op z'n voordeligst. Dat wil zeggen er mocht geen onvolkomenheid aan zitten, want Pain et Vin ging met deze
schilderwerkjeshet land in om kopers voor zijn bollen te
winnen. Wat er, zo schrijft Weyerman 'ontbrak aen de
natuur, was ik genoodzaakt om te repareeren door de
konst' of 'de schoonheyt der bloemen werd verdubbeld en
de wanstalten verbloemd'. Hij noemt dan het voorbeeld
van een 'auricula, met een mager trosje blauwe blommen
en een dunne stengel, die hij op bevel van Pain et Vin
moest veranderen in een 'tros van vijfentwintig à dertig
vlak openleggende ultramarijne of hoogblaauwe bloemen
met een volmaekt sneeuwit rond oog en met een dikke
stevige steng'. Dankzij deze schilderijtjes op perkament
verkocht Lambert Pain et Vin voor honderden guldens
aan bloemen, aldus Weyerman. Zo trapte een 'bejaarde
Dordrechtse vrijer' er in en kocht voor een gulden of 800
bloemen van de Bosschenaar, die Weyerman 'de paus der
bloemisten' noemde. Lambert Pain et Vin was geen lieve
jongen. In 1721 stond hij terecht voor gepleegde verduistenngen.4 Weyerman en Pain et Vin, beiden hadden iets
met bloemen. Aan beiden heren zat ook een luchtje,
maar dan van een onaangename soort.
Jacob Campo Weyennan, althans een bloemschilderij van
hem, is te zien op de tentoonstelling Bloemen v a n verlangen in het Noordbrabants Museum. Misschien heeft
Weyerman de bloemen mooier gemaakt dan ze in werkelijkheid waren.

Een tentoonstelling is meestal verrassend en wordt nog
interessanter als er 'een verhaal' aan de kunstenaar vastzit. En, zou het tentoongestelde schilderij niet in het huis
aan de Nieuwstraat aan de muur hebben gehangen? Lambert Pain et Vin bezat volgens de in 1719 opgemaakte boedelinventaris een aantal schilderijen van Weyerman. Twee
schilderijen 'verbeeldende bloemen, met swarte lijsten'
hingen in de voorkamer en een schilderij met een 'ovaale
gesnede lijsf prijkte in de 'cantoirltamer'. De eerste twee
schilderijen brachten ruim 34 gulden op, het laatste 21
gulden.5 Dat lijkt weinig, maar de meeste schilderijen

Noten
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch,Notarieel Archief nr. 3275.
Anton Bossers e.a. De satiricusJacob Campo Weyerman, de luis
in de pels van de Verlichting (Den Haag 1987).De Stichting
Jacob Campo Weyerman verzorgt sedert 1977 een tijdschrift
dat de vele werkzaamheden en de figuren rond en in het leven
van Weyerman belicht.
3 K. Bostoen en A. Hanou (uitg.), Geconfineert voor altoos. Stukken
behorend bij Het proceslacob Campo Weyennan, vermeerderd met
een autobiografie (Leiden 1997) 206-210. Over Lambert Pain et
Vin ook: Ton J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. De levens
van schilders beschreven doorlacob Campo Weyemzan, 1677-1747
(Amsterdam 1990).
4 Huisarchief Almelo, inv.nr. 371.
5 Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, Notarieel Archief, nr. 2981.
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'Vanden eedt op het heylige evangelie'
H e t 'Roode Previlegie-boek' en de Blijde Inkomste
Het Stadsarchiefvan 's-Hertogenbosch geeft binnenkort een van de zeer kostbare stedelijke archivalia,
het zogenoemde 'Roode Previlegie'-boek uit handen:
het Noordbrabants Museum zal het als langdurig
bruikleen gaan tonen. Een vitrine met speciale voorzieningen voor licht en klimaat wordt daarvoor
klaargemaakt.

