-
less et Rathofer 1988, 224-5. Volgens Gazelles en Mathofer 1984, 92 zou Jean dé Berry het 
slott Doatfdan aan Charles d'Odéans hebben beloofd bij zijn huwelijk met Bonne 
d'Atmagnac.. Maat een document of een verwijzing biervoor heb ik tot nog toe niet kun-
nenn terugvinden. 

544 Morand 1954, 54-61. Morand a propose qu'il y est représenté au fond du mois de mai la 
vill ee de Riom, capitale de 1'Auvergne et par la il entrevoyait que Ie couple au milieu pour-
raitt être Jean de Bourbon et Marie de Berry, mariés Ie 24 juin 1400 au Palais royal a Paris. 
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Lehouxx II , 433 n.1 a accepté cette suggestion sans tenir comptc de la date généralement 
acceptéee du manuscrit; 
Papertiantt 1952, 52 a reconnu ici le Palais de la Cite. 

555 II faut mentionner ici les études de Beaune 1981,125-146 et de Vaivre 1983, 92-95. 

566 Probablement ce prélat est son chanceiier Guillaume Boisratiet, 1'archevêque de Bour-
ges,, chargé de la publication et de 1'exécution du contrat de manage de Charles d'Odéans 
ett de Bonne d'Armagnac, Lehoux II I 169. 
CMtselett 1999,405-411. Hierin stelt hij voor (een suggestie van Howard Kaminsky, Simon 
Ctamaudd and the Great Schism, New Brunswick, 1983, volgend), in de prelaat aan tafel hij 
Jeann de Berry Simon de Ctamaud te zien, (1345-1423, évêque de Poitiers, aartsbisschop 
vann Reims, vanaf 1385 kanselier van Jean de Berry, 1405 conseiller de Louis d'Orléans, 
leidtt in 1409 de Franse delegatie op het concilie in Pisa, 1413 door Johannes XXII I tot 
cardinaall  verheven. Chatelet ging daarbij uit van een datering van ca 1414-1416 voor het 
handschrift. . 

577 Voor het motief van de gouden kroon met stralen cfr la miniature Le Roi David priant, 
Dee Hamel 1997, fig.176. 

588 Het gaat hierbij waarschijnlijk om de uitdrukking van een gelofte cfr. Nori 1982,1,233-
246,236:: op 21 maart 1413 kleedde Mcolö II I d"Este zich in het zwart met een rood kruis 
opp de borst en maakte hij zich op voor een tocht naar het Heilige Graf; 241-242. Van 15 
aprill  - 5 juli 1413 was hij op stap. Op 6 april scheepte hij zich in Venetië in en aangeko-
menn in Jeruzalem liet hij zich op de Golgotha door een van zijn gevolgslieden, Alberto 
Dallaa Scala, aan de linker ypet een gouden spoor aanbinden, waarbij hij verklaarde de 
anderee spoor voor zijn rechtervoet te reserveren voor een toekomstige pelgrimage naat 
Santiago. . 
Overr Niccoló II I d'Este 1383-1442: Dizionario biografico degli Italiani, 43, 1993, 396-403. 

599 On compare les deux serviteurs devant la table au festin d'Hérode dans Les Belles Heures 
1974,, foL212v. 

600 II n'est pas tout a fait évident de quelles lettres il s'agit. cfr. Imagination, vol. 11, 1996, 
288 (des lettres E et W ornamentées dans la Bible du roi Wenzel de Bohème a Prague). En 
toutt cas il ne s'agit pas des V et E (entrelacées) de Jean de Berry. Stirnernann 2004, 43 las 
«Vic». . 

611 Sterling 1987, respectivement 212, fig.124 et 215, fig.125: petit écu penché, 1'insigne de 
1'ordree de 1'écu d'or institué par ce prince en 1369, cfr. Vaivre 1972, 2-10. La forme est 
pourtantt différent. 
ZI EE voorafgaande Addendum. 

622 On compare les trompettes dans la decoration marginal des Heures de Bedford au Bri-
tishh Library, Londres, oü les drapeaux sont pourvus du mot PAIX, cfr. Backhouse 1990, 
(illustrationn sur la couverture). (Afb.1.2.18) 

«Durrieuu 1904 (B), 141. 

644 II tient une epée dont seulement la poignée et le pomeau sont visibles. Done il n'est pas 
unn fou de cour. Aux enfants et des fous il faut se garder de dormer des épées. 
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<"<"  Durrieu 1904 (B), 141, Laborde 1849-1852, t i l l , 70 no.5563, 77 no.5581; 79 no.5595; 
170no.5869; ; 
Jall  1872,492-494 (Devises); Beaune 1981,145. 
Ziee voorts HOOFDSTUK I.S alhier. In de Grandes Chroniques de France verlucht door 
jeann Fouquet (ms fr. 6465 BN Parijs) bevindt zich een miniatuur waar is uitgebeeld hoe 
koningg Charles V keizer Karel IV op een feestmaal onthaalde in zijn paleis. Onder trom-
petgeschall  komen voor de tafel twee dienaren schalen aandragen en de hofmeester met 
eenn stok in de hand houdt toezicht Hij draagt een grote witte sjerp schuin over de rug. 
Hett betreft echter niet de bande van de Armagnacs, aangezien hij over de rechterschou-
derr naar de linkerheup hangt, op de wijze van de bandelier dus, waaraan gewoonlijk het 
zwaardd hing, cfr Fouquet 1987,249, 260-263, Tafel 49 (fol.444v) (Afb.1.2.16-17). 

666 Mémoires de Pierre de Fenin 1837,16. 

677 Monstrelet 1857-1862,t. II 466. Apparemment il s'agit du fait qu'il avait depouillé de son 
heritagee son parent Géraud III , comte de Pardiac et vicomte de Fézenzaguet, qu'il fit 
mourirr en prison avec ses deux fïls. 

688 Spencer 1965, 496-7; Lehoux III , 168-9; Hansen 1984, 12-13 énumère d'autres occasi-
ons,, tres souvent des mariages, auxquelles on se présentait des heures. 

699 Champion 1911, 73; Laborde 1849-1852, t. III , 246, no.6177 (AN K 535). 

700 Laborde 1849-1852, t.111, 248, no.6190 (AN K.535) et 44, no.5463 (AN K.264). 

711 König 1991. 

722 Guenée 1992, 84 "initium peccati omnis superbia." 

733 Une autre allusion a la politique contemporaine dans Ie manuscrit est peut-être la plai-
santeriee dans la miniature du Chateau Mehun-sur-Yèvre oü on voit un lion sous un arbre 
danss lequel s'est réfugié un ours. Cazelles et Rathofer 1988 171 (fol.lólv) contestent qu'il 
s'agitt d'une allusion politique et soutiennent que c'est plutöt un singe qu'un ours. Mais Ie 
symbolismee animalier rappelle la miniature fol.2v dans Ie manuscrit BN Parijs fr.5733 de 
Jeann Petit, cfr. Guenée 1992, PI. VII . 
Ziee voorts de voorstelling van Johannes de Doper m de woestijn in de Bei/es Heures (The 
Qoisters),, fbL 211 Waar onder de boom waarin een beer is geklommen, een leeuw staat. 
Benn soortgelijke dierensymboliek is vermoed in de beer, leeuw en de hagedis / salamander 
(?)) op de miniatuur van de Ontmoeting van de Drie Koningen in de Tres Riches Heures, 
f.Slv,, als symbolen respectievelijk voor Jean de Berry, Jean sans Peur en Louis / Charles 
d'Orléans,, cfr Autrand 20000, 444-446 en Tesnière in CT Parijs 2004, 27. Zij zagen deze 
inn het kader van een lecture symbolique de 1'apaisement voulu par Jean de Berry/ Hoe 
dezee interpretatie dan weer te rijmen is met de symboliek van de 'cerf volant' en de latere 
datumm van deze miniatuur zoals hier in HOOFDSTUK 1.6 naar voren wordt gebracht, is 
problematisch. . 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK  13. 
DEE KALENDE R VA N DE TRES RICHES HEURES 

744 Volgens Cazelles en Rathofer 1988, 13 werden de voorstellingen van de zonnewagen 
steedss door dezelfde miniaturist uitgevoerd. Er zijn echter lichte verschillen te ontdekken 
inn compositie en factuur op grond waarvan aangenomen moet worden dat er toch ver-
schillendee handen aan het werk zijn geweest Op bijvoorbeeld de maanden februari en 
maartt heeft het voorste paard het hoofd afgewend. Er zijn echter aan de hand van de 
verschillenn nauwelijks groeperingen te maken. 

755 Cazelles en Rathofer 1988; 
Meisss 1974, 310 gaf een tabel van een aantal variaties in de elementen van de kalender. 
Inn hun commentaar bij de facsimile-uitgave hebben Cazelles en Rathofer 1984, de pagina's 
vrijj  nauwkeurig beschreven, zij het dat zij aan de heiligen en de feesten zelf weinig aan-
dachtt hebben besteed en een transcriptie achterwege hebben gelaten. 
Voorr een synopsis van de kalender zij verwezen naar het hier bijgevoegde schema 
APPENDDtt  I-H.SCHEMA.KA1ENDER.TRH.XL S 

766 Alexander 1992,40; Byrne 1984,118-136; Calkins 1978, 61-70; Calkins 1979, 3-83; 
Farberr 1993, 21-39. 

777 Cazelles en Rathofer 1984, 50-53. 
Bijj  de verticale kolommenindeling is niet altijd sprake van dubbele lijnen. De derde en de 
vierdee kolom zijn gewoonlijk gescheiden door een enkele lijn en f.8r (tekst augustus) heeft 
111 kolommen (voor de S-aanduiding van de heiligen). De miniatuur van januari is even-
eenss een uitzondering: de voorstelling werd niet alleen verbreed maar ook aan de onder-
zijdee vergroot. 

788 De derde katern bestaat uit twee dubbelbladen: foL14v bevat de Zodiac-figuur, de rest 
vann de pagina's is blanco gelaten. 

799 Cazelles en Rathofer 1984, 50-53 noemden fol. 205recto en verso als voorbeelden van 
voorgelijndee bladen zonder tekst. De enige uitzondering hierop is fol.90rb die 23 regels 
bevat t 
Mett betrekking tot de techniek van het liniëren kan nog verwezen worden naar de vermel-
dingg in de inventaris van Nicolas de Baye's inventaris uit mei 1419: no.419 Item, j tableau 
dee bort a regier parchemin, prisie xij d, Baye 1885-1888, Ixxvii . 

800 Het feit dat de dubbele vertikale rode kandijnen op de verso's in de eerste katern op alle 
folio'ss identiek zijn, zou tegen een vervanging van de folio's met januari-augustus en april-
meii  pleiten. Het is echter heel voorstelbaar dat het hierbij gaat om de vier folio's van het 
oudee tweede katern (oorspronkelijk bestemd voor de maanden september tot en met de-
cember)) waar de miniaturen nooit waren ingeschilderd. 

811 De indeling in tien kolommen op dit laatste blad wijkt weliswaar af van die in katern 2 
diee 9 kolommen toont. Het gaat echter om een detail evenals de lij n die in het midden 
overr de hele hoogte doorloopt 
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822 Cazelles en Rathofer 1984, 55-56. De relatie van dit ms lat 757 tot Frankrijk verdient 
hoognodigg nadere studie. Zie ook Manion 1995, 160 n.7 en n.36 en voorts Kirsch 1991, 
Suttonn 1982, CogÜato Arano 1970, Tassetto 1998. 

833 Meiss 1974,178-179. 

844 Opmerkelijk genoeg vermeldde Meiss 1974, 310 een aantal van deze onregelmatigheden 
maarr kennelijk zijn deze aan de aandacht van Cazelles en Rathofer ontsnapt 

855 In het licht van onder anderen Farber 1993 kan Meiss' voorstelling van de gang van 
zakenn waarbij handschriften geheel onder leiding en toezicht van de miniaturisten van de 
grotee "histoires" tot stand zouden zijn gekomen, zonder meer als achterhaald worden 
beschouwd,, cfr. Meiss 1969, 337-8 (weliswaar met betrekking tot de Tres Belles Heures de 
Notree Dame): "...Master of the Parement de Narbonne, a painter rather than a professio-
nall  miniaturist, directed the beginning of the illumination. He established the design of the 
folioss and allocated to three or more assistents the painting of the vines and the angels in 
thee borders, the initials and the bas-de-page." Ook Byrne 1984 en Manion 1995, 147 wa-
renn nog de mening toegedaan dat de schilders van de histoires (de Gebroeders Limburg) 
bemoeieniss hadden gehad met de layout van het handschrift.. 

