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APPENDIXX I-A 

DEE DOCUMENTE N ME T BETREKKIN G TOT DE GEBROEDERS 

LIMBUR GG EN DE AA N HE N TOEGESCHREVEN 

HANDSCHRIFTEN . . 

Hierr zijn slechts de belangrijkste documenten opgenomen (tekst en nummers naar 

Cockshaww 1969, Meiss Limbourgs 1974 en Guiffrey 1894-1896, tenzij anders 

aangegeven)) die in de tekst besproken worden. Voor een volledig overzicht zij 

verwezenn naar Gorissen 1954 en 1957, Meiss Limbourgs 1974, 71-81 en voorts 

nogg de CT Nijmegen 2005, 94-95. 

14000 May 2 

39.. A Hermant Maleuel, Jaquemin Maleuel freres, jonnes enfant et nepveus de 
Jehan.. Maleuel, paintre et varlet de chambre de mon dit seigneur, auxquelz mon dit 
seigneurr pour cause de la mortalité estant nagaires a Paris et pour eulz faire tenir et 
aprenree leur mestier d'orfaverie de Alebret de Bonne, orfevre demourant a Paris, 
leurr maistre, eust fait mener les diz enfans ou païs de Gherles dont ilz estaient néz; 
ett il soit ainsi que, en alant oudit pais, Ie varlet qui conduisoit yceulx enfans fist 
passerr par Brouxelles ou ilz furent detenuz prisonniers et pris pour marque pour 
occasionn du debat estans lors entre ceulz de Brabant, et ceulz de Gherles, ou ilz 
demouroientt en griesve prison par 1'espace de environ demi an aux despens de leur 
meree qui estoit une tres povre femme, de laquelle prison ilz n'ont peu eschapper, 
senonn que, pour pictié et en faveur dudit Maleuel, aucuns orfevres et painctres de 
laa dicte vill e de Bruxelles composerent et traictierent pour yceulz enfans et se 
obligerentt de paier pour eulz dedens la Penthecouste prouchain ensivant la somme 
dee LV escuz ou de rendre yceulx enffans prisonniers audit de Bruxelles comme 
devantt Pour laquelle chose, yceulx enfans n'avoient de quoy paier et par ce 
conviendroitt qu'ilz retournassent prisonniers comme dit est, a leur tres grant 
dommaigee et retardement de tout leur bien. Mon dit seigneur aians consideration a 
cee que dit est et aux bons et agreables services, que icellui Maleuel, oncle d'iceulx 
enfans,, avoit faiz Ie temps passé a mon dit seigneur, fait chascun jour et espere que 
facee ou temps avenir et yceulx Herman Maluel et Gillequin Maluel enfans, a donné 
dee grace especial la dicte somme de LV escuz pour eulz acquictier de leur dicte 
raencon,, si qu'il appert plus a plain par les lectres patentes dudit seigneur sur ce 
faictes,, donnees a Conflans lez Paris Ie second jour de may 1'an mil et CCCC cy 
renduu a court avec quictance. Pour ce LV escuz. 
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Dijon,, ADCO, B 1519, f. 158v-159r, Ree. gén. des Finances, 1-2-1400 au 31-1-
1401. . 
Dehaisness 1886, t. II , 790-791. 
Mongett 1898,286 (las als enige correct Bonne). 
Gorissenn 1954, no.62. 
Cockshaww 1969,132, no.39. 
Meisss Limbourgs 1974, 72. 
CTT Nijmegen 2005, 94, Document nr.1 (waar nog altijd de lezing van Bolure werd 
gevolgd,, evenals in de rest van de catalogus, zij het met vermelding van de 
afwijkendee (juiste) lezing (Bonne) van Monget). 
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14022 (February 9) May 8 

46.. A Polequin Manuel et Jehanequin Manuel, enlumineurs, lesquelz mon dit 
seigneurr par ses lettres donnees a Paris le IXe jour de fevrier mil CCCC et ung 
colkcionneess par 1'un de ses secretaires le derrenier jour d'avril ensivant, si comme 
ill  appert par la copie d'icelle cy rendue, eust retenuz pour parfaire les histoires 
d'unee tres belle et notable Bible que avoit nagaires fait encommencier ledit 
seigneur,, que pour 1'acomplissemcnt d'icelles et des ystoires qui y devront estre 
faictes,, iceulx Polequin et Jehannequin ne se povoient louer a autre que a mon dit 
seigneurr mais entendre et besongner seulement en 1'ouvraige d'icelle, icellui 
seigneurr desirant acertes ledit ouvtaige estre fait et parfait le mieulx et si brief que 
fairee se pourroit, ordena et tauxa que aus dessus diz Polequin et Jehannequin tant 
pourr leur peine et vivre comme pour avoir leurs autres necessitéz, la somme de 
XXX s. p. pour chascun jour ouvrable et non ouvrable jusques a quatre ans 
prouchainss [-venans] ensivant IHIc et cinq. C'est assavoir pour chascun d'iceulx 
Polequinn et Jehannequin X s. p. pour chascun jour durans lesdiz quatre ans, si 
commee tout ce puet plus a plain apparoir par la dicte copie, pour laquelle Bible 
fairee et historier a esté paié, baillié et delivré par ledit commis du commandement 
ett ordonnance de mon dit seigneur a maistre Jéhan Durant, son phisicien la 
sommee de VIc frans pour iceulz emploier es escriptures et perfection d'icelle Bible 
ett aussi es gaiges desdiz Polequin et Jehannequin desdiz XX s. p. par jour, par 
vertuu d'un mandement de mon dit seigneur donné a Paris le Vie jour de mars 1'an 
mill  lu i e et I, laquelle somme mon dit seigneur veult qu'elle soit allouee es comptes 
d'icelluii  commis. Pour ce, par vertu d'icellui mandement avec quittance dudit 
maistree Jehan Durant, escripte le VDIe jour de may mil IIII c et deux, tout rendu a 
courtt Vi e frans. 

Dijon,, ADCO, B 1526, f. 292v-293r = 298v-299r ancienne foliotation, Ree. gén. 
dess Finances, (le compte de Jean Chousat, 22-3-1401 au 21-3-1402). 
Champeauxx et Gauchery 1894,137 (resumé!) 
Durrieuu 1895,115. 
Gorissenn 1954, no.76 (naar Champeaux et Gauchery 1894,137). 
Cockshaww 1969,133, no.46. 
Meisss Limbourgs 1974, 72. 
CTT Nijmegen 2005,94, Document nr.2 (waarbij niet onderkend werd dat 
Gorissenn een resumé van Champeaux et Gauchery van het document overnam dat 
dee auteurs als Document nr.3 opnamen). 

Aantekening: : 
Sterlingg 1977, 415-29, esp. 419, n. 15. Sterling noticed that Cockshaw in his publication of 
thee documents (133-5), had omitted the annotations in the margin of the documents Nos. 
466 and 57. Meiss Limbourgs 1974, 67-81 omitted these annotations also. For the sake of 
completenesss I repeat here the respective passages according to Sterling: 
Too no.46: Super dictum magistrum Jo.Durant et caveatur de tempore dictorum MI 
annorumm qui videntur incipere Vita marcii NoCCCo primo. 
Too No.57: Super dictum magistrum Johannes Durandi prout in compoto precedent! 
fo.XIIIIx xx XIX pro aliis VIo fr. et caveatur quod dicta Biblia reddatur domino vel etc". 
Moreover,, the document is dated not 17 but 18 January 1404 (n. s.). 
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Curiously,, the fragment of the document No.46 Sterling quotes in his own text is at 
variancee with the text quoted in his note 15 and the text given by Cockshaw: 'd'achever et 
dee conönuer les histoires' against 'parfaire les histoires'. 
Sterlingss transcriptie (geverifieerd door Pierre Quarré) is niet vlekkeloos. 
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14022 July 10 

56.. Audit commis qu'il a paié du commandement et ordonnance de mon dit 
seigneurr la somme de XLI I escuz d'or pour les choses qui s'ensuivent Cest 
assavoirr pour six onces de fin asur que mon dit seigneur fist achater pour 
enluminerr certainz livres que faisoit faire ledit seigneur, chascune once du pris de 
VI II  escuz. Montent ycelles VI onces a la dicte somme de XLI I escuz si comme il 
appertt plus a plain par les letres patentes dudit seigneur sur ce faictes, donnees 
Pariss le Xe Jour de juillet 1'an mil CCCC et deux cy rendues avec certifficacion de 
maistree Jehan Durant phisicien dudit seigneur sur le pris, achat et delivrance dudit 
azur.. Pour ce XLI I escuz. 

Dijon,, ADCO, B 1532, f. 322v-323r, Ree. gén. des Finances, (2e compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Niett bij Gorissen. 
Cockshaww 1969,136, no.56. 
Meisss Limbourgs 1974, 73. 
Niett bij CT Nijmegen 2005. 
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14022 August 20 

48.. De lui (Jean Ie Chien, receveur general de Flandre) sur sa dicte recepte, la 
sommee de CLVI I frans V s.t., a XXXIII I gros de Flandres pour chascun franc, en 
denierss paiéz a Jehan Delinant, marchant demourant a Paris, pour asur qu'il a 
delivréé pour enluminer une Bible et pour draps de soye delivré pour mon dit 
seigneur,, par lectre faicte Ie XXe jour d'aoust 1'an mil CCCC et deux CLVII f. 
Vs.t.. a XXXIII I g. Ie franc. 

Dijon,, AD CO, B 1532, f. 30r, Ree. gén. des Finances, (2e compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Niett bij Gorissen. 
Cockshaww 1969,134, no.48. 
Niett bij Meiss Limbourgs 1974. 
Niett bij CT Nijmegen 2005. 
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14033 January 12 

51.. A Jehannequin et Paulequin, paintres, pour don a euls fait par raon dit 
seigneurr de grace especial, la somme de XX escus d'or. C'est assavoir a chascun X 
escuzz pour avoir de la robe pour ce qu'ilz besoignoient pour mon dit seigneur 
chascunn jour en 1'ostel de maistre Jehan Durant son phisicien si comme il appert 
pluss a plain par les lettres patentes dudit seigneur sur ce faictes, donnees a Saint 
Germainn en Laye le Xll e jour de janvier 1'an mil CCCC et deux cy rendu avec 
quittance.. Pour ce XX escuz. 

Dijon,, ADCO, B 1532, f. 194v-195r, Ree. gén. des Finances, (2e compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Gorissenn 1954, no.75 (naar Champeaux 1895,138, en noemde als bron ADCO B 
15199 (zonder folio-aanduiding). 
Cockshaww 1969,135, no.51. 
Meisss Limbourgs 1974, 73. 
CTT Nijmegen 2005, Document nr.4. 
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14044 January 17 ( ?) of: 1403 January 17 of 18 ? 

57.. A Paulequin Maluel et Jehannequin, paintres et historieurs, ausquelz mon dit 
seigneurr a ordonnéz prendre et avoir chascun jour XX s. p. jusques a quatre ans, 
tantt pour leur vivre comme pour la perfeccion des histoires et enlumineure de 
certainee Bible que mon dit seigneur a ordonnee faire, enluminer et historier par les 
dessuss diz, si comme il appert plus a plain par ung vidimus des letres de mon dit 
seigneurr auquel est attaché ung mandement dudit seigneur donné le XVI e jour de 
marss 1'an mil CCCC et ung, yceuls renduz par le premier compte dudit commis ou 
chappitree de despense commune folio He IIIIx x XIX e sur la partie desdiz 
Paulequinn et Jehnequin, sur laquelle pour la premiere annee a esté baillé a maistre 
Jehann Durant phisicien dudit seigneur auquel mon dit seigneur a commis ladicte 
besongne,, pour bailler aux dessus diz, la somme de Vic frans. Pour ce cy, par vertu 
desdictess letres rendues comme dit est pour la He, IIHe annee baillé audit maistre 
Jehann Durant et par sa recongnoissance faicte le XVUe jour de janvier 1'an mil 
quatrecenss et trois cy rendue. Pour ce Vi c frans. 

Dijon,, ADCO, B 1532, f. 323v, Ree. gén. des Finances (2C compte de Jean 
Chousat),, 22-3-1402 au 30-9-1403. 
Niett bij Gorissen 
Prostt 1890-1891, 343 (vermeld als la deuxième annuité' 18 januari 1404 (n.st)) 
Cockshaww 1969,136, no.57 
Meisss Limbourgs 1974, 73. 
Dee Winter 1985, 266 (vermeldde 18 januari 1404 (n.s.) Lille, ADN B 4085, f.79) 
CTT Nijmegen 2005, 95 Document nr.5. 

Seee for additions Doc.no.46. 

Aantekening::  het mandement van maart 1401 (s.a.) waar naar verwezen wordt, wordt 
hierr als van 16 maart gegeven, maar in het document van 8 mei 1402 (Gorissen 76) is 
sprakee van 6 maart 1401 (s.a.) evenals in de aantekening in de marge die door Sterling 
1977,, 419-420, n.15 werd gepubliceerd (zie hierboven bij no.46). 

Dee datering in 1404 van dit document vormt een probleem. Meiss Limbourgs 1974 nam 
dee transcriptie van het document van Cockshaw over maar veronderstelde dat het was 
gedateerdd volgens de PaasstijL d.w.z. 1404. Ook Sterling 1977 nam aan dat het om de 
Paasstijll  ging en wees er bovendien nog op dat niet 17 maar 18 januari gelezen diende te 
wordenn (hij liet het document verifiëren door Pierre Quarré). In de zinsnede '...par vertu 
desdictess letres rendues comme dit est pour la He, IIHe annee ...' is overigens onduidelijk 
(off  verkeerd gelezen) wat met 'He, IIHe annee' bedoeld kan zijn. Wellicht is dit te lezen als 
2dee van vier jaren. 
Err zij echter opgemerkt dat hier in het document zelf vermeld wordt dat Durant op 17 
januarii  1403 voor de ontvangst van de 600 frs. tekende. Het kan derhalve niet om een 
dateringg volgens de oude stijl (d.w.z. = 1404) gaan zoals Prost, Meiss en Sterling hebben 
aangenomen,, als er van uitgegaan mag worden dat de 2C compte van Chousat (B 1532) 
waarinn deze tekst voorkomt, correct gedateerd is namelijk de periode 22-3-1402 au 30-9-
14033 en dus in september 1403 werd afgesloten (zie Pocquet du Haut-Jussé 1937, 53 en 
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71).. Een interpretatie van de datum van het document volgens de Paasstijl lijk t dus 
uitgesloten.. Bovendien werd naar f.299 in de voorgaande compte verwezen en dat was de 
eerstee compte van Chousat (B 1526,22 maart 1401-21 maart 1402). Het bedrag van 600 
frs.. dat Durant ter beschikking werd gesteld is dan bedoeld geweest voor het tweede jaar. 
Indienn dit juist is, zou dat kunnen betekenen dat er zeer waarschijnlijk niet twee- maar 
viermaall  600 fre. voor de onderneming was voorzien (afgezien van de verdere onkosten 
(asurcn(asurcn gratificaties). Deze veronderstelling zou inderdaad meer in overeenstemming zijn 
mett de gebruikelijke wijze van uitbetaling namelijk in jaarlijkse en niet tweejaarlijkse 
tranches.. Hiermee zou bovendien een oplossing gevonden zijn voor het volgende 
probleem. . 

Durantt kreeg in het eerste jaar 600 firs. ( = 750 livres parisis = 15.000 sous parisis.) Indien 
ditt bedrag bedoeld was geweest voor de werkzaamheden gedurende de eerste twee jaren, 
zouu het vrijwel geheel zijn opgegaan aan het arbeidsloon van de Gebroeders: zij kregen 10 
s.. par. per persoon per dag, d.w.z. per jaar 3650 s. par., samen 7300 s. par. per jaar ofwel 
3655 Lpar. ( = 292 frs.). Durant zou derhalve geen geld meer gehad hebben om het 
afschrijvenn van de bijbel te bekostigen zoals tevens in het contract was bepaald: \ . .la 
sommee de VI c frans pour iceulz emploier  es escriptures et perfection d'icelle Bible et 
aussii  es gaiges desdiz Polequin et Jehannequin desdiz XX s.p. par jour...' (G 76; 
Cockshaww no.46). Het is niet aannemelijk dat Durant dergelijke bedragen uit eigen zak 
heeftt voorgeschoten. Gaat men er daarentegen van uit dat er dus gedurende vier jaar elk 
jaarr 600 frs. beschikbaar is gesteld, dan is er sprake geweest van een redelijke verdeling 
tussenn de kosten voor het schrijven (inclusief het perkament) en de werkzaamheden van 
dee Gebroeders. 

Voorr de vervaardiging van de bijbel in vier jaar waren dan tenminste 2400 frs. (= 3000 
liv.par.)) uitgetrokken, waarvan 1168 frs. (4 x 292 frs.) (ofwel - 1460 liv.par.. = 4 x 365 
liv.par.. a 20 s. par.) aan de Gebroeders Limburg zouden worden uitbetaald. Voor het 
schrijven,, perkament e.d. waren dus 1232 frs. (= 1540 liv.par.) voorzien. Het afschrijven, 
dee verluchting en de vervaardiging van de Tiistoires' was dan vrijwel gelijk opgegaan. 
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14077 May 22 

66.. A Jaques Rapponde, la somme de LX frans d'or lesquelz du commandement 
dee feu monseigneur le due cui Dieu pardoint et par ordonnance de maistre Jehan 
Durantt conseillier de mon dit seigneur, ycellui Jaques bailk et delivra pour faire 
ystoress en la Bible en latin et en francoiz que ledit feu mon seigneur faisoit faire, 
laquellee mon dit seigneur a donnee a mon seigneur de Berry, aux personnes qui 
s'ensuivent.. C'est assavoir a Ymbert Scanier enlumineur, XXIII I frans le premier 
jourss de mars mil CCCC et III . Item, le Illl e jour dudit mois ensivant a Jaques 
Contt paintre, XX frans. Item, a Hainsselin de Haguenot enlumineur le XVII e jour 
dee may mil CCCC et quatre, XVI frans. Pour ce, par mandement de mon dit 
seigneurr donné a Confflans lez Paris le XXII e jour de may mil CCCC et sept, cy 
renduu avec quittance dudit Jaques et certifficacion dudit maistre Jehan Durant sur 
laa delivrance dudit argent LX frans. 

Dijon,, ADCO, B 1547, f. 140v, Ree. gén. des Finances, 2241-1406 au 22-11-1407. 
Cockshaww 1969,138, no.66. 
Meisss Boucicautmaster 1968,141. 
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14122 February 1 -1413 January 31 

960.. Item, unes belles Heures, tres bien et richement historiées; et au 
commancementt est le kalendrier, bien richement escript et historie; et après est 
historiéee la Vie et Passion de Saincte Katherine; et ensuivant sont escriptes les 
quattee Euvangiles et deux oroisons de Nostre Dame; et après commancent, les 
Heuress de Nostre Dame, et s'ensuivent pluseurs autres heures et oroisons; et au 
commancementt du second fueillet desdictes Heures de Nostre Dame, a escript: 
audieritis;; couvertes de veluiau vermeil, a deux fermouers d'or, esquielx sont les 
armess de Monseigneur de haulte taille; et par dessus lesdictes Heures a une 
chemisee de veluiau vermeil, doublé de satin rouge; lesquelles Heures Monseigneur 
aa fait faire par ses ouvriers. 

Guiffreyy 1,253 no.960. 
Meisss Late 1971, 228,233,235. 
Meisss Limbourgs 1974, 75, Appendix A. 
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14133 Parij s 

Hanssee Melluel, nouvel orfèvre en 1413. 

A NN Paris K 1040bis no.22 

Henwoodd 1981,160. 

Kovacss 1984, 42-45 (niet beschikbaar) 

Commentaar::  Het moet gaan om Jan van Limburg die zich in dat jaar heeft 
ingeschrevenn in het gilde van de goudsmeden in Parijs (als een van acht nieuwe 
ingeschrevenen).. Kovacs is de eerste geweest die dit gesignaleerd heeft. Het is aan te 
nemenn dat men een zekere leeftijd bereikt moest hebben om zich in het gilde te kunnen 
inschrijven.. Bovendien was er sprake van coöptatie in de gilden en was, al naar gelang de 
economischee omstandigheden, het aantal leden gelimiteerd. Zo is niet zonder meer hieruit 
aff  te leiden dat hij in 1413 ca 23-25 jaar is geweest (cfr. in 1400 jeune enfant genoemd). 
Hett feit dat Jan dus ingeschreven heeft gestaan in het gilde van de goudsmeden hoeft niet 
tee betekenen dat hij zelf actief het beroep gepraktiseerd heeft, maar wel dat hij in elk geval 
gerechtigdd is geweest tot de uitoefening van de handel in edelsmeedwerk (en edelstenen) 
enn in het verlengde daarvan de taxatie en de pandneming. We mogen aannemen dat hij 
verstandd van zaken heeft gehad. Hiermee lijk t een bevestiging gevonden van het 
vermoedenn dat ik reeds in 1995 (Appendix.I-J noot 10 alhier) naar voren had gebracht. 
Alleenn in dit soort handel kon men zich zodanige kapitalen verwerven dat men in staat 
wass anderen leningen te verstrekken zoals de gebroeders blijkens het document dat 
Ribaultt 1990 publiceerde, hebben gedaan. 
Hierr zij er nog aan herinnerd dat aangenomen mag worden dat ook Paul door zijn 
huwelijkk met Gillette la Mercière, erfgename van haar vader de mareband Gillet Merrier uit 
Bourgess (haar moeder Marie du Breuil hertrouwde bovendien met de bekende changeur 
Audebertt Carin in Parijs), in het milieu van de Parij se goudsmeden en wisselaars goede 
connectiess zal hebben gehad. 
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Afterr  1416 June 16 

1164.. Item, en une layette plusieurs cayers d'unes très riches Heures, que faisoient 
Poll  et ses freres, tires richement historie2 et enluminez; prisez Vc liv. t. 

