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Jan De Tavernier 

Jan De Tavernier is een van de weinige miniaturisten uit de 

15e eeuw die met een gedocumenteerd werk verbonden kan 

worden. In maart 1460 (n. st.) wordt een ‘Jehan Le Tavernier 

demourantà Audenarde’ vermeld in de hertogelijke rekenin- 

gen. De talentvolle verluchter werd betaald voor grisailles die 

hij schilderde in het eerste deel van een Livre de Charlemagne en 

voor de nog te schilderen miniaturen in het tweede volume. 

Gelukkig is dit handschrift bewaard gebleven: het werd al 

in 1882 geïdentificeerd door kanunnik Dehaisnes als de 

Conquestes et croniques de Charlemaine, een van de juwelen van 

de Koninklijke Bibliotheek van België. Dit werk werd het 

referentiepunt om de stijl van De Tavernier te bestuderen: 

intussen zijn al meer dan twintig handschriften toege- 

schreven aan de meester of zijn directe omgeving.” Met de 

Conquestes et croniques was De Taverniers reputatie als schilder 

van grisailles meteen gevestigd, een techniek die hij tot in 

de perfectie beheerste. Ook de Miracles de Notre-Dame, een 

  
> ILL. 138 

H. Lucas schildert Maria. 

Getijdenboek van Filips de Goede, 

Den Haag, KB, ms. 76 F 2, f. 2551. 

andere opdracht van de hertog, illustreerde hij met ‘histoi- 

res de blanc et de noir’. Bovendien toonde de kunstenaar in 

dat handschrift ook zijn talent van een begenadigd verteller. 

De Tavernier schilderde composities vol dynamiek en zette 

de sterke momenten van het verhaal letterlijk en figuurlijk 

in de verf. Deze twee meesterwerken in grisaille mogen ons 

overigens niet doen vergeten dat de Oudenaardse verluchter 

net zo goed een getalenteerd schilder was van miniaturen in 

kleur. Tenslotte nam hij ook minder prestigieuze opdrach- 

ten op zich. Soms staat hij als ‘historieur et enlumineur’ 

gekwalificeerd, wat aangeeft dat hij ook initialen en rand- 

versieringen schilderde. Zo werd hij in een rekening van 

1455 (n. st.) betaald voor het realiseren van twaalfhonderd 

versierde letters. 
Jan De Tavernier was duidelijk een van de favoriete ver- 

luchters van Filips de Goede. Hij illustreerde voor de hertog 

niet alleen monumentale werken zoals de Conquestes et croní- 

ques en de Miracles de Notre-Dame, maar ook enkele boeken die 

hem zeer dierbaar waren, zoals het getijdenboek bewaard 

in Den Haag (KB, ms. 76 F 2) (ill. 138), zijn persoonlijk bre- 

vier, de Grandes heures die hij erfde van zijn grootvader Filips 

de Stoute (Cambridge, FM, ms. 3-1954, É. 78r)* en waar- 

schijnlijk ook het getijdenboek dat recent door de Koning 

Boudewijnstichting aangekocht werd (Brussel, KBR, ms. IV 

1290). De Tavernier kreeg ook opdracht om tal van werken 

te verluchten die vertaald, gecompileerd en zelfs gekopieerd 

werden door Jean Miélot, de secretaris van de hertog en 

kanunnik in Rijsel. Schitterende voorbeelden daarvan zijn 

de reeds vermelde Miracles de Notre Dame, de Traité sur l'oraison 

dominicale, een verzameling didactische werken, de verta- 

ling van de Advis pour faire le voyage d'Outre-mer van Guillaume 

Adam of deze van de De quattuor novissimis van Gerard van 

Vliederhoven. Men kan zich afvragen of Jean Miélot ook 

niet de rol speelde van tussenpersoon bij de herhaalde 

opdrachten van het hertogelijk hof. Waarschijnlijk ontving 

De Tavernier door zijn tussenkomst in april 1455 (n. st.) een 

deel van de bezoldiging die men hem verschuldigd was voor 

een reeks verluchtingen besteld door de hertog. Tenslotte 

werkte Jan De Tavernier ook mee aan de decoratie van het 

Banquet du Faisan in Rijsel in februari 1454 (n. st.), waar hij 

deel uitmaakte van de Oudenaardse delegatie die werd aan- 

gevoerd door Saladin de Stoevere. Men noemde hem daar 

een schilder (paintre), een term waarmee men toen zowel een 

volwaardig schilder kon bedoelen als een miniaturist. 

