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M us e u m M aye r va n d en B e rgh vi e rt ee uwfeest m et expo  B revi a r i u m  
Een gesprek met Brigitte Dekeyzer 

Zeventig jaar na de opening breidde het 
oorspronkelijke museumgebouw uit met 
moderne zalen. Nu opent met deze tentoon
stelling een gloednieuwe tweede uitbreiding 
met een publieksruimte en een zaat voor 
tijdelijke tentoonstellingen. 

Schilderijen, tekeni ngen, laat-gotische 
beeldh ouwwerken, wandtapijten, glasramen 
en nog veel meer worden gepresenteerd 
in een h uiselijke omgeving. Voor een bre-

viarium, dat rijk verlucht werd door Gents
Brugse min iaturisten ,  betaalde de kieskeu
rige verzam elaar de hoogste prijs van al zijn 
kunstwerken.  Het kostte dus nog meer dan 
Pieter Breughets 'Dutte Griet', die ook tot 
de pronkstukken van de collectie behoort. 
Het m useum viert het eeuwfeest met een 
expositie van de belangrij kste bladen uit het 
gebedenboek, die - in afwachting van een 
soepelere band - apart kunnen bewonderd 
worden. Bovendien zijn alle miniaturen 

7Hnltelt, halfbladminiatuur uit Breviarium Mln den Bergh, 
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uit het Breviari um gereproduceerd in  het 
luxueus jubelboek 'Herfsttij van de Vlaam se 
min iatu urkunst' , waarin Brigitte Dekeyzer, 
die over dit tu isterrijk brevier aan de afde
ling Kunstwetenschap van de K.U.Leuven 
onlangs een uitvoerige doctoraatsstudie 
maakte, haar n ieuwste bevi ndingen op een 
heldere manier heeft verwerkt. We zochten 
haar voor een verhelderend gesprek op in 
het Leuvense Erasmusgebouw. 

Oe stroman, die Fritz Mayer van den Bergh 
naar de veiling van Christie's in Londen had 
uitgestuurd telde voor dit brevier op het 
einde van de 19de eeuw 1420 pond neer. 
Hoe hoog zou dit bedrag anno 2004 in 
euro's zijn? 
Dekeyzer: "Dat valt moeilijk te zeggen. Door 
de goede staat en de uitzonderlijke ver
sieringen was het brevier zeer gegeerd bij 
de kenne�. Aa n dat ene boek hebben ve� 
hoogwaardige kunstenaars meegewerkt. 
Zodra je het openslaat word je geconfron
teerd met  een hele serie meesterlijke schil
derijtjes, die met de Vlaamse Prim itieven in  
verband kunnen worden gebracht." 

Oe verwantschap met het oeuvre van Hu go 
van der Goes en Dirk Bouts bewijst U op de 
tentoonstelling met fotoreproducties van 
gelijkaardige werken. 
Dekeyzer: "Vaak waren de min iaturisten en 
de paneelschi lders lid van eenzelfde gilde. 
Ze kenden elkaars werk. De zegenende 
Christus op het Laatste Avondmaal in  het 
Breviarium wordt in  dezelfde houding 
afgebeeld als op het beroemde schilderij 
van Dirk Bouts. Waarschijn lijk heeft de mi
niatu rist het ooit gezien.  De beïnvloeding 
gebeurt in de twee richtingen. Paneelschil
ders konden zich ook op de min iaturisten 
inspireren." 

Is de indeling van een brevier aan strikte 
regels gebonden? 
Dekeyzer: "In principe bestaat dit soort ge
beden boeken uit vijf luiken.  Het 'temporale', 
dat alle officies voor de zon-, feest- en week
dagen van het kerkelijk jaar omyat, is h et 
belangrij kste deel. De teksten zijn vanaf de 
eerste zondag van de Advent, a ls het kerke· 
lijk jaar begint, chronologisch geordend. I n  
het 'Proprium sanctorum' i s  voor elke heilige 
een apart gebed voorzien. Het 'Commune 
sanctorum' bevat daarentegen gebeden, 
die voor alle hei ligen bruikbaar waren. Een 
kalender en een Psalterium of psalmenboek 
maken een brevier kompleet. De maanden 
in het kalendergedeelte van het Breviarium 
Mayer van den Bergh zijn bovenaan versierd 
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Januari, kolenderplaat uit Breviarium Mayer Mln 

den Bergh, Gent-Brugse school, ca. 2500 

Cl Museum Mayer Mln den Bergh, Antwerpen, 

foto 8. Qoet 
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met een teken van de d ierenriem en kinder
spelen .  Onderaan zien we de 'werken' uit
gebeeld die typisch zijn voor een bepaalde 
maand, zoals h et hakken van hout, het 
hooien of het oogsten."  