Guiffreyy II , 280, nr. 1164. 
Meisss Limbourgs 1974, 80. 
CTT Nijmegen 2005,378 nr.105. 
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Beforee 1417 Apri l 29 

Pourr diminucion et dechiet de la somme de 700 liv. par. qui font 875 liv. t que ont 
estéé prisées unes belles Heures tfès bien et richement historiées, au 
commencementt desquelles est le kalendrier, etc.; 1) lesquelles Heures tres haulte et 
puissantt dame la royne de Secille a envoyé quérir et demander par maistre Pierre 
Franchomme,, chantre de 1'esglise de Paris, a messeigneurs les executeurs, et 
lesquelless mesditz seigneurs lui ont envoiées par ledit chantre pour icelles veoir et 
retenirr s'il lui plaisoit en payant ladicte somme de 700 liv. par., ou telle autre 
sommee d'argent, comme bon lui sembleroit, affin qu'elle eust envers le roy de 
Secille,, son seigneur et mari, principal executeur du testament dudit feu Seigneur, 
lee fait de ladite execution pour recommandé; laquelle dicte Royne, après ce qu'elle 
ott longuement veues et advisees icelles Heures, a retenu ycelles par devers elle et 
paiéé a ladite execution seulement la somme de 300 liv.t. Et ainsi est ladite somme 
dee 875 liv. t. diminuée de 575 liv. t. 

1)) The description of the manuscript was copied from the item in the inventory of 
Robinet,, given above, no.960. 

Guiffreyy II , 299 f. 
Meisss Limbourgs 1974, 80. 
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APPENDIXX I-B 

DEE BIBLE  MORAUSÉE MS FR. 167 I N DE BIBLIOTHÊQU E 

NATIONAL EE PARIJS. 

Naarr thans wordt aangenomen heeft de Bible moratisêe ̂ ms fr. 167 in de 

Bibliothèquee nationale in Parijs indertijd tot voorbeeld voor ms fr. 166 in dezelfde 

bibliotheekk gediend. Aangezien het feit dat het ms fr. 167 in bezit van de hertogen 

vann Bourgondië is geweest, als een argument naar voren is gebracht ter 

ondersteuningg van de theorie dat ms fr. 166 de Bijbel is geweest die Philips de 

Stoutee de Gebroeders Limburg in 1402 in opdracht had gegeven, is hier de 

pedigreee van ms fr. 167 nagegaan. 

Avri ll  heeft in 1973 voorgesteld ms fr. 167 te identificeren met de Bijbel die Jan de 

Goedee omstreeks 1350 heeft laten maken. Zijn voorstel is aantrekkelijk en het is 

niett onaannemelijk dat het handschrift inderdaad voor of in opdracht van Jan de 

Goedee werd gemaakt.1 Het handschrift is vermoedelijk in 1373 en in 1380 vermeld 

inn de koninklijke inventarissen (A).2 Daarna zou het op een of andere manier in 

bezitt van Philips de Stoute zijn overgegaan die in 1401 een stuk stof voor de 

bekledingg ervan heeft laten aanschaffen (B). In 1404 zou het handschrift in zijn 

inventaireinventaire après décès kort zijn beschreven (nr.34) (C). In 1420, in de inventaire après 

décèsdécès van Jan zonder Vrees, is het handschrift voor het eerst zodanig beschreven 

datt aan de identificatie geen enkele twijfel lijk t te kunnen bestaan (D).3 

Bijj  de identificatie op basis van de vermeldingen van het handschrift in 1401 en 

14044 volgde Avri l Durrieu die in 1895 reeds had gesuggereerd in deze 

vermeldingenn een van de bijbels ms fr. 166 of 167 te herkennen. Ofschoon Avril 

erkendee dat de beschrijvingen op zich niet toereikend zijn voor een identificatie 

mett ms fr. 167, beschouwde hij de toeschrijving van de miniaturen in ms fr. 

1666 aan de Gebroeders Limburg als een doorslaggevend argument in deze.4 
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Dee Winter aanvaardde AvriTs identificatie van de beschrijvingen in 1380 en 1401 

mett de Bijbel van Jan de Goede, maar maakte een voorbehoud met betrekking tot 

dee vermelding in 1404, in welke hij de bijbel meende te mogen herkennen die 

Philipss de Stoute vóór 14 april 1400 voor 600 escus d'or van Jacques Rapondi had 

gekochtt (E).5 De Bijbel van Jan de Goede zou in 1404 naar zijn mening niet meer 

zijnn opgevoerd omdat hij op dat moment ter beschikking was gesteld aan de 

Gebroederss Limburg ten behoeve van de vervaardiging van ms fr. 166. Het 

handschriftt zou daarna weliswaar spoedig weer geretourneerd zijn aan de 

bibliotheekk van Jan zonder Vrees.6 

Dee Winter lijk t gelijk te hebben wanneer hij de identificatie van het handschrift 

beschrevenn in de inventaris van 1420 met dat beschreven in de inventaris van 1404 

(nr.34)) afwijst, een kwestie waarop ik zo dadelijk zal terugkomen. Maar men kan 

zichh afvragen of zijn alternatieve identificatie van het handschrift beschreven in 

14044 (nr.34) met de bijbel die de hertog vóór 14 april 1400 van Rapondi had 

gekochtt (ADCO B 1517, f.206v), redelijk is. De benaming bibkystoriée van nr.34 is 

gelijkluidendd aan die van een van de zes handschriften genoemd in het document 

vann 1401 terwijl daarentegen de omschrijving van de bijbel van Rapondi 

verschillendd is ("...une belle Bible escripte en francois..."). Er werd in de inventaris 

vann 1404 (fol.36) vermeld dat het tot de handschriften behoorde die Richart Ie 

Contéé in beheer heeft gehad zodat het aannemelijk is dat voor deze inventaris 

gebruikk is gemaakt van een lijst van de hand van deze Le Conté. Zo ligt het meer 

inn de rede om de bijbel van Rapondi te vereenzelvigen met de andere bijbel die in 

hetzelfdee document van 1401 werd genoemd, namelijk "la Bible en francoiz". 

Weliswaarr is deze Bijbel niet meer te identificeren in de inventaris van 1404, maar 

mogelijkk is zij nog in de items van de inventarissen van 1420 en 1477 te herkennen 

zoalss De Winter voorstelde.7 

Daarmeee zijn wij weer teruggekeerd bij het probleem waarmee De Winter zich 

geconfronteerdd had gezien en dat hij had gemeend te kunnen oplossen met zijn 

alternatievee identificatie, namelijk in hoeverre kan ms fr. 167 identiek zijn geweest 

mett de vermeldingen in het document van 1401 en de inventaris van 1404 (nr.34)? 
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Dee Winter had echter terecht geconcludeerd dat dat niet mogelijk kan zijn op 

grondd van de beschrijving in de inventaris van 1420. In deze inventaris is sprake 

vann een handschrift voorzien van "quatre fermouers d'argent dorez hachiez" 

terwijll  daarentegen het handschrift in 1404 slechts twee "fermouers d'argent 

dorés""  had die bovendien voorzien waren van de wapens van de hertog ("armoiez 

auxx armes de feu mondit seigneur").8 Het is niet ondenkbeeldig dat de sloten van 

eenn handschrift binnen een tijdsbestek van ca 20 jaar vervangen zijn, maar dat een 

handschriftt met twee sloten opeens zou zijn voorzien van vier sloten is toch 

minderr waarschijnlijk. Het zou een flinke en ongebruikelijke structurele ingreep 

hebbenn betekend. Daar komt bij dat het handschrift indien het inderdaad zou gaan 

omm de Bijbel die Jan de Goede had laten maken, oorspronkelijk reeds voorzien is 

geweestt van vief sloten zoals Avril heeft opgemerkt: "deux paires de fermouers 

d'argentt esmaillez a fleurs de Hz." Toegegeven, deze sloten waren van zilver en 

geëmailleerd.9 9 

Eenn ander argument dat tegen een identificatie van het handschrift genoemd in 

14011 en 1404 met de Bijbel ms fr. 167 zou kunnen pleiten, is het volgende. In het 

documentt van 1401 werd voor de ontvangst van stukken stof bestemd voor zes 

manuscriptenn getekend door Richart Ie Conté: 

"laa Bible ystoriee, Ie livre Etique, Ie livre Ypolite, la Bible en francoiz, les croniques 

dee France, Ie livre de Tituliveus." Twee van deze handschriften waren recent 

verworven:: de "Bible escripte en francois" werd aangekocht van Jacques Rapondi 

vóórr 14 april 1400 (n.s.), de Titus Livius werd als étrennes ontvangen van Dino 

Rapondii  in 1400 (n.s.). Zo is het niet onaannemelijk om te veronderstellen dat alle 

zess handschriften tamelijk recente acquisities zijn geweest, waarvoor de lappen van 

zijdee ter bescherming zogenaamde chemises, waren aangekocht.10 

Mett betrekking tot de Chroniques meende De Winter dat het om het exemplaar 

gingg dat zich thans in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, handschrift 4 bevindt 

enn herkenbaar werd beschreven in de inventaris van 1420. Dit handschrift uit ca 

13200 had de hertog in 1384 voor 72 francs bij de libraire Henriot Gamier gekocht. 

Maarr de veronderstelling dat de Chroniques de France vermeld in 1401 en in 1404 
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(nr.33)) misschien geïdentificeerd zouden mogen worden met een ander exemplaar 

namelijkk dat Guillaume Malet, mcatre d'ostel du rqy, in 1397 Philips de Stoute cadeau 

hadd gedaan (Paris Bibüothèque de l'Arsenal, ms 5223, uit ca 1390), lijk t mij toch 

plausibeler.. Malet had als een tegengift vdsselle d'argent ter waarde van 200 firs 

ontvangen,, een aannemelijk bedrag voor een dergelijk handschrift zoals Winter 

1677 opmerkte. Verder vermeldde hij nog dat Philips de Stoute een Chroniques aan 

Isabeauu de Bavière had uitgeleend. Zij had het handschrift (op haar beurt) aan de 

koningg geleend waarbij het kennelijk enigszins in het ongerede was geraakt, want 

zijj  had het laten opknappen en er nieuwe "fermoers d'argent dorez armoiez aux 

armess de monseigneur de Bourgogne" voor laten maken (betalingen 24 december 

13988 en 1 maart 1399). Winter vroeg zich nog even af of dit hetzelfde boek is 

geweestt als vermeld in het document van 21 februari 1401 met betrekking tot de 

aanschaff  van de stoffen, maar koos dus voor een identificatie met het exemplaar in 

Brussel.11 1 

Dee Chroniques de France figureerde als eerste (nr.33) onder de stukken in de 

inventariss van 1404 die door Richart Ie Conté beheerd waren, gevolgd door de 

Biblee ystoriée (nr.34) en de Tituslius (sic!) (nr.35). De livres "Etique" en 

"Politique""  (twee werken van Aristoteles in opdracht van Charles V vertaald door 

Nicolee Oresme 1372) die eveneens in het document van 1401 werden genoemd, 

meendee De Winter te mogen herkennen in de volumes respectievelijk in de KB 

Brussell  9505-06 en in een particuliere collectie in Parijs. De twee banden werden 

inn de bibliotheek van het Louvre beschreven in 1373 en 1380 en maakten deel uit 

vann een veertigtal boeken die aan Louis d'Anjou 7 oktober 1480 ter verpanding 

warenn uitgeleend maar na zijn dood in 1385 werden gerestitueerd. De boeken 

werdenn opgevoerd in de inventaris van 1404 als de nrs. 66 en 67 waarbij nog kan 

wordenn aangetekend dat bij het eerste deel werd vermeld dat het voorzien was van 

"deuxx fermaux d'argent dorés, armoiez aux armes de mondit seigneur" (dat wil 

zeggenn Philips de Stoute), en het tweede deel "deux fermaulx d'or, aux armes du 

Roy""  had. Dit zou er op kunnen wijzen dat de koning de twee volumes aan Philips 

dee Stoute cadeau heeft gedaan, want in 1373 en 1380 waren de delen nog voorzien 
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vann respectievelijk "fermoers d'or tres bien ystorié" en "deux fermouers d'argent, 

hashiezz des armes de France".12 

Voorr deze twee boeken had Philips (getuige de bevestiging van Richart le Conte 

vann 4 april 1402) twee leren etuis "armoyés aux armes de mon dit seigneur" laten 

maken.. Tegelijkertijd had hij echter ook een identiek etui laten maken voor een 

anderee "aanwinst" namelijk het Livre des Propriétés des choses van Barthélemy 

1'Anglais,, "... tout nuef, escript et ystorié", die hij kennelijk in de loop van 1401 had 

gekochtt van Jacques Rapondi en waarvoor hij hem op 3 januari 1402 400 écus 

betaalde.133 Indien het bij deze zes handschriften gaat om recente acquisities, lijk t 

dee kans dat de Bibleystoriée van 1401 identiek is geweest met de Bijbel van Jan de 

Goedee vermeld in de inventaris van 1380, klein, te meer daar dit handschrift was 

voorzienn (couvert) van een "drap d'or a Agnus Dei", waarbij ik even in het midden 

will  laten of deze 'drap d'or5 de stof van de band of de chemise betrof.14 

Tott slot zou ik nogmaals aan het feit willen herinneren dat de inventaris van 1420 

niett het bezit van Philips de Stoute betrof maar dat van Philips de Goede dat hij 

georvenn had van zijn vader Jan zonder Vrees in Dijon. Mede gelet op de 

omvangrijkee geschenk-cultuur in die tijd waarbij wij vooral denken aan het gebruik 

vann de étrennes bij het Nieuwe Jaar, kan niet zonder meer aangenomen worden 

datt ms fr. 167 een erfstuk uit de boedel van Philips de Stoute is geweest. Indien de 

Bijbell  ms fr. 167 de Bijbel van Jan de Goede is geweest die in 1373 en 1380 werd 

beschreven,, is het dus volstrekt duister op welke wijze hij vóór 1419 (1420) in het 

bezitt van Jan zonder Vrees is geraakt. 

*#* * 

Overzichtt  van de beschrijvingen van de genoemde handschriften in de 
verschillendee inventarissen en documenten (naar  De Winter  1985): 

(A)) Inventaris van Charles V, 1373 en 1380: 
'Laa tres belle Bible toutte historiée que fist le roi Jean couverte de drap d'or a 
Agnuss Dei.' 
(DeHslel907,IInr.l02) ) 
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(B)) 21 februari 1401: aanschaf stoffen voor boeken: ' . . . la Bible ystoriee, Ie livre 
Etique,, Ie livre Ypolite, la Bible ea francoiz, les croniques de France, Ie livre de 
Tituliveus,, ...' 
(ADCOO Piece B 388 ; naar Prost 1890-1891, 341-342) 

(C)) Inventaris van Philippe Ie Hardi, 1404: 
nr.. 34: 'Item la bible ystoriée fermant a deux fermouers d'argent dorés, armoiez 
auxx armes de feu mondit seigneur.' 
(ADCOO B 301, f.36) 

(D)) Inventaris van Philippe Ie Bon (biens mobiliers héritées de son père Jean sans 
Peur),, 1420: 
'Item,, ung autre livre nommé la Bible historiée, escripte en parchemin, de lettre de 
forme,, en francois et en latin, a III I colonnes, historiée de blanc et de noir et 
enluminéé d'or et d'asur, en chascun feuillet XVI histoires, commencant ou He 
feuillett et protuHt , et ou derrenier foris cams, couverte de cuir rouge marqueté, a 
quatree fermouers d'argent dorez hachiez.' 
(BNP,, Colbert 500, nr.127, f. 150 (Doutrepont 1906, nr.86)). 
<< feuillet = Partie d'une feuille de papier pliée formant deux pages (Dictonnaire de 
Littré)> > 

(E)) Gekocht van Jacques Rapondi vóór 14 april 1400 (n.s.): 
'AA Jacques Raponde marchant demourant a Paris, auquel estoit deu par mon dit 
seigneurr la somme de Vi c escus d'or pour une belle Bible escripte en francois de 
lettree de forme, tres bien hystoriée dedens et dehors armoies aux armes dudit 
seigneur,, couverte de drapes cramoisy et garnis de gros fermaulx d'argent dorez, 
laquellee Bible ledit seigneur fist acheter et prenre de lui pour la dicte somme de 
VI cc escus et ycelle retenue devers lui.' 
(ADCOO B 1517, f. 206v.) 

NOTENN BIJ APPENDIX I-B 

ii  Avril 1973, 91-125; Sterling 1987, 1,150-155 nr.22; Lowden 2000, I, 221-250; CT Dijon 
2004,102-103,, nr.28. 

22 De Winter 1976, 345, 677-684 en De Winter 1985, 67,162-164. Hij ging er zonder meer 
vann uit (58-59) dat de bijbel die de koning uit de bibliotheek van het Louvre 29 december 
13988 had opgevraagd, ms fr. 167 is geweest, maar in het item nr.40 in zijn catalogus (262-
264)) vermeldde hij dit niet met zoveel woorden; Avril 1973, 118-120 overwoog nog de 
mogelijkheidd dat ms fr. 167 de bijbel geweest zou kunnen zijn die Chades VI in 1398 uit 
dee bibliomeek had opgevraagd, namelijk de Bible historiée van koningin Jeanne de 
Bourbon,, maar hij wees deze mogelijkheid af. Deze bijbel was bovendien in het Frans en 
niett in het Latijn èn het Frans. De Winter is dus onnauwkeurig met Avril's suggestie 
omgesprongen.. Voor de Bijbel van Jeanne de Bourbon zie Delisle 1907, II , 21 nr.103. 

33 De Winter 1985,163. 
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**  Avri l 1973,92-4; Durrieu 1895,103,114-118. 
Aangezienn de toeschrijving van het handschrift in Chantiüy aan de Gebroeders een axioma 
is,, zouden wij , indien wij Avril' s argument zouden aanvaarden, in een zogenaamde 
kringverwijzin gg terechtkomen. 

ss De Winter 1985,130. 

66 De Winter 1985,263. 

77 De Winter 1985, 263-264, 130-131; zie over andere vermeldingen van Bijbels in het 
Franss in de inventaris van Margaretha van Vlaanderen (1405): 162-163 nr.156 en 166 
nr.174. . 
Lowdenn 2000,1,221-250. Lowden 245 ging er van uit dat in de Bibkystoriée het ms ft. 167 
herkendd mag worden. Hij tekende weliswaar aan dat tussen 1420 en 1467 de rode band 
("couvertee de cuir rouge marqueté") door zwart satijn ("couverte de satin figure noir") 
vervangenn zou zijn. 

88 De Winter 1985, 130-131, 263. Ook Durrieu 1895, 114 had gesignaleerd dat het 
handschriftt in 1420 vier  sloten had in tegenstelling tot de beschrijving van 1404 waar 
slechtss twee sloten werden vermeld. 

»» Avri ll  1973,122. 

100 De Winter 1985,263,130 nr.34,131-132 nr.35. 

111 De Winter 1985,166-167 nr.175. Prost 1890-1891,337-337 gaf als jaar van het geschenk 
13966 (n.s.) evenals Hirschbiegel 2003,384, nr. 699. 

122 De Winter 1985, 222-225 nr.17 (figs.103-105). De Winter 1985 veronderstelde dat de 
tweee delen in 1385 niet terugkeerden in de bibliotheek van het Louvre. Henwood 2004, 
244 wees er nog eens op dat de zogenaamde plundering van de koninklijke schatkist door 
Louiss d'Anjou in 1381 in feite een lening van de koning is geweest. Louis*  weduwe 
verplichttee zich in 1385 de objecten die deel van deze lening hadden uitgemaakt, te 
retourneren. . 

133 De Winter 1985, 133 nr.37, 195-197 nr.4. Hij identificeerde het met het ms 9094 in de 
KBB Brussel (fig.179). Het document van de etuis gaf hij op 223 (ADCO B388). Het is niet 
onaannemelijkk dat Philips het in opdracht heeft laten maken. Volgens Hirschbiegel zou 
Philipss dit handschrift in januari 1402 als éttennes aan een niet bij name genoemd persoon 
hebbenn geschonken. Hirschbiegel 2003, 434, nr. 1205: "un traite aristotélicien de la 
propriétéé des choses tout nuef escript et ystorié, 400 écus d'or" (ACO B 1526, f.298), hij 
verweess naar David 1945, 46. Het laten maken van etuis voorzien van zijn wapen voor de 
boekenn zou uitgelegd kunnen worden dat Philips van meet af aan de boeken voor zichzelf 
heeftt aangeschaft en niet om cadeau te doen. 