Al nam het werk voor de hertog een groot deel van zijn tijd 

en energie in beslag en verplichtte het hem waarschijnlijk ook 

om een deel van zijn productie aan medewerkers over te laten, 

De Tavernier werkte niet uitsluitend voor de hertog. Hij kreeg



ook andere opdrachten. Een getijdenboek dat recent door de 

BNF werd aangeworven was klaarblijkelijk niet voor de hertog 

bestemd, evenmin als een franciscaans missaal dat bewaard 

wordt in Mondovi (AC) (ill. 139) of de Cité de Dieu in Straatsburg 

(BNU, ms. 523) (ill. 140). Het stedelijke cliënteel deed ook 

beroep op De Tavernier voor het bijwerken van miniaturen. 

Zo voegde Jan De Tavernier de opdrachtgever in gebed toe 

aan het Getijdenboek van Van der Meere, een handschrift dat twin- 

tig jaar eerder verlucht was door een Meester van Guillebert 

de Mets voor een niet-geïdentificeerde opdrachtgever uit de 

burgerij van Oudenaarde. 

Het merendeel van de traktaten van Jean Miélot die door 

De Tavernier verlucht werden zijn gedateerd en zorgen 

b ILL, 139 

Kruisiging, in de medaillons 

zes scènes uit het Lijden 

van Christus. 

Missaal voor franciscaner gebruik. 

Mondovi, AC, f. 151v. 

JAN DE TAVERNIER 

daarmee voor waardevolle termint post quem voor de jaren 1449 

tot 1458.° Bovendien weten we uit archiefdocumenten dat 

het eerste volume van de Conquestes et croniques verlucht werd 

tussen 1458 en 1460 en het tweede volume na maart 1460. 

Dit alles laat ons toe de actieve periode van De Tavernier te 

situeren in de jaren 1449-1461. De stijl van zijn miniaturen 

sluit aan bij deze data en geen enkel van zijn werken kan lang 

voor of na dit decennium gesitueerd worden. 

Dankzij het onderzoek van Antoine Fredericx,” Karel Van 

Hoecke? en Erik Verroken? zijn de familie, de sociale context 

en professionele omgeving van Jan De Tavernier duidelijk 

in kaart gebracht. Hij behoorde tot een familie van schil- 

ders en miniaturisten die actief waren in Oudenaarde, een 
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… ILL. 140 

De Hel. 

Augustinus, Civitas Dei (vertaling door Raoul de Presles) 

Straatsburg, BNU, ms. 523, f. 290r. 

Scheldestad in het graafschap Vlaanderen, halverwege tussen 

Gent en Doornik, De generatie die Jan De Tavernier vooraf- 

ging telde twee broers die als schilders in dienst waren van de 

hertog of van de stad Oudenaarde: Gillis De Tavernier alias de 

Beeldemaker (1428-1452) en Geraerd (1440-147475). Recent 

werd ook een derde broer geïdentificeerd, de verluchter Jakob 

De Tavernier (1428-1454). Ze waren alle drie Oudenaardse 

binnenpoorters en behoorden tot de beste schutters van de 

prestigieuze Sint-Jorisgilde, Jakob werkte voor verschei- 

dene instellingen in Oudenaarde en omgeving. Tussen 1431 

en 1442 vormde hij twee leerlingen, Laureins Vleming fs 

Goessins (1431-34) en Willem van den Haute fs Arends (1436- 

1442). In 1448-49 werd Jakob betaald voor de verluchting van 

een klein missaal voor de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap 

in de Oudenaardse Sint-Walburgakerk. De rekening vermeldt 

expliciet dat een niet bij naam genoemde zoon van Jakob hier- 

bij extra drinkgeld ontving. 
Er zijn sterke vermoedens dat de jonge man die beloond 

