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SLEUTELSS XLS-FILES 
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SLEUTELSS VOOR D E XLS-FILES: 

1.. APP.I-I.MAP.XLS 
Volledigg overzicht van de katernopbouw van de Tres Riches Heures. 
geel:: oorspronkelijke katernen 
groen:: toevoegingen 
(NB!!  elke regel is een recto of verso van een folio) 

2.. APP.I-H.KALENDER.TRH.XLS 
Overzichtt van de eerste twee katernen met de kalender van de Tres Riches Heures en 
dee gebruikte sleutels: 

(NB!!  elke regel is een recto of verso van een folio) 
Folio-nummerr recto/verso 
Katernopbouw:: Romeinse nummering 
Maanden n 
Werkenn van de maand 
Genre e 
Kalenderboogg invulling 
Schaall  van de figuren 
Toeschrijving g 
Toeschrijvingg Meiss 1974 (afzonderlijke Gebroeders Limburg) 
Toeschrijvingg Bellosi 1975 
Toeschrijvingg König 1975 
Toeschrijvingg Cazelles en Rathofer 1988 
Kalenderteksten n 
Kolommenn (aantal) 
Regelss (aantal) 
KLL latijnse terminologie 
Diess Aegyptiaci 
Goudenn feesten 
Kleurenn van de letters in de kolommen (goud, zwart, rood, blauw) 
Stijll  van de KL-decoratie 
Kastelen n 
Bezitterss van de kastelen in de periode 1410-1425. 
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3.. APP.II-B.GELRE.COD.XLS 
WapenboekWapenboek Gein 

Katernenn (A) Geel: oorspronkelijke katernen of restanten 
Blauw:: naderhand ingevoegde bladen 

(NB!!  elke regel is een recto of verso van een folio) 

Folioss (I) 
Oudee nummering (K) 
Aantall  regels per kolom (L en M) 
Ordeningg (O) 
Aanduidingg begin nieuwe tekst (P) 
Verkortee aanduiding (Q) 
Titell  (R 
Typee Schrift (U,V,W) Littera Textalis 

Litteraa Cursiva 
Wapenss (X) (met aanduiding indien op gekleurd fond en nummer wapen) 
Kleuringg (Y) SDK (Sterke Duitse kleuring) 

DDKK (Lichte Duitse Kleuring) 
GDKK (Geen Duitse kleuring) 

Stamlandd ridders (Z) 
Aantall  wapens per pagina (AA) 
Helmtypenn (AB) 
Formaatt wapentjes (AC) 
Emauxx / Pierreries (AD) met nummer wapen in wapenboek 
AfgebeeldAfgebeeld (verwijzing) (AF) 
Overlijdingsdatumm ridder 
Aantall  verzen (AG) 
Typee vers: enkelvoudig, episch (AH) 
Rijmschemaa (AI) 
Kwalificatiee (origineel / afschrift) (AJ) 
Dialectt (AK) (naar Verwijs en Verdam X, 313-314) 

WMNN Westmiddelnederlands 
Geld/Ovv Gelders-Overijssels 
Ripuarisch h 
Brabants s 

Bijj  de nummers van de wapens is de nummering van Adam-Even (1961 -1968) 
afgedruktt in de zg Helmont-editie van het wapenboek uit 1992 gevolgd. 

Dee overige XLS-files: 
(behoevenn geen verdere uideg) 

4.. Het schema van de relatie tussen de ereredes in het Wapenboek Gein en het blad 
inn Gotha (APP.II-F.KLEURING.XLS) 
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5.. De lijst met ereredes in het Wapenboek Ge/n (APP.II-JJEREREDES.XLS) 

6.. De huwelijksstamboom van Jacoba van Beieren en Jan van Brabant (APP.II-
AJACOBAJfLS) ) 

417 7 



418 8 