Het Roode Previlegie-boek is een gecompliceerd geheel
daterend uit de vijftiende en zestiende eeuw, dat omstreeks 1580 werd ingebonden. Voor Den Bosch is het
een uitermate belangrijk manuscript, zowel wat de geschreven inhoud van de heel verschillende bijeengebrachte teksten betreft als wat de symbolische rol aangaat die
dit boek voor de stad heeft.
Op de tentoonstelling I n Buscoducis (1990)werd het te
globaal beschreven en de zwaar beschadigde miniatuur
werd toen behoorlijk verkeerd gedateerd. In het hierna
afgedrukte artikel wordt een eerste stap gezet ter correctie, waarin vooral ook wordt ingegaan op de rol van dit
Roode Previlegie-boek bij de 'Blijde inkomsten' van de
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Bourgondische hertog als Hertog van Brabant te 's-Hertogenbosch. In een latere bijdrage zal Valentijn Paquay, die
het boek vanuit het Stadsarchief nauwkeurig onder de
loep nam, hierop ingaan.
In oktober 1549 schreef de magistraat van 's-Hertogenbosch aan het stadsbestuur van Maastricht hoe de Blijde
Inkomste van Philips 11 als toekomstig hertog van Brabant drie weken eerder in die Brabantse hoofdstad was
ver1open.I De Maas.hichtenarenhadden om zo'n relaas
gevraagd om zich beter te kunnen voorbereiden op het
bezoek van de jonge kroonprins, dat daar in juni 1550 ZOU
volgen.2 Na een imponerende entree van de Prinselycke
Excellentie op 22 september te 's-Hertogenbosch, had op
23 september een plechtige misviering in de Sint-lanskerk plaats gevonden, waarna Philips op een podium voor
het stadhuis blootshooffs ... opt heylige evangelium den eedt
... gedaen hee$. Drie vertegenwoordigersvan de stad Den
Bosch hebben vervolgens van hun kant den Princhen
wederomme den behoirlicken eedt gedaen.

Eed op 'grondwet'
Meer gedetailleerd staan de Bossche plechtigheden
beschreven in de instructie die in 1599 werd opgesteld
met het oog op de Blijde Inkomste van de aartshertogen
Albrecht en Isabella.3 Volgens de traditie stond ook toen
het over en weer zweren van trouw en respect centraal in
de ceremonieën. Dit moest plaatsvinden op een tijdelijke,
fraai versierde stellage, opgericht voor het stadhuis. Daar
zou door haere Hoocheden ... worden geknielt in het doen
vanden eedt op het heylige evangelie in seecker schoon missaelboeck, t z y van mynen eenv(eerdich)ste heer den bisscop o$
andersins. De eedsforrnule werd gelezen met de hand op
het opengeslagen boek met de evangelietekst.Vervolgens
was den eedt van trouwicheyt door de stadsvertegenwoordiging reciproce te doene, terpresentatie van het boeck. Enig
ritueel zou volgen, gejuich met luyder stemmen ... Vivent les
ducqs!, trompetgeschal en muziek van de stadt speeluyden
ende pijpers, en felicitaties. Daerna het boeck ewech genomen
synde byden cappelaen o$ eenigen prelaet o$ bisscop aldaer
omtrent, werden de feestelijkheden voortgezet.
Sinds de instelling van het Brabants landcharter met de
fraaie naam de 'Blijde Inkomste' of 'Joyeuse Entrée' door
Johanna van Brabant en haar echtgenoot Wenzel (Wenceslaus) van Luxemburg in
werd deze 'grondwet tot
1792 (voor wat betreft de Zuidelijke Nederlanden) telkens
weer door de vorsten en hun onderdanen bij wederkerige
eed op het evangelie bekrachtigd.4 Ook in de aangehaalde
Bossche voorbeelden uit 1549 en 1599 staat de eed op het
evangelie telkens centraal, waarbij uit de laatste formuleringen blijkt dat het weliswaar een mooi missaal moest
zijn maar dat zeker niet vast lag precies welk handschrift
zou worden gebruikt. Te 's-Hertogenbosch werd deze
plechtige eed volgens overlevering echter niet gezworen
op een missaal of evangelieboek, maar afgelegd op een