866 Cazelles en Rathofer 1984,55-56. 
Ookk de Petites Heures en de Belles Heures bevatten nog dergelijke beschermbladen; 
Meisss 1974, 335 hierover met betrekking tot de Belles Heures; alsook Plummer 1973. 
Inn de Bedford Hours worden de full-page illustraties van onderwerpen uit het Oude Tes-
tamentt telkens gevolgd door een blanco blad, cfr Backhouse 1990, 32 (de opbouw van de 
katernenn in dit handschrift is mij niet bekend). 

877 Leroquais 1927-1943, i-lxxxv. 
Cazelless en Rathofer 1984, 35-39. 

888 Cazelles en Rathofer 1984,56. 

899 De toepassing van de drukkunst heeft ongetwijfeld in sterke mate bijgedragen aan de 
standaardisering. . 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUKK  1.4 
D EE TRES RICHES HEURESx OORSPRONKELIJ K E EN PSALTER-HEURES? 

900 De tekst op f.51r is van later datum cfr Cazelles en Rathofer 1984, 85; de bladen werden 
evenminn van kantlijnen of liniëring voorzien. 

911 Cazelles 1976, 29 "Tardivement réunies au manuscrit avec lequel elles n'ont pas de 
lien.""  Autrand 2000, 446-449 zag in deze reeks "la dimension politique de rhumanité" 
(watt dat dan ook mag inhouden). 

922 Meiss Late 1969, 154-155. Meiss heeft kennelijk wel een vermoeden gehad dat er iets 
vreemdss met de Tra Riches Heures aan de hand was. Zo stelde hij dat er sprake is geweest 
vann een "altered plan" in welk kader hij onder andere meende, op grond van een licht 
stilistischh verschil, dat Paul van Limburg het oorspronkelijke blad met de Aanbidding zou 
hebbenn vervangen door het huidige blad. Zijn argumenten zijn echter weinig overtuigend. 

933 Meiss Limbourgs 1974, 155, 459 note 328. Meiss' argument is een argument uit het 
ongerijmdee zoals Cazelles en Rathofer opmerkten, Cazelles en Rathofer 1984, 83-86,104. 

944 Durrieu 1904(B), 28-31,119; Leroquais, Psautiers 1940-1941, II , 13-17 no.255 Psautier 
aa 1'usage de Parijs, dit Psautier de Blanche de Castille et de Saint Louis, XlII e s., l re moitié 
.. Dit handschrift bevat een serie van 22 pagina-grote miniaturen op een gouden fond. 17 
ervann bestaan uit telkens 2 medaillons boven elkaar. In totaal gaat het om 39 voorstellin-
gen. . 
Ookk Kauffmann 1977, 249-260 vermeldde de mogelijkheid dat de Val van de engelen in 
dee Tres Riches Heures met de traditie van de psalterillustratie verband heeft gehouden, zon-
derr er verder op in te gaan en er consequenties aan te verbinden met betrekking tot de 
eventuelee bron van de voorstelling van Meester Bertram. 

955 Doutrepont 1906, inventaris van Philips de Stoute uit 1404, no.26 (f. 18); Dehaisnes 
1886,, 839; Peignot 1841, 55-6. 

966 De Winter 1985, 128 no.26: Inv.1420 no.28 (Doutrepont 1906 no.28; Colbert 500, 
no.1277 f.36v); maar aanknopingspunten zijn er in feite nauwelijks; bij de een zijn de sloten 
vann goud, bij de ander van verguld zilver; het zij de beschrijvers vergeven. De Winter 
vermelddee niet dat Doutrepont 1906 item 28 in de inventaris van 1420 daarentegen vra-
genderwijss verbonden had met een van de Deux grands livres d'Heures de Notre Dame 
etc.. (nos. 4 en 5 in de inventaris van 1420; De Winter 1985,184, no.24 en 25) die De Win-
terr juist meende te mogen identificeren met de Grandes Heures van Philips de Stoute in 
Cambridgee en Brussel De suggestie van Doutrepont lijk t inderdaad niet van toepassing 
aangezienn de een als groot en de ander als klein werd gekwalificeerd. 

977 Doutrepont 1906, Inventaris van 1420: 
-- 9 no. 14: "Item unes autres petites heures de Nostre Dame en latin et flament ... et y a 
XVI II  feuillez au commencement historiez d'un des costes ..." 
- 122 no. 18: "Item, Unes Heures Nostre Dame ....et apres ledit kalendrier y a VT feuillez 
historiez..." " 
-- 14 no.23: "Item, ung autre livre, par maniere d'Eures, ... armoies de France et de Flan-
dress ..., et apres Ie kalendrier y a a XIII I feuillez historiez d'un coste; et se commence Incipit 
Innarium,, et se fine Hoc quod dicit lectio." 
-144 no.25: "Item ung psaultier ... et apres Ie kalendrier y a a V feuillez historiez..." 
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-- 14 no.26: "Item un autre livre couvert de drap de soye vermeil, armoye des armes de feu 
maditee dame, et est par maniere de Heures, tout historie des sains et de saintes; et se 
commencee apres Ie kalendrier la gesine sainte Anne." 
Inn de inventaris van 1405 is dit handschrift waarschijnlijk vermeld als: "I aultre livre ou-
quell  Ie kalendrier est au commenchement, et apres y sont plusieurs ymaiges de Nostre 
Seigneur,, Nostre Dame et plusieurs sains et saintes sans escripture." 
(cfrr CT La passion des manuscrits enluminés, Bibliophiles francais: 1280-1580, Bibliothè-
quee Nationale, Parijs, 1991, 12-13, no.1 BN Parijs ms n.a. fr. 16251, Hainaut vers 1280; 
Smeijerss 1998, 148; A.Bram, Das Andachtsbuch der Marie de Gavre, Parijs BN ms 
n.a.fr.. 16251. Buchmalerei in der Diözese Cambrai im letzten Viertel des 13Jh., Wiesba-
den,, 1997. 
-- 18 no.36: "Item, ung psaulrier d'ancienne facon dont Ie calendrier est historie des XI I 
moiss et des XI I signes et es DC feuillez apres sont DC histoires de Dieu et de Nostre Dame 
...""  Dit handschrift heette in de inventaris van 1404 "Ung psaultier ancien a lettre d'or et 
d'asurr et a ystoires d'or." In de inventaris van 1477 werd het boek opeens als een "Breviai-
ree d'ancienne lettre" gekwalificeerd, indien het althans om hetzelfde handschrift ging. 

Voortss in de Libraire royale du Louvre 1373-1424 bij Deüsle 1881, III , 117-128, psalters: 
nos.. 47 (Psautier: "... grant quantite dtüstoires au commencement du dit livre..."), 50, 55, 
60,, 61, 62 ("Un tres bel psautier... et apres a vint pages historiees de la creacion du monde 
ett de la vie de Nostre Seigneur..."), 66, 67; Heures: no.268: "Unes plus grans heures de 
Nostree Dame ou est au commencement Ie kalendrier, et pluseurs histoires de pluseurs 
sains,, et est Ie psautier devant les dictes heures, et pluseurs autres oroisons apres." 

988 Leroquais 1940-1941, II , 144, no.375, Meiss Late 1969, 135-154, 331-332. In dit psalter 
iss voor de thematiek van de voorstellingen teruggegrepen op het Brtviain de Belleville, waar 
eveneens,, weliswaar in de kalender, profeten en apostelen tegenover elkaar zijn gesteld. 
Meisss rept met geen woord over het fenomeen op zich van een serie grote miniaturen in 
hett begin van het handschrift. Hij zag het als een uitzonderlijke vernieuwing. Het was dus 
veeleerr een voortzetting van een traditie. De tegenoverstelling van profeten en apostelen is 
ookk te vinden in de kalender van de Grandes Heures van Jean de Berry , zie: P.Cockshaw, 
Lee Bréviaire de Belleville (BNParijs, MSS latins 10483-10484): Problèmes Textuels et Ico-
nographiques,, Medieval Codicology, Iconography, Literature and Translation. Studies for 
KLVall  Sinclair, ed. by P.ILMonks and D.D.R.Owen, Leiden, 1994, 94-109. Voorts ook nog 
inn de Sobieski Hours. 
Ikk wil hier nog een probleem signaleren met betrekking tot het psalter van Beauneveu. In 
dee beschrijving is sprake van 'histoires'  maar in het handschrift zelf zijn figuren van pro-
fetenn en apostelen afgebeeld en geen *histoires'. Zoals bekend werden onder liistoires' 
verhalendee voorstellingen met meerdere figuren verslaan. Hier zijn figuren van eenzame 
profetenn en apostelen voorgesteld. Bovendien is sprake van "pluseur s histoires" maar in 
werkelijkheidd gaat het om wel 24 figuren. Enige aarzeling bij de identificatie van het psal-
terr in de BN Parijs ms fr. 13091 met dat beschreven in de inventarissen van Jean de Berry 
(1402:: nr. 1049; 1413: nr. 906; 1416: nr. 483) is dus op zijn plaats. 

999 Leroquais 1940-1941, I, lxxxvi-xc; Leroquais, Livres d'Heures 1927, I, i-lxxxv. Het is 
merkwaardigg dat dit aspect van de series met grote histoires zonder tekst in deze hand-
schriftenn niet sterker de aandacht van Leroquais heeft getrokken. Maar zijn belangstelling 
gingg tenslotte vooral uit naar de teksten. 

iooo Durrieu 1911, 500-555. 
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1011 De idee dat het Psalter van Bonne de Luxemburg in The Cloisters geïdentificeerd zou 
kunnenn worden met het handschrift beschreven in de genoemde inventarissen van 1404 
enn 1420 is aantrekkelijk maar wordt gehinderd door de vermelding van de aanwezigheid 
vann heures en het ontbreken van de vermelding van een psalter in de beschrijving. Delisle 
1868,, I, 18 onderkende een mogelijke relatie met een van de vier boeken van Bonne de 
Luxembourgg beschreven in de inventaris van Charles V, in het bijzonder no.250 en het 
handschriftt van Bonne, toentertijd in bezit van A.Firmin Didot en thans in The Cloisters. 
Cataloguee A.Firmin Didot, 1882, 5-10 no.3; Delisle noemde dit handschrift opmerkelijk 
genoegg een "belles heures." 

1022 Delisle 1868-1881, II I 127 no.234 "Les heures de pluseurs festes de 1'an, auquel livre fu 
ostee un psautier pour Ie roi, histoirees et enluminees." 
Manionn 1995, 147-161, besteedde uitvoerig aandacht aan de illustratie van de psalter-
tekstenn in de Tres Riches Heures zonder zich van de hier aan de orde gestelde problematiek 
bewustt te zijn geweest. 

1033 Er is in de Tres Riches Heures in die zin dus geen sprake geweest van een "altered plan" 
off  een "novelty" zoals Meiss Limbourgs 1974, 144-145 maar al te graag zag. Veeleer is dus 
aann te nemen dat de grote miniaturen naderhand zijn verspreid over het handschrift. Ook 
zijnn bewering (p.145) dat de Tres Riches Heures met de Zodiacfiguur geen voorbeeld heeft 
gesteldd is niet geheel juist: in de weliswaar latere, gedrukte getijden van Pigouchet en Si-
monn Vostre (eind 15dc eeuw) werd een soortgelijke figuur opgenomen. De relatie is dus 
heell  wel bekend geweest, cfr Wieck 1997-1998, 36-37, Cazelles en Rathofen 1984, 123-
124.. De vermelding van de Dies Aegyptiaci in de kalender lijk t met deze figuur verband te 
hebbenn gehouden, cfr O.Neugebauer, Appendix C in: Meiss Limbourgs 1974, 421-432, 
spec.. 430-2; 

Eenn interessant voorbeeld van een dergelijke figuur uit de eerste helft van de 15*= eeuw is 
tee vinden in het handschrift in het Wellcome Institute, London, ms.49 (Apocalypse), f.43v. 
Cataloguee of Western Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical 
Medicall  Library, by SJVJ.Moorat, I. Mss written before 1650 A.D., London 1962, 32-37, 
no.44 The Apocalypse. 