144 De Winter 1985, 263; Delisle 1907, II , nr.102. Ik wil niet verhelen dat ook de banden 
vann handschriften met stof werden bekleed. Maar een boekband met stof bekleden was 
gewoonlijkk het handwerk van een specialist, de binder, die zulk werk in zijn atelier 
uitvoerde.. Aan de vervaardiging van de chemise kwam hij gewoonlijk niet te pas. Dat was 
hett werk van een naaister en zo is aan te nemen dat de stoffen benodigd voor de chemises 
aann Richart Ie Conté, als beheerder van de boeken, ter hand werden gesteld, die er verder 
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zorgg voor droeg dat de naaisters in huis deze ter plaatse op maat maakten voor de 
betreffendee boeken. Voor chemises zie A.Vallet de Viriville , La bibliothèque d'Isabeau de 
Bavière,, Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 1858,363-687. 
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APPENDIXX I-C 

VOLUMINEUZ EE BIJBEL S 

All  eerder heb ik hier het vermoeden uitgesproken dat de bijbel die Philips de 

Stoutee aan de Gebroeders Limburg in opdracht had gegeven misschien zelfs uit 

meerderee delen heeft bestaan. Gezien de kosten en de tijd die voor de decoratie 

voorzienn werd, is het project waarschijnlijk vergelijkbaar geweest met soortgelijke 

ondernemingenn waarvan ik er hier, ter vergelijking, een aantal zou willen noemen. 

Hett is niet altijd uit te maken om wat voor soort bijbels het ging. Het betrof 

evidentt prestigieuze projecten, vaak op het grootste formaat perkament Voor de 

verderee motieven en achtergronden van het afschrijven cq. laten afschrijven, 

vertalenn en drukken van de bijbel wil ik verder verwijzen naar onder andere: 

S.. Berger, La Bible franfaise au Mqyen Age: étude sur les plus anciennes versions de la Bible écrites en 
proseprose de longue d'oil, Paris, 1884. 

P.. Durrieu, *Manuscrits de luxe executes pour des princes et des grands seigneurs francais', 
in:: LeManusmt, 2,1895,103,113-22,129-135. 

W.. Walther, Die deutsche Bibeüberset^tng des Mittelalters, Braunschweig, 1892, spec. 672-676. 

E.Zimmermann,, Die deutsche Bibel im religiösem Leben des Spatmittelalters, in: 
H.Vollmer,, Neue Beitrdge %ur Geschichte derdeutschen Bibel Bibel im Mittelalter, hrsg. in G. mit O. 
Grueterss und E.Zimmermann, von H. Vollmer, (Bibel und deutsche Kultur. 
VeröfFendichungenn des Deutschen Bibel-Archivs in Hamburg, Band VIII) , Potsdam, 
1938,1-91. . 

CL.dee Bruin, Middelnederlandsche vertalingen van bet OTy Groningen 1934. 

A.. de Laborde, Etude sur la Bible moralisée illustrée, Paris, 1911. 

J.. Lowden, The Making af the Bibles MoraBsées, I:  The Manuscripts, II:  The Book of Ruth, 2 vols., 
(Pennn State University Press), London, 2000. 

FAvril ,, TJn chef d'oeuvre de 1'enluminure sous Ie règne de Jean Ie Bon: La Bible 
moralisée,, manuscrit francais 167 de la Bibliothèque Nationale', in: Fondation Eugène Piot. 
MonumentsMonuments etMémoires etMémoires publiésparl'Académie desInscriptions et Belles-Lettres, 58,1972, 95-125. 

M.ICA.. van den Berg, De Noordnederlandse historiebijbel, Hilversum 1998. 

H.Kunze,, Geschichte der Buchillustration in Deutschland Das 15.Jahrhundert, 2 vols. Leipzig 
1975,1,, 303-319. 

S.Hindman,, Text and Image in Fifteenth-century Illustrated Dutch Bibles, Leiden 1977. 
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Rouse,, R.H., M.A. Rouse, Manuscripts and Their Makers. Commercial Book Producers in in Medieval 
ParisParis 1200-1500, 2 vols., Turnhout 2000. 

1.. De Bijbel met glossen in 11 delen die Gui de la Tour du Pin, bisschop van 

Clermontt (1222-1286) heeft laten maken door Nicolas Lombard in Parijs in de 

jarenn 1250 en 1260 en bestemd had voor de Dominicanen van de Notre-Dame de 

Contortt in Lyon waar hij ook zijn graf had gekozen. 

Ziee Rouse 2000,1,51-71. 

2.. Jean Ie Bon trof onder de joyaux die Humbert, dauphin de Viennois, hem in 

13555 had nagelaten, onder andere een Bijbel in 14 delen aan. 

Delislee 1907,1,330. 

Delislee Cabinet 1,1868-1881,17 (Trésor des Chartes reg. 84 pièce 153). 

3.. Jean Ie Bon liet door Jean de Sy een bijbel beginnen. Deze was daarna in bezit 

vann respectievelijk Louis d'Orléans, Charles d'Orléans en de hertog van Bedford. 

Hett ging om een vertaling, met commentaar (exposicion) en een gloss, geschreven 

inn twee kolommen. Van de 11 delen die gereed kwamen, is een deel bewaard 

gebleven.. De overige delen zijn waarschijnlijk verbrand bij de inname van het 

kasteell  Balinghem in 18 juli 1436, aangezien Bedford de bijbel aan Richard Sellyng 

inn onderpand had gegeven voor achterstallige soldij. 

Delislee Cabinet 1,1868-1881,16; Shultz, 1977,199-201 ;Stratford 1993, 336-338. 

4.. Louis d'Orléans schonk in augustus 1397 een bijbel uit de koninklijke collectie 

aann de Célestins in Parijs (Bibl. Arsenal lat.590). 

Eenn tweede schenking aan de Célestins in december van hetzelfde jaar betrof een 

anderee bijbel in 5 delen, eveneens uit de koninklijke collectie. De delen 1 en 5 

bevindenn zich thans in de Bibl. Arsenal en de delen 2-4 in de Bibliotheek in St. 

Petersburg. . 

Inn hetzelfde jaar kocht Louis d'Orléans nog voor 400 frs. een bijbel van Augustin 

Damasse,, koopman uit Lucca en van april 1396 tot november 1398 liet hij 

vertalerss en schrijvers betalen die werkzaam waren aan de voortzetting van de 
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onvoltooidd gebleven bijbel van Jean de Sy. Deze onderneming werd daarna 

kennelijkk stopgezet 

Shultzz 1977,177,184,199. 

5.. Jean de Berry kreeg van paus Clemens VI I (+1394) een 10-delige bijbel ten 

geschenkee die hij in 1402 voor zijn Sainte Chapelle in Bourges bestemde. 

Daarnaastt ontving hij nog een tweedelige bijbel die thans in de Biblioteca 

Apostolicaa Vaticana (Vatlat. 50-51) bewaard wordt. 

Meisss Late 1969,194-198, 342-3. 

6.. Philips de Stoute kocht in april 1400 voor 600 écus, een rijk geïllustreerde bijbel 

inn het Frans van Dino Rapondi. 

Dee Winter 1985, 66,130 nr.34. 

7.. Jan zonder Vrees verwierf in 1415 een zeer rijk versierde bijbel in het Frans, 

'toutee enluminée d'or et d'azur', van Jean Chousat, receveur general des finances 

dee Bourgogne, waarvan hij de prijs (500 escus d'or) liet schatten door zijn 

biechtvaderr en een raadsheer. Hij gaf deze te leen aan zijn vrouw Margaretha van 

Beieren.. Het ging om een volume in het grootste formaat perkament ("dont une 

peauu dud. parchemin pouvait faire deux feuillets seulement" ofwel "... de deux 

feuilletzz la peau .."), van 558 feuilles, voorzien van pagina-grote histoires aan 

hett  begin. <hiervoor was dus een kudde schapen van 279 schapen geslacht! >. 

B.. Prost, Quelques acquisitions de manuscrits par les dues de Bourgogne Philippe 

Iee Hardi et Jean sans Peur (1396-1415), Archives bistoriques, artistiques et littéraires, II , 

1890-1891:: 337-353, spec. 352-353. 

8.. Op het einde van de 14' eeuw deed Pietro Sacchi da Verona, later bibliothecaris 

vann Jean de Berry, veel moeite om een bijbel te recupereren die hij ter verkoop aan 

Richardd II naar Engeland had gezonden. Na de dood van Richard wist hij de bijbel 

uiteindelijkk naar Brugge te laten verschepen waar hij probeerde het boek te 

verkopenn aan de hertog van Bourgondië die echter net vertrokken was toen het 

handschriftt arriveerde. Hij keerde daarna terug naar Parijs waar hij het boek 
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uiteindelijkk aan Jean de Berry verkocht. Het is niet bekend welke bijbel dit in de 

Beny'ss bezit is geweest. 

Meisss Late 1969, 65; De Winter 1985, 66 n.39. 

9.. De Bijbel die koning Wenzel van Bohemen liet schrijven. Het betreft een 

vertalingg die incompleet is gebleven. Hij bestond oorspronkelijk uit 3 delen (thans 

inn 6 delen ingebonden) in het formaat van 535 x 370 mm, 1214 fols., Wenen, 

Oesterreichischee Nationalbibliothek, Cod. 2759-2764. 

10.. Henry IV van Lancaster liet een grote latijnse bijbel schrijven (vóór maart 

1413)) in formaat 625 x 430 mm, 350 fols., London BL Royal ms l.E.IX. 

11.. De latijnse Bijbel in 1402-3 geschreven door Henricus van Arnhem in het 

Karthuizerr klooster Nieuwlicht in Utrecht (incompleet bewaard gebleven), formaat 

5155 x 355 mm. 

CTT Brussel 1971, 20 no.5. 

12.. De Bijbel van Thomas a Kempis uit 1427-1438 bestaande uit vijf delen, 

formaatt 343 x 240 mm. Darmstadt Hessische Landes- und Hochschulbibliothek 

324. . 

CTT Brussel 1971, nr.58. 

13.. De Bijbel in twee delen die Everard Soudenbalch liet schrijven ca 1465, 

formaatt 397 x 292 mm. 

Wenen,, Oesterreichische Nationalbibliothek 2771. 

CTT Utrecht 1989,201-204, No.61. 

14.. Herman Droem, kanunnik kapittel S. Maria in Utrecht vanaf 1425 en deken 

vanaff  1458 tot zijn dood in 1476, liet vóór 1472 een ladjnse Bijbel in 7 delen 

schrijven,, waarvan de bestemming onbekend is, formaat 520 x 380 mm. 

Romee Biblioteca Casanatense, ms 4212. 

CTT Utrecht 1989, 219-222, No.72. 
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15.. Herman Droem liet ook nog de zesdelige Zwolse Bijbel maken die bestemd 

wass voor S.Maria in Utrecht, 1464-1476 en thans in de Universiteitsbibliotheek 

Utrechtt wordt bewaard, formaat 535 x 390 mm. 

CTT Utrecht 1989,245-247, No.84. 

16.. Die Kölner Bibel van 1478/1479 (=KBB), gedrukt door Von Unckel. De 

bijbell  verscheen tegelijk in een niedersachsische (KBU) en een niederdeutsche 

(KBE)) editie. 

Kautzschh 1981, 9-13. 

17.. De niederdeutsche Lübecker Bibel van 1494, gedrukt door Steffen Arndes in 

Lübeck. . 

Colenbranderr 1993,139-150. 

18.. De Biblia Pauperum van Jacob Cornelisz van Oostsaanen en Lucas van Leyden 

iss een bijzondere vorm van een bijbel-uitgave geweest namelijk in de vorm van 

reuzen-houtsnedenn voorzien van teksten in het Nederlands, Frans en Latijn 

(verkrijgbaarr in verschillende edities). De Bijbel bestond uit 12 bladen met telkens 

tweee reeksen van drie voorstellingen in een architectonische omlijsting boven 

elkaar:: 24 NT scenes en 48 OT scenes, totaal drie meter lang uitgegeven door 

Doenn Pietersz in Amsterdam ca 1530. 

Filedtt Kok 1988, no.2, 83-116. 

19.. De Biblia Regia of Polyglotta naar voorbeeld van de Alcala Bijbel in vier talen 

(Hebreeuws,, Chaldeeuws, Grieks en Latijn) door Plantijn gedrukt 1568-72 (in acht 

delen). . 

Sabbee 1978,36-46. 

*** * 

159 9 



APPENDIXX I- D 

D EE MON T SAINT-MICHE L I N DE TRÈS RICHES HEURES 

Dee miniatuur met het gezicht op de Mont Saint-Michel (f. 195) (Afb.l.D.1) biedt 

eveneenss aanknopingspunten voor de datering van het handschrift van de Tres 

RichesRiches Heures. Bazin heeft in zijn uitvoerige beschrijving van de bouwgeschiedenis 

vann de berg in 1933 en 1978 uiteraard ook de miniatuur in de Tres Riches Heures niet 

buitenn beschouwing gelaten. Hij kwam daarbij tot enkele opmerkelijke conclusies. 

Zoo meende hij op grond van het ontbreken van een aantal gebouwen op de minia-

tuurr dat de Gebroeders Limburg de Mont Saint-Michel vóór 1400, misschien wel 

vóórr 1393 (of zelfs nog eerder: in 1391 of 1390) hebben bezocht en ter plaatse 

tekeningenn hebben gemaakt.1 Hij twijfelde geen moment aan het auteurschap van 

dee Gebroeders Limburg, hetgeen dus een datum ante quem van het voorjaar 1416 

inhield.. Evenmin twijfelde hij aan de precisie waarmee zij de berg en de gebouwen 

zoudenn hebben weegegeven. Maar afgezien van het feit dat de Gebroeders Lim-

burgg in 1393 wel heel erg jong zouden zijn geweest, is de identificatie van een aan-

tall  gebouwen op de miniatuur zoals voorgesteld door Bazin, vatbaar voor discussie 

enn is ook zijn vroege datering van de miniatuur (of van de voorbeelden) aanvecht-

baar. . 

Voorr een goed begrip van de situatie is het echter noodzakelijk hier eerst een be-

knoptt overzicht te geven van de belangrijkste gebouwen en hun onderdelen die 

zichzich met name aan de oostelijke en de zuidelijke zijde van de berg bevinden. Fraaie 

oudee foto's van de berg uit 1875, zijn te vinden in het boek van Gout uit 1910 

(Afb.l.D.2-3).2 2 

Inn het Musée des Plans-Reliefs in het Hotel des Invalides wordt een maquette 

(plan-reliëf)) van de Mont Saint-Michel bewaard die de situatie van 1701 weergeeft 

(Afb.l.D.4).. Deze maquette vormt vanwege de restauraties, veranderingen en de 

nadienn ingestorte, afgebroken en verdwenen gebouwen een essentiële bron van 
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informatie.. Ook deze maquette zal in de navolgende beschrijving en discussie 

wordenn betrokken.3 

Dee hier te geven beschrijving betreft slechts de gebouwen die aan de oost- en de 

zuidzijdee van de berg op het plan-reliëf zichtbaar zijn. Naast een moderne platte-

grondd is hier voor de nummering van de gebouwen nog de plattegrond van Bazin 

19788 bijgevoegd (Afb.l.D.5-6). Voorts worden hier nog een aantal recente afbeel-

dingenn gegeven (Afb.7-11). 

Opp de hoek aan de noordzijde van de berg bevindt zich de Merveille (21) die ge-

bouwdd werd tussen 1211-1217. Het gaat om een kolossaal gebouw waar de Au-

mönerie,, de Salie des Hötes en de refter van de monniken zich boven elkaar be-

vonden. . 

Dee Chapelle de Saint Madeleine (23) bevindt zich ernaast aan de zuidzijde. 

Dann volgt de Tour des Corbins (24). Deze toren werd herbouwd in 1391 door abt 

Pierree Le Roy (1386-1410) en vormde de toegang tot de verschillende verdiepin-

genn van de Merveille. 

Hett Chatelet (42) ernaast, werd eveneens gebouwd ten tijde van Pierre Le Roy en 

voltooidd in 1393. Het vormde het verdedigingswerk van de poort (Afb.l.D.12). 

Dee Officialité, Prétoire of Belle Chaise (28), was de zetel van de abt van de berg. 

Err onder bevond zich de toegang tot de abdij met de Salie des gardes. 

Dee Tour Perrine (30) werd eveneens door Pierre Le Roy gebouwd ten behoeve 

vann de legering van het garnizoen. 

Dee vleugel die enigszins naar achter ligt, is de Bailliverie (31) en werd ook door 

Pierree Le Roy gebouwd. 
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Aann de voet van de Bailliverie ligt een muur met contreforts (29). Iets lager ervoor 

looptt nog een muurtje en nog iets lager bevindt zich een langere muur die in wes-

telijkee richting naar de Fanils (de magazijnen) loopt. 

Dann volgt het hoogoprijzende Logis abbatial (32) dat eveneens door Pierre Le Roy 

werdd gebouwd. 

Aansluitendd komt de Cuisine (34). De rez-de-chaussée werd vóór Pierre Le Roy 

gebouwdd of door hem verbouwd; de 1 ste en de 2e etage werden eveneens door 

hemm gebouwd en de 3e etage werd door abt Guillaume de Lamps (1499-1510) er 

opp gezet. 

Dee Chapelle de Sainte Catherine (of Chapelle des Degrés) (35) werd door Geoffroi 

dee Servon (1363-1386) gesticht. De 1ste etage werd door Pierre Le Roy er op ge-

zet,, de 2e etage door Guillaume Lamps. 

Hett Logis met het hoektorentje (36) is van Guillaume Lamps en werd in 1400 vol-

tooid. . 

Dee Sault-Gautier, een platvorm naast de kerk waar de rots zeer stijl is, bestaat uit 

eenn muur met drie ondersteuningsbogen. 

Meerr naar beneden bevind zich de "poulain" (hijsbaan) vanaf de Fanils die in klei-

nerr formaat reeds op de miniatuur in de Tres Riches Heures aanwezig lijk t 

(Afb.l.D.13). . 

Inn het volgende deel bevindt zich op de tweede etage de Chapelle de Saint-Etienne 

(20)) uit 1163. 

Alss laatste gebouw was er de Hótellerie en de Infirmerie (19). Dit deel werd ge-

bouwdd door Robert de Torigny en na 1164 voltooid. Deze is in 1817 ingestort 

(Afbl.D.14). . 

Dee zuidwestelijke punt werd afgesloten door het westelijke terras. 
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Eenn niveau hoger dan de tot hier toe beschreven gebouwen, ligt de abdijkerk die 

eveneenss door Robert de Torigny (1154-1186) werd gebouwd en eerdere bouw-

werkenn verving.4 

Dee twee vooruitstekende torens aan de westgevel van de kerk werden ook door 

Robertt de Torigny toegevoegd. De noordelijke toren is op een onbekend tijdstip 

verdwenen,, de zuidelijke toren is, evenals de eerste drie (van de in totaal zeven) 

traveeënn van de kerk, na de brand in 1776 afgebroken wegens instortingsgevaar. 

Dee huidige facade dateert uit 1780. Op de miniatuur in de Tres Riches Heures is de 

enormee steunmuur van de toren duidelijk weergegeven. 

Voorr de kerk aan de westzijde bevond zich het reeds genoemde terras met een 

rondd hoektorentje, gelegen boven de gebouwen die Torigny liet optrekken. Deze 

gebouwenn kunnen in dit verband verder buiten beschouwing gelaten worden om-

datt zij op de miniaturen niet zijn weergegeven. 

Dee vierkante toren op de viering van de abdijkerk heeft in de loop der tijden tal 

vann metamorphoses ondergaan door de frequente branden veroorzaakt door blik-

seminslag. . 

Hett koor moet, althans volgens de miniatuur zoals Bazin opmerkte, in oorsprong 

eenn koor met een deambulatorium zijn geweest en niet zoals Gout stelde een ro-

maanss Benedictijner koor. Maar aangezien het hoger is dan het schip is, naar mijn 

mening,, te vermoeden dat dit oorspronkelijke Benedictijnse koor al eerder door 

eenn nieuw verhoogd romaans koor met deambulatorium werd vervangen. Het 

transeptt toont een absidiool en aan het deambulatorium was kennelijk nog een 

axialee absidiool gebouwd, waarboven zich naar het lijk t een luchtboog bevond (dit 

detaill  is ook zichtbaar op de miniatuur in de Sobüski Hours).s 

Hett koor is op 20 september 1421 ingestort. Ofschoon Charles (VII ) pauselijke 

indulgentiess wist te verwerven voor de herbouw, is vanwege de voortdurende 

Honderdjarigee oorlog daarmee pas ten tijde van cardinaal Guillaume d'Estouteville 

(1444-1482)) begonnen. De herbouw werd uiteindelijk ca 1518 afgesloten.6 Tot 
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zoverr het beknopte overzicht van de bouwwerken aan de zuidzijde nodig voor een 

goedd begrip van de miniatuur in de Tris Riches Heurvs. 