werd voor zijn hulp niemand anders was dan de jonge Jan 

De Tavernier, die op dat ogenblik zijn opleiding als minia- 

turist beëindigde. Deze hypothese vindt steun in het feit dat 

er omstreeks 1450 een Jan de Tavernier f[iltu]s Jakobs bastaard lid 

werd van de Sint-Jorisgilde waarvan Jakob, Gillis en Geraerd 

prominente leden waren. De kwalificatie ‘bastaard’ is hier 

uitermate belangrijk en kan in verband gebracht worden met 

een aanvraag tot wettiging bij de Bourgondische autoritei- 

ten door een Jehan Le Tavernier d'Audenarde, een document uit 

1456 dat al door Dehaisnes in verband gebracht werd met de 

verluchter. Omstreeks 1458 huwde Jan met Jorine, bastaard- 

dochter van de Oudenaardse patriciër Arend Cabillau. Uit dit 

huwelijk werden twee zonen geboren, Coppin en Arekin. Bij 

zijn overlijden in maart 1462 had Jan De Tavernier wellicht 

meer schulden dan baten, want zijn weduwe en kinderen 

weigerden de erfenis. Zijn beide zonen ontvingen wel elk 

een gift van zeven pond Vlaamse groten van hun grootttante 

Jane Cabillau, die gehuwd was met Gillis van der Meere, een 

lid van een belangrijke Oudenaardse familie. Het vroegtij- 

dig overlijden van Jan De Tavernier zou kunnen verklaren 

waarom enkele boeken waarvan hij de verluchting begonnen 

was door andere miniaturisten in dienst van de hertog wer- 

den voltooid. Dit is het geval met diens brevier (ill. 172), dat 

grotendeels door Willem Vrelant werd verlucht, of zijn Miroir 

de salvation humaine (Parijs, BNF, ms. fr. 6275), dat deels door 

Loyset Liédet en later ook door de Meester van Edward 1v 

verder afgewerkt werd. 

Als deze identificatie van Jan De Tavernier correct blijkt te 

zijn, dan heeft dat nog een ander belangrijk gevolg. Het zet 

immers de algemeen aanvaarde hypothese op de helling dat



  

de Jean Tavernier die in 1434 in Doornik vrijmeester werd en er 

zes jaar later Jean Le Franc in opleiding nam de miniaturist 

van Filips de Goede zou zijn.” Deze Jean Tavernier was goed 

geïntegreerd in Doornik en zou geprobeerd hebben zich ook 

in Gent te vestigen. Waarschijnlijk is hij dezelfde als de Jan 

Tavernier die in december 1441 met de Gentse schilders in 

de clinch ging: hij werd verplicht om tot hun ambacht toe 

te treden als hij er verder wilde blijven werken en er zijn 

producten aan de man wilde brengen.” Deze hypothese was 

des te overtuigender omdat het oeuvre van de Oudenaardse 

verluchter Jan De Tavernier duidelijk de invloed van de 

Doornikse schilder Robert Campin vertoont: het neemt er 

de monumentaliteit van over en maakt rechtstreeks gebruik 

van diens composities. Maar nu het bestaan van Jakob De 

Tavernier bekend is geworden, evenals dat van zijn zoon 

Jan, die in 1448-4g debuteerde, lijkt het gegrond deze laat- 

ste te identificeren met de miniaturist Jan De Tavernier, die 

in Oudenaarde gedocumenteerd is tot 1462. Volgens deze 

nieuwe chronologie is het uitgesloten dat de Doornikse 

Jean Tavernier dezelfde zou zijn als de Oudenaardse Jan De 

Tavernier. In dit verband is het trouwens opvallend dat er tot 

nu toe geen enkel werk geïdentificeerd werd uit de veronder- 

stelde ‘Doornikse periode’ van Jan De Tavernier, wat moei- 

lijk te verklaren is voor een dergeljk belangrijk verluchter.” 