1044 Cazelles en Rathofer 1984,177 n.91. 

1055 Meiss Limbourgs 1974,167-168. 

1066 Alexander 1980, no. 17; Alexander, The Limbourg Brothers and Italian art: a new 
source,, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 46,1983, 425-435; Alexander 1992,141-143; 
Reauu n 1957, 435-436; Schiller 2 1968 66; Waal 1982, 73D 31 31; 
Dee verschillen tussen de miniatuur en het fragment in de Wallace Collection zijn echter 
dusdanigg dat de veronderstelling van Alexander dat dit blad bekend is geweest aan de 
miniaturistenn en mogelijk het voorbeeld is geweest, niet overtuigend is. 
Dee scene komt verder nog voor in: de Belies Heures f.l23v, Heures, BN Parijs, Rothschild 
2534,, f.124 (König 1982, Abb.7); Heures, Baltimore Walters Art Gallery ms no.221, f.10 
(Königg 1982, Abb.270); Heures, Pierpont Morgan Library ms 263, f.1 (König 1982, 
Taf.1688 Abb.331); Heures, Pierpont Morgan Library M.190, f.42 (Plummer 1982, no.29 
afb.kleur). . 
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1077 Mciss Limbourgs 1974, 167-168, 171-2. Volgens Mciss zouden zij onderdeel hebben 
uitgemaaktt van het zogenaamde "altered plan." Meiss verwees slechts naar het Evangelie 
vann Johannes (18,4-6) als bron. 
Dee miniatuur Ego sum zou weliswaar geen bladvullende voorstelling zijn geweest zoals de 
voorstellingenn van de drie koningen. Dat de Overbrenging van Christus eveneens tot deze 
reekss zou hebben behoord betwijfel ik gezien de nauwe stilistische banden met de vijf 
anderee scenes uit de Passie (de Geseling, Christus verlaat het pretorium, de Kruisdraging 
enn de Kruisafneming) die alle (op de Overbrenging na) de reguliere kantlijnen van de 
tekstpagina'ss tonen. 

«  Alexander 1992,141-142. 
Mett betrekking tot het Speculum Humanae Salvationis zie: Pédrizet 1908, Breitenbach 
1930,, Wilson & Wilson 1984 en B.Cardon, Manuscripts of the Speculum Humanae Salva-
tioniss in the Soudiern Netherlands (c.l410-cl470). A Contribution to the Study of the 
15thh Century Book Illumination and of the Function and Meaning of Histocial Symbolism, 
Loww Countries Series 6 (Corpus of Illuminated Manuscripts), (Peeters) Leuven, 1996. 
Inn de Bedford Hours is de scene Ego sum in een van de medaillons naast de grote scene 
vann de Gethsemane op f.208 te vinden; in de Sobieski Hours komt ze niet voor. 

1099 Backhouse 1990, 24, 32; Spencer 1966, 497 nam naar aanleiding van Rowe's ontdek-
kingg (1962) van een mogelijke relatie tussen de miniatuur met de historie van Clovis en 
Johnn Lydgate's Mumming of Windsor opgevoerd voor Henry VI in 1429, aan dat wellicht 
soortgelijkee Engelse of Franse mysterie-spelen ten grondslag gelegen zouden kunnen heb-
benn aan de vier miniaturen aan het begin van het handschrift. 'Terhaps in the choice of 
thee story of the Ark and the Tower of Babel there is a subtile hint that he [Henry VTJ wil l 
bee expected to restore order to the 'confusion of tongues' in France. Whatever their sig-
nificance,, these five important miniatures were neither ideologically nor physically a part 
off  the original book." 
Inn de Bedford Hours zijn het antitype en de prototypes van cap.II met de Verleiding van 
Evaa samengevoegd met de prototypes van cap.I en omvatten de Schepping van Adam tot 
enn met zijn dood. Cap.VIc De Toren van Baris (prototype van de Verloving van Maria) 
werdd vermoedelijk in de beter bekende toren van Babel getransformeerd (die namelijk niet 
voorkomtt in het Speculum). De tweede voorstelling van de Ark van Noach met de ont-
schepingg en de Bespotting van Noach was waarschijnlijk het prototype (XLXc) van 
cap.XDCC met het antitype van de Bespotting van Christus. 

1100 De titel Ontmoeting van de drie koningen zou derhalve gecorrigeerd kunnen worden in 
"Dee wijzen zien een ster." Het is niet erg waarschijnlijk dat ooit alle voorstellingen of zelfs 
slechtss de 45 antitypen van het Speculum in psalters of getijdenboeken werden opgeno-
men.. Dit zou alleen het geval geweest kunnen zijn bij de Grandes Heures die 45 grote minia-
turenn bevatte. Veeleer ging het om een keuze. Ook voorstellingen uit andere bronnen 
kondenn kennelijk naar wens worden toegevoegd. In de Bedford Hours werd bijvoorbeeld, 
mett een speciaal oogmerk, een voorstelling uit de Legende van Clovis en de Fleur de lis 
toegevoegd. . 

1111 Aan de relatie tussen de Tres Rkhes Htures en de Bedford-meester hebben Reynolds 
2005,, 526-533 en Stirnemann en Rabel, 2005, 534-5538 recentelijk opnieuw aandacht be-
steed. . 

1122 Pédrizet 1908, 154-158 wees er op dat ook in het Passie-officie (in feite de Lamentaci-
oness in passione ihesu xristi fili i sui volgens König 1998, 105) en elders in het verloren 
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deell  in Turijn van de Tres Belles Heures de Notre Dame een aantal voorstellingen geba-
seerdd werd op het Speculum Humanac Salvationis en corrigeerde daarmee een aantal in-
terpretatiess van Durrieu. 

1133 Zie voor deze bijbel: APPENDIX I-C 
Ziee voor de Grandes Heures van Jean de Berry nog Colenbrander 2005,225-233. 

1144 Opmerkelijk genoeg stemt het aantal van 45 exact overeen met het aantal hoofdstukken 
vann het Speculum Humanae Salvationis. Het kan uiteraard toeval zijn. 

1155 Pacht 1956, 149-161; Chatelet, L'ige d'or 2000, 142 meende in het voorkomen van de 
grotee verdwenen miniaturen in de Grandes Heures van Jean de Berry een analogie aan de 
TresTres Riches Heures te zien. Dit is 
plausibel.. Maar zijn opmerking lijk t weer enigszins in tegenspraak met hetgeen hij 189 
noott 18 opmerkte waar hij zijn twijfel uitsprak ten aanzien van de suggestie van Norden-
falkk en Pacht dat de Kruisdraging in het Louvre een van deze grote miniaturen geweest 
zouu kunnen zijn. Zijn bezwaren zijn echter niet van dien aard dat de suggestie van Nor-
denfalkk en Pacht terzijde kan worden geschoven. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.5 
DEE DESTINATAIRE S VA N DE TRES RICHES HEURES 

1166 Het probleem zowel bij de eerste mogelijkheid (namelijk dat Jean de Berry het ten ge-
schenkee heeft gekregen) als bij de tweede (dat hij het voor zichzelf heeft laten maken), 
vormtt het voorkomen van het Palais de la Cité (juni) dat altijd koninklijk bezit, en bovenal, 
hett symbool van het koninklijk gezag is geweest. 

1177 Durrieu 1904(B), 141, PLV; 
Jall  1867,364-368: Charles VI : blanc, vermeil, vert, noir; 
Gay:: 1887,457: 
13933 4 couleurs (niet gespecificeerd) 
13966 3 couleurs: blanc, vermeil, noir 
13988 4 couleurs: vermeil, vert, blanc, noir 
14044 4 couleurs: blanc, vermeil, vert, noir 
14088 4 couleurs (niet gespecificeerd) 

Uitt de rekeningen van het hotel van Isabeau de Bavière blijkt dat de "vier kleuren" ook 
haarr "voorkeur" hebben gehad, cfr Gibbons 2000, 384-5 en n.54. 
Hett is aan te nemen dat het bij deze vier kleuren in feite ging om de kleuren van de ko-
ninklijkee familie. 

Alss voorbeelden kunnen genoemd worden: de franje van de troonhemel van de koning op 
dee miniatuur waarop Salmon de koning zijn Dialogues aanbiedt, BN Parijs ms fr. 23279 
f.2,, cfr. Roux 1998, PL1.; de wimpel en de franjes met koninklijke kleuren van het pavil-
joenn op de miniatuur in de "Justification de monseigneur Ie due de Bourgongne" van Jean 
Petitt uit de zomer van 1408 die in drie copieën bekend is, cfr Wien, Oesterreichische Na-
tionalbibliothek,, cod.2657, foLlv; Baumstark 1995, fig.10; Nordenfalk 1977, 323-341; 
Guenéee 1992,180-201,fig. VI,VI L 
Ziee verder nog CT Parijs 2004,375-379 Annexe I. 

Dee maréchal op het joyeau van het Goldenes Rössl in Altötting is gekleed in een witte 
goudgezoomdee rok met een groene omslag. Zijn hozen zijn rood en en wi t Hij draagt 
verderr een blauw, goudgezoomd manteltje met een driebladmotief, Baumstark 1995, 
Taf.1,8,12,15. . 

Rood,, wit, zwart en goud zijn overigens ook de kleuren van de Orde de 1'Etoile geweest, 
gestichtt door Jan de Goede op 6 november 1351 in antwoord op de Engelse Orde van de 
Kouseband.. Zie de afbeelding van het feestmaal van deze ridders in de Grandes Chroni-
quess de France, BN Parijs ms fr 2813, fol.394r, Dupont en Gnudi 1954, 42: de ridders 
droegenn een witte wambuis, een rode mantel met vair gevoerd en op de borst een zwarte 
sterr met een gouden hart De tafeldienaren en muzikanten droegen combinaties van de 
kleurenn rood, wit, zwart, grijs en donkergroen. 

1188 En bijgevolg ook de andere samenhangende miniaturen van augustus en april-mei zoals 
eerderr aangegeven. 
Stirnemannn en Villela-Petit wezen op de vermelding van saint Albert op het einde van de 
litaniess des confesseurs (fol.73). Naar hun mening betreft het Albert van Sicilië (+ 1306), 
eenn carmeliet die vereerd werd vanwege de vele wonderen en genezingen die hij had 
verrichtt Ofschoon hij pas formeel in 1476 werd gecanoniseerd, was zijn verering reeds 
directt na zijn dood op gang gekomen. In 1411 was op instigatie van Jean Ie Gros, overste 
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vann de orde, op het generale kapittel in Bologna, "une fête par devotion" van saint Albert 
ingesteld.. Zij veronderstelden dat de aanwezigheid van saint Albert in de Tres Riches Heures 
waarschijnlijkk als de oudste getuigenis van de instelling van het feest van Albert gezien kan 
worden.. Daarmee zou deze vermelding ook een datum post quem verschaffen voor de 
werkzaamhedenn aan de Tres Riches Heures (althans voor dit gedeelte, zou ik daar aan willen 
toevoegen). . 
Less Tres Riches Heures du due de Berry et renluminure en France au début du XVe siècle, 
préf.. de Francoise Autrand, textes par Patricia Stirnemann, Inès Villela-Petit, avec la colla-
borationn de Emmanuelle Toulet, Somogy editions d'art / Musée Condé, Chateau de 
Chantilly,, (31 mars au 2 aoüt 2004), 48. 
Zijj  verwezen nog naar Père B.Zimmermann in: F.Cabrol, H.I.Marrou, HXeclerq, Dic-
tionnairee d'archéologie chrétienne et de liturgie, 15 vols. (30 vols), Paris, 1907-1953, II , 2e 

partie,, col.2166-2175, m.n. 2173. Zie voorts LCI, IH , 5, (1973), 75 Albertus Siculus. 