Alvorenss de argumenten van Bazin voor de uitzonderlijk vroege datering van de 

miniatuurr ter discussie te stellen moet nog vermeld worden dat hij helaas geen 

kenniss meer heeft kunnen nemen van de miniatuur van de Mont Saint-Michel in 

dee Sobieski Hours, (Afb.l.D.15) die Spencer in 1977 publiceerde, dus vrijwel op 

hetzelfdee moment als de verschijning van de herziene editie van zijn boek.7 

Spencerr constateerde dat op de miniatuur in de Sobieskj Hours het romaanse koor 

vann de abdijkerk nog aanwezig was, en herkende voorts de oostgevel van de Mer-

veille,, de Tour des Corbins, de Belle Chaise, de Tour Perrine en het Logis abbatia-

le.. Op grond van het gegeven dat het koor van de kerk, dat op 20 september 1421 

instortte,, nog intact werd weergegeven en het feit dat in 1417 werd begonnen met 

dee ommuring van de stad, concludeerde zij dat in de miniatuur de berg werd weer-

gegevenn in de staat waarin deze zich in de jaren 1417-1421 bevond. Uiteraard is het 

niett uitgesloten dat de miniaturist de miniatuur ook pas enige rijd later naar een 

voorbeeldd uit deze periode heeft kunnen maken.8 Hoewel Spencer niet uitsloot dat 

dee miniaturist zich heeft geïnspireerd op de miniatuur in de Tres Riches Heures, gaat 

hett naar mijn mening toch om twee tamelijk onafhankelijke voorstellingen van de 

bergg zoals een nauwkeurige vergelijking van de twee miniaturen in relatie tot de 

maquettee in Parijs leert. 

Dee Sobieski Hours 

Dee miniatuur in de Sobieski Hours (Afb.l.D.15-18) begint in de noordoosthoek met 

dee voorgevel van de Merveille met ernaast de Tour des Corbins en de puntgevel 

vann de Chapelle de la Madeleine. Voor deze kapel bevindt zich een muur met een 

borstweringg met kantelen waarin het Chatelet is te herkennen. Rechts hieronder is 

nogg een muur met kantelen voorzien van steunberen afgebeeld. Het gaat om de 

plaatss voor het Chatelet. Op het Chatelet volgt de Belle Chaise (zonder dakf) met 

err aan vast de Tour Perrine (met een schuin rood pannendak). Links hiervan is de 

Bailliveriee breed uitgemeten: aan de onderzijde bevindt zich een soort gazon dat 
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wordtt begrensd door de muur met de steunberen. In het midden is de vierkante 

uitbouww van de gevel als een toren met kantelen voorgesteld. De gehele gevel is 

vann een overkragende borstwering met kantelen voorzien. Er is slechts een rij ra-

menn weergegeven. Daarna volgt een vooruitstekend gebouw (met een schuin rood 

pannendak)) dat alleen het Logis abbatial kan voorstellen gezien de drie grote 

steunberenn en de overkragende arcade van vier bogen. De reeks wordt merkwaar-

digerwijss afgesloten met een losstaande toren waarin gezien de galmgaten niet an-

derss dan de zuidelijke klokkentoren in te herkennen is. Het curieuze is dat hij enige 

niveauss te laag is geplaatst Dat de toren de klokkentoren van de abdijkerk moet 

voorstellenn blijkt wel uit het feit dat hij verbonden is met een terras dat gezien het 

rondee hoektorentje als het westterras voor de kerk herkend kan worden. De kerk 

bevindtt zich boven al deze zojuist beschreven gebouwen. Naast het transept be-

vindenn zich links nog twee gebouwen (met blauwe daken) met puntgevels, alsof er 

nogg twee transepten zouden hebben bestaan. Het schip en de twee torens bij de 

facadee ontbreken. De vieringtoren is aanwezig evenals het koor met een abcis die 

meerr weg heeft van een ronde toren. Hiervoor is, iets lager, nog een ronde toren 

zichtbaar.. Achter deze toren is een soort kam zichtbaar die als een luchtboog geïn-

terpreteerdd zou kunnen worden. 

Wanneerr wij al deze gebouwen inkleuren op de geverwand van de maquette in het 

Muséee des Invalides (tekening Al en A2 (plattegrond)) (Afb.l.D.16-17), blijkt wel 

hoee selectief de miniaturist is geweest en in welke mate er vergrotingen, verkleinin-

genn en verschuivingen hebben plaatsgehad in het proces van weergave. Aangezien 

hett in werkelijkheid een onmogelijkheid is om tegelijkertijd zowel de gevel van de 

Merveillee als het westterras te zien, moet geconcludeerd worden dat de miniaturist 

waarschijnlijkk gezichten vanaf verschillende kanten op de Mont Saint-Michel heeft 

gecombineerd. . 

Dee Tres Riches Heures 

Dee miniatuur in de Tres Riches Heures (Afb.l.D.19) geeft een iets ander beeld te 

zien.. Van de Merveille is slechts een steunbeer zichtbaar. Daarop volgt de enigs-

zinss fantastische Tour des Corbins die verder bijna een geheel is geworden met het 
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Chatelett dat herkenbaar is aan de overkragende borstwering boven een rechthoe-

kigee poort eronder. De poort van het Chatelet was echter in het geheel niet recht-

hoekigg en was niet naar het oosten maar naar het noorden georiënteerd. Voor deze 

poortt bevindt zich een muur met kantelen die de plaats voor het Chatelet aan de 

oostzijdee afsluit. Hierna volgt de Belle Chaise voorzien van een dak. Aan de zijkant 

vann de Belle Chaise bevindt zich een steunbeer en dan volgt de Bailliverie met in 

hett midden een vierkante steunbeer of toren. Het geheel is bekroond met een 

dubbell  overkragende arcade of kroonlijst. Het gebouw is verder weergegeven zon-

derr ramen en het is dan ook begrijpelijk dat Bazin meende dat het om een muur 

mett hordijzen (hourds) ging, waartegen later de Bailliverie zou zijn gebouwd. Maar 

naarr mijn mening mag aangenomen worden dat de miniaturist geen duidelijk beeld 

heeftt gehad hoe de situatie ter plaatse in feite was. Hij beschouwde de Tour Perri-

nee en de Bailliverie kennelijk als één gebouw. Dit blijkt verder uit de daarop vol-

gendee drie grote steunberen. De muur tussen de eerste twee steunberen wordt 

bekroondd door een enkelvoudige arcade of overkragende uitbouw (volgens Bazin 

ookk een hordijs met een blauw dak). De twee muurvlakken tussen de daaropvol-

gendee steunberen worden bekroond door een gemeenschappelijk blauw dak en 

hebbenn elk een venster in de bovenste zone. In principe zou het kunnen gaan om 

dee Cuisine, maar dat zou betekenen dat het zeer prominente bouwwerk van het 

Logiss abbatial tussen neus en lippen zou zijn verdwenen. Op deze Cuisine volgt 

eenn smal hoog torenachtig bouwwerk geflankeerd door zware steunberen. Het is 

aann de bovenzijde voorzien van twee arcades en een terras met kantelen. De bo-

venstee verdieping heeft een venster. In dit bouwwerk kan ontegenzeggelijk het deel 

mett de Chapelle de Saint Catherine herkend worden. 

Bazinn achtte het niet juist in de muur met de drie steunberen het Logis abbatial te 

herkennen.. In zekere zin is dat niet onbegrijpelijk gezien de niet-corresponderende 

dakenn erboven. Het lijk t er echter op dat de onder- en bovenkant van deze partijen 

doorr verschuiving in het ongerede zijn geraakt en de miniaturist er maar het beste 

vann heeft gemaakt. Het is bijna ondenkbaar dat het belangrijkste gebouw, het zo 

prominentee Logis abbatiale, geheel zou zijn vergeten of weggelaten. Uiteraard is 
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hett niet onmogelijk dat een of meerdere oudere tekeningen de basis hebben ge-

vormdd van de miniatuur.9 

Daarnaa volgt een grote vlakke muur met een onduidelijk blauw dak en een klein 

houtenn hokje. Aan de onderzijde bevindt zich een schuine steunbeer waarin waar-

schijnlijkk de voorloper van de hijsbaan herkend kan worden. Hij bevindt zich op 

dezelfdee plaats als de grote hijsbaan (een van de "poulains a monter les vivres" die 

thanss nog aanwezig is.10 

Hiernaastt bevindt zich een enorme steunbeer die het bouwwerk begrenst waarin 

zichh de Chapelle de Saint-Etienne bevindt Het gaat om een gebouw van drie ver-

diepingenn met een arcade en een blauw dak. Links voor dit blauwe dak is een klein 

blauww spitsje zichtbaar dat het klokketorentje van de kapel (of van de Infirmerie) 

geweestt zou kunnen zijn. De tweede verdieping toont twee hoge ronde vensters 

waarr zich de kapel bevond. In feite gaat het om telkens drie vensters per verdie-

ping,, maar de eerste vensters gaan op de miniatuur kennelijk schuil achter de grote 

steunbeer.. Hierop volgt een groot gebouw waarvan de zijmuur met twee hoge 

rondee vensters en nog twee steunberen van de voorgevel zichtbaar zijn. Het heeft 

eenn terras met kantelen en een schoorsteen. Het gaat bij dit gebouw onmiskenbaar 

omm de verdwenen Hostellerie. Boven het terras rijst een enorme steunmuur op van 

dee klokketoren van de abdijkerk. De toren is aan de andere kant eveneens voor-

zienn van een enorme steunmuur. Ook de tweede toren is nog weergegeven en het 

schipp van de abdijkerk toont vijf traveeën, het zuidtransept met een oostelijke ab-

cis,, de vierhoekige vieringtoren met een grote spits en vier spitsjes op de hoeken, 

hett verhoogde koor met een axiale absidiool. Boven deze absidiool zien wij ook 

hierr weer, een kam die een luchtboog zou kunnen voorstellen. 

Kerenn wij thans nog even terug naar het gebouw van de Belle Chaise waar onder-

aann een muur naar het westen loopt voorzien van vier steunberen en een toren-

poortje.. Vanaf dit poortje loopt een geplaveide straat langs de muur omlaag naar 

dee stad beneden. De muur maakt bij een gemetselde rechthoekige stenen zuil een 

hoek,, loopt verder westwaarts langs de helling naar beneden waar zich een poortje 

bevindt.. Daar maakt hij vervolgens een hoek (waar zich een oven(?) bevindt) en 
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looptt dan verder naar omlaag. Het lijkt bij deze lange muur vanaf de Belle Chaise 

tee gaan om de muur die nog goed zichtbaar is op de foto bij Gout 1910 (PLX uit 

1875)) (Afb.l.D.20). Deze liep recht vanaf de Belle Chaise naar beneden en flan-

keerdee de westelijke toegang naar het Chatelet. Het poorttorentje is kennelijk afge-

broken,, tenzij aangenomen wordt dat er een samensmelting van enkele muurpar-

tijenn heeft plaatsgevonden die grote gelijkenis met elkaar vertoonden, namelijk 

enerzijdss het westelijk toegangspoortje voor het Chatelet (Gout 1910, figs.113 en 

463)) (Afb.l.D.21) en de daarmee verbonden muur met steunberen en anderzijds 

dee fundamenten met de steunberen aan de voet van de Bailliverie. Een en ander 

zouu dan flink verschoven zijn. Maar gezien de gesignaleerde verwarring, of liever, 

dee mogelijke ineenschuiving van de verschillende gebouwen tussen de Belle Chaise 

Chapellee en de Sainte-Catherine, zou ook dit niet zo verwonderlijk zijn. 

Wanneerr wij ook deze partijen inkleuren op de gevelwand van de maquette in het 

Muséee des Invalides, komt duidelijk naar voren in welke mate de twee miniaturen 

vann elkaar verschillen (tekening BI en B2 (plattegrond)) (Afb.l.D.22-23). 

Dee gezichtspunten van de twee miniaturen zijn eveneens duidelijk verschillend: in 

dee Sobieski-mimatmx ligt dit meer naar het noord-oosten en het panorama omvat 

dee voorgevel van de Merveille tot en met het Logis abbatial. Maar dit panorama 

werdd gecombineerd met een gezicht vanuit het zuid-westen op de klokketoren met 

hett westelijk terras. Daarbij werden de tussenliggende gebouwen weggelaten. 

Inn de miniatuur van de Tres Riches Heures is een vergelijkbaar verlangen te constate-

renn om een completer beeld van de berg te tonen dan vanuit één punt zichtbaar is. 

Hett gekozen punt lijk t te liggen vóór het bolwerk van de Demi-lune (of Tour 

Chollet)) (50) (Afb.l.D.24) in de muur, waar zich meer links oorspronkelijk de toe-

gangg tot de stad bevond. Maar daarbij had de Belle Chaise in feite frontaler en het 

Chatelett duidelijker afgebeeld moeten zijn en had de gevel van de Merveille geheel 

zichtbaarr geweest moeten zijn. Ook bij de miniatuur in de Tres Riches Heurts kan 

dann ook niet geheel worden uitgesloten dat er twee gezichten vanuit een verschil-
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lendee hoek op de Mont Saint-Michel werden samengesmolten, waardoor in het 

middenn de vermoede misverstanden over een aantal onderdelen zijn ontstaan.11 

Dee behoefte om meer te tonen dan vanuit één punt waarneembaar is, kan ook bij 

lateree gravures van de Mont Saint-Michel worden vastgesteld (Afb.l.D.25-27). 

Kennelijkk konden een aantal elementen niet ontbreken vanwege de volledigheid en 

herkenbaarheid.. De rondlopende wand werd daartoe als het ware "panoramisch" 

teruggebogen.12 2 

Algemeenn kan vastgesteld worden dat aan de twee miniaturen ook twee tamelijk 

verschillendee artistieke visies ten grondslag hebben gelegen. In de Tres Riches Heures 

iss er naar gestreefd een portret te schilderen van de majestueus oprijzende rots met 

zijnn gebouwen en de stad in zijn totaliteit Evenmin als de drooggevallen zandvlak-

tee met de gekantelde bootjes is de zee op de achtergrond vergeten waar de rots van 

Tombelainee als in wedijver met de Mont Saint-Michel, zich uit zee verheft. De stad 

iss verder geheel verlaten: er is geen enkele menselijke figuur te bekennen. Slechts 

herr en der zitten of vliegen een paar vogels. Hoog boven de stad speelt zich, als 

eenn bovennatuurlijk gebeuren, de strijd tussen de Heilige Michael en de draak af. 

Wijj  horen donder en bliksem. 

Inn de Sobieski Hours daarentegen lijk t sprake van een geringere belangstelling voor 

eenn topografische exactitude. De nadruk ligt meer op de weergave van een aantal 

lossee kenmerkende elementen die alle bijeen de Mont Saint-Michel voorstellen. 

Mett name het verhalende karakter van de voorstelling, namelijk de pelgrimage naar 

dee berg, heeft de volle aandacht gekregen getuige de scene op de voorgrond van de 

dorstigee passagiers op de wagen die zo hun krachten sparen voor de laatste küm en 

voortss de pelgrims die in deze laatste etappe telkens op de kade, in de poort en in 

hett straatje in hun tocht naar boven zijn voorgesteld. Evenzeer anecdotisch zijn de 

strijdd van de Heilige Michael en een helper tegen de duivels die de pelgrims bek-

gen.13 3 
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Dee hoog oprijzende gebouwen vormen een massieve wand met talloze ramen en 

steunberenn en het aanzicht is dusdanig indrukwekkend en overweldigend dat het 

begrijpelijkk is dat er bij de weergave de onderdelen waaruit deze wand bestaat, 

doorr elkaar zijn gehaald, de verhoudingen zijn verschoven en allerlei details op 

driftt zijn geraakt. De topografische betrouwbaarheid van de miniaturen is derhalve 

vann betrekkelijke aard en van precisie in de miniatuur in de Tres Riches Heures kan 

moeilijkk gesproken worden. Te veronderstellen is dat de rniniaturist van de Tres 

RichesRiches Heures ofwel pas achteraf naar eigen schetsen heeft gewerkt waarbij hij de 

preciezee situatie en vormen inmiddels weer was vergeten (of minder belangrijk 

vond),, ofwel dat hij naar voorbeeld(en) van anderen heeft gewerkt, nooit zelf ter 

pelgrimagee is getogen en de berg nooit uit eigen aanschouwing heeft gekend. 

Hett is nu nog even de vraag of Bazin niet toch gelijk heeft gehad met zijn datering 

vann de miniatuur in de Tres Riches Heures vóór ca 1393. Hij was echter enigszins in 

verlegenheidd geraakt bij de vaststelling dat er op de miniatuur duidelijk sprake was 

vann een ommuring van de stad waarvan bekend is dat deze in 1417 onder leiding 

vann abt Robert Jolivet (1410-1420-1444) werd begonnen, waarbij de houten palis-

sadenn werden vervangen. In de muur nabij de zogenaamde Demi-lune (50) bevindt 

zichh nog altijd een steen met een leeuw en het wapen van Jolivet. (Afb.l.D.28) u 

Dee datering (van het voorbeeld) van de miniatuur in de Sobieski Hours lijk t dus min 

off  meer vast te liggen door de aanwezigheid van de ommuring van de stad en het 

romaansee koor van de abdijkerk, dwz tussen 1417 en 1421. Maar in feite gelden 

dezelfdee argumenten voor de miniatuur in de Tres Riches Heures. De conclusie is 

derhalvee dat ook deze miniatuur niet vóór 1417 kan zijn ontstaan en op grond 

hiervann moet dus worden aangenomen dat zij pas na de dood van Jean de Berry 

(155 juni 1416) is uitgevoerd of aan het handschrift is toegevoegd. Indien de minia-

tuurr zelf niet in de jaren 1417-1421 is ontstaan maar nog wat later, moet het voor-

beeldd in elk geval uit deze periode dateren.15 

Hett feit dat het engeltje in de medaillon in de rand linksonder op de miniatuur het 

wapenn van Berry vasthoudt (Afb.l.D.29), vormt op zich geen beletsel voor deze 

nieuwee datering van de miniatuur. Zoals bekend, wees de koning na de dood van 
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Jeann de Berry de titel van hertog van Berry eerst aan Jean de Touraine en, na diens 

doodd in 1417, aan zijn jongste zoon Charles (VII ) toe en wanneer wij nu aanne-

menn dat ook het handschrift na de dood van Jean de Berry in bezit is gekomen van 

Charless (VII) , lijk t dit probleem opgelost.16 

Dee vaststelling dat de miniatuur met de Mont Saint-Michel pas na 1417 kan zijn 

toegevoegdd en het vermoeden dat het handschrift voor Charles (VII ) bestemd is 

geweest,, wordt nog versterkt door het feit dat Charles (VII ) juist in deze periode 

eenn speciale verering had opgevat voor de Aartsengel Michael. Volgens Grandeau 

zouu Charles (VII ) nadat St Denis in de macht van de Engelsen was geraakt in 

1419,, in het besef dat de heilige het Franse koninkrijk zijn bescherming had ont-

trokken,, de Heilige Michael als nieuwe patroonheilige hebben geadopteerd. Mérin-

doll  geeft verder tal van voorbeelden: in 1420 en 1421 liet Charles (VII ) vaandels 

mett de figuur van de Heilige Michael schilderen; in 1422 stuurde hij een steen en 

zijnn borstbeeld van cristal als een ex-voto naar de berg, stichtte een "messe perpe-

tuelle""  in de Sainte-Chapelle in Bourges en besloot na de dood van de Engelse 

koningg in 1422 tot een pelgrimage. De Heilige Michael is nadien tot een nationaal 

symbooll  uitgegroeid.17 Voorts kan nog gesignaleerd worden dat voor de illustratie 

diee de aanvang van de Grote litanie (fol.71v-74v) (Afb.l.D.30) omrandt juist de 

voorstellingg werd gekozen van de processie die paus Gregorius had bevolen i.v.m. 

dee pestepidemie in Rome waarbij de aartsengel boven het Castelsantangelo was 

verschenenn ten teken dat de epidemie voorbij was. De keuze voor de illustratie van 

dee verschijning van de aartsengel is opmerkelijk en versterkt de hier naar voren 

gebrachtee these. 

Jeann de Berry lijk t in elk geval geen bijzondere verering te hebben gehad voor de 

Heiligee Michael. Weliswaar vergezelde hij in februari 1394, samen met onder ande-

renn de due d'Orléans, de connétable en de amiral de France, de koning op diens 

bedevaartt naar de Mont Saint-Michel. Het is niet erg aannemelijk dat hij er ooit 

nogg een keer is teruggekeerd.18 

*** * 
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N O T E NN BIJ APPENDIX I- D 

11 Bazin 1978,47,193-194, 231. 

Dezee datering werd overgenomen in de CT Parijs 1966-1967,47. 

2Gout l910,Pl . IX,X. . 

33 CT Parijs 1966-1967, 97, no.173, pis .24-26. 

44 Bazin 1978,109-121. 
55 Bazin 1978, 111. Zie nog voor de kwestie over het koor Iabelle Isnard's bespreking 
(2005)) van de studie van Yves Gallet, Le chevet flamboyant du Mont-Saint-Michel et ses 
modèless dans rarchitecture gothiques des XlII e et XTVe siècles, Les Amis du Mont-Saint-
Michel.. Bulletin annuel, 108, 2003, 43-55. Gallet toonde volgens haar overtuigend een 
relatiee aan tussen het koor van de Mont-Saint-Michel en dat van de kathedraal van 
Evreux. . 