Hoe belangrijk was een brevier in de gods
dienstige praktijk? 
Dekeyzer: "De 'breviaria' ontstonden in de 
twaalfde eeuw en wortelen in de monastieke 
traditie. Bedelmonniken - en dan vooral de 
franciscanen - hadden nood aan een hand
zaam gebedenboek. De teksten konden door 
de geesteli jken in  stilte worden gelezen.  De 
psalmen werden waarsch ijn lijk gereciteerd. 
Een lekenbrevier zoals dat van Mayer van 
den Bergh - telt per gebedsdag maar n egen 
in plaats van de twaalf 'lectio's' van een 
'regulier monnikenbrevier'. In de adellijke 
en vorstelijke milieus werd de lezing vaak 
gedelegeerd aan een kapelaan." 

Waarop rust uw vermoeden dat dit Brevia
rium bestemd was voor Maria van Castilië? 

Dekeyzer: "Uit externe documenten kan dit 
alleszins n iet worden afgeleid. Wa penschil
den of herkenbare emblemen ontbreken 
evenzeer. Maar er wijzen wel allerlei ele
menten in die richting. Uit de tekst en de 
heiligenkalender blijkt dat het toebehoorde 
aan iemand van de Portugese elite, die een 
religieus leven leidde. Maria van Castilië 
was de dochter van de Spaanse koning Fer
dinand van Aragon en l sabella van Castilië. 
Zij was lid van de Derde Orde van Sint Fran
ciscus. Maria, die haar patrones is, du ikt in  
opmerkelijk veel verschijningsvormen op. 
N iet alleen haar geboorte en haar 'presen
tatie in  de tempel' worden uitgebeeld en 
met gebeden h erdacht. Ook h et mi rakel van 
Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw wordt a ls min i
atuurschildering opgenomen." 

Hoe kwam Maria van Castilië - als zij ten 
minste de oorspronkelijke eigenares was 
- in het bezit van dit brevier? 
Dekeyzer: "Het handsch rift dateert uit 1500. 
In  dat jaar trouwde Maria van Castilië met de 
koning van Portugal, Manuel l .  Het kan een 
h uwelijkscadeau geweest zijn .  Bijvoorbeeld 
van Margareta van Oostenrijk. Haar patro
nes komt tweemaal in  de kalender voor en 
zij had belangrijke famil iebanden. Het zou 
kunnen dat ze vanuit de Nederlanden d it 
brevier als geschen k had meegebracht. Op 
de min iatu ur van Johannes de Doper meen 
ik haar zelfs in  h et gezelschap van Maria van 
Castilië te herkennen!" 
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Christus verschijnt bij h« mnr ���rn Tlberias, geh/storinrde 

rundverslering uit Brmarium Mayer 111rn den Bergh, Gent-Brugse 

schaa� ca. 2500 
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In hoeverre zijn tekst en beeld nauw met 
elkaar verweven? 
Dekeyzer: "Vooral het Psalterium, dat de 
honderdvijftig oud-testamentische lofliede
ren van de Israëlieten bundelt, is  uniek. De 
beelden vertellen tot in de kleinste details 
de verhalen. De lotgevallen van David, Tobi
as en de vis, de  aanbidding van het gouden 
kalf, de  verkoop van Jozef en de tocht door 
de Rode Zee worden op een originele en 
genuanceerde manier uitgebeeld. Ongetwij
feld kregen de kunstenaars advies van een 
intellectueel." 

De Gents-Brugse miniatuurkunstenaars 
creëren zelfs illusionistische effecten. 
Dekeyzer: "De ene figuur ziet er a l  wat realis
tischer uit dan de andere. Maar doorgaans 
zijn het mensen van vlees en bloed, die in 
een naturalistische omgeving worden neer
gezet. Steeds met betekenisvolle gebaren 
en sprekende gezichten. De kleren zijn over 
hun lijf gedrapeerd. Er is  vaak een licht- en 
schaduwspel. Ook de randversieringen zijn 
oogstrelend. Niet enkel bloemen- en plan
tenmotieven sieren de marges. De doods
koppen, de meubeltjes en de juwelen, d ie 
het geheel decoreren, lijken net echt. H et 
Breviarium is een typisch voorbeeld van de 
Gents-Brugse miniatuurkunst. Al  moeten we 
opletten met deze omschrijving, d ie pas op 
het einde van de 19de eeuw in voege kwam 
en ook naar miniaturisten u it andere steden 
verwees, die in dezelfde trant werkten." 

Hoe kunnen de talloze miniaturisten, die aan 
het Breviarium Mayer van den Bergh heb· 
ben meegewerkt, van elkaar onderscheiden 
worden? 
Dekeyzer: "Dat is niet altijd eenvoudig om
dat er in  de Gents-Brugse bloeiperiode, d ie  
tussen 1470 en 1560 wordt gesitueerd, vaak 
naar eenvormigheid werd gestreefd. Maar 
met allerlei gesofisticeerde technieken zoals 
infrarood reflectografie, pigmentanalyse en 
codex onderzoek kom je al  een eind op weg. 
Dat er bij het breviarium vele m iniaturisten 
betrokken waren, wordt door deze research 
nog maar eens bevestigd." 