1199 Bij de intocht van de Armagnacs in Parijs op 31 augustus 1413, na de val van het regi-
mee van de Cabochiens en de vlucht van Jan zonder Vrees, droeg iedereen in de stad mut-
senn en kaproenen mi-parti rood en zwart, de kleuren van de koning en van de dauphin 
Louiss de Guyenne. De dauphin liet de prinsen bij hun intocht korte paarse manteltjes 
zonderr mouwen, zogenaamde "huques", met gouden takjes met bladeren en het devies "Ie 
droitt chemin" in parels erop geborduurd aanreiken. Jean de Berry had zich daartoe reeds 
opp 21 agustus stoffen laten aanschaffen, cfr Lehoux 1966-1968 III , 324-5. Ten tijde van de 
Cabochienss had iedereen in Parijs witte mutsen en kaproenen gedragen. Hoezeer al deze 
zakenn met argus-ogen werden bekeken, blijkt wel uit het incident waarbij de dauphin voor 
eenn venster van het paleis met zijn witte kaproen op het hoofd was verschenen waarvan 
hijj  de afhangende cornette toevallig (of met opzet) schuin over de borst, van de linker-
schouderr naar de rechter heup had geschoven waardoor deze op de bande blanche van de 
Armagnacss had geleken. De verzamelde menigte was daarover zeer verbolgen geraakt en 
hadd het als een provocatie opgevat Lehoux 1966-1968 III , 303 (waarschijnlijk heeft deze 
gebeurteniss zich op 22 mei 1413 afgespeeld). 
D'Avoutt 1943, 184 Op grond van het citaat uit Juvénal des Ursins 253 "Regardez ce bon 
enfantt dauphin, qui met sa cornette en forme que les Armagnacs Ie font," meende 
D'Avoutt dat de Orléanais de cornette links hadden gedragen in tegenstelling tot de Bour-
gondischee partijgangers die deze rechts droegen. Het is D'Avout kennelijk ontgaan dat het 
err om ging dat de dauphin met zijn gebaar met zijn witte cornette de bande van de Ar-
magnacss schuin over de borst had gesuggereerd. 

1200 vervallen 

1211 Meiss Limbourgs 1974 191-192. Hij zag in deze elementen een argument voor zijn 
vermoedenn dat in de miniatuur het huwelijk van Jean de Clermont (de Bourbon) en Marie 
dee Berry (1400) werd voorgesteld. 
Stirnemannn 2004, 43 bracht dit alles opnieuwe naar voren. Hablot 2001, 91-103 maakte 
geenn enkele melding van het devies van de 'medaillons a sept besans'. 

Mett betrekking tot de Ordre de 1'écu d'on 
Boultonn 1987, 271-274; De Vaivre 1972 (A), 2-10; 
Ziee nog verdere verwijzingen bij Saffioy 1968,1, nrs. 4045-4047, 4054. 
Enn vooral nog Hablot 2001, 91-103. 
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Dee Oide van het gouden schild werd door Louis de Bourbon gesticht direct na zijn terug-
keerr uit Engelse gevangenschap in 1367. Het teken van de orde bestond uit een gouden 
schildd met een bande waarop het woord "Allen" was geschreven. Het was dus niet effen. 
Boultonn 1987, 274 merkte nog op dat hij geen directe aanwijzingen heeft gevonden voor 
hett voortbestaan van de orde na ca 1370 en veronderstelde dat de voorkeur is uitgegaan 
naarr de riem met het motto Espérance, ongeveer in dezelfde tijd door Louis de Bourbon 
geïntroduceerd,, die ca 1379 tot een soort pseudo-orde zou zijn getransformeerd. 

Ziee de afbeelding van Louis II de Bourbon met zijn gevolg die de eed van de kastelein van 
Bulless ontvangt Zij dragen een klein gouden schildje op de borst (volgens Sterling ging 
hett om een geborduurd schildje), L'hommage du seigneur de Bulles, vers 1376, Paris, Bibl. 
Natt Est Oa.13 foL28; l'hommage du seigneur de Bulles devant son chateau et sa ville, 
Pariss BibLNat fr. 20082, fol.171 Registre des Fiefs du Comté de Clermont-en-Beauvaisis, 
copiee XVni e s. 
Sterlingg 1987 ,1, respectievelijk 212, fig.124 en 215, fig.125. 
Hett betreft dus niet een rond medaillon met een schildje. 
Inn de mss BN Parijs tns fr 848 en BL Londen Harley ms 4431, foL95r en 95v bevinden 
zichh miniaturen waarop Charles d'Orléans als Hector werd voorgesteld, met eveneens een 
goudenn schild hangend aan een boom. De handschriften bevatten de tekst van Christine 
dee Pizan's Epistre Othea, opgedragen aan Louis d'Orléans, waarschijnlijk ter gelegenheid 
vann de meerderjarigheid van zijn zoon Charles. Een eerdere versie had zij ooit vóór 1404 
opgedragenn aan Philips de Stoute. Het handschrift in Parijs maakte deel uit van een volu-
mee met het verzamelde werk van Christine dat Jean de Berry van haar kocht in 1408. Het 
handschriftt in London dateert van ca. 1410-11 en was bestemd voor koningin Isabeau de 
Bavière. . 
Hindmann 1986, figs 5, 6 en Pis. A, B. 
Hindmann interpreteerde het schildje als het gouden schild, de Écu d'or van de Bourbons. 
Datt is echter geheel de vraag. Afgaande op deze miniaturen heeft Charles d'Orléans ken-
nelijkk eveneens een embleem van een gouden schild gevoerd, maar de context ontgaat 
ons.. In elk geval was een effen gouden schild als het wapen van Hector als Preux niet 
courantt Voor een uitstekende recente teksteditie met een uitvoerige inleiding en bibliogra-
fiee met betrekking tot het geschrift van Christine de Pizan kan verwezen worden naar 
Parussaa 1999. 

Voorr muzikanten met soortgelijke schildjes zie nog Het Jachtfeest aan het hof van Philips 
dee Goede, Musée Historique de Versailles, afbeelding in kleur in: Dhanens 1980, 123; De 
Vaivree 1985,313-339; CT Dijon 2004,162-163 nr.60. 
Eenn effen gouden schildje kan dus niet exclusief als het teken van de Bourbons worden 
gezien. . 

1222 vervallen 

1233 De man met rode muts op de april-miniatuur doet denken aan de miniatuur met Louis 
d'Orléanss in het handschrift van de Epitre Odiea van Christine de Pizan in Londen BL, 
Harleyy ms 4431 fol.95r, Hindman 1986 figs. 5, 6 en Pis. A, B. Maar zie ook het portret van 
Louiss II d'Anjou, CT Paris 1993-1994,232 no.125. 

1244 Roux 1998, P1.IV; Sterling 1987, 360, fig.251, BN Parijs ms fr 23279, fol.53. 
Eenn aspect dat heden ten dage enigszins vreemd aandoet is wel dat de figuren afgebeeld in 
dee livreikleuren van een heer niet uniform gekleed waren dwz dat zij niet allen, bijvoor-
beeld,, een zwarte muts, een rood jak en groene hozen droegen maar dat de kleuren bij elk 
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individuu wisselend over de verschillende onderdelen van hun kleding verdeeld waren. Ik 
will  hierbij verwijzen naar de bekende miniatuur waar de koning Salmon's Lamentations in 
ontvangstt neemt en waar de bewaking van het paleis is verbeeld: de eerste dienaar (bij de 
poortt van de hof) draagt een rode muts, een groene tuniek een rode hoos (de ander niet 
zichtbaar),, de tweede (een maréchal, paraat met zwaard te paard met een muilpaard naast 
zichh in de hof) een zwarte muts, een jak mi-parti rood en groen en een groene franje op de 
schouderr (rest niet zichtbaar), de derde die de toegang tot het paleis bewaakt, draagt een 
zwartee muts, een groene tuniek en rode en witte hozen en is uitgerust met een ceremonië-
lee knots; tenslotte de kamerheer; hij is getooid met een witte muts, draagt een groene pele-
rinee met capuchon, een rode tuniek en groene mouwen met witte poffen (hozen niet 
zichtbaar).. Daargelaten de figuren die nog als extra-bewaking uit de vensters of over een 
balustradee kijken. Mogelijk schuilt de verklaring hiervoor wellicht in het feit dat men bij de 
vervaardigingg van de livreien geen stukken stof wilde overhouden. Het werd kennelijk niet 
alss een probleem ervaren dat de livreien in samenstelling verschilden en er geen sprake 
wass van uniformiteit. De hoofdzaak was immers de combinatie van kleuren waaraan de 
onderdanenn van een heer waren te herkennen. 

1255 Beaune 1981,145; 144 noot 75 verwees zij naar het Journal d'un Bourgeois, éd. Tuetey 
1881,, 44 n.2 namelijk de kleuren bij de intocht in Parijs op 31 augustus 1413. Rood, wit 
enn zwart waren volgens haar de kleuren van Louis due de Guyenne en violet en blanc van 
dee Armagnacs, namelijk wit van de bande en violet van Armagnac. Zie ook nog het Jour-
nall  d'un Bourgeois, éd. Beaune, 1990, 68. De "huques" werden aangeboden door de pré-
vostt des marchands, les échevins et bourgeois de Paris, cfr G.Cousinot, Chronique de la 
Pucelle,, ou chronique de Cousinot, éd. M.Vallet de Viriville , Paris, 1859, 150: "Au devant 
(datt wil zeggen tegemoet) desquieulx [princes] allerent Ie prevost des marchands, les éche-
vinss et bourgeois de Paris, vestuz de riches heuques en couleur de violete, sur lesquelles ilz 
portoientt en devise richement garny de perles ce mot *Le droit chemin.' Et a chacun des 
princess presenteren! une heuque de leur devise .. qu'üz vestirent en grant gre." 
Mett betrekking tot de kleuren wit en violet zij nog gewezen op de passage in de Chroni-
quee de Charles V éd. Delachenal 1916, 209 bij de verwelkoming van keizer Karel IV in 
Parijss in 1378 "Et aussi y estoit Ie prevost des marchans 4) (=Jean de Cocatrix, dit de 
Bonnes)) et les échevins de la ville, et des bourgeois de Paris, bien montez et vestuz d'unes 
robes,, miparties de blanc et de violet" De vraag is in hoeverre deze kleuren wit en violet 
inn 1413 nog altijd de kleuren van de prévót des marchands en de échevins van Parijs wa-
renn (en dus niet van de bande en de Armagnacs zoals eerder gemeld). 

Labordee 1851, III , 70, 5563, 28 oct.1393 "Cent et seize houppelandes de frises noires que 
MSS a faite a plusieurs chevaliers et ecuiers, en chascune desquelles a VI bandes, entretail-
lieess a viz, des six couleurs de MS et sur 1'une des manches de chascune houppelande a un 
louu de brodeure ...;" 
76,, 5577-79, 6 febr.1393 idem; 
77,, 5581, 31 dec.1393 Pour Ie roi et pour MS ij longues houppelandes de drap de damas 
noirr et VI bendes entaillees de VI couleurs de MdS ..; 
79,, 5595 une longue houppelande de satin noir etc; 
170,, 5869, 4 dec.1398 ... pour parfaire la devise de nos six couleurs sur iii j houppelandes ... 

Kovacss 1981, p.226 ".. une autre devise d'Orléans était les six couleurs (dont Ie chroma-
tismee est inconnu) 

it t 
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Iightbownn 1992, 270: "probably those of heraldry" en dat zijn er in principe dus maar zes: 
roodd - keel, gueules; blauw - azur; zwart - sabel; groen - sinopek wit - (zilver) argent; geel -
(goud)) ore. 