66 Gout 1910, I, 199 verwees naar Dom Thomas Le Roy, Curieuses recherches, hand-
schrift,, in 1647 afgesloten, éd. E.de Robillard de Beaurepaire, 2 vols, Caen 1878 : 20 
septembree 1421: s'effondra jusqu'aux piliers de la croisée des transepts."; Bazin 1978, 43-
44;; Cronique du Mont Saint-Michel, 1343-1468, publ. par Siméon Luce, 2 vols. Paris, 
1879-18833 (reprint New York 1966), 24 "Anno Domini millesimo quadringentesimo vige-
simoo primo, ecclesia ista, cunctis illesis, cecidit in vigili a Sancti Mathei" (dat wil zeggen 
zaterdagg 20 september 1421); ook in de Gallia Christiana XI , 528 werd dit feit vermeld, 
naarr Luce veronderstelde, gebaseerd op deze kroniek. Hierbij zij echter aangetekend dat in 
dee kroniek niet het koor in het bijzonder werd vermeld. 

Ofschoonn Charles VI I ten behoeve van herbouw pauselijke indulgenties verwierf voor 
iederr die zou bijdragen, bleven de pelgrims weg vanwege de gevaren op de wegen. De 
hertogg van Bedford verbood alle pelgrimages naar de berg, 11 oktober 1422, CT Millénai-
ree 1966,125 nr.236. 

77 Spencer 1977, to.p. 38 (kleur). 

88 Spencer 1977, 37-39 mogelijk zelfs na november 1419 ontstaan. Op 68 n.50 verwees zij 
nogg naar een aantal andere miniaturen waarop de Mont Saint-Michel werd voorgesteld: 

1)) Hours of Pierre II of Brittany, Paris BN ms lat.1159, f.l60v, (Afb.l.D.15) 
afb.. in: J.Harthan, Books of Hours, London 1977, 119. 
Inn de pelgrims werd de Sobieski-miniatuur nagevolgd; maar de architectuur is geheel fan-
tasie; ; 

2)) De BoHcicaut Hours, f. 11 v, 
afb.. in: Meiss 1968, pl.2. 

3)) Salisbury Breviary, Paris BN ms lat 17294, f.607v-610, in border medaillons, 
afb.in:: CT Parijs 1966-1967, cat.290, pl.16. 

4)) Paris BN ms fr.9199, f.37v, 
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afb.. in: Meiss 1974, fig.703. 

5)) New York Pierpont Moigan Library, ms M 453 Master of Morgan 453 en een navolger 
vann de Bedford meester, ca 1425-30, (geen afb. beschikbaar). 

6)) Torino, Archivio di Stato, cdjb.ii.21 bis, f.241v 
byy the master of the Munich Légende Dorée, (geen afb. beschikbaar). 

7)) Brussel, B.R. ms. 11060-61, p.198, 
afb.. in: Meiss 1974, fig.456 
hett is echter zeer twijfelachtig of de Mont Saint Michel werd voorgesteld 

Dee meeste van deze miniaturen zijn echter weinig gedetailleerd en geven nauwelijks meer 
dann een vage indruk van de Mont Saint-Michel. Topografisch gezien zijn zij, in dit ver-
band,, van betrekkelijk weinig waarde. 
99 Bazin 1978, 193-4 De Tour des Corbins was na een brand in 1391 herbouwd. Volgens 
Bazinn zou de fantasie-vorm van de toren verklaard kunnen worden uit het feit dat de Ge-
broederss Limburg de berg voor de herbouw van de toren hebben bezocht toen de toren 
nogg een ruïne was of in de steigers stond. De lezing van de miniatuur was voor Bazin 
problematisch. . 

ww CT Parijs 1966-1967 , no.267, pl.28 houtsnede uit 1750. 
Goutt 1910, I, fig.71, I I 708, fig.415 "plan incline sur lequel glissait un chariot servant a 
monterr a 1'abbaye les approvisionnements .." [poulain = schrootladder voor fusten]. 

111 Bazin 1978, 231-2; Gout 1910, P1.X. 

122 Zie de gravures in het Monasticon Gallicanum uit 1706 (Gout 1910, fig.420), in de An-
natess bénédictines (Gout 1910, fig.428) en die van Jolkin uit de 18de eeuw (CT Parijs 
1966-1967,, Pl.27). In feite gaat het om eenzelfde kunstgreep als Picasso in zijn portretten 
toepaste. . 

133 De bomen waartussen het paard zich bevindt blijken door te lopen als een reling van de 
wagenn waartegen de pelgrims geleund zitten. De wagen lijk t dan ook een zeer vroeg voor-
beeldd van het principe van de driebalk van Penrose of de band van Moebius, cfr. Bool 
1981,, 147. De meest complexe uitwerking is wel Eschers litho Belvedere, fig.426. Men 
vergelijkee overigens nog zijn houtsnede Luchtkasteel, ibidem, 211, fig.117 met de Mont 
Saint-Michel. . 

144 Bazin 1978, 74,231, CT 1966, no.294, Gout 1910, II , 557, fig.370 en 380. 
Dee versterking van de stad werd ijlings ter hand genomen na de landing van Henry V op 1 
augustuss 1417 bij Touques en de aankondiging van zijn voornemen Normandië te zullen 
veroveren.. Voor eind 1419 had hij, op de Mont Saint-Michel na, het hele hertogdom in 
handen. . 
Naa de aanleg van de versterkingen te hebben geleid, koos Jolivet de kant van de Engelsen 
enn had de berg op 21 mei 1420 verlaten. Hij werd in 1423 zelfs kanselier van de hertog 
vann Bedford en leidde daarna de belegering van de berg! De verdediging van de stad stond 
opp 15 juni 1420 onder commando van Guillaume Ie Soterel, baron de Biards, bailli du 
Contentin,, cfr Cronique du Mont Saint Michel, 11879,22, 99. 
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155 Het gouden weegschaaltje dat rechts als een uithangbord aan een huis hangt, is niet 
alleenn een attribuut van de aartsengel maar staat tevens als teken van de dierenriem voor 
dee maand september, precies de maand van het feest van de Heilige Michael: 29 septem-
ber.. De weegschaal was verder kennelijk ook het attribuut van de koopman cfr de afbeel-
dingg in "Dat Scaecspel," f.211r, Herwaarden 1999, 309-337, spec.331 fig. 10. Aan een huis 
geheell  links hangt een uithangbord van een blauw schildje met gouden stippen. Het is de 
vraagg of hierin het wapen met de fleurs de lis herkend kan worden. 

166 Het embleem van de medaillons met engeltjes omgeven door donkere wolken waardoor 
goudenn stralen omlaag schijnen, herinnert sterk aan het embleem dat Charles (VII ) op zijn 
huquee droeg bij zijn intocht in Toulouse op 1 maart 1420: namelijk een zon met stralen 
diee door een afdak (auvent) schijnen, cfr. Vallet de Virivill e 1863, I, 207-210; alsook Mér-
indoll  1988, 534. De medaillons met de engeltjes zouden dan tevens als zonneschijven (of 
dee hemel) op te vatten zijn. Deze emblemen lijken van dezelfde hand als de miniatuur. De 
initiaall  daarentegen is van een verschillende hand. 
Hett embleem lijk t op dat op de mantel van de kamerheer met de staf bij de haard op de 
miniatuurr van Januari: een kroontje met een wolkje eronder waaruit stralen komen. 

177 Nagelaten aantekeningen van Yann Grandeau 1982,149-152, spec. 151. 
Mérindoll  1988, 513-542, spec. 515-518 (met betrekking tot de Mont Saint-Michel), 529-35 
(Charless (VII)) . Mérindol vermeldde weliswaar de Tres Riches Heures en merkte op dat 
Jeann de Berry de dauphin had ondersteund. Maar bij de dood van Jean de Berry was 
Charless (VIT) nog geen dauphin en speelde hij nog geen rol van betekenis. 
Ziee ook nog Du Fresne de Beaucourt 1881,1, 244. 

188 In de literatuur wordt wel vermeld dat de koning in 1393 en het jaar daarop nogmaals 
naarr de Mont Saint-Michel reisde. Dit berust op een misverstand. Lehoux II , 308-310; 
Lehouxx III , 478, 15 februari 1394; Jean de Berry zou nog tweemaal de Mont Saint-Michel 
hebbenn bezocht (p.479) september 1395 en (p.513) november 1415, Normandië, het gaat 
echterr beide malen om onbevestigde bezoeken. Lehoux II , 351 twijfelde ernstig aan het 
tweedee bezoek met de koning volgens de kroniek van Bonaccorso Pitti in september 1395. 
Datt hij in 1415 nogmaals de Mont Saint-Michel heeft bezocht, is gezien zijn routes en zijn 
leeftijdd in 1415 eveneens tamelijk onwaarschijnlijk; Mérindol 1988, 517-18 vermeldde 
slechtss een enkele pelgrimstocht van de koning; Petit 1893, 405-492, spec. 462-3: Charles 
VII  bezocht op 15 en 25 februari 1394 de Mont Saint-Michel. In 1394 schonk Maria, non 
inn Poissy, haar vader Charles VI , een "statuette de vermeil de saint Michel"; Philips de 
Stoutee schonk Charles VI in 1397 een "ymage de saint Michel...tout d'or... " en Charles' 
VII  dochter, januari 1395 geboren, werd Michelle gedoopt cfr. Hirschbiegel 2003,195. 

*** * 
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APPENDIXX I-E 

DEE JANUARI-MINIATUU R I N DE TRES RICHES HEURES EN DE 

ÉTRENNE S S 

Hkschbiegell  2003 behandelde de januari-miniatuur in de Tm Ricbes Heures 

uitvoerig.. Hij verwees naar een vermoeden van Werner Paravicini die in de figuur 

diee "aproche, aproche" roept, een hofnar meende te mogen herkennen. De 

gedachtee lijk t ingegeven door een zekere mate van gelijkenis met de portretten van 

Triboulet,, de hofnar van koning René. Ondanks deze gelijkenis, komt het mij voor 

datt een hofnar niet de functie van ceremoniemeester heeft waargenomen die uit de 

kouu arriverende gasten bij het vuur noodde. De figuur is overigens niet in een 

narrencostuumm met belletjes gekleed. Vergelijkbare figuren met stokjes zijn te 

vindenn op andere voorstellingen van ontvangsten om al te opdringerige lieden hun 

plaatss te wijzen.1 

Hirschbiegell  meende dat de voorstelling gelezen kan worden in de zin dat de 

arriverendee gasten hun Nieuwjaarswensen en -geschenken komen aanbieden en 

datt de hertog deze dan ook beantwoordt met zijn nieuwjaarsgaven. Het probleem 

iss echter dat op de voorstelling nergens nieuwjaarsgeschenken zijn te ontdekken en 

datt er ook geen sprake is van handelingen die in die richting zouden kunnen 

duiden.. De woorden "aproche, aproche" spreken daar zelfs tegen: de arriverende 

gastenn zijn verkleumd en hen wordt een warm ondiaal gegeven. Zich warmen bij 

hett vuur en eten en drinken zijn de essentialia van de voorstelling van de maand 

januarii  in kalenders en dat is hier in eerste instantie voorgesteld zoals ik al eerder 

hebb opgemerkt Hirschbiegel  2 verwees nog naar Autrand 1999.3 Autrand had 

zichzich afgevraagd waartoe, indien er sprake is van een reguliere kalendervoorstelling, 

eenn van de bedienden dan met het partijteken van de Armagacs, namelijk de witte 

sjerp,, werd voorgesteld. Maar een dergelijk teken staat naar mijn mening in feite op 

eenn lijn met de andere heraldische tekens op de voorstelling (de baldakijn, de 

kleurenn van de kleding etc). De voorstelling werd een meerwaarde verleend, maar 

inn welke richting precies, is heden ten dage dus niet meer gemakkelijk te verstaan. 
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Eenn "als politisch Manifest zu interpretierende Geschenkveigabe am 1. Januar" 

zouu heel wel denkbaar zijn gelet op de vorm waarin de geschenken door onder 

anderee Jan zonder Vrees enkele malen werden gegoten (de schaafjes en de 

hiveauxx de macon"), wie het niet dat hier dergelijke geschenken niet zichtbaar 

zijn.. Er is in de voorstelling geen enkele verwijzing naar het gebruik van de 

étrenness te vinden en er is ook geen sprake van een handeling van het aanbieden 

off  overhandigen van voorwerpen, zodat de voorstelling ook niet in die zin 

geïnterpreteerdd kan worden. Uiteraard hadde n wij dat ook graag gewenst want de 

Tress Riches Heures zijn hoe dan ook een buitengewoon bijzonder getijdenboek. 

Overigenss merkte Hirschbiegel ook zelf op dat de étrennes vaak door bodes 

werdenn rondgebracht en dat het zeer twijfelachtig is of een prins deze altijd zelf in 

eenn plechtige ceremoniële bijeenkomst overhandigde. 

Watt betreft de voorgestelde figuren is in feite alleen Jean de Berry met enige mate 

vann zekerheid te identificeren op grond van zijn wapen, zijn kleuren en emblemen 

opp de baldakijn. Aangezien een nauwkeurige datering van het handschrift nog 

altijdd een desideratum is, is elke suggestie tot identificatie van de overige figuren 

eenn slag in de lucht, ofschoon ook wij graag zouden willen weten wie daar allemaal 

werdenn voorgesteld. Desalniettemin wordt hier eveneens een voorstel gedaan. Men 

oordelee zelf of dit op een verantwoorde wijze is gedaan. Uiteraard gaat het om een 

hypothese.. Bewezen is er niets. Maar bij de opstelling van een hypothese gaat het 

tenslottee om de mate van plausibiliteit en waarschijnlijkheid, waarbij zoveel als 

mogelijkk wordt geprobeerd wishful thinking' te vermijden. 

Hirschbiegell  gaat er vanuit dat in de voorstelling een gebeurtenis is afgebeeld die 

opp een bepaald moment heeft plaatsgevonden. Maar dat is een hedendaagse 

opvattingg van voorstellingen aangezien onze zienswijze geheel geconditioneerd is 

geraaktt door de instant-snapshot fotografie. In deze voorstelling is echter geen 

sprakee van een realistische weergave van een moment, maar een verbeelding van 

eenn veeleer symbolische werkelijkheid van een moment of liever van een 

belangrijkee gebeurtenis, een Zweigiaanse "Sternstunde". Met de conclusie van 

Hirschbiegel44 "Die Szene spiek mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
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inn einer der Residenzen des Herzogs, mglicherweise in Poitiers..." kan ik dus niet 

instemmen.. Aan het beeld ligt niet de klassieke eis van eenheid van tijd, plaats en 

handelingg ten grondslag. Het gaat niet om een kiekje. De voorstelling is een 

geconstrueerdee werkelijkheid waarbij de genoemde drie elementen niet tot een 

eenheidd werden samengevoegd. Er is gericht meer informatie in de voorstelling 

verwerktt om duidelijk tot uitdrukking te brengen dat zij betrekking heeft gehad op 

eenn gebeurtenis' die als zeer belangrijk is beschouwd. 

*** * 

NOTENN BIJ APPENDIX I-E 

11 Hirschbiegel 2003, 47-58; Autrand 1999 spec 288;Ginzburg 1996, 25-, spec. 29, noten 
266 en 27, fig. 12 (Francesco Laurana, Allen Memorial Art Museum, Oberlin (Ohio) en 13 
(idem,, bronzen medaille, 1461). Voorts Tietze-Conra 1953 nr.1, 7-90 en Buettner 2001. 
Eenn vreemde interpretatie is nog te vinden bij Panofsky 1953(A), 65 : the Hig h 
Stewardd orders the next course with the words Approc he, Approche.' " Er staat overigens 
tweemaall  a proche' geschreven. 
Voorr afbeeldingen van kamerheren met stokjes of staven, zie Beaune et Avril 1989, 15 en 
88.. Overigens werden herauten ook vaak met een stokje of stafje in de hand afgebeeld. 
Eenn nar had gewoonlijk een marot (zotskolf). 

22 Hirschbiegel 2003,49 n.66 

33 Autrand 1999(B), 275-288 en Autrand 2000(B), 452-455. 

•• Hirschbiegel 2003, 55 
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APPENDIXX I-F 

DEE KASTELE N I N DE TRES BICHES HEURES 

Bibliografischee verwijzingen en aantekeningen. 

Algemeen: : 
Meisss Iimbourgs 1974,201-206;Cazelles 1984, 86-95,112-122;Guiffrey 1894-
1896,1,, lxxxii; Mesqui 1991-1993 ; Lalou 1997, 78,100-101: Jean de Berry 
bewoondee de kastelen Mehun-sur-Yèvre, Gien, Montargis, het hotel Genouilly bij 
Gracayy in Berry, zonder daarbij te rekenen de kastelen van Poitiers, Usson, 
Nonette,, Boulogne-sur-Mer en de Parij se hotels de Giac en de Nesle. 

Januari i 

Februari i 
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Maart t 
LUSIGNA N N 
(Afb.l.F.1-3) ) 
Plattegrond:: Salch 1979,703. 

Meisss Iimbourgs 1974, fig.707, tekening beleg in 1574, Paris BN Cab.d'Est 
dee tekening stemt redelijk overeen; 

Babinet,, Notice sur Ie chateau de Lusignan, Bulletin de la Société des antiquaires 
dee 1'Ouest, XIII1872,216-227, 307-317. 
Cazelless 1984, 89,94-95,114-5. 
Salchh 1979,703. 

Err is ooit ook wel Pierrefonds voorgesteld. Cazelles 1984,115 verwezen naar een 
ongepubliceerdee mededeling van Pierre Jamet. Zij gaven ook een afbeelding 
(p.116)) van een tekening van het slot Pierrefonds in 1611 van Joachim Duviert in 
dee BN Cab. est 
Maarr naar mijn mening toont een vergelijking met de plattegrond van Pierrefonds 
duidelijkk aan dat van dit kasteel geen sprake kan zijn. Bovendien is een dergelijke 
identificatiee reeds in tegenspraak met de enorme windvanen van draken op de 
torens:: de draak van de historie van Mélusine ... 

Ziee plattegrond van Pierrefonds in: Mesqui 1993,1, 60, II, 47. 
Ziee over Pierrefonds: Shultz 1977, 61; Ribéra-Pervillé 1979,139-148, fïg.3: plan du 
chateau. . 

Inn 1374 had Jean de Berry de overgave van het kasteel door Engelsen weten te 
bereiken,, Lehoux I, 344, brief van 2 oktober 1374. 
Naa Allerheiligen 1400 verbleef Jean de Berry ongeveer anderhalve maand op het 
kasteel.. In dat jaar waren onder andere aan de Tour d'Etampes de nodige 
verbouwingenn verricht, cfr ms fr.20686, Lehoux 1966-1968, II, 440. 
Opp het einde van de 16de eeuw heeft de Franse koning het kasteel tot de grond 
toee laten afbreken. 

Jeann d'Arras schreef de roman Mélusine voor Jean de Berry (begonnen in 1387 of 
1392). . 
Stoufff 1930; Stouff 1932; Debaene 1951,111-120. 
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April l 
DOURDA NN [?] 
(Afb.l.F.4-6) ) 

Plattegrond:: Humbert 1944,239. 
Mesquii 1993,1 35. 
Salchh 1979, 426. 

Volgenss Cazelles 1984, 89-90, 92,115-116 zou Dourdan zijn voorgesteld. Jean de 
Berryy beloofde het slot aan Charles d'Orléans bij zijn huwelijk met Bonne 
d'Armagnac.. De miniatuur zou in dat geval volgens hen dan van vóór 1411 of van 
naa 1412 dateren gezien het feit dat Jan zonder Vrees het slot tijdens de veldtocht 
tegenn Jean de Berry in het najaar 1411 veroverd had en tot de zomer van 1412 
bezett heeft gehouden. 

Overr Dourdan (Etampes): Guiffreyl, 303 n.3. 
Humbertt 1944, 236-245. 
Salchh 1977,716. 
Salchh 1979, 425-426. 

Ziee verder commentaar bij Etampes. 
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Mei i 
PALAI SS DE LA CIT É 
(Afb.l.F.7-10) ) 

Cazelless 1984,90,116-7. 

Volgenss Morand 1957 werd Riom voorgesteld. 
Saint-Jeann Bourdin 1982 en Lehoux 1966-1968 volgden hem hierin. 
Papertiantt 1952 heeft onomstotelijk laten zien dat het Palais de la Cité is 
voorgesteld. . 

Ziee verder bij het volgende no. 

181 1 



Juni i 
PALAI SS DE LA CIT É 
(Afb.l.F.7-10) ) 

Plattegrond:: Mesqui 1993, II, 32. 
Cazellesl984,90,117. . 
Gueroutt 1949-1951 
Whiteleyy 1989,133-154 
Autrandd 1994; 

Hetzelfdee gezicht vanuit het westen: 
-- miniaturen van Jean Fouquet, 
Avrill 1987 (A),Taf.l4, figs.pp.122,123, 216. 

-- miniatuur van de Dunois-meester, ca 1450. 
Manchester,, John Rylands University Library, ms lat. 164 fol.254r, 
Dee Hamel 1997, fig.168. 

Krebberr 1992, 203-225. 
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Juli i 
POITIER S S 
(Afb.l.F.11-13) ) 

Plattegrond:: (niet beschikbaar) 

Meisss Late, fig.701 (gravure door Chastillon, 1648); 
Cazelless 1984, 90, 94,117-118, afb. p.118 gravure Poitiers door Claude Chatillon 
1648; ; 
Crozett 1971,235-236. 
Salchh 1977, 792: Poitiers au confluent du Clain et de la Boivre, vestige, bad en 
13822 a 1388 par Ie due de Berry; détruit en 1726. 
Salchh 1979,916-917. 