Kuuisigingsminiatuur in een missaal door de WilhelmietenArnoldus
Schuylen-de Epde (verluchter)en Georgius vax Balen (schrijver),
's-Hertogenbosch,klooster Baseldonck, IJ IJ^ Huijbargen, Wilhelmietenmuseum, bruikleen Bisdom Breda. Deze miniatuur leidde eerder en volgens de auteur ten onrechte - tot de suggatie dat de kruicigingsminiatuur in het Rood Privilegeboak ook bij de Bossche Wilhelmieten
vervaardigd zou zijn.

compilatie van teksten. Sinds de late zestiende eeuw is dit
het zogenoemde Roode Previlegie-boek.5 Dit rode privilegeboek is een in 1580 gebonden convoluut van merendeels
aanzienlijk oudere teksten, zoals afschriften van voor de
stad belangrijke alten, brieven en verslagen van verschillende Blijde Inkomsten. Deze verzameling werd geleidelijk opgebouwd. Hoe dat gebeurde valt enigszins te
reconstrueren uit vermeldingen in de Bossche stadsrekeningen. Bijvoorbeeld in het jaar 1515 betaalde de stad
's-Hertogenboschvoor die cop(ie) vanden Incompst dair op
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onse gened(ig)e here gehult is XL st. Noch vo(er) dextract
vander nyeuwer Incompst IJ
Deze 40 en z stuiver werden dus uitgekeerd voor werk van scribenten ter voorbereiding van de Bossche inhuldiging van Karel v als hertog
van Brabant. Niet onwaarschijnlijk is dat ook deze
afschriften naar teksten die uit Brussel werden gehaald,7
later in het rode privilegeboek zijn samengebonden.

Miniatuur
Wanneer de traditionele eed op het evangelie op dit Roode
Previlegie-boek werd gezworen, gebeurde dit op de opengeslagen bladen 55av-;Gr, waar dan links een paginagrote
kruisigingsminiatuur staat naast op de rechter bladzijde
de aanhef van het Johannesevangelie en het begin van de
Copie vandlant charteren Iohanne by d'gratien goids hertoghinne van luxembourch, van lotharingen, van brabant, van
lymbourch ende marcgravinne des heilichs rycs. Volgens
lokale overlevering werd deze voorstelling van de gekruisigde Christus met de treurende Maria en Johannes
opzettelijk beschadigd tijdens de godsdiensttroebelen van
de zestiende eeuw. Dit is echter hoogst onwaarschijnlijk;
de slechte conditie, of beter gezegd ernstige slijtage, van
de miniatuur is ongetwijfeldveroorzaakt door eedsafleggingen met de hand van de zweerder òp de luuisigingsvoorstelling. Niet alleen tijdens de betrekkelijk sporadische Blijde Inkomsten gebeurde dit immers, maar ook
telkens wanneer nieuwe leden van de Bossche magistraat
hun ambt en verantwoordelijkheden aanvaarddem8 En in
de loop van de tijd waren dat flinke aantallen.

Datering
Het losse blad met de kruisigingsminiatuur is ingelast als
fol. 5Sa. Wellicht bevond dit blad zich eerder naast het
huidige folium 3v, waarop eveneens het begin van het
Johannesevangelie staat genoteerd voor exact hetzelfde
gebruik als op fol. 5Gr, en waar het wat datering betreft
beter bij past. Hoe dan ook, het eerste deel van het Roode
Previlegie-boek (fol. 4-55) zal niet heel lang voor het midden van de vijftiende eeuw zijn afgeschreven,het tweede
deel (fol. 56-91)ontstond korte tijd later, en in de loop van
de latere vijftiende en de zestiende eeuw werden verdere
aanvullingen toegevoegd.9 De datering van de luuisigingsminiatuur, die uitsluitend op stilistische gronden
kan worden gebaseerd, sluit aan bij een ontstaan nog in
de eerste helft van de vijftiende eeuw. Eerder werd volledig ten onrechte een sterke overeenkomst en zelfs een
vermoedelijk ontstaan gesuggereerd in het scriptorium
van de Wilhelmieten bij 's-Hertogenbosch.IODe kruisigingsvoorstelling zou verwant zijn aan die welke de Wilhelmiet Arnoldus Schuylen de Eynde in 1515 maakte voor een
missaal, geschreven door pater Georgius van Balen voor
hun eigen klooster Baseldonck bij 's-Hertogenbosch.I1
Ook deze volbladminiatuur is ernstig beschadigd door
intensief, in dit geval zuiver liturgisch gebruik. De over-