A.Champollion-Figeac,, Louis et Charles dues d'Orléans, leur influence sur les arts, la litte-
raturee et 1'esprit de leur siècle, I-III , Paris, 1844 (Genève 1980), III , 12, n.1 Les six cou-
leurss du prince Louis ornaient ordinairement les housses des harnois: "acquisition de 
drapss de laine rouge, blanc, gris, bleu, vert, nok pour la devise des VI couleurs de 
Monseigneur,""  (helaas zonder bronvermelding). 

Opp grond hiervan lijk t nu ook de figuur naast Jan zonder Vrees op de miniatuur waar 
Salmonn zijn Réponses a Charles VI et Lamentations aan de koning aanbiedt, BN Parijs ms 
fr.. 23279, f.2 (Roux 1998, Pl.1; Beaune en Avri l 1989, 22) geïdentificeerd te kunnen wor-
den:: het gaat naar alle waarschijnlijkheid om Charles d'Odeans: hij draagt een rode mantel 
mett grijze voering, versierd met gouden kroontjes met palmtakken(?), groene mouwen en, 
waarschijnlijk,, een groene chaperon, waarvan de uiteinden over zijn borst hangen, en ten-
slottee een blauwe en een witte hoos. De kleur zwart zou ontbreken, maar kan herkend 
wordenn in de zwarte kralenketting met het medaillon die hij draagt. Volgens Roux 1998, 
99-1055 zou Filippo Maria Visconti voorgesteld zijn, hetgeen in deze contekst geen enkele 
zinn geeft. Ook haar identificatie (79-86) van de andere figuur in het zwart met Philips de 
Stoutee is zonder meer te verwerpen. Gezien de emblemen van de "niveau" en de "rabot" 
(schiedoodd en schaaf) op zijn mantel, kan niemand anders zijn voorgesteld dan Jan zonder 
Vrees,, ook al bestaat er ontegenzeggelijk enige fysiognomische gelijkenis met het portret 
vann Philips de Stoute in het Louvre. De emblemen op zijn zwarte mantel kunnen echter 
zonderr meer als doorslaggevend beschouwd worden. 

Pierree de Bourbon (1438-1503) droeg, als enfant adoptif vanaf 1447 aan het hof van Blois 
bijj  Charles d'Orléans en zijn tante Marie de Clèves, diens kleuren: pourpoint de damas 
noir,, cornette de velours (noir), robe ecarlate, de gris de Rouen, de migraine violet, cfr 
Championn 1911, p.394. 

Dee livrei-kleuren van Bourbon zijn blauw-wit geweest zoals blijkt uit de genoemde passa-
gee in de Chronique de Charles V, éd. Delachenal 1916, 201-2: 31 dec 1478 "Compiègne, 
Iee due de Bourbon, 300 et plus, vestuz des robes du dit due, les quelles estoient de blanc 
ett  de bleu miparti. " 
Maarr de kleuren varieerden enigszins in de loop van de tijd. Op de voorstelling van de 
begrafeniss van Jeanne de Bourbon (+1377) in de Grandes Chroniques de France, fr 2813 
f.480v,, dragen de pages met de toortsen mi-parti zwart en blauwgrijs voorzien van witge-
zoomdee dunne rode banden (afb. kleur bij Beaune 1989,138). In het livre des Tournois 
duu Roi René (ca 1465) is de hertog van Bourbon getooid in een kleed met zijn blazoen 
(Francee semé a la bande (schuinbalk) rouge). Le livre des Tournois du Roi René, de la 
Bibliothèquee nationale (ms.francais 2695), Introduction de Francois Avril , Paris, 1986, Het 
triptiekk van Pierre II de Bourbon et Anne de Beaujeu van de Meester van Moulins in de 
kadiedraall  van Moulins (ca 1495) toont ons de hertog en zijn vrouw tegen de achtergrond 
vann gordijnen met rode en groene banen. 

1266 Over deze letters zie Hoofdstuk 1.2 

1277 Autrand 2000(B), 481-484; Buettner 2001. 

119 9 



1288 Saint-Jean Bourdin, Analyses des Tris Riches Heures du due de Berry, Identification des 

personnagess figurant dans le calendrier, 1 (1982), 141. 

Cazelless en Rathofer 1984, 113, 115f, 119 vonden het merendeel van zijn identificaties 

onwaarschijnlijk.. De teksten op het wandtapijt wachten nog altijd op ontcijfering! 

1299 Dr B.Blanc (Thonon) hield op 13 april 1996 een lezing voor de Académie Chablaisien-
ne e 

"Less Tres Bacbes Heures des dues de Berry et de Savoie," Séance exceptionnelle du 13 Avri l 

19966 au Chateau de Ripaille. Dr Blanc was zo vriendelijk mij de tekst van zijn lezing toe te 

sturen,, cfr zijn brief dd 25 juni 1999; Saint-Jean Bourdin 1982, 63. 

1300 Voor voorbeelden van dit collier kan verwezen worden naar Boulton 1987, 260. 

Autrandd 2000(B), 454 meende dat de figuur het collier van de baton noueux van Louis 

d'Orléanss droeg. Maar ook dat is nauwelijks aannemelijk. Het collier van deze orde, zo 

dezee zelfs ooit bestaan heeft, is niet bekend. Zie thans de uitvoerige studie van Slanicka 

2002. . 

1311 Autrand 2000(B), 452-455. Autrand verschreef zich kennelijk: de kardinaal heette Ale-

mannoo Adimari. 

1322 Chatelet 1999, 405-411. Buettner 2001, 613 meende ten onrechte dat de woorden 

"aproche,, aproche" waren gericht tot de prelaat in wie zij Martin Gouge meende te mogen 

herkennen. . 

1333 Hirschbiegel 2003, 47-69. Z i e A P P E N D I X I - E 

1344 Favière 1996, 149-153 maakte opmerkzaam op het devies van de blaadjes van de si-

naasappelboom,, ' feuüles d 'o renges' van verguld zilver die Jean de Berry, ten getale van 

8588 stuks, had laten maken voor zijn livrée voor de jour de 1'an van 1414 (Compte de la 

trésoreriee de Berry, okt.1413-sept.1414, Archives nationales, Parijs, K K 250, f.45; Guiffe-

reyy 1894-1896, I I , 333). Hi j veronderstelde daarbij dat D e Berry de blaadjes had laten uit-

delenn aan zijn getrouwen. Hirschbiegel 2003 ,49 n.65 verwees naar Autrand 2000, 482 n.17 

voorr de vermelding maar n am aan dat de blaadjes bedoeld waren geweest om ter decoratie 

opp de houppe lande van de her tog te worden genaaid voor de jour de 1'an 1415. De houp-

pelandee zou dan verzwaard zijn geweest m et ca 9 kil o edelmetaal! De veronderstel l ing van 

eenn uitdeling door Favière lijk t dan toch iets meer voor de hand te liggen. D i t embleem 

vann sinaasappelblaadjes is, zoals Favière aangaf, terug te vinden in de beschrijving van de 

'dosselett . .. semé de branches d'orengiers et de p o m m es de p in' in De Berry's inventaris 

vann 1416 (Guiffrey I I , 217-218, nr.88) en in de takken met de appels op het baldakijn 

bovenn het hoo fd van D e Berry op dejanuan-min iatuur. Indien het embleem speciaal voor 

dee jour dt 1'an van 1415 werd bedacht en geïntroduceerd, lijk t een datum postquem voor de 

miniatuurr gevonden. Over het fragment van de genoemde compte van D e Berry (A N K K 

250)) bestaat enige onduideli jkheid: Guiffrey I I , 331-339 gaf voor de compte de jaren 1413-

1415.. H et lijk t om verschil lende fragmenten te gaan. H et i tem van de blaadjes volgt direct 

opp de d iamanten die de her tog voor het Nieuwjaar o.a. ook aan He rman en J an schonk 

(Meisss L imbourgs 1974, 77 aarzelde tussen 1414 en 1415; Hirschbiegel 2003, 496 nr.1629: 

1414)) en eerder werd nog een zekere Girault, escuier du seigneur de 'Cornoaille*  (d.w.z. 

J o hnn Ken twood, comte en sénéchal van Cornwall) g e n o e md I n de 6e compte van Fran-

coyss de Nerly (trésorier et receveur general des finances van Louis de Guyenne), (oktober 

1414-- september 1415) wordt aan 'Cornouaille d'Angleterre' zelf bij zijn vertrek een fer-

maill  cadeau gedaan, Lebailly 2005, nr.63. Voor ts gaf Louis de Guyenne bij zijn terugkeer 
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uitt Bourges (hetgeen begin december 1414 is geweest) de koning een fermail (Ibidem 
nr.60).. In deze 6**  compte komen nog twee items voor die wijzen op het Nieuwjaar van 
1415:: het geschenk aan de kardinaal van Pisa bij zijn vertrek (369 nr.67) (waarschijnlijk 
naarr het Concilie in Constanz) en de 'chambre de drap de damas blanc brode d'or  et 
dee soye a ours et oranges portants feuilles et pommes, qui est la devise de mons. 
Dee Berry '  als een geschenk aan de hertog van Berry (370 nr. 77). Het lijk t dus inderdaad 
omm het Nieuwjaar van 1415 (n.s.) te gaan! 

Indienn de prinsen geprobeerd hebben zich telkens bij Nieuwjaar op een originele en ver-
rassendee wijze te 'profileren' en een boodschap in de vorm van een raadseltje (embleem 
mett eventueel een motto) naar voren te brengen, is het aannemelijk de datering van deze 
miniatuurr althans omstreeks januari 1415 is te zoeken. Deze 'feuille d'orenge' zal zonder 
twijfell  net als de schaaf en de waterpas van Jan zonder Vrees, een betekenis hebben gehad, 
maarr wat Jean de Berry er mee bedoeld heeft te zeggen, is niet bekend. Louis de Guyenne 
gaff  Jean de Berry als étrennes voor 1415 "un gros balaiy cabochon, apellé Ie balay de la 
chastaigne,, assis en une branche d'orengier" , Hirschbiegel 2003, 496 nr. 1676. 

1355 Autrand, 1995, 91-103, spec. 93; voorts Autrand 1994, 788. 

1366 De kleur zwart ontbreekt op de schouder van de jongeman, maar mogelijk is deze niet 
zichtbaar. . 
Lehouxx III , 381 n.3 Mandement de Charles d'Orléans 20 mars 1415: ter gelegenheid van 
hett tournooi op 10 februari 1415 in de rue Saint-Anthoine, aangeboden door de due de 
Guyenne,, ter ere van de aankomst van een nieuw Engels gezantschap (onder wie de de 
bisschopp van Norwich): "autres depenses: 4 aulnes de drap de 3 couleurs, rouge, blanc et 
noir ,, pour faire devise sur les manches des houppelandes", P.O. 2157, Orleans, 496, Cf. 
P.O.2606,, du Saillant, 52. 

1377 Voor het gebruik dat de "princes du sang" aan tafel de spijzen opdienden cfr het brui-
loftsfeestt van Jean de Clermont (de Bourbon) en Marie de Berry, 25 juni 1400, in het hotel 
dee Nesle, Lehoux 1966-1968, II , 435. 

1388 Guiffrey 1894-1896,1, 336, no.1250. Vergelijkbaar met dit item is de band van Gaston 
Phoebus'ss Jachtboek uit het bezit van Louis d'Orléans die de kleuren zwart, wit en rood 
toonde,, cfr de inventaris opgesteld na het overlijden van Valentine Visconti in 1409: "Le 
livree de Venerie fait par le conté de Foix, tout historie, couvert d'un baudequin neoir, a 
branchess de violettes blanches et vermeilles, double de cendal noir, a deux fermouers 
d'argentt dore, armoyez aux armes d'Orléans," Laborde 1851, III , 239, No.6133. 

Shultzz 1977, 220-221 (onder verwijzing naar Roman 1894, 82 no.384) Louis d'Orléans liet 
tweee identieke zwarte fluwelen mantels borduren met cosses in wit en groen geëmailleerd; 
dee een gaf hij aan de koning, de ander behield hij zelf. 