Heuress de Charles de France, Paris Bibliodièque Mazarine, ms 473, Le Maïtre de 
Charless de France, 1465, fol.72bis, De Reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, 
waarr op de achtergrond een gezicht op het chateau van Poitiers is weergegeven! 
Tott nog toe lijkt dit onopgemerkt te zijn gebleven. 

CTT Parijs 1966, no.250 (niets over de kastelen); 
CTT Parijs 1993, -4160-162, no.81, p.159 fig.(detail); 
Delislee 1894, 337-342; 
Batutt 1933, p.42 no.473 (ancien 813) Livre de Prières, Planche XVIIa et b (fol.85v 
Nativité;; fol.122 Crucifixion), F.72bis: Le voyage a Bethléem dans un joli paysage 
(sic!). . 
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Augustus s 
ETAMPE SS [?] 
(Afb.l.F.14-17) ) 

Plattegrond:: Salch, 1979, 457. 
Vuee axonométrique: Mesqui 1993,1,149. 

Meisss Limbourgs 1974, fig.702 
CazeUess 1984, 90,116-7 
Enaudd 1958,115. 
Salchh 1977, 716. 
Salchh 1979, 457-458. 

Cazelless 1984, 89-90, 92,115-116 
Volgenss Cazelles beloofde Jean de Berry het slot Dourdan aan Charles d'Orléans 
bijj zijn huwelijk met Bonne d'Armagnac op 15 april 1410. Aangezien Jan aonder 
Vreess het slot tijdens de veldtocht tegen Jean de Berry in het najaar van 1411 had 
veroverdee en het tot de vrede van Auxerre op 22 augustus bezet heeft gehouden, 
zouu volgens hen de miniatuur ofwel vóór 1411 of na 1412 zijn ontstaan. 

Dee historie van de titel van het graafschap Etampes (Dourdan etc.) is tamelijk 
gecompliceerd. . 
Opp 9 november 1381 had Louis d'Evreux comte d'Etampes aan Louis Ier 
d'Anjou,, onder voorbehoud van het vruchtgebruik, Etampes (inclusief Gien-sur-
Loire,, Dourdan en Aubigny) geschonken en daarvoor een jaargeld van 2000 l.t. 
bedongen.. Daarbij was hij wel even vergeten dat hij op 15 januari voorafgaande, de 
nu-propriétéé van deze zelfde gebieden reeds aan Jean de Berry had gegeven. Ter 
compensatiee bood Louis d'Anjou, vooruidopende op de verovering van het 
koninkrijkk Napels, in 1382 Jean de Berry de principautés van Achaia (Morea) en 
Tarentee aan. Na de dood van Louis d'Anjou in 1384 ruilde Jean de Berry met de 
erfgenamenn van Anjou de rechten op deze verre prinsdommen in tegen Etampes. 
Opp 22 juni 1387 kwam hij, na onderhandelingen met Louis d'Evreux uiteindelijk 
effectieff in het bezit van zijn rechten (nu-propriété). Daarbij nam hij de 
verplichtingg van de betaling van 2000 Lt. aan Louis d'Evreux over. In zijn 
testamentt van 4 november 1386 legateerde hij het graafschap aan zijn broer Philips 
dee Stoute en op 28 januari 1388 bevestigde hij dit legaat nogmaals. In 1400 
overfeedd Louis d'Evreux tijdens een diner bij Jean de Berry en direct daarop bracht 
dezee voor het graafschap leenhulde aan de koning en betrok Etampes. De 
erfrechtenn op Etampes zoals Jean de Berry in zijn testament had bepaald, waren na 
dee dood van Philips de Stoute in 1404, overgegaan op zijn zoon Jan zonder Vrees, 
maarr na de moord op Louis d'Orléans in 1407, had Jean de Berry de legatering 
herroepen. . 

Tenn tijde van het conflict tussen de Bourgondiërs en de Armagnacs stond Jean de 
Berryy Louis d'Orléans toe een garnizoen in Etampes te leggen. In 1411 belegerde 
Jann zonder Vrees samen met de dauphin (zijn schoonzoon!) de stad die heldhaftig 
werdd verdedigd door Louis de Bosredon (dat heeft hij later moeten bezuren). Op 
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111 december vond de overgave plaats. Bij de vrede van Auxerre (22 augustus 
1412)) werd het graafschap weer aan Jean de Berry teruggegeven. Na de dood van 
Jeann de Berry beriep Jan zonder Vrees zich op de bepalingen met betrekking tot 
Etampess in zijn testament. Bij het verdrag van Pouüly (1419) erkende de dauphin 
diee inmiddels in het bezit ervan was gekomen, de Bourgondische aanspraken, 
hetgeenn door de koning op 19 juli werd bekrachtigd. Maar omdat na het tractaat 
vann Troyes (20-21 mei 1421) Charies (VIT) geen enkele reden meer had om zijn 
woordd (ooit gegeven aan Jan zonder Vrees) jegens Philippe Ie Bon te houden, gaf 
hijj Etampes aan Richard de Bretagne, de broer van Jean V en Richemont (8 mei 
1421).. Als Charles VII bevestigde hij deze schenking nogmaals in oktober 1425. 
Nietteminn hield Philippe Ie Bon vast aan zijn aanspraken op het graafschap die hij 
inn 1434 cedeerde aan zijn neef Jean de Bourgogne, comte de Nevers (zoon van 
Philippe,, comte de Nevers, gesneuveld bij Azincourt, en Bonne d'Artois). In een 
overeenkomstt met Jean de Bourgogne van 17 september 1434, droeg Richemont 
dee titel van comte d'Etampes aan hem over. Zij bleven echter beiden de titel van 
comtee d'Etampes voeren en ook na het tractaat van Arras (1435) was het probleem 
niett opgelost. Tenslotte kwam het tot een proces. Na dertig jaar deed het 
Parlementt van Parijs uitspraak waarbij Etampes met het koninklijk domein werd 
samengevoegd. . 

Guiffreyy 1894-1896,1, p.13 n.1 Les joyaux et les armes d'Etampes sont assez 
communss dans 1'inventaire van Jean de Berry; 303 n.3; 
Lehouxx 1966-1968, II, 62-63,142-143,187,204-5,430-1,447; 
Cosneauu 1886, 61,231,384 en 497-499, Appendix XV, Don du comté d'Etampes 
aa Richard de Bretagne (1421, 8 mei). 

Lehouxx 1966-1968, II, 431 meende dat Jean de Berry zichzelf had laten voorstellen 
"unn faucon sur Ie poing, partant pour la chasse en compagnie de joyeux cavaliers et 
dee gracieuses cavalières," en verwees in n.7 naar Edm. Morand, Le chateau royal 
d'Etampess et la chasse au faucon, dans les Tres Riches Heures du due de Berry, 
conférencee donnée a la Société des Amis d'Etampes, le 8 dec. 1957, 8 p. 

Saint-Jeann Bourdin 1982,27, 39 bracht de "monticule de sable" rechtsboven op de 
miniatuurr in verband met een glasindustrie die er met het oog op de vensters voor 
onderr andere de Sainte Chapelle naar Bourdin meende, in de omgeving van 
Etampess ook toentertijd mogelijk heeft bestaan. Nog heden ten dage zou een 
groevee van siliciumzand in bedrijf zichtbaar zijn vanuit de trein tussen Etampes en 
Etréchy. . 

Err blijft niettemin enige twijfel bestaan dat op deze maand Etampes werd 
voorgesteldd gezien het feit dat er een korenveld vóór de stad is afgebeeld. Met 
betrekkingg tot het beleg van Etampes door de koninklijke troepen in 1412 schreef 
dee Religieux de Saint-Denis: "De la vüle on montait a la fortresse par un coteau 
sablonneuxx ..." RSD IV 573. 

Inn Etampes gaat het om een grote toren die buiten de stad ligt, hoger op een 
hellingg en niet aan een meertje of een verbreding van een rivier. Op de voorstelling 
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ligtt de toren met de ommuring van het kasteel binnen de omwalling van een stadje. 
Dee toren gelijkt in die zin dat hij voor zover te zien in elk geval uit drie 
ineengesmoltenn torens bestaat waarbij het dak van het middendeel een langgerekte 
vormm heeft. Tenzij op de miniatuur het kasteel van de andere zijde werd 
voorgesteldd ... 
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September r 
SAUMUR R 
(Afb.l.F.18-23) ) 

Plattegrond:: Mesqui 1993, II, 150. 

Meisss Limbourgs 1974, figs. 698-700; 
Cazelless 1984, 90,92-94,119-120. 
Volgenss Saint-Jean Bourdin 1982 zou het gaan om het kasteel Bicêtre. 

Landaiss 1964, 523-558. 
Dee aanleiding voor Jean de Berry om het kasteel in de Tres Riches Heures op te 
nemen,, meende Landais (552-3) te kunnen vinden in de veronderstelling dat Jean 
dee Berry min of meer bij de constructie van het kasteel betrokken is geweest via 
zijnn architect Guy Dammarrin die voor hem vanaf 1370 Mehun-sur-Yèvre heeft 
gebouwd. . 

?? Bibliographie Chateau de Saumur, col. Savette, Le Chateau de Saumur, Girouard 
etRichou,1937,47.p. . 
Dodd-Opritescol998,, 40-49. 
Whiteleyy 2003,247-258. 
Landais,, 189-203. 
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Oktober r 
LOUVRE E 
(Afb.l.F.24-27) ) 

Plattegrond:: Mesqui 1993,1 34, II25 

Meisss Limbourgs 1974, fig.705-6 
Cazelless 1984, 90,120 
Autrandd 1994, 766-769 
Krebberr 1992, 203-225 

Fouilles:: Fleury 1985,1986 
Babelonn 1987 
CTT Parijs 2004,120,142,159-160. 
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November r 

December r 
VINCENNE S S 
(Afb.l.F.28-30) ) 

Plattegrond: : 
Mesquil993,I,40. . 

Cazelless 1984, 90,121-122. 
Autrandd 1994,769-778. 
Meisss Limbourgs 1974, 204, fig.704 Fouquet, Job (met op achtergrond toren), 
Chantilly,, Musée Condé ms 71; fig.711 gravure Androuet du Cerceau, 1576. 
Mesquii 1993,1, afb.40, 162; II, 417. 
WhiteleyWhiteley 1994. 313-335. 
Faucherree 1994. 337-355. 
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MEHUN-SUR-YÈVR E E 
f.lólv v 
(Afb.l.F.31-38) ) 

Plattegrond:: Troescher 1966,168. 

Cazelless 1984, 91,189-191, afb.p.190 (tekening door Penot) 

Montcloss 1992, 63-70. 
Salchh 1979,739-740. 

Meisss Late fig.425 gravure naar een tekening door Penot uit 1737; fig.430 detail 
miniatuurr Annunciatie, The Cloisters, New York. 
Ziee voor deze laatste afbeelding nog: CT new York 1982,48 no.64, Master of 
Charless of France, Annunciation (2 fols.) ca 1465), New York Metropolitan 
Museumm of Art, Cloisters Collection, 58.71 a,b. 

Bonn 1997:plattegrond ligging Mehun-sur-Yèvre (p.48 fig.1); foto van Mehun 1988 
(p.49fig.2); ; 
opp de achtergrond van de miniatuur van de Annunciatie in de Heures de Charles 
dee France (vers 1465), New York, Metropolitan Museum, Ms.58.71 a (p.50, fig.3). 

Guiffreyy 1,1894, lxxxii. 
Gaucheryl932,338--
Lehouxx 1966-1968 III, 372. 

Dee due de Guyenne kreeg eind oktober 1414 het chateau Mehun-sur-Yèvre van 
Jeann de Berry cadeau "de nue prophete," Le Fèvre 1876-1881.1,195. 

Voorr de ikonografie van het kasteel zie: Wyüe 1914-1929, II, 416 n.7. 

Eenn 18de eeuwse plattegrond is te vinden in:Wallonl 876, 413. 

Bonn 1996, p.53-62. 
Enaudd 1958, 52. 
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MONT-SAINT-MICHE L L 
f.195 5 

Ziee APPENDIX I- D 
(Afb.. zie aldaar) 

Meisss Limbourgs 1974,205, fig.597, 703; 
Cazelless 1984, 91,207-8; 
Spencerr 1977,37-39, n.50, fol.240v, pi. lvi; 
Goutt 1899; 
Goutt 1910; 
Besnardd (s.d.); 
Bazinn 1933; 
Vallery-Radott 1955, 70-77; 
Vallery-Radott 1966,413-446; 
CTT Paris 1966-1967; 
Bazinn 1978; 
Gallett 2003, 43-55; 
Isnardd 2005,167. 
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BOURGES S 
(Afb.l.F.39-44) ) 

CHATEA UU DE BICÊTRE (bij  Parijs) 
(Afb.l.F.45-47) ) 

Anderee kastelen: 
CHATEA UU LE BROC (Auvergne) 
(Afb.l.F.48) ) 

VILL EE ET CHATEA U DE MOULIN S 
(Afb.l.F.49) ) 

CHATEA UU D E P I E R R E F O N D S 
(Afb.l.F.50) ) 
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APPENDIXX I-G 

DEE HUWELIJKSVERBINTENI S VA N CHARLE S (DE BOURBON) EN 

KATHERIN EE DE FRANCE 

Opp 5 mei 1403 had Philips de Stoute met de koning een huwelijkscontract 

ondertekendd met betrekking tot de huwelijken van twee van zijn kleindochters met 

respectievelijkk de dauphin Louis en zijn broer Jean. Dit geschiedde tot groot 

ongenoegenn van Louis d'Orléans die de dauphin voor een van zijn (toekomstige) 

dochterss opeiste en de koning (zijn broer) twee dagen later wist te bewegen tot de 

annuleringg van het contract. Maar Philips de Stoute liet zich niet onbetuigd en 

bereiktee op 11 mei dat het contract weer van kracht werd verklaard door de 

koning.. Deze controverse deed de reeds bestaande spanningen tussen de huizen 

vann Bourgondië en Orleans opnieuw tot grote hoogte oplopen.1 

Dee plechtige viering van de huwelijken was echter nog afhankelijk van de 

pauselijkee dispensatie in verband met bloedverwantschap. Zolang deze niet was 

verkregen,, was een huwelijksovereenkomst een zeer aanvechtbare en onzekere 

zaak.. De verwerving van de pauselijke dispensatie was in die jaren echter een lastig 

probleemm vanwege het grote Schisma in de kerk. Paus Bonifacius IX (1389-1404) 

inn Rome was anti-Frans gezind zodat van hem waar het dispensatie betrof, niets te 

verwachtenn viel. Maar dispensatie te verwerven van de anti-paus Benedictus XIII 

(Pedroo de Luna, 1394-1417, opvolger van Clemens VII) was evenmin een 

gemakkelijkee zaak aangezien in 1398 de Franse koning en de clerus hem hun 

obediëntiee hadden opgezegd. Bovendien verkeerde hij in een groot conflict met de 

cardinalenn in Avignon. Na een lange periode van gevangenschap en zijn 

ontsnapping,, had hij in het voorjaar van 1403 een accoord bereikt met de 

cardinalen.. Aan het Franse hof was men nu geneigd tot een herstel van de 

obediëntiee aan Benedictus, maar de Franse clerus was daarover ernstig verdeeld. 

Louiss d'Orléans forceerde de zaak door de aarzelende koning voor een fait 

accomplii te zetten. Daarna sloten ook Philips de Stoute en Jean de Berry zich op 

299 mei aan bij de hernieuwde erkenning van Benedictus. Vervolgens heeft de paus 
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welwillendd de gevraagde dispensaties aan de koning en de prinsen verleend.2 Hij 

deedd dit in de vijf bullen van respectievelijk 3 en 5 januari 1404 die betrekking 

haddenn op de voorgenomen huwelijken van vijf kinderen van de koning met drie 

kleinkinderenn van Philips de Stoute (dat wil zeggen de kinderen van Jan zonder 

Vrees),, een gezamelijke kleinzoon van Jean de Berry en Louis II de Bourbon en 

eenn zoon van Louis d'Orléans:3 

1)) de dauphin Louis de Guyenne x Margaretha van Bourgondië 

(1397-1415)) (1393-1441) 

2)) Jean de Touraine x Katherine de Bourgogne 

(1398-1417)) (1401-1414) 

3)) Michelle de France x Philippe (nadien hertog Philippe Ie Bon) 

(1395-1422)) (1396-1467) 

4)) Katherine de France x Charles de (Clermont) Bourbon 

(277 okt.1401-1438) (1401-1456)4 

5)) Isabelle de France x Charles d'Angoulême (Orleans) 

(1389-1409)) (1394-1465) 

Vann deze vijf huwelijken is dat van Jean de Touraine en Katherine van Bourgondië 

kennelijkk nadien geannuleerd. Jean is op 29 juni 1406 gehuwd met Jacoba van 

Beierenn (1401-1436), dochter van Willem VI van Holland, Zeeland en 

Henegouwenn (van het Beierse huis) en Margaretha van Bourgondië. Dit huwelijk 

werdd voltrokken in Compiègne tegelijk met dat van Isabelle de France en Charles 

d'Angoulême,, waarvoor 5 juni 1404 de koning reeds zijn "consentement" had 

gegeven.55 Katherine werd daarna voorlopig even achter de hand gehouden. 

Hett huwelijk van de dauphin Louis de Guyenne met Margaretha van Bourgondië 

werdd het eerst geëffectueerd op 31 augustus 1404, dat van Michelle de France met 

Philippee van Bourgondië op 14 februari 1405.6 
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Opmerkelijkk genoeg werd het huwelijk van Katherine de France met Charles de 

Bourbonn wat uitgesteld. De precieze reden daarvan is onduidelijk maar te 

vermoedenn is dat de zeer jeugdige leeftijd een rol heeft gespeeld. Wanneer men de 

leeftijdd van 8 jaar zou aanhouden voor Charles, had het in 1409 kunnen 

plaatshebben.. Maar inmiddels waren de tijden veranderd. 

Mett de huwelijken werd de rang in de koninklijke hiërarchie en de fortuin van de 

familiess in de opvolging bepaald. Ofschoon Louis d'Odéans drie zonen had, 

sleeptee hij in deze ronde van het huwelijksspel slechts een dochter van de koning 

inn de wacht, terwijl Philips de Stoute er drie wist te bemachtigen en bovendien nog 

dee tweede koningszoon aan zijn kleindochter Jacoba van Beieren wist te koppelen. 

Inn vergelijking daarmee waren Louis II de Bourbon en Jean de Berry toch wat 

minderr bedeeld. 

Dee koninklijke erfopvolgingshiërarchie naar geslacht en leeftijd was dan als volgt: 

Guyennee (x Bourgondië) 

Tourainee (x Bourgondië) 

Charless (x Bourgondië 1406) 

Isabellee (x Odéans) 

Jeannee (x Bretagne) 

Michellee (x Bourgondië) 

Catherinee (x Berry/Bourbon) 

Ookk in dat opzicht kwamen Louis de Bourbon en Jean de Berry er, in vergelijking 

mett Philips de Stoute en Louis d'Orléans, bekaaid af. 

*** * 
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NOTENN BIJ APPENDIX 1-G 

11 Lehoux 1966-1968, II, 498; 
Dee RSD III, 76, 78 meldde dat Philips de Stoute buitengewoon ingenomen is geweest met het 
bereiktee resultaat en ter gelegenheid daarvan een groot feest heeft gegeven. 

22 Lehoux 1966-1968 IL 512-513. 

33 Zie met betrekking tot deze huwelijken ook nog Vaugham 2002(C), 91-2 die stelde dat Philips de 
Stoutee op 5 mei niet drie maar vier huwelijken met de koning was overeengekomen: waarbij Jean de 
Tourainee een niet nader genoemde kleindochter en een Charles de France van drie maanden oud 
Jacoba,, dochter van Willem van Oostervant van Beieren en Margaretha van Bourgondië zouden 
huwen.. De pauselijke dispensaties vermeldde hij niet. 

Afgezienn van de kinderen van de koning die slechts een kort leven beschoren is geweest, dienen 
nogg drie kinderen genoemd te worden die in de campagne van 1403-4 buiten beschouwing bleven: 
Jeannee (1393-1433) omdat zij in 1399 reeds aan Jean VI van Bretagne was uitgehuwelijkt; Marie 
(1393-1438)) die het klooster van Poissy was ingetreden en Charles (1403-1461), de latere koning 
Charless VII, die precies in 1403 werd geboren. 

44 Met betrekking tot de huwelijksovereetikomst van Charles de Bourbon en Katherine merkte 
Lehouxx 1966-1968, II, 513 n.1 op dat deze in 1418 door Jan zonder Vrees werd geannuleerd en dat 
Charless met Agnes de Bourgogne huwde en Katherine met Henry V van Engeland. Zij vermeldde 
hett huwelijk van Charles en Agnes in 1412 hier niet, maar wel in haar vol. Hl, 280 n.8. 
Ziee ook nog Leguai 1962,19-20, 91. 