Hoewel signaturen ontbreken, worden een 
niet onbelangrijk aantal miniaturen toege
schreven aan bepaalde figuren. Wie zijn de 
opvallendste? 
Dekeyzer: "De monumentale figuren met 
brede lichamen en ingekeerde houdingen, 
d ie we aantreffen op de Boodschap aan 
Maria en bij Maria Magdalena worden aan 
de Maximi liaanmeester toegedicht. Die 
dankt zijn naam aan een gebedenboek, 

dat h ij voor de latere Habsburgse keizer 
illustreerde. Vaak wordt h ij vereenzelvigd 
met Alexander Bening, d ie rond 1500 in de 
Vlaamse contreien werkte. 
Ik ben er ook bijna zeker van dat de min ia
tuur, waarop de zwangere Maria de even 
zwangere Elisabeth ontmoet, is vervaardigd 
door Gerard David. De stilistische en inhou
delijke verwantschap met zijn paneelschil· 
deringen wijst alleszins in die richting. Vijf 
dynam ische miniaturen, waaronder d ie van 
Sint Benedictus, zouden door Gerard Horen
bout, die de hofschilder van Margareta van 
Oostenrijk was, geschilderd kunnen zijn." 

Van de oorspronkelijke band, die de bladen 
moest samenhouden, is ieder spoor verdwe
nen? 
Dekeyzer: "Banden bleven indertijd niet 
noodzakelijk rond dezelfde bladen zitten, 
maar werden hergebruikt. In de Middeleeu
wen werden boeken doorgaans horizontaal 
bewaard. Pas later kwam de verticale orde· 
ning in  voege. H eel  nefast waren de bolle 
ruggen. Toen Fritz Mayer van den Bergh in 
het bezit kwam van het breviari u m  had het 
nog een roodfluwelen band. Maar, uit een 
aangehecht papiertje bleek, dat die uit de 
achttiende eeuw dateerde. In  het begin van 
de jaren dertig kreeg het Weckesser ate-
lier uit Brussel, de  opdracht om de zwaar 
beschadigde band te vervangen. Maar d e  
omh ulling bleek achteraf t e  strak. Niet alle 
miniatuurversieringen waren zichtbaar en bij 
het openvouwen kwamen er soms plooien 
in  het kwetsbare perkament. Daarom werd 
tien jaar geleden besloten om het brevier 
opnieuw te ontmantelen. Vooraleer het 
opnieuw in een aangepaste band wordt 
opgeborgen, kunnen de bezoekers ter gele
genheid van het honderdjarig bestaan van 
het m useum de meeste miniaturen in al  hun 
pracht en schoonheid in  de nieuwe tentoon
stellingszaal bewonderen. Een u itzonderlij
ke gelegenheid, want zelden of nooit wordt 
een zo i mmense hoeveelheid uit één boek 

'VORSTELIJKE LUXE EN DEVOTIE: 

BREVIARI UM MAYER VAN DEN BERGH' 

in Museum Mayer van den Bergh, 

Lange Gasthuisstraat 19, 

2000 Antwerpen. 

Nog tot 17 januari. 

Openingsuren: van 10 tot 17u. 

Maandag gesloten. 

Tickets: 5 en 3 euro. Info 03 232 42 37 

getoond. Bij ingebonden boeken moet het 
publiek zich immers tevreden stellen met de 
opengeslagen bladzijden." 

H et jubileumboek 
'Herfsttij van de Vlaamse 
miniatuurkunst' 
samengesteld en geschreven door Brigitte 
Dekeyzer, bevat alle miniaturen. Het is uit
gegeven bij ludion en verkrijgbaar in het 
m useum. 

EXT RA 
OKV-Club 

Bezoek d it gerenoveerde m useum en 
bewonder voor d e  allerlaatste keer op zo'n 

manier het unieke brevier. 
2 x 20 abonnees kunnen mee op een geleid 

bezoek In dit Intiem museum 
mterdog 18 december 2004 om 11.oou. 

Terplekke betaalt u € 6 per persoon. 
Stuu r  ons een kaartje of mail naar info@okv. 

be met vermelding Mayer van den Bergh. 

Paasvakantie 
in Ita lië? 

langs de grenzen 
van net maniërisme 

Michelangelo & Rafaël, 
Pontormo & Rosso Fiorentino 
van 31 maart tot 9 april 2005 
met Patriek Verlaak 

Etruskisch & Romeins Umbrië 
van 2 april tot 9 april 2005 
met Sophie Dralans 

Vraaa. onze brochure 
09/269 . 1 7.40 

of kijk op 
www.amarant .be 
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