De 'Grameer' of Sint-Setvaasklok,sinds 1983 in de Pandhof van de
Sint-Servaaskerk te Maastricht. In 7575 gegoten door Willem enJaspar
Moer, klokkengieters uit 's-Hertogenbosch,gewijd 1576, gewicht 6600
kg, grootste diameter 220 cm. Zeer waarschJnlijk is deze grote klok
gegoten in verband met de Blijde Inkomste in Maastricht van Karel V
als hertog van Brabant.

eenkomst tussen de twee miniaturen reikt evenwel niet
verder dan het meest essentiële in de iconografie van de
uitgesproken stereotiepe voorstelling: de gekruisigde
Christus geflankeerd door de treurende Maria en Johannes, in beide gevallen omkaderd door een alternerend
blauw en rood, met wit gehoogde omlijsting,waarvan op
de hoeken en halverwege de vier zijden een gouden vierkant is geplaatst; midden onder op de verluchte pagina is
in allebei de gevallen een tot een cirkel uitgewerkt gouden
kruisje geplaatst met alternerend rood en blauw tussen de
kruisarmen. Dit lauisje was bedoeld om de miniatuur te
sparen: hierop moest de gebruiker van het manuscript
zijn hand leggen, en niet op de kostbare en fraai als herkenbaar tafereel uitgevoerde voorstelling van de kruisiging. De vroeg zestiende-eeuwse Calvarievoorstelling in
het Wilhelmietenmissaal is gesitueerd op een heuvelpartij in een landschappelijk vergezicht met de stad Jeruzalem op de achtergrond. De strakke omlijsting is aan alle
vier de zijden omgeven met een rijk uitgewerkte randversiering van ranken met gekleurde bladeren, enkele bloemen en talloze gouden vruchtjes. In het Roode Previlegieboek is de Calvarievoorstelling geplaatst op een vlakke
groene ondergrond tegen een archaïserend fond van
alternerend gouden naast rode en blauwe ruitjes. Rond de
relatief zware rood/blauw/gouden omlijsting slingeren

fragiele ranken met enkelvoudige rode, blauwe en oranje
blaadjes, die uitlopen in met wit gedetailleerde drielobbige blaadjes van dezelfde Meuren. Opmerkelijk is dat de
uitgestrekte linkerarm van Christus zo lang is dat diens
hand, evenals het uiteinde van de dwarse kruisbalk waartegen deze is vastgenageld, niet binnen het geschilderde
kader van de miniatuur blijft maar deze net overlapt, terwijl dat aan de andere kant niet zo is. De hele pagina en
met name de figuren van de gelmisigde Christus, Maria
en Johannes zijn zwaar beschadigd, en wel zo dat vanuit
het midden van het blad naar de linker benedenhoek
alles, ook de omlijsting en de ranken van de margeversiering vervaagd en sterk vervuild zijn door de daar telkens
weer opgelegde linkerhand van de priester dan wel eedaflegger. De figuur van Maria onder Christus' rechterarm,
die verwrongen van verdriet haar gezicht afwendt van
haar gedode zoon, werd in later tijd met pen geaccentueerd: haar contouren werden opnieuw en slordig aangezet, en met kraslijnen benadrukt, terwijl over haar voor
het middel samengevouwen handen een twee-tal woorden lijken te staan geschreven.

c

Maastricht
Ook in de andere steden van Brabant legden de hertogen
en hun onderdanen wederzijds de eed van trouw af en
zwoeren ter bekrachtiging van de Blijde Inkomste op de
evangeliën; dit laatste was doorgaans als pars pro toto de
begintekst van het Johannesevangelie. In Maastricht, dat
tweeherig en verdeeld was in een Luiks en een Brabants
deel,12 vond dit ritueel steeds plaats in de kapittelkerk van
Sint-Servatius,uiteraard in bijzijn van zowel de clerus van
het kapittel als de stedelijke waardigheidsbekleders met
de Brabantse burgemeester voorop. In De Brabantsche
yeesten staat beschreven hoe in 1407 Anton van Bourgondië bij zijn Blijde Inkomste naar de Servaaskerk werd
begeleid, en daer he$ hi/Die Reliquien met grooter lust/Der
heileghen weerdichlec ghecust,/Ende sinen behoorliken eet ghedaen; ook hertog Jan IV (zonder Vrees) ging, in mei 1417,
i n St. Sewaes kerke ... Daer wert hi ghehult.I3