55 Op 29 juni 1406 in Compiègne volgens Champion 1911, 38, maar volgens Mirot 1904-1905, 519: 
66 juni 1406. 

66 Het is te vermoeden dat rekening werd gehouden met het bereiken van de 8-jarige leeftijd van de 
jongetjes.. Het bereiken van de 8-jarige leeftijd was immers het moment waarop het moederlijk 
gezagg eindigde. De kinderen kregen op die leeftijd een huisleraar toegewezen en ontvingen hun 
eerstee leesboek Louis was in 1404 bijna 8 jaar, Philippe was in 1405 9 en Jean van Touraine in 1406 
88 jaar oud. Charles d'Orléans was in 1406 wat ouder, officied 15, maar in werkelijkheid 12 jaar. 

*** * 
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APPENDIXX I-J 

TH EE LIMBOUR G BROTHERS, TH E "JOYAUX "  OF CONSTANTIN E 

AN DD HERACLIUS , TH E TRÈS RICHES HEURES AN D TH E VISI T 

OFF TH E BYZANTIN E EMPEROR MANUE L I I  PALAEOLOGU S TO 

PARISS I N 1400-1402.1 

Millardd Meiss in his volumes on French Painting inn the Time of Jean de Berry por

trayedd die duke as a foremost 'bibliophile avant la lettre', an unrivalled connoisseur 

andd a most liberal Maecenas who protected the greatest miniaturists of his time.2 

Readingg however De Berry's political biography by Francoise Lehoux3 we are less 

inclinedd to the credibility of such qualifications, as it clearly appears that the duke 

wass behaving in no different way as his brothers and nephews were in matters of 

artt and culture, to use anachronistic terms. It seems mainly due to the survival of 

thee extraordinary detailed inventories, painstakingly kept by Guillaume de Ruilly 

andd Robinet d'Estampes, his 'gardes de joyaux', that this image of die duke as a 

bibliophilee in a more modern sense could be upheld.4 

Ass one of the first princes of France, only second to the king, he had to live in 

greatt style and could not afford himself being accused of amassing treasures, that 

iss to say of avarice, one of the deadly sins. So he was behaving as liberal as was 

expectedd on behalf of his 'position princière'. But even his contemporaries as Béti-

zac,, bailiff of the duke in the Languedoc, at his trial, could not refrain from re

markingg that the dukes passion for precious stones was more like greediness "... et 

enn pierrie, ainsi que vous scaves que tels choses il a achatté legièrement, et s'en a 

estofféé son estat très-grant que il a tousjours tenu ..." (Afb.l.J.1).5 

Fromm die documents Jean de Berry does not emerge as a man particularly inter

estedd in miniature painting, ahhough he ordered several lavishly decorated manu

scriptss and attracted in his service such miniaturists as the Limbourg Brothers, but 

wee may ask ourselves if it were really their art that brought them the favour of the 

duke.. We know the Limbourg Brothers offered him on the first of January 1411 

(n.s.)) a very original gift: a painted wooden book. Generally this has been under-
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stoodd as an "innocente plaisanterie", a witty joke and as a sign of the atmosphere 

off great familiarity between the duke and the brothers. I don't think so. The 

woodenn book was however already provided with the two gilded silver clasps 

enamelledd with the arms of the duke and wrapped in a so-called chemise of white 

velvet.. So they offered the duke a dummy, as the real present was not yet ready.6 

Wee may even suppose that the miniatures in the 'layette' described in the inventory 

off 1416 as by the Limbourg Brothers was this, in the end, unfinished present.7 

Thee brothers got many favours of the duke: diamonds, a golden ring with a ruby 

andd sums of money "en considerations des bons et agréables services quil (Paul) 

luyy a faiz, fait chascun jour et espère que fasce ou temps a venir ..." Already Guif-

freyy supposed it concerned loans or acquisitions of precious stones, as die same 

qualificationss were used for transactions with a number of merchants and bank

ers.88 Paul got one of the largest houses in Bourges by way of the duke and the 

brotherss even lent him considerable sums of money.9 Recently Ribault published 

twoo documents in which the Limbourg Brothers were mentioned as involved in 

financiall transactions with other people. So when they died, they must have been 

reallyy wealthy men.101 cannot imagine they earned all dieir wealth by just practising 

theirr art of iUumination and I would like to recall in this respect that they originally 

(justt before 1400) were apprenticed with the goldsmith Alebret de Bonne in 

Paris.111 Goldsmith apprentices learned not only working gold and silver but also 

mountingg precious stones and they had to acquire a good knowledge of the quality 

off stones and of fakes. I think we may have touched here on the common interest 

off Jean de Berry and the Limbourg Brothers, as he was continually buying and 

givingg away precious stones as marks of his favour, but also as a payment to his 

servants,, or as pledges for loans he needed, as cash money was a scarce item in 

thosee days. 

Francoisee Lehoux assumed that Jean de Berry when in Bourges and at his castle in 

Mehun-sur-Yèvree in 1401-1402 personnally supervised the inventory activities of 

hiss treasures.12 Almough it is improbable that he did so himself, nobody ever won

deredd why he had done it at that time. As said art collecting was in those days a 

radierr anachronistic activity and we may wonder what his motives were to have 
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donee this. I think the reason must have been the tense political situation in the 

autumnn of 1401 between Philippe of Burgundy and his nephew Louis d'Orléans 

whoo where disputing the positions with the richest yield in the realm. Everybody 

tookk it then for granted that a conflict was inevitable and that the princes would 

takee up arms to battle out their quarrel. So the duke expected in case of trouble to 

bee in need of cash money to pay armed men and so had ordered to have made 

inventoriess of his treasures in view to pledge, sell or have melted them down. 

Inn this way he did nothing unusual, as for example Louis Ier d'Anjou 25 years ear

lier,, when planning to conquer his royaume of Naples needing cash money, did the 

samee (Afb.l.J.2) ,14 In the summer of 1410 Charles d'Orléans after having made 

inventories,, had sold his treasures by auction to dispose of cash funds and at the 

samee time Jean sans Peur, too, engaged his 'joyaux' to pay his 'gens de guerre.'15 

Whenn Philippe of Burgundy and Louis d'Orléans, this time, came to an agreement 

andd made peace in January 1402, everybody heaved a sight of relief, but nobody 

wass confident it would last for long. The inventorying for Jean de Berry however 

wentt on and was completed in the summer. 

Jeann de Berry possessed a tremendous treasure. But we all know: most of the items 

aree lost: given away, loaned, stolen, lost in fires, just fallen apiece, stripped of their 

preciouss stones, sold and melted down: the history of jewellery is mostly as re-

splendingg as sad. We just have some glimpses: the joyau of the Goldenes Rossi in 

Altöttingg (Afb.l.J.3) or the reliquary of the Thorn in the British Museum 

(Afb.l.J.4).166 To the rare pieces that escaped the destruction of the collections of 

Jeann de Berry, belong the two wellknown medallions of Heraclius (Afb.l.J.5) and 

Constantinee (Afb.l.J.6). As all the known exemplaries are in bronze or silver 

whereass the originals were in gold, with chains and richly set with precious stones 

andd pearls, the originals are lost. On these intriguing medallions a lot has been 

writtenn since.17 

Inn his contribution of 1979 Mark Jones envisaged on ground of a stylistic resem

blancee of one of the medallions with a miniature in the Bible ms fr. 166 in the Bib-
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liothèquee Nationale (Afb.lJ.7), the possibility that these medallions were made by 

orr eventually on design of the Limbourg Brothers. The main objection, as he ad

mitted,, was the fact that the time between the moment the brothers got the com

missionn by Philippe of Burgundy to decorate the Bible in the spring of 1402 and 

thee moment the medallions were sold to the duke on the 2nd of November of the 

samee year, was rather short to have produced them.18 

II am not convinced by Jones stylistic and iconographical arguments for that rela

tionshipp between die medals and the Bible in the Bibliothèque Nationale. At a 

closerr scrutiny it is clear that it were die medallions which served the painter as a 

modell and not the other way around. There are, moreover, some other pieces de

scribedd in the inventories of Jean de Berry which also served as models for the 

painters.. Constantine was clearly the model for the king to the left in the Meeting 

off the Kings in the Tres Riches Heures (Afb.l.J.8), where up to the curious detail of 

thee harnass of his horse was followed by the painter. Heraclius in his char was 

usedd as model not only for the figure of Apollo in the Calendar in the Tres Riches 

HeuresHeures (Afb.l.J.9) but also in the cycle of the true Cross in the Belles Heures 

(fol.156)) (Afb.l.J.10). There Heraclius halts before the gate, however with some 

variationss a.o. two horses instead of three.19 

Durrieuu further pointed at the descriptions of the great vessel 'la Salhère du Pavilion' 

withh the bear and the swan, (no.649) and of 'la Croix au serpent' (no.7), in the Inven

toriess of the duke which agree to a certain extent, though not exacdy, to the Nef at 

thee table of the duke in the illustration of the month of January in the Tres Riches 

HeuresHeures (Afb.1 J . l l ) and in the scene of the Exaltation of the Cross also in the Tres 

RichesRiches Heuns fol.133 (Afb.l.J.12).20 

Thee painter clearly followed the medallions and must have had at his disposal as 

exampless at least drawings for (or after) them, or even more likely, the pieces 

themselves.. This would be an extraordinary fact, as this illuminator must have had, 

ass it seems, acces to these treasures of the duke. The documents mention a painter 

whoo enjoyed great favour of the duke and was qualified as "son peintre": Michelet 

Saulmon.. He sold the duke a medallion with his portrait on one side. As Saulmon 
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iss mentioned only as 'peintre' and not as 'orfèvre', Wilhelm von Bode's suggestion 

thatt he made the medallions himself is not convincing.21 

Lett us now have a closet look at the two medallions. The medallion of Constan-

tinetine was bought by die duke on the 2nd of Novembre 1402 in Bourges from An

tonioo Mancini, a Florentine merchant living in Paris. There is little doubt that the 

dukee bought the other medallion of Heraclius at the same time.22 Both medallions 

havee in common that they are related to the Holy Cross. Constantine the Great 

hadd the true cross, found by his wife Helena, brought to Jerusalem and taken 

piecess of it to Constantinople. Heraclius reconquered the true cross abducted by 

thee Persian king Cossroe, and brought it back to Jerusalem. The theme was in high 

favourr also later on when for example Piero della Francesca painted the legends in 

thee choir in the San Francesco in Arezzo and the Master of the Hours of Catha

rinee of Cleves illuminated the story of the finding of the true cross. 

Onn the first Medallion we see Constantine on horseback and on the reverse an 

allegoricall scene which will occupy us in a moment On the other one we see the 

headd of Heraclius with his crown, better said a kind of tiara, with leaves and lilies, 

lookingg upwards to a heavenly beam, both hands in his beard in astonishment and 

awe.. His bust emerges from a crescent with an inscription. On the reverse Heracli

uss is represented sitting in his char with the cross in his hands coming to a halt 

beforee the closed gate of Jerusalem. 

Thee stories of Constantine and Heraclius can be found in the Legenda Aurea by 

Jacopoo De Voragine. This book was however not the source for the medallions. 

Thesee stories were also read in the masses of the feasts of the Finding of the Holy 

Crosss on May the 3d and of the Exaltation of the Cross on September the 14th.23 

Thee latin inscription on the reverse of the Constantine: MIHI ABSIT GLORIARI 

NISII IN CRUCE DOMINI NOSTRI IHESU XRISTI (Far be it from me to 

boastt of anything but the cross of our Lord Jesus Christ) is derived from the text 

off Saint Pauls Letter to the Galathians 6,14 which was used in both masses. This 

inscriptionn could also be found on the reliquary of the Cross with the snake listed 
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inn the inventory of the duke as already mentioned. It was longtime die device of 

thee protectors of the Holy Sepulchre.24 

Thee text on the reverse of Heraclius SUPER ASPIDEM ET BASILISCUM AM-

BULAVITT ET CONCULCAVIT LEONEM ET DRACONEM (He has trodden 

onn the asp and the basilisk and trampled on the lion and the dragon) is a variation 

onn Psalm 90, vers 13.25 

Thee source of the texts right of Heraclius on the obverse ILLUMINA VULTUM 

TUUMM DEUS is Psalm 66, verse 1 which was sung also in the Introitus of the 

masss of the Exaltation of the Cross on the 14th of September.26 

Thee text on the crescent SUPER TENEBRAS NOSTRAS MILITABOR IN 

GENTIBUSS was not yet traceable.27 

Thee Finding of the true Cross is celebrated, as said, on the 14th of September and 

thee Exaltation of the Cross on the 3d of May, but in France the two feasts were 

celebratedd together on the 3d of May. So we may assume that the medallions were 

madee in occasion of this feast.28 Whereas the representation on the reverse of the 

Heracliuss medallion is quite clear, that on the reverse of the Constantine 

(Afb.11 J.13) is still enigmatic. We see in the middle the cross coming out of the tree 

off life, itself growing in the basin of the fountain of life. At either side a woman is 

sittingg on a throne, decorated with an imperial eagle.29 The older one to the left is 

wearingg a long garment, with a headgear and a veil around her throat, she touches 

onee of the sprouts of the tree of life. The other woman is half dressed and has 

baree breast. Generally she is described as turning away from the tree of life with a 

repellingg gesture, but I think she is just pointing upwards. We encounter this repre

sentationn of a combination of the cross, the tree and the fountain of life in earlier 

illustrationss of the theme for example in the apse mosaic in the San Clemente in 

Romee from the 12th century (Afb.l.J.14).30 

202 2 



Gorissen,, in his commentary on the Hours of Catharine of Cleves, pointed to an 

interestingg detail of the basin, the porch underneath with a little animal above it, 

whichh he correctly interpreted as the mouth of die Tigris, one of the four rivers 

flowingflowing from die Paradise Garden. The litde animal above the porch is a tiger or a 

greyhoundd (to express the swiftness of this river) (Afb.l.J.15-17).31 

Thee identification of the two women has always been puzzling. Already Scaliger 

wass not sure about their identity and suggested that they might represent Faith and 

Hope.322 Many suggestions have followed: the Old and the New Testament, Piety 

andd Truth, Vice and Virtue, Christianity and Paganism, Church and Synagogue, 

Gracee and Nature, Helena and a marble statue of Venus or Sarah and Hagar.33 But 

nonee of them is quite convincing. 

Inn my description I left out one detail: the fact that the woman at the right has a 

kindd of snake or litde dragon under her left foot which may be die clue. Akhough 

aroundd 1400 her iconography was not yet well established, she represents widiout 

doubtt the Persian Sibyl, whose vaticinium was: 'Ecce bestia conculcaberis et gigne-

turr / dominus in orbe terrarum et gremium virginis / erit salus gentium et pedes 

eiuss in valitudine hominum.,(Afb.lJ.18).34 We may presume that the other woman 

iss also a Sibyl but she has no attributes to identify her. She may be however the 

Hellesponticc Sibyl, as she was in the later woodcuts in the unique booklet on the 

Sibylss in St Gallen, represented with the cross (Afb.l.J.19).3S 

Thee iconography as well as the vaticinia of the Sibyls were confused up to the be

ginningg of the 16th century, when a certain codification in their representation was 

reached.. A similar representation of the fountain of life with two Sibyls can be 

foundd in a 16th century tapestry in the collection of Dario Boccara in Paris in 1970 

(Afb.l.J.20).. According to the banderoles, to die left the Tiburtine Sibyl with the 

handd that smit the Lord, who prophesied the Birth of the Redeemer and to the 

rightt the Delphian Sibyl widi the crown of diorns who prophesied the Immaculate 

Conceptionn (Afb.lJ.21-22).36 
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AA feature not touched upon here until now are the Greek inscriptions on the me

dallions.. It may be said a curious fact that they contain both Latin and Greek in

scriptions.. On the obverse of the Heraclius medallion we find the Greek inscrip

tionn "Herakleios en xristo to theo pistos basileus kai autokrator romaioon nikites 

kaii atlotetes aei augoustos" (Heraclius faithfull in Christ our God, Emperor and 

Rulerr of the Romans, victorious and triumphant Emperor for ever) and in the 

middlee to the left the enigmatic word 'APOLINIS'. I suppose this word may have 

somethingg to do with the legends in connection with the vaticinium of the Eryth

raeann Sibyl who was the priestess of Apollo living in the sixth age, the age of the 

sunn i.e. Apollo.37 On the reverse in the middle finally the Greek text: "Doksa en 

hupsistoiss xristo to theo oti dierrekse sideras pulas kai eleutherose + hagian 

basileuontoss Herakleiou" (Glory to Christ the God in the highest, because he has 

brokenn the iron gates and freed the Holy Cross, during the reign of Heraclius).38 

Ass Roberto Weiss remarked the medallions are not of Byzantine origin.39 The 

Greekk inscriptions on the Heraclius as well as the latin legend on the obverse of 

thee medallion of Constantine CONSTANTINUS IN CHRISTO DEO FIDELIS 

IMPERATORR ET MODERATOR ROMANORUM SEMPER AUGUSTUS 

pointt however to a familiarity with the formulary of the imperial chancery of Con

stantinoplee and so he envisaged some relation with the visit of the Byzantine em-

perorr in Paris.40 

Wee do not know who commissioned the medallions, but if they were a gift, the 

recipientt too, must have had knowledge of the Greek language, otherwise it would 

havee made little sense. Jean de Berry had, according to his inventories, quite a 

numberr of objects with Greek inscriptions, mostly relics. Some he received in sep

temberr 1402 as presents from Jean de Chasteaumorand, aide-de-camp of the mar-

shalll de Boucicaut, who was send by the end of the century by king Charles VI 

withh a little army to assist the Byzantine emperor Manuel II Palaeologus 

(Afb.l.J.23),, besieged in Constantinople by Sultan Bayazid.41 Others Jean de Berry 

hadd bought, a.o. a "tableau d'or de haute taille" full of precious stones and pearls 

withh the figures of John the Baptist and a scene of the legend of Saint Eugenia 
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withh Greek inscriptions which he bought from Antonio Mancini at the same time 

ass the medallions for the incredible amount of 11.000 francs.42 Others again the 

dukee received as a present from the Byzantine emperor who came himself in the 

springg of 1400 to Western Europe in search of help and stayed mainly in Paris up 

tilltill the autumn of 1402.43 

Althoughh the emperor was very well received by king Charles VI and lodged in the 

Louvre,, facts about his sojourn are meagre. He went to London to visit the Eng

lishh king and wrote letters asking for money and military aid. He assisted to the 

weddingg of Marie de Berry, daughter of Jean de Berry in the summer of 1400 and 

madee a trip to Bourges but further details are lacking.44 

Thee news of the desastrous defeat of Bayazid by Timur Lenk at Ancyra at the end 

off July 1402 and the collapse of the siege of Constantinople by the Turks, led the 

emperorr to his decision to end his sojourn in Paris and to return home. The an

nouncementt was made on All Saints Day in an official council where eyewittnesses 

toldd of the defeat of Bayazid and the flight of the Turks.45 

Itt seems no coincidence that exacdy at the same moment Jean de Berry made the 

acquisitionn of the tableau with the St John and Saint Eugenia and the medallions 

off Constanrine and Heraclius. 

Wee may wonder why the emperor made his announcement so many months after 

thee defeat at Ancyra, which happened on the 28 of July 1402. The news had 

reachedd Venice nearly immediately, already on the 6th of August, and on the 9th 

off Octobre the Venetian Senate urged the emperor to return home. So we may 

assumee that already in the midst of September the court in Paris was informed.46 

Obviouslyy the emperor had waited for more trustworthy and detailed reports and 

eyewittnesses.. In the meantime he had to prepare his return. Without doubt not a 

smalll problem, as he needed cash money for his journey home and had to pay, 

beforee leaving, all his debts he presumably had, just as all other princely persons 

whoo were constandy in need of cash money. So his creditors stood on his thresh-

205 5 



oldd and among diem, we may presume, Antonio Mancini. Anyhow, die medallions 

andd die tableau of St John die Baptist and Saint Eugenia came to die hands of 

Antonioo Mancini who , as a good merchant-banker, sought to sell his goods imme

diatelyy to the most solvent buyer, at that moment apparendy Jean de Berry. 

N O T E NN BIJ APPENDIX I-J 

11 ADDENDU M HERACLIUS93.DOC 
Dee tekst is oorspronkelijk als lezing gehouden op het International Colloquium Flanders 
inn a European perspective, manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad, 
Leuven,, 7-10 September 1993 en daarna verschenen als: Colenbrander 1995,171-184. 

Dee publikaties van Scher 1994 en Scher 1996, 309-316, zijn dus verschenen na mijn lezing 
gehoudenn op 8/10-9-1993 in Leuven. Zie ook nog de CT Nijmegen 2005, 350-351, nrs. 
90-91.. Zij voegen echter weinig toe aan hetgeen reeds bekend was. 

Voorr de inschrijving van Jan van Limburg als orfèvre in het gilde van goudsmeden in 
14133 gepubliceerd door Henwood 1981 maar pas door Kovacs 1984 als zodanig gesigna
leerdd zie nog: 
APP.I-AA (Limburg s documenten) 

Enkelee latere toevoegingen zijn in §|§| gemarkeerd. 