Inn 1403 werd betaald voor de üvreien van de stalmeesters van de koningin: 44 "robes 
mipartiess de blanc et de vert [avec] escharpe destailles noires blanches vertes et vermeil-
les,""  met bijpassende mutsen en hozen, cfr. Gibbons 2000, 385. 
Chroniquee du RSD I, 35 bij de intocht van Charles VI na zijn kroning in Reims (1380) 
gingenn de burgers van Parijs gekleed in mi-parri blanc et vert hem te paard tegemoet. 

1399 De kastelen in de kalender van de Grandes Heures van Jean de Berry zullen hier buiten 
beschouwingg worden gelaten aangezien zij nauwelijks een portretmatig karakter hebben en 
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ookk een geheel andere functie hebben vervuld namelijk als symbool van de Synagoge. Het 
enigee kasteel in de Grandes Hennes dat een zekere gelijkenis vertoont met een kasteel van 
Jeann de Berry is dat op f.1 waarin met enige moeite het kasteel van Nonette in de Auverg-
nee herkend zou kunnen worden. Een vergelijking laat echter zien dat het kasteel in dat 
gevall  van de andere zijde zou zijn afgebeeld. Verder zijn er nog de nodige detailverschillen 
onderr andere het feit dat de toren in de Grandes Heutrs rond is in plaats van polygonaal. De 
combinatiee van een grote toren aan de ene zijde en een paviljoen met schilddak aan de 
anderee zijde is niettemin opmerkelijk. Fournier 1973,11, Pl.VII-X , fig.17-25. 
Tott op zekere hoogte, althans waar het de afbeelding van kastelen betreft, is vergelijkbaar 
hett onvoltooid gebleven getijdenboek in de Bibliothèque Mazarine Parijs, ms 473, ge-
maaktt ca 1465 voor Charles de France, de broer van koning Louis XI , (1447-1472), CT 
Parijss 1993-4,158-162, no. 81. 

Eenn ander, later voorbeeld is nog het handschrift met de Généalogie de Madame Anne de 
lala Tour d'Auvergne (+1524), princesse de 1'Ecosse in de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag,, waarin een ridderroman over de legendarische graven van Auvergne, de afstamming 
mett wapenschilden en een tiental heerlijkheden in het graafschap van Auvergne zijn opge-
nomenn met hun portret in de vorm van een kasteel met aantekening van hun opbrengsten, 
ziee CT Den Haag 2002,123, 127-128, afb.99-100 (KB hs 74 G 11). 
Ui tt de 160*  eeuw kan nog vermeld worden het voorbeeld van de tapijtserie van de Jachten 
vann Maximiliaan in het Musée du Louvre in Parijs waar op de achtergrond de kastelen van 
Maximiliaann zijn afgebeeld. De reeks bestaat uit twaalf tapijten die de maanden vertegen-
woordigen. . 

1400 Over de kastelen: Meiss Limbourgs 1974, 201-6. 
Cazelless en Rathofer 1984, 86-95,112-122. 
Cazelless en Rathofer 1988, 225-226. 

1411 Guiffrey 1894-1896,1, lxxxii-lxxx v gaf een beknopte opsomming van de kastelen en 
verblijvenn van de hertog: de kastelen in Bourges en Mehun-sur-Yèvre, het Hotel de Nesle 
inn Parijs, het maison royale du Val la Royne (of Vaux la Reine) in Combs-la-Ville, het kas-
teell  Bicêtre, een hotel in Saint-Marcel-les-Paris, de kastelen in Dourdan en Etampes, het 
kasteell  Nonette in de Auvergne, de kastelen van Lusignan en Poitiers, tenslotte nog een 
huiss in Rouen en ergens een "hostel a la Grange." Meiss Limbourgs 1974, 205 had zich er 
overr verbaasd dat de Saintes-Chapelles in Bourges en Riom, netzomin als zijn paleizen in 
Bourgess en in Poitiers of het kasteel Bicêtre werden afgebeeld. Met name het ontbreken 
vann het kasteel Nonette in de Auvergne is inderdaad opmerkelijk. 

1422 Het gaat in feite om in totaal elf afbeeldingen, maar het Palais de la Cité werd tweemaal 
afgebeeld. . 

i «« Cazelles en Rathofer 1984, 86-95. 
Cazelless en Rathofer 1984, 92 merkten op dat bij de groep kastelen die niet in bezit waren 
vann Jean de Berry "das Motiv in dem Wunsch gelegen haben könnte, der Gesinnung und 
derr Geistigkeit des Mazens Ausdruck zu verleihen." Zie verder Cazelles & Rathofer 1988, 
225-6,, waar zij hun mening nog nader uitwerkten. Dit zal verderop nog ter sprake komen. 

1444 Zie Fournier 1973 en Fournier 1978, 278 "...pendant tout 1'Ancien régime, la seigneurie 
restaa une institution économique et social vivante. La plupart des patrimoines fonciers 
avaientt pour centre un chateau ou un manoir, plus ou moins anciens, qui aux yeux des 
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contemporains,, représentaient Ie fondement des droit s seigneuriaux et Ie symbole de 
1'appartenancee a la noblesse de leurs propriétaires." 
CTT Brussel 1995. Zie voorts de recente studie van Coulson 2003 alsook Gent 2001,116-
129.. Hij concludeerde 129: "Het kasteel was en bleef een van de meest beeldbepalende 
elementenn in de adellijke levensstijl." 
Neubeckerr 1981, 21-22 vemeldde Azincourt als voorbeeld voor het gebruik om een veld-
slagg naar het dichtstbijzijnde kasteel te vernoemen. Muller 2000, 11-29 zocht de kastelen 
inn een meer overdrachtelijke zin te duiden. 

»ss Er zijn een 20-tal ex-libris van Flamel bekend, ctr bijvoorbeeld de Belies Heures in The 
Cloisterss en de Grandes Heures in de BN Parijs. De Tm Riches Heures hebben geen ex-libris. 
Di tt zou als een bibliofiele schoonheidsfout aangemerkt kunnen worden. 

1466 CT Parijs 1981, nr 290 Hommages Clermont-en-Beauvaisis; 
Sterlingg 1987, 209-217, fig.125. 

W77 CT Parijs 1981, nr 311; CT Parijs 1993-4,247-249, no. 135; Fournier 1973. 
Dee interessante tekeningen van de grondstukken in de Archives départementales du Cher 
zijnn in principe vergelijkbaar, zie F.Michaud-Fréjaville, Quand Ie dessinateur sert Ie sei-
gneur.. Quelques "figures" de paysages berrichons entre moyen-age et temps modernes 
(v.1480-1540),, in: Pages Ribault 1996,253-263. 

1488 Voor een uitvoerige bespreking met bibliografische verwijzingen met betrekking tot de 
kastelenn zij verwezen naar APPENDDX I-F 

1499 Algemeen voor dit hoofdstuk zie: Mirot 1914; d'Avout 1943; Famiglietri 1986; Guenée 
1992,, 222-225,265-267; en uiteraard Lehoux 1966-1968 JII. 

1500 Ordonnances VII I (1750), 577, 26 april 1403: de niet-herroepbare volmacht aan konin-
ginn Isabeau de Bavière voor de waarneming van het bestuur van het koninkrijk "en cas de 
mortt ou d'absence du roi." 

1511 Ordonnance du roi, 31 december 1409: gouvernement en 1'absence de son père. 
Daarmeee werd de eerdere Ordonnance uit 1403 waarin deze taak aan Isabeau de Bavière 
wass toegekend, herroepen. 

1522 Guenée 1992,223. 

1533 Op 3 april 1414 vertrok de koning uit Parijs naar Compiègne; Journal d'un Bourgeois 
1990,, 71; Zie verder Mirot 1914. 

1544 Juvenal des Ursins, 496 (tekst geciteerd bij Pannier 1873, 220-221); Monstrelet 1857-
1862,111,76 6 

1555 Huizinga 1921, 211-12. 

15**  Journal d'un Bourgeois 1990, 66 n.3; Juvenal des Ursins, 526. De moeder van Jean de 
Montaiguu heette Biette de Kassinel. Zie voor Jean de Montaigu: Merlet 1852, 248-284, 
spec.252;; de broer van Biette, Ferry Cassinel was bisschop van Auxerre; Autrand 2000(B), 
19,, 221-1 sprak van "la puissante tribu italienne des Cassinel." Zie voor Guillaume Cassi-
nel:: Bozzolo 1982,1, 61 no.32. 
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1577 Margaretha van Bourgondië 1393-1441, verloofd 30/8/1404, tegelijk met Philippe Ie 
Bonn en Michelle de France. 

1588 Lehoux 1966-1968, III , 368. 

1599 Lehoux 1966-1968, III , 379, 383. 

1600 Guiffrey 1894-1896,1, Inv.A (=1413-16): 
A4411 un gros dyamant pointu, le Dyamant de Chartres; 
A7855 un bel hannap d'or et d'esmaux de pelite; 
A7866 une belle aiguiere d'or et de pelite, pour servir audit hannap (vormde een paar met 
no.785); ; 
A566 Un grand tableau de bois quarre, garni de X marcs d'or ou environ, ouquel par devant 
aa un ymaige de Nostre Dame ... 
Hett was weliswaar gebruikelijk elkaar kostbare geschenken cadeau te doen, gewoonlijk 
mett Nieuwjaar als étrennes, met Pasen of bij andere bijzondere gelegenheden, maar deze 
schenkingenn op 7 december waren uitzonderlijk en hebben misschien verband gehouden 
mett Sint Nicolaas of veeleer de terugkeer van Louis in Parijs, zoals uit het volgende mag 
blijken. . 
Opp 1 januari 1414 (s.a.!) kreeg Louis nog als étrennes van Jean de Berry "ung gros balay 
cabochon,, appele le Balay de la chasteigne," en, na 16 januari 1414 (s.a.), nog "ung taber-
naclee d'or, ouquel est le jugement de Nostre Seigneur, 31 mars d'or etc," cfr Guiffrey I, 
A1163enA1112. . 
Ziee over schenkingen: Ewert 2000, 5-37; Buettner 2001; Hirschbiegel 2003. 

1611 Lehoux 1966-1968, III , 372; 12 juli 1401 kreeg Jean de Touraine als apanage de duché 
dee Touraine toegewezen. Jean de Berry beloofde hem de opvolging in zijn hertogdom 
Berryy en het graafschap van Poitiers, Ordonnances VII I (1750), 450-452. 

1622 Lehoux 1966-1968, III , 372 n.3 "...que luy avoit donne le due de Berry, apres sa mor t" 
3722 n.4 "... et en cellui demourant print la possession." 
Nadienn was Louis de Guyenne nog enkele malen in Mehun-sur-Yèvre. 
Jeann de Berry vestigde definitief zijn zetel in Parijs vanaf september 1413. Zo liet hij in 
novemberr van dat jaar een deel van zijn meubilair uit Bourges en zijn orgels uit Dourdan 
naarr Parijs overbrengen, Lehoux 1966-1968, III , 331. 

Wijj  zouden een moment kunnen denken in het handschrift een staaltje van schokkend 
cynismee van de kant van Jean de Berry jegens Louis op het spoor te zijn gekomen: im-
mers:: het decor van de miniatuur waarop de duivel alle rijkdommen van de wereld aan 
Christuss aanbiedt, bestaat uit het slot Mehun-sur-Yèvre. Louis zou dus bezweken zijn 
voorr de aardse verleidingen in de vorm van dit slot... Hoewel een dergelijke lezing niet 
vann toepassing is, aangezien de miniatuur van het slot, zoals wij zullen zien, pas later werd 
toegevoegd,, heeft Jean de Berry Louis op 7 december, bij zijn terugkeer in Parijs opge-
wachtt en hartelijk welkom geheten, inderdaad, met alle rijkdommen van de wereld ... 
Ziee voor de ikonografie: Schiller 1971,1., 143-145 (Mattheus 4,1-11; Lucas 4,1-13). 