Uit verschillende bronnen zijn gegevens over deze plechtigheden en vooral over de afgelegde eden bekend, die
onder andere werden verzameld door de Luikse hoogschout van Maastricht, Godefridus Augustinus de Collette
rond het midden van de achttiende eeuw in zijn omvangrijke stadsgeschiedenis. Hij schreef een hele reeks van de
eden af die werden gezworen door bisschoppen, koningen en hertogen, en wel in zijn Oprecht beginsel, voortganck en vergrootinge v a n de Stad Maestncht;I4 bijvoorbeeld
p. 494-497, de Eedt v a n Philippus Hertogh i n sijne blijde
incompste Anno 1550, die de hertog aflegde voor den hoogen
Outaer v a n S. Sewaes collegiale kercke ... super sanctis Evangelijs. Opnieuw en naar vast gebruik zwoer de hertog daar

trouw aan het Brabantse deel van de stad en beloofde de
oude rechten te respecteren, dit weer met de hand op de

tekst van het evangelie. Bij dit alles zal wellicht ook de
hierboven vermelde uit 's-Hertogenbosch ingewonnen
informatie een rol hebben gespeeld; vermoedelijk betrof dit
echter meer de samenstelling van het gezelschap en dergelijke dan het eigenlijke ritueel van deze Maastrichtse Blijde
Inkomste, die immers een stevige eigen traditie kende.

Klok
In 1515, toen de latere keizer Karel v op 15 juli te 's-Hertogenbosch zijn eed aflegde voir den raethuyse op een stillagie
aldaer gemaect, omhangen met gruynen lakenen en hunnerzijds ook de Bosschenaren trouw zwoeren aan de hertog,IS kwam deze niet tot in Maastricht. Hij was op 24
januari te Leuven ingehuldigd als hertog van Brabant,
waarbij hij in het Nederlands de eed had afgelegd, waarna
die Blijde Incomste in vele andere steden werd herhaald.
Stellig met het oog daarop was in Maastricht door de Bossche klokkengieters Willem en Jaspar Moer op 21 juni
van dat jaar de grote Servaasklok of 'Grameer' gegoten,
gedecoreerd zowel met de Bourgondische ordeketen van
het Gulclen Vlies met de vuurslagen en de vonkende
vuurstenen, als met het gekroonde schild met de dubbelkoppige rijksadelaar van keizer Maximiliaan - en nog niet
n . ~zou
~
van Karel, gezien de afgebeelde b e ~ ~ e l k r o oHet
echter nog ruim vijf jaar duren voordat deze grootse klok
kon luiden bij gelegenheid van de Maastrichtse inhuldiging van Karel, die pas op 14 oktober 1520 daar werd
ingehaald als hertog van Brabant, in feite op weg naar
Aken om daar G dagen later tot keizer te worden
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Ateliers voor kerkelijke kunst
r

's-Hertogenbosch en de neogotiek I I I
In het juninummer van Bossche Bladen zoo3 leidde
Wies van Leeuwen ons langs bouwwerken in de stad
die herkenbaar zijn door hun zogenoemde 'spitsbogenstijl'. Vorigjaar september schreef Wies van
Leeuwen over neogotische kerken en kloosters;
thans sluit hij de serie over neogotiek afmet een
bijdrage over 's-Hertogenbosch als centrum van de
neogotische kerkelijke beeldhouwkunst.

Medewerkers van het atelier Van Bokhovenjonkers rond 1925-26
(v.l.n.r./. de Bresser, Th. van de Akker, B. van de Wiel, Van der
Hoogen, P. Verdonk,J. Arie, G. Kuhnen, op de voorgrond]. V@)
(Repro: auteur)

Wies van Leeuwen
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