A DD N O OT 14: 
Inmiddelss is verschenen de publikatie van Henwood 2004. Ofschoon het gebruik van het 
woordd 'collection' in de titel licht de suggestie wekt dat de koning een actieve kunstcollec-
tionneurtionneur zou zijn geweest, blijkt uit de titel bovenaan de pagina's (*Le trésor royal sous Ie 
règnee de Charles VI (1380-1422)' en uit hetgeen de auteur op p.37 stelt, heel duidelijk dat 
dee 'collectie' de functie van 'trésor', van een 'réserve, toujours unusable en cas de pénurie 
financière'' heeft gehad. Hij verwees naar de andere prinsen die insgelijks hebben gehan
deld,, o.a. Louis d'Oriéans en de hertogen van Bourgondië, maar opmerkelijk genoeg 
noemdee hij Jean de Berry niet. De koning was in 1417 in het kader van de Engelse inval 
gedwongenn al zijn schatten ter omsmelting naar de munt te brengen tb.v. soldij voor zijn 
troepen.. Men kan zich er over verbazen dat hij, als koning, niet meer op de gebruikelijke 
wijzee aan gemunt geld of baar zilver heeft kunnen komen maar eerder waren andere mid
delenn al aangewend. De nood was werkelijk hoog. Maar het antwoord lijkt te vinden in het 
boekk van Spufford die gewezen heeft op het feit dat er vanaf het einde van de 14* eeuw 
tott ca 1460 zich een steeds nijpender tekort aan zilver in Europa heeft voorgedaan. Dit 
zouu betekenen dat niemand in 1417 in Parijs in stoat is geweest stante pede de benodigde 
enormee hoeveelheid zilver te leveren. Spufford 1988, spec. 308-310 en 339-362: Chapter 
155 The Bullion-Famines of the Later Middle Ages. 

ADD N O OT 16: 
Opp sommige exemplaren van het medaillon van Constantijn is op de obvers het cijfer 234 
enn op de revers het cijfer 235 te vinden. Tot nog toe is hiervoor geen verklaring gevonden. 
Ikk zou echter nog het volgende onder de aandacht willen brengen. Het medaillon met de 

206 6 



Madonnaa voorzien van Jean de Berry's portret op de revers werd beschreven in de laatste 
inventariss SG (1416) onder het volgnummer 234 (Guiffrey 1894-1896, II, 227). Wellicht is 
hett toeval maar dit item volgde op de nrs. 231-233 waar respectievelijk het originele me
daillonn van Constantijn en de copieën die de hertog naar dit medaillon en dat van Heracli-
uss had laten maken, zijn opgevoerd. Het originele medaillon van Heraclius was in deze 
inventariss niet meer opgenomen, maar kwam nog wel voor in de eerdere inventaris A 
(1413-16,, Guiffrey 1894-1896,1, 73) als nr.200 (samen met het medaillon van Constantijn 
(nr.199)) en de twee copieën (nrs.201 en 202). Het was echter blijkens een andere lijst sa
menn met nog tal van andere zaken waarschijnlijk inmiddels ter hand gesteld aan de herto
ginn van Bourbon, namelijk zijn dochter Marie, gehuwd met Jean de Bourbon (Guiffrey 
1894-1896,, II, 294). Het medaillon met de Madonna en het portret van Jean de Berry 
komtt slechts voor in de inventaris SG en vertegenwoordigde waarschijnlijk dus een van de 
allerlaatstee acquisities van de hertog (hij kocht het van zijn schilder Michelet Saumon). 

22 Meiss Late 1969, 36-67, 290-297; Meiss Limbourgs 1974, 30 ". .. whose passion for illumi
nationn . .. ", 64-5; also Guiffrey 1894-1896,1, xxxv, cxli ". .. Ie prince des bibliophiles fran
cais.'' ' 

33 Lehoux 1966-1968 (4 vols). 
44 Meiss Limbourgs 1974, 290-297. Of no other prince of this period there are inventories 
preservedd with such detailed descriptions of the objects. But we cannot assume that odier 
princess did not have made similar detailed inventories. Too often we tend to forget that 
thee historical image is conditioned just by the material we still have at our disposal. 

55 Meiss Late 1969, 32 (Bétizac), 39, 69-70; Heckscher 1937-38, 204-220, esp. 213 on the 
magicc value of relics, gems and stones. 
Curiously,, a certain Jehan de Nymègue, orfèvre, mentioned in the inventories, was over
lookedd by Meiss. He sold to the duke (presumably between January 1403 and February 
1408)) "un tablier et eschaquier d'argent doré et de cristaulx, garni d'eschaz d'argent doré et 
blancc IIIc trans" (Guiffrey 1894-1896, I, 90 no. 296) and on the 13th of September 
14033 in Mehun-sur-Yèvre "Un annel d'or ou il a une mouche faicte d'esmeraude . .. " 
(Guiffreyy 1894-1896,1,123 no. 401). It is tempting to see in this Jehan de Nymègue one 
off the Limbourg brothers if it were not for Jean de Limbourg was in 1403, as it seems, a 
youngerr person and never was called Jehan de Nymègue. He may have been a member of 
thee family? 

66 This book was the new years gift (étrenne) on the first of January 1411 by the Limbourg 
brotherss to the duke, Meiss Limbourgs 1974, 69, 76; Guiffrey 1894-1896,1, 265 no. 994; 
Guiffreyy qualified it as "Ce present facétieux. .. " (Guiffrey 1894-1896, I, xlix) and as one 
off the "... innocentes plaisanteries . . . " (Guiffrey I, cxliv). 

Inn a letter 6 March 1383 the Infant Joan of Aragon asked Jean de Berry about books, 
Rubioo y LLuch, 1908,1922,1, 307. This document, overlooked by Meiss, may be regarded 
ass a testimony of Jean de Berry's interest in books. It does however concern books not 
miniatures.. Also Christine de Pizans testimony of the dukes magnificence does only men
tionn books not specifically books with illuminations (Meiss Late 1969, 307-8). 

77 Meiss Limbourgs 1974, 80; Guiffrey 1894-1896,1, clxv, Ixxvii; II 280. This "layette" is 
listedd in the duke's inventory of tapestries, books and rubies brought by the executors to 
Pariss from elsewhere in 1416. 
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88 Mciss Limbourgs 1974, 74-79; Guiffrey 1894-1896,1, lvii; II, 320, 333. 

99 Meiss Limbourgs 1974, 80-81 and 74-79; see also Ribault 1990,48-51. 

100 Ribault 1990, 48-51. 

111 I am grateful to Mme Francoise Vignier de la Direction générale des services, Direction 
dess services d'archives du Conseil general de la Cöte d'Or for sending me a photocopy of 
thee document which beyond doubt establishes the name of the goldsmith as Alebret de 
Bonne.. The document is kept in the Archives Départementales Cóte d'Or, Dijon, B 1519 
fol.. 158v-159r. It was published for the first time by Dehaisnes 1886, II, 709. Dehaisnes 
readd the name of the goldsmith as Alebret de Bolure. Champeaux et Gauchery 1894,139, 
followedd Dehaisnes, but with an incorrect date for the document; Monget I, 1898, 286 ff. 
Mongett read Alebret de Bonne. .. ; Gorissen 1954, 153-221, esp. 201 no. 62; Meiss Lim
bourgss 1974, 67 noot 1, 72; Cockshaw 1969, 122-124, According to him the name was 
"illisible".. All authors, except Monget and Cockshaw, followed the incorrect reading of the 
namee by Dehaisnes. 

122 Lehoux 1966-1968, II, 462. On the 13th of November 1401 Jean de Berry ordered in 
Dourdann to have made an inventory of his treasures. This was brought to an end in June 
1402;; Lehoux 1966-1968,11, 487 on the supposed personal supervision of this activity by 
Jeann de Berry. 

133 Lehoux 1966-1968, II, 460. The reconciliation of Orleans and Burgundy took place on 
thee 6th and the 14th of January 1402. Again in 1412, during the siege of Bourges, to pay 
hiss troops the duke withdrew (as stipulated) from the Sainte-Chapelle many objects with 
whichh he had endowed it previously, Meiss Late 1969, 38; Guiffrey 1894-1896,1, iv, xxxiv, 
lxii. . 
144 Robin 1983, 337-374. 

155 Charles d'Orléans: Lehoux 1966-1968, III, 191-192 n. 1; Jean sans Peur: Lehoux 1966-
1968,, III, 172. 

166 Muller en Steingraber 1954, 29-79; Middeldorf 1960, 233; Henwood 1980, 179-215. 
Henwoodd gives an excellent overview how the collections of Charles VI were disposed of. 

177 The best survey, not complete however, of the literature on the medaillons (up to 1963) 
iss Weiss, (1963), 129-144. Thee arabic numerals on the Constantine medallion are still an 
enigma. . 
Scherr 1994, 30-37: nr.1 Constantine; nr.2 Heraclius. 

188 Jones 1979, 35-44. Jones argued that the medallion must depend on the miniature e. g. 
onn ms ft. 166, fol. 6v in the Bibliothèque Nationale. Iconographically and stylistically this 
cannott be upheld. Accurate comparison with the Tris Riches Heures confirm that the minia
turistt followed the medallions and not the other way around. 

ww Meiss Limbourgs 1974:The Tm Riots Heures-. fig. 571 (Meeting of the Magi), fig. 539-549 
(thee Months); The Belles Heures: fig. 487 (Heraclius returns the Cross to Jerusalem). 

Presumablyy the earliest copy after, or better inspiration by the medallion of Heraclius is to 
bee found in a miniature in a Dutch Bible of ca 1440 (Utrecht) in the British Library, Ms 
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Add.. 38. 122; Bijvanck 1937, 68, 146 PI. LII fig. 145: Joseph on the chariot of the Pharao 
attributedd to the Master of Catharim of Cleve (Afb.l.J.26). No other illustrations in this 
Biblee show any knowledge of those in the Bible in the Bibliothèque Nationale ms. fr. 166. 

Thee Byzantine emperor in the miniature with the Princes of the East in Boethius, Consola-
tiontion de la philosophie, BN fr. 12559 fol. 162 (Meiss Limbourgs 1974, fig. 56), is grabbing his 
beardd in a similar way as Heraclius. This emperor is wearing an identical hat (the skiadion) 
ass in the beautiful, little known miniature portrait of Johannes VIII Palaeologus 
(1425-1448)) in profile to the right pasted in the Psalter and New Testament, Ms. Sinait. gr. 
21233 f. 30v, Spatharakis 1976, 51, fig. 20 (Afb.l.J.24-26). 

200 Durrieu 1902, 354-356. 

Thee Salière: Guiffrey 1894-1896, I, 171 no. 649; Meiss Tate 1969, 51 n. 184. Meiss ob
servedd that the salière on the table of the duke in the month January in the Tres Riches 
HeuresHeures does not agree with the description in the inventory. It was set with precious 
stones,, the bear was wearing a helmet and the swan held a shield. Meiss Limbourgs 1974, 
fig.fig. 539. 

Laa Croix au serpent: Guiffrey 1894-1896, I, 12 no. 7; Meiss Late 1969, 51, 295; Meiss 
Limbourgss 1974, fig. 596; On the pedestal was the inscription: "Mchi absit gloriari nisi in 
crucee domini nostri Jhesu Christi" which suggest a relation with the Constantine medal
lion.. But how? 

TheThe Tres Riches Heures (Meiss) 1975, no. 133 (fol. 193r.) The Exaltation of the Cross. In the 
negresss with the pointed hat behind Helena and Constanrine(?) in this miniature may be 
seen,, according to her dress, the Persian or Erythrean Sibyl or the queen of Sheba with 
herr kinsmen to the right. The priest to the left of the Cross may be counting the golden 
piecess struck by Terah, the father of Abraham, which were given to the people of Sheba 
byy Joseph when he went to Sheba to buy aromatic herbs to balm the body of his father 
Jacob,, Male 1984, 216: Migne, Diaionnaire des Apocryphes, 1858, I, col. 2023-25; II, col. 
470-1;; The queen of Sheba was on the Altar in Klosterneuburg depicted already as a ne
gresss cfr. Roehrig 1955, 13, Abb. III. 4; a different explanation of the miniature of the 
Exaltationn can be found in Meiss Limbourgs 1974, 217-222. De figuurtjes op het taberna
kell met de zuilen (of balken) en een hamertje stellen waarschijnlijk Bezaleël en Aholiab, de 
bouwerss van de tempel, voor (Afb.LJ.28-29). 

211 Weiss 1963, 136 n. 1 drew attention to the fact that the Limbourgs received nine golden 
coinss from the duke as a proof that they had access to objects in his collections. Weiss 
thoughtt they were ancient coins, but the text says "de diverses manières", not ancient. So 
maybee they received the coins just for their gold value as payment or, more probably, to 
havee converted them in goldleaf for their illumination work, as was not unusual. 

Thee assertion by Bode that Michelet Saulmon (Saumon) made the medallions is un
founded.. Saulmon was always mentioned in the documents as a painter, never as a gold
smith.. The medallion with the portrait of the duke he sold to the duke was clearly not 
madee by him. He was apparently just acting as a purveyor, Bode, 1921, 1-11; Guiffrey I, 
lxxxi,, II 28, 227 no. 234; Thieme en Becker 29, 1935, col. 492-3; see also Champeaux 
1894,110-113. . 
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222 Guiffrey 1894-1896, I, cxxiii; 71 note 1, 337; Guiffrey,l 894-1896, II, 342; Mciss Late 
1969,, 46, 53, 57. A curious fact is that the duke had made at one time golden copies of 
thesee medallions, Guiffrey 1894-1896,1,73. 

233 De Voragine 1967,1, 341 L'invention de la Sainte Croix; II, 192: L'exaltation de la Sainte 
Croix;; already 
Simoniss 1901, 70, pointed to the masses in the Roman Breviary as die source; ljexikonfiir 
TheologeTheologe undKirrhe, 1960, V. col. 237-8: in general on Heraclius. 

244 Guiffrey 1890,105. 

255 Guiffrey 1890,106. 

266 Hill 1910,110-116, espec. 112 n. 6. The text continues according to Hill on the decres
centt (sic!) moon. 

277 Hill 1910,112. Hill said he failed to identify the source of this inscription. He presumed 
thee sickle of the moon was not crescent but waning. I am not convinced. In this respect I 
wouldd like to recall the "Ordre du Croissant" instituted by king René d'Anjou. The knights 
wouldd bear the croissant, with the inscription "Loz en croissant" under their right arm. As 
wass established in the statuts of the order, the devise Toujours en croissant' "apprenait au 
pluss preux chevaliers que les nobles cueurs doivent de jour en jour accroistre et aug-
menterr  leur bien faire, tant en cortoisie et debonairete qu'en vaillance et glorieux faits 
d'armes",, Champion II, 1866, 503-509, espec. 504. Mérindol 1987,135-137. 

288 According to Van Os and Jaszai in LCI 2, col. 642-648. 

299 The assumption by Simonis 1901, 72-77 and Tourneur 1932, 62-63, that the birds at 
eitherr side are sitting on perches and that the one at the side of the naked woman is held 
byy a thread, is sheer illusion. The birds are just sculpted eagles on the thrones of the 
women.. Compare for example the throne on the seal of Louis Ier of Anjou (1381-1382) 
illustratedd in Mérindol 1987, P1.LX. 6; Tourneur 1923, 67-76. 

300 San Clemente Rome: Krautheimer 1980, 162, fig. 118. 

311 Die Miniaturen aus dem Stundenbuch der Katharina von Kleve, mit Einleitung und 
Erlauterungenn von 
Plummerr 1966, no. 80; Gorissen 1973, 509-510. 

322 Dufresne Dominus Du Cange 1850, 200-201: Constantini Imp. Byzantini Numismatis 
ett argentei expositio, Josephi Scaligeri JuL Caes. F. Ex Literis 111. V. Jos. Scaligeri ad 
Marquardumm Freherum, Tab. IV. 

333 The iconography of this representation has been discussed extensively and there are 
manyy suggestions. Jones 1979, 36, 42-43 gives a survey of id 

Scherr 1989, 15-19. Scher (15 n. 19) referred to his unpublished dissertation, Institute of 
Finee Arts, New York University, 1961, which contains a full bibliography related to the 
subjectt I had not the opportunity to consult this dissertation. 

Thee Old and New Testament (Guiffrey 1890, 87-116); 
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Faithh and Hope (Babelon, after Scaliger's suggestion of 1610, in: Michel, Histoire de f Art 
i n .. 2,1908,907-913); 
Pietyy and Truth (Van Mieris 1722, 69); 
Vicee and Virtue (Toumeur, 1932, 53-63); 
Christianityy and Paganism (Pollard 1967, 99); 
Churchh and Synagogue (Simonis 1901, 68-109); 
Naturee and Grace (Panofsky 1939,154, followed by Meiss Late 1967, 56); 
Helenaa and a marble statue of Venus (Meiss Limbourgs 1974, 64-65, on the basis of the 
Feastt of the Invention of the Cross; 
Sarahh and Hagar (Jones, 1979, 36-37). Jones interpretation is not in accordance with the 
generall accepted methods in reading images in relation to texts. His examples for stylistic 
comparisonn i. e. the Bible moralisée are absolutely unconvincing. 

«« Réau 1955-1959, II. 1, 1956, 420-430, espec. 425; Haffen 1984; Oracula Sibyltina, Heitz 
1903,, 21 A, Die persische Sibylle: On the left the Sibyl on a throne with a lamp and a 
snakee under her foot; on the opposite page Octavian and the Sibyl with in the heaven the 
Madonna.. Underneath the prophet David and Saint John the Evangelist The texts: 
"Sibillaa persica. xxx. annorum eius mentionem facit nicanor videtur/ vaticinari de futuro 
salvatoree gentium sub nubilo ut infra"; "Huius prophetia hec est Ecce bestia. conculcabe-
ris.. et / gignetur deus in orbe terrarum et gremium virginis est / salus gentium, et pedes 
eiuss in valitudine hominum". 

Onn the banderoles: "Antequam Abraham, fuit ego sum. Joh. viü. o. Joh. 8,58; Non in-
tellexeruntt in tenebris ambulant pso Ixxxi. Psalm 81,5; Lux in tenebris lucet x. Joh. 
primo.. Joh. 1,5"; On the banderole in the beak of the eagle: "Johannes." 

Philippuss de Barberiis, Opuscula (Dicta Sibyllarum) 1481. There was a second edition in 
1482.. The illustrations of both these editions where given by De Clercq 1978-79, 105-7, 
fig.fig. 25, 26; Male 1899 (without illustrations); Male 1949, 249-65, figs. 134, 137; Hind, 
1938-19488 (repr. New York 1970), Part I, vol. I, 153 no. CI and CII; Sibylle Petsica: 
C I L I AA C.II.1.B, Pis. 224. 

Thee Sibyl Persica shows in Italian representations sometimes her bare breast: a.o. in the 
Cameree Borgia in die Vatican Palace in Rome, in a painting by II Guercino in the Capit-
olinee Museum. 

LCII 4, 153: Persica, Sambedia, Chaldean Sibyl. Later on in the fifteenth century she is 
generallyy represented as an old woman with a lamp and a snake under her feet; she is also 
identifiedd with the queen of Sheba. 

35Heit2l903,25. . 

366 CT Amsterdam 1970, 39, no. 80, pi. 167, Hortus conclusus, manufactury of Tournai, 
latee 15th century (collection Boccara, Paris). In this tapestry however are represented ac
cordingg to the inscriptions the Tiburtine and the Delphian Sibyls. Another piece, maybe of 
thee same series, was reproduced by Göbel 1923, Abb. 96 (formerly coll. Mme Lelong). A 
similar,, but less interesting tapestry (Synagogue and Ecclesia, including the Tigris!) is in die 
Noordbrabantss Museum in 's-Hertogenbosch, Van Boven 1981, 59-61,(Afb.l.J.16-17); on 
diee fountain of life see: Bruyn 1957. 
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377 There was some discussion about the correct reading of the word Apolinis: see Jones 
1979,, 41. About the relationship of the Sibyls and Apollo see: Enddopedia Virgüana, 1988, 
828-831:: Emperor August had in 12 AD. brought the collection of sibylline books to the 
templee of Apollo near the Palatine. 
Guiffreyy I, cxiii, cxx, 199-201, no. 776: Jean de Berry had a most curious "hannap" with a 
coverr with six figures with names on banderoles and the enigmatic inscription around it: 
"pontificumm votis . .. Apollinis jussu ... " Guiffrey did not succeed in finding a source for 
i t t 

388 Jones 1979, 41-42. 

399 Weiss 1963,131. 

400 Weiss 1963,138,140. 

411 Guiffrey 1894-1896,1, cxiv. As Guiffrey noted, Jean de Berry had more than thirty ob
jectss with Greek inscriptions, mosdy relics. 

422 Guiffrey 1894-1896,1, 27 nr. 54. 

433 Guiffrey 1894-1896, II, 35, no. 214: a wooden cross; 40 no. 274: other relics; 262 no. 
791:: a "ciel ou dossiel de drap de laynne ... fait a ouvrage de Grece ... " 

444 Emperor Manuel Palaeologus (1348-1425): Lehoux 1966-1968, II 439; Schlumberger 
1927,, 87-147, esp. 131; Barker, 1969. 

455 The battle at Ancyra took place on the 27th of July 1402. Alexandrescu-Dersca 1977; 
Matschkee 1981. 

466 According to Schlumberger 1927, 132-133 the news reached Paris on All Saints Day 
whenn also eyewitnesses had arrived to tell their story. But the defeat was already known in 
Constantinoplee on the 6th of August according to Matschke 1981, 9-10. We may recall 
thatt Jean de Chasteaumorand had returned in France in september, Guiffrey 1894-1896,1, 
47. . 
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