1633 De Auvergne was reeds ontkoppeld namelijk bij het huwelijk van Jean de Clermont 
(nadien:: Jean Ier de Bourbon) en Marie de Berry in 1400, zie RSD.II, 759-61; Leguai 1962 
97-110;; Lehoux 1966-1968, II 432-435; oorspronkelijk waren Berry en Poitou beloofd aan 
Jeann de Touraine, maar in het kader van de strijd om de macht, had nu Louis due de Guy-
ennee als opvolger de voorkeur gekregen; Jean de Touraine werd ver weg van Parijs, in Le 
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Quesnoyy in Henegouwen, samen met zijn verloofde, Jacoba van Beieten, opgevoed door 
zijnn schoonmoeder Margaretha van Bourgondië, de zuster van Jan zonder Vrees, gehuwd 
mett Willem VI graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen. 

1644 Het Palais de la Cité, dat tweemaal voorkomt, kan gezien worden als symbool voor het 
koninklijkk gezag. Vooruitlopend op de veldtocht van de koning tegen Jean de Berry in 
Bourgess in het voorjaar van 1412, werden in december Etampes en Dourdan, door de 
jongee Louis due de Guyenne, onder leiding van zijn schoonvader Jan zonder Vrees, "ver-
overd":: het was zijn eerste wapenfeit in zijn volwassen ridderlijke leven ... 
Inn deze veronderstelling gaan wij er gemakshalve even van uit dat, met uitzondering dus (I) 
vann de afbeelding van Mehun-sur-Yèvre (fol. 161v), de kastelen van Etampes en Dourdan 
opp dat moment reeds aanwezig zijn geweest. Dit hoeft echter geenszins het geval te zijn 
geweest. . 

Hett slot Mehun-sur-Yèvre (fol. 161v) vormt de illustratie van de eerste mis in de reeks 
vann de eerste vier zondagsmissen van de Vasten. Manion 1991, 187 merkte op dat deze 
tekstenn niet voorkomen in de andere boeken van Jean de Berry maar wel in een Francis-
caanss Missaal-Getijdenboek van Lombardische origine, namelijk ms lat 757 in de Biblio-
thèquee nationale in Parijs, dat ca 1390 wordt gedateerd. Zie Kirsch 1991, 95. Manion wees 
err overigens en passant nog op (187 n.33) dat ook voor de ongebruikelijke illustratie van 
dee Litanie van de heiligen in de Tres Ricbes Hams, Hams, f.71v-72r (Alb.l.D.30), de Processie van 
dee Heilige Gregorius, in het handschrift lat757, fol. 155, een precedent te vinden is. Zij 
vermelddee echter niet dat deze voorstelling eveneens te vinden is in de Getijden (geda-
teerdd 1407), Douce 144, in de Bodleian library, Oxford, fols. 105, 108v, 109 en 110, 
Meisss Limbourgs 1974, figs.458-461 (volgens Meiss 405 een toevoeging, toe te schrijven 
aann de Master of St Jerome, daterend uit ca 1417). 

»«« Zie Lehoux 1966-1968, III , 13,124,127, 379. 

1666 Bellosi 1975,33. Hij noemde Chades VI I niet bij name. 
Cazelless en Rathofer 1984,94-95; 
Cazelless en Rathofer 1988,225-226. 

1677 Chatelet 2001, 3-9. Opmerkelijk genoeg bracht Chatelet voor de stelling dat de Ge-
broederss Limburg een nieuwe benadering in de weergave van het landschap zouden heb-
benn geïntroduceerd, de miniatuur van maart (met Lusignan) als stilistisch voorbeeld naar 
voren.. Maar het is juist deze miniatuur en juist het onderste gedeelte ervan met de ploe-
gendee boer, die algemeen beschouwd wordt als later te zijn bijgewerkt. Op vergelijkbare 
wijzee werd ook het onderste gedeelte met de wijnoogst op de maand september (Saumur) 
doorr Jean Colombe bijgewerkt. 
Dee idee om de cornette rond de kin te slaan, zoals Bellosi bij de figuur op de Seine-oever bij 
hett Louvre op de miniatuur van oktober had vastgesteld, is uiteraard tamelijk vanzelfspre-
kend.. Ook de jongeman op de januari-miniatuur, in wie wij Louis de Guyenne willen her-
kennen,, heeft de cornette van zijn blauwe chaperon om de kin geslagen. 

1688 Meiss Limbourgs 1974, 80; *Guiffreyl 894-1896, II , 299; Meiss merkte nog op dat de 
betalingg van het handschrift geschiedde vóór de dood van Louis d'Anjou op 29 april 1417. 
Hett is naar mijn mening zelfs aan te nemen dat dit alles zich heeft afgespeeld in Parijs, nog 
vóórr het vertrek van Louis d'Anjou naar Angers in het begin van 1417. 
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1699 Gezien het feit dat de toegevoegde illustraties stilistisch vrij nauw aansluiten bij de 
reedss aanwezige miniaturen, is aan te nemen dat Yolande d'Aragon dit werk aan hetzelfde 
atelierr heeft toevertrouwd. 
Manionn 1995 heeft er op gewezen dat het handschrift een interessante reeks van kleine 
psalter-illustratiess in de officies toont hetgeen tamelijk ongebruikelijk is geweest. Het zou 
hierr echter mogelijk om een doelbewuste vernieuwing gehandeld kunnen hebben als in-
derdaadd het oorspronkelijke psalter verwijderd werd ten gunste van dit nieuwe deel in het 
handschrift.. Het zou kunnen wijzen op een verschuiving in de devotionele aandacht en 
eenn voorkeur voor de getijden boven het psalter. Dit punt verdient nader onderzoek. Zie 
Manionn 1995,147-161. 

1700 Wij willen niet bij voorbaat uitsluiten dat het handschrift eventueel verband gehouden 
kann hebben met de aanname van de titel van "Régent du royaume" 26 oktober 1418 of de 
huwelijksvoltrekkingg van Charles (VII ) en Marie d'Anjou in april 1422 in Bourges. Maar 
duidelijkee aanwijzingen of argumenten daarvoor ontbreken. 

1711 Ordonnances X (1763), 409-11. Inclusief uiteraard het graafschap Poitou. 

1722 Ordonnances X, 404 Paris, Ie 13 avril 1417. 
Charless (VII ) was echter in die tijd niet zelf in Parijs aanwezig maar bevond zich onder de 
hoedee van Yolande in Angers (5 feb.1413- juni 1416), cfr Du Fresne de Beaucourt 1881,1, 
16-18. . 
Lehouxx III , 322 n.4 Jean de Berry was op 5 augustus 1413 in zijn functie van capitaine 
généralee de Paris ('garde et gouverneur de la ville") hersteld. De titel (en functie) was hem 
ooitt al eerder toegekend in 1405: Lehoux III , 51: 21 augustus 1405, daarbij ontruimde Jan 
zonderr Vrees het Louvre en betrok hij weer het Hotel d'Artois. Er zij opgemerkt dat on-
derr de afgebeelde kastelen bijvoorbeeld ook de Bastille S. Antoine ontbreekt. 

1733 Meiss Limbourgs 1974, 202; 
Reynaudd 2000, 46 en n. 50: En avril (1401) Ie prince assigne a Yolande 2000 livres tour-
noiss sur la chatellenie et Ie chateau de Saumur. Il "fait don a Yolande des chastel vill e et 
chastelleniee de Mirabeau, Saumur et fortresse de Louppelande," en "i l cede tous droits, 
terres,, possessions, maisons, manoirs etc. ... excepté Ie droit de souveraineté et ressort 
avecc foy et hommage...". 
Ookk koning René schonk het kasteel Saumur aan zijn beide vrouwen, successievelijk Isa-
bellee (1442) en Jeanne (1454), Favreau 1973, voL2, VII.4. 
Reynaudd 2000,100 Yolande verblijft tussen april 1417 en juni 1419 afwisselend in Angers, 
Saumur,, Loudun en Chinon. In juli 1419 wijkt zij uit naar de Provence en keert pas in juni 
14233 weer terug naar de Anjou. Zij was verder geheel de zaak van Charles VI I (inmiddels 
troonpretendent)) toegedaan. 
Ookk in Holland is dit gebruik bekend: Zweder van Gaasbeek gaf op 22 mei 1372 aan zijn 
vrouww Anna van Leijningen in lijftocht het liuys te Poortugaal', het latere slot Valkesteyn, 
waarvann thans nog alleen de slotvijver over is. Een dergelijke gift werd vaak bij gelegen-
heidd van een huwelijk gedaan. De Groot, 1959, 54. 

1744 In juni 1417 riep Charles (VII ) de staten van Poitou bijeen in Saumur om een einde te 
stellenn aan de interne conflicten in het gebied, cfr. Cosneau 1886, 48; Bouvier 1979, 243, 
"enn sa vill e de Saumur" (1441). 
Hett huwelijk van Charles VI I en Marie d'Anjou werd pas voltrokken in april 1422 in 
Bourges. . 
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1755 De voorstelling toont in de omlijstende versiering het wapen van Berry. Charles (VII ) 
was,, zoals gezegd, na de dood van zijn broer Jean, tot hertog van Berry verheven. 
Opmerkelijkk is dat in het toegevoegde deel voor Charles (VII ) kennelijk de emblemen van 
dee zwaan en de beer van Jean de Berry zijn aangehouden. De zwaan is soms nog als "na-
vré""  voorgesteld. 

1766 In de copie van zijn testament (Wenen) riep Charles VI de Heilige Michael als eerste 
aan,, cfr. Acker 1982, 321-336, spec.328. 
Hierr zij verder nog gewezen op de voorstelling van de processie van de Heilige Gregorius 
terr illustratie van de grote litanie in de Tres Riches Hearts fol.71v-72 (Afb.l.D.30), waar de 
Heiligee Michael eveneens een belangrijke rol speelt Zie bij NOOT 164 

1777 Mérindol 1988, 513-542, spec. 515-518 (met betrekking tot de Mont Saint-Michel), 
529-355 (Charles (VII)) . Mérindol vermeldde weliswaar de Tres Riches Hearts en merkte op 
datt Jean de Berry de dauphin had ondersteund. Maar bij de dood van Jean de Berry was 
Charless (VII ) nog geen dauphin en speelde hij nog nauwelijks een rol van enige betekenis. 
Hijj  was vanaf begin februari 1414 tot half juni 1416 niet in Parijs, cfr. Du Fresne de Beau-
courtt 1881,1,16-19. 
Voorr de Orde van de Heilige Michael aartsengel zie Boulton 1987, 427-500. 

"»» Gout 1910,1,194, II , 557; Bazin 1978,74. 
Dee beweegreden van abt Jolivet om over te lopen naar de Engelsen is volgens Vallet de 
Virivill ee 1863, II , 5-6 geweest dat de belangrijkste inkomsten van zijn "mense abbatiale" 
afkomstigg waren uit de door de Engelsen veroverde gebieden in Normandië. 

"»» Zie APPENDDt I- D 

1800 Zie de detailafbeelding bij Cazelles en Rathofer 1988,170-171. 
Hett is aan te nemen dat de schilders een vergrootglas of een glazen bol hebben gebruikt 
Hett is evenzeer aannemelijk dat Charles (Vil ) es. dergelijke hulpmiddelen zijn aangereikt 
omm het raffinement van de schilders te bekijken! 
Eenn vergelijkbaar voorbeeld is het Wilton-diptiek waar tijdens de laatste restauratie in de 
boll  op de stok van het vaandel een klein landschapje werd ontdekt Ook dit detail is in 
feitee alleen met een vergrootglas goed zichtbaar. De schilders zochten eer in hun werk. 
Ziee Gordon 1992, 662-667; Gordon 1993; Gordon 1997. Zie ook Hockney 2001. 
'*ii  Vallet de Virivill e 1863,1,151; 369 en 387. Voor de opzet van een eigen hotel (maison) 
voorr Marie: Du Fresne de Beaucourt 1881, II , 181. Marie, geboren op 14 oktober 1404, 
wass dus op dat moment 14 jaar oud. 
Dee precieze datum van het huwelijk van Charles (VII ) en Marie in april 1422 is merkwaar-
digg genoeg niet bekend en evenmin is iets over de feestelijkheden bekend. Du Fresne de 
Beaucourtt 1881, I, 233-236 verwees naar een aantal posten in de rekeningen die er waar-
schijnlijkk verband mee hebben gehouden. 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.6 
D EE MINIATURE N VA N DE DRI E KONINGE N 

1822 Bath 1987, 13-15; Bath 1992, 62-94; Slanicka 2002, 57-64, zij miste de publikaties van 
Bath. . 

1833 M et betrekking tot de medaillons van Heraclius en Constanüjn zij verwezen naar 
APPENDI XX I-J 

1844 Bath 1992, 66 ("generally accepted"). 

1855 Bath meende dat ook het koninklijke embleem van de cosses de genet \n de margedecora-
tiess van het handschrift van de Tm Riches Heures voorkwam. Ik heb evenwel in het hand-
schriftt de cosses niet kunnen terugvinden. 
Bathh 1987,19; Bath 1992, 86 

1866 Beaune 1981,136-7; De Vaivre 1982,103-4 n.1; De Vaivre 1983,92-95. 
Dee cerf volant en het mot jamais dateren in oorsprong waarschijnlijk van 1382 maar de eer-
stee vermelding is van 1387; volgens Slanicka 2002, 57-64, spec. 57 zou Charles VI de cerf 
volantvolant reeds in 1380 hebben geadopteerd, dat wil zeggen bij zijn opvolging; Charles (VII ) 
zouu dus het devies in 1417 weer uit de kast hebben gehaald; de eerste vermelding van de 
cossecosse de de genet dateert uit 1393. 
Dee Vaivre 1982, 94-6; Bath 1992,106; 
Aann de voorbeelden gegeven door De Vaivre kunnen nog worden toegevoegd: de sloten 
vann een boek; 
*Lee livre que fit Honore Bonnet, prieur de Salon, a trois cours, fermoirs d'argent dores, 
faiss en facon de deux mains, et y a trois cerfs volans d'argent dore. ... Maintenant puisque 
-101.' ' 
Libairiee du Louvre 1373-1424, Inventaires D(1411) 888, E(1413) 129, F(1424) 169. 
Delislee 1868-1881, Cab.m 169 nr.1213; en: 5420 '... un gobelet d'or, gauderonne, a un 
esmaill  ou fons, d'un cerf volant et sur Ie couvercle a un chappellet de xxxix perles....' La-
bordee III , 35 Inventoire de la vaisselle 1389. 

187Fouülesinl984. . 
Fleuryy et Kruta 1985,11-12, nov.dec. 649-672; Fleury, 1986,110, 72-77; Salet, 1987, no.4, 
407. . 
Babelonn 1987, 5-25, spec, p.8 fig.5: Casque de parade de Charles VI vers 1411, réconstitu-
tion,tion, dessin de FXagarde. Zie voorts CT Parijs 2004,120,142,159-160. 

>»» London BL Royal Ms B.VL, f.lv. 
Dee miniatuur vormt de titelpagina van het handschrift met het YHS-monogram op een 
fondd van het gecombineerde wapen van Frankrijk en Engeland; en erboven in drie nissen, 
dee doornenkroon van Christus in het midden met aan weerszijden de kronen van de Fran-
see en de Engelse koningen met, eronder, hun namen en, erboven, hun motto's geschre-
ven,, respectievelijk "charles roy de ftance, en bien; ihus roy de paix, pax vobis; richart roy 
dangletre:: sans reptir." 
Gordonn 1993, Pl.17; Gordon 1997, PU 6; Philippe de Mézières 1975. 

Hett mot En Bien is verder nog te vinden op een schriftrol rond een tak met twee bloem-
pjess op twee paneeltjes die de rand vormen van een vensterglas met de voorstelling van 
eenn knielende ridder met gevouwen handen in het Victoria & Albert Museum, Londen. 
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Hijj  draagt op de mouw van zijn bovenarm het embleem van de Bourgondische vuurslag. 
Dee andere paneeltjes hebben op een banderole JHS en MRIA. Het is duidelijk dat het bij 
ditt raam om een samenraapsel gaat Aubert 1958,196, fig.151. 

J»» Martin 1907, Bibliothèque de l'Arsenal, ms lat 664 f.lv , Sterling 1987, I, 323-335, 
fig.223. fig.223. 
Ookk het wapen in het handschrift is een probleem. Het zou gaan om France ancien en 
niett om het gebruikelijke wapen van de dauphin namelijk gevierendeeld France moderne 
enn Dauphiné. Het is echter even de vraag in hoeverre France ancien is voorgesteld aange-
zienn het wapen is voorzien van een dunne dubbele gouden bande. Daarmee zou het het 
wapenn van Anjou kunnen voorstellen, zij het dat de kleur goud (in plaats van rood) van 
dezee bande een bijzondere brisure geweest zou kunnen zijn, cfr de Getijden van Charles 
dee France in de Bibliothèque Mazarine, Parijs ms 473, uit ca. 1465, waar een émail van het 
wapenn van Berry eveneens gemodificeerd werd (namelijk engrelée or i.p.v. rouge), CT 
Parijss 1993-1994,160-162, no.81. Chatelet 2000,121-123 is onnauwkeurig met betrekking 
tott de kwestie van het motto. 
Hett is dus twijfelachtig of het handschrift in de Bibliothèque de 1'Arsenal het exemplaar 
vann de dauphin is geweest. Het kan bij de vermelding heel wel om een andere, identieke 
copiee gehandeld hebben. Het is indertijd niet ongebruikelijk geweest om van een hand-
schriftt meerdere identieke exemplaren te laten maken om cadeau te doen, cfr. Meiss Late 
1969,49. . 
Ziee nog Villela-Petit 2001,88 n.42-43 en Hablot 1999,13-19. 
Hierr zij nog gewezen op twee soortgelijke motto's met het woord BIEN uit dezelfde tijd: 

POURR BIEN : 
CTT New York, 1968-1969, no. 136 Drinking Cup, zilver (Blumka collection). Het zilver-
merkk lijk t op de Engelse jaarmerken uit het begin van de 15de eeuw. De bodem toont een 
medaillonn met een liggend gevleugeld hert met een kroon om de hals. In de bek heeft het 
dierr een banderolle met de inscriptie POUR BIEN. 

JEE SUIS BIEN : 
Hett motto JE SUIS BIEN bevindt zich op de rand van het kleine tondo met de Madonna 
enn engeltjes in de Walters Art Gallery in Baltimore, cfr Verdier, 1981,247-256. 

1900 De Vaivre 1982, 93-108; Bath 1992.Rapp Bury & Stucky-Schürer 2001,246-252. 

1911 Het is niet bekend tot welk kader deze vensterfragmenten in Evreux hebben behoord. 
Hett is zeer de vraag of ze uit de tijd van Charles VI stammen. De Vaivre 1982,98-99, fig.6 
(cerff  ailé in een ovaal medaillon) zuidelijke transept (volgens De Vaivre uit de tijd van 
Chadess VII) ; Bath 1992, 111, fig.33. 
Ziee CT Parijs 2004, 93-94 , fig. 22. 
Ookk in de kathedraal van St Julien in Le Mans komen cerfs volants voor namelijk als 
schildhouderss van een onleesbaar wapen onder de nis van een beeld op een van de steun-
berenn van de westelijke facade. In het noordelijke transept bevindt zich een gewelfsluit-
steenn met het wapen van de Franse koning die zeer waarschijnlijk dateert van vóór augus-
tuss 1425. Er werden voorts in dit transept vensters met onder andere de portretten van 
Charless VI I en Yolande d' Aragon aangebracht en Gatouillat veronderstelde een relatie 
mett de toezegging van 1000 livres door Charles VI I gedaan tijdens zijn bezoek aan de stad 
16-188 mei 1421. Gatouillat 2003, 307-324, spec. 309-311. Maar zie vooral De Vaivre 1993, 
497-523,, spec. 522 noot 16. De Vaivre kwam tot een datering van de vensters ca 1435-
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14400 en bracht de toezegging van Charles VI I in verband met de bouw ('nouvel oeuvre") 
enn niet met de vensters. 

1922 CT Bern 1948, 19. De tekst van het verdrag dat werd gesloten is te vinden in het 
Staatsarchivv Bern, Bundbuch, G.69 H.41; Cetto 1949, 9-16, afb. Initiaal K; Perrot, 1993-
1994,, 549-555, 551 + fig.4: Traite conclu en 1453 entte Charles VI I et la confederation 
suisse. . 

1933 Dit zou betekenen dat het bezoek van Keizer Manuel Paleologos ongeveer twintig jaar 
eerderr weinig van doen heeft gehad met het handschrift. Het is nauwelijks voorstelbaar 
datt ca 1418 dit bezoek nog een rol gespeeld heeft in de politiek of een referentie daaraan is 
geweest.. De medailles kunnen daarentegen heel wel als artistieke bron van inspiratie heb-
benn gediend. 

1<**  Cazelles en Rathofer 1984,146-150. 
Mett betrekking tot de Sainte Chapelle in Bourges zie: Ribault 1992, 239-247; zij nog gewe-
zenn op : Raynaud 1996 (niet beschikbaar). 
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N O T E NN BIJ HOOFDSTUK 1.7 
HE TT OORSPRONKELIJK E HANDSCHRIF T VA N DE TRES RICHES 
HEURESENHEURESEN ZIJ N BESTEMMIN G 

1955 Meestal wordt opgemerkt dat er het uitzicht uit het Hotel de Nesle van Jean de Berry 
wass bedoeld. Autrand 2000(B), 452 gaf als argument dat Jean de Berry "fils , frère et oncle 
dess rois" was. Maar dat gold voor het meerendeel van de zeer uitgebreide koninklijke fa-
milie.. Zij verwierp het argument dat de miniatuur met Lusignan (maart) gemaakt zou zijn 
doorr de latere zogenaamde "Zwischenmaler" voor Charles VII , die het slot in 1417 in 
bezitt had gekregen. 
Ziee verder Cazelles en Rathofer 1984,90, 94. 

>**  Zie Hoofdstuk 12. 

™™ Autrand 2000(B), 73-75. 

"  Zie APPENDDt I-G 

mm Lehoux 1966-1968, III , 280, n.8. 

200RSD.V,, 169. 

2011 Lehoux 1966-1968, II , 513 n.1; Leguai 1962, 19-20, 91. Na de dood van Jan zonder 
Vreess stuurde Chades haar naar haar broer Philippe Ie Bon terug aangezien hij de partij 
vann Chades VI I had gekozen. Uiteindelijk werd het huwelijk toch nog voltrokken op 17 
septemberr 1425. Dussieux 1869, 5. 

2022 Meiss 1971, 225-235. 

«JJ Thomas 1971; Meiss Late 1969, 256-286. 

2044 Zie Itinéraire in: Lehoux 1966-1968, III , 508-510. 

2055 Tardif 1866, 118, nr. 1821-23. Hulshof 1912, 27-125 XII-LII : 26 stukken met betrek-
kingg tot het huwelijk van Maria 1401-1405. 

2066 Zie uitvoerig hierover in Hoofdstuk 1.5 Noot 173; Reynaud 2000,46 en n.50. Louis II 
gaff  haar de dag na zijn huwelijk 15 december 1400 reeds een 'rente viagère' van '2000 
francss sur Ie péage des rives du Rhone', maar déze schenking dateert van april 1401. 

2077 Lehoux 1966-1968, II , 433. 

2088 Zie over al deze juridisch uiterst gecompliceerde machinaties Lehoux 1966-1968, II , 
433-434.. Voorts Leguai 1962, 34-35 voor de maatregelen die werden genomen voor het 
behoudd van de Auvergne bij de naderende dood van Jean de Berry. 

2099 Het ware na te gaan in hoeverre nog sporen van onderhandelingen over deze douarie 
zijnn terug te vinden. 

2i°° Zie nadere toelichting APPENDIX I-G 
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2111 Het eenzijdig verbreken van een huwelijkscontract en het terugsturen van de bruid 
werdd als een zeer ernstig affront beschouwd en is de aanleiding tot heel wat conflicten 
geweestt Een beroemd voorbeeld is Willem IV van Holland die Jan II I van Brabant in 
13366 gewapenderhand dwong zijn huwelijksbeloften met betrekking tot zijn dochter na te 
komen. . 

*** * 
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