De invloed van Robert Campin op de miniaturen van 

de Oudenaardse verluchter laat zich gemakkelijk verklaren 

door het relatieve succes van deze Doornikse stijl. Deze ver- 

spreidde zich eerst over het Scheldebekken in de richting van 

Gent, vooraleer in de rest van de Zuidelijke en Noordelijke 

Nederlanden door te dringen. Als Jan De Tavernier zelf geen 

opleiding in Doornik volgde, kan hij de werken van Campin 

hebben leren kennen via zijn vader Jakob, die er misschien 

zijn vorming kreeg. Ofwel ging Jan in de leer bij Saladin 

de Stoevere, de belangrijkste Oudenaardse schilder tijdens 

de jaren 1435-1475. Saladin behoorde tot een invloedrijke 

familie van Gentse schilders en was de achterneef van Jan de 

Stoevere, een leerling van Robert Campin. Gezien Geraerd, 

de vader van Jan, in de periode 1414-1419 tevens voogd was 

van Saladin, kan men zich afvragen of deze hem ook niet 

naar Campin in Doornik gestuurd kan hebben. Hoe aantrek- 

kelijk deze hypothesen ook zijn, zij bieden geen oplossing 

1 Dehaisnes1882, p. 25-28. De t Fredericx 1960. 

JAN DE TAVERNIER 

op de prangende vraag wie nu eigenlijk de Jean Tavernier was 

die van 1434 tot 1440 in Doornik actief was. 

De huidige stand van onze kennis is ontoereikend om na 

te gaan welke uitstraling de kunst van Jan De Tavernier uit- 

oefende. Bij de voorbereiding van het Banquet du Faisan was er 

in de rekeningen sprake van een valeton, wiens identiteit we 

niet kennen.“ Ook de jonge Jean Hennecart, de toekomstige 

kamerdienaar (valet de chambre) van de Bourgondische her- 

tog, werd bij de Oudenaardse delegatie vermeld. Zelfs als die 

in 1454 samenwerkte met Jan De Tavernier, blijft het moeilijk 

diens invloed te evalueren. Feit is dat lichte variaties in stijl 

werden vastgesteld in werken als de Conquestes et croniques de 

Charlemaine, de Getijden van Den Haag of het Getijdenboek van 

Tavernier in Brussel:“ dit wijst er op dat hij door assistenten 

werd bijgestaan of dat hij zijn werk soms aan medewerkers 

uitbesteedde. Een werk als de Brusselse Mortifiement de vaine 

plaisance kan, gezien zijn wat stroeve uitvoering, nauwelijks 

aan De Tavernier zelf worden toegeschreven, maar moet 

het werk van een medewerker zijn, zelfs indien ook hier de 

verwantschap met het werk van de meester overduidelijk is. 

De archieven geven ons echter geen namen en zwijgen ook 

over een eventuele opvolger. Wel weten we dat in augustus 

1462, kort na het overlijden van De Tavernier, de schilder 

Saladin de Stoevere en Willem van den Haute, een leerling 

van Jakob de Tavernier, vergoed werden voor verluchtings- 

werk dat ze uitvoerden voor het feest van de Sint-Jorisgilde. 

Kunsthistorici isoleerden ook het werk van de Meester van 

Claudio de Villa uit het oeuvre van De Tavernier. Maar we 

zullen moeten wachten tot het eponieme werk'® opnieuw op 

de markt opduikt om een juist idee te kunnen vormen van 

zijn stijl, die trouwens zeer nauw verwant is aan die van de De 

Tavernier. In elk geval oefende de Oudenaardse meester een 

blijvende invloed uit op grisailleschilders van de jaren 1460- 

7o in de Zuidelijke Nederlanden. Heel recent nog werden 

twee weinig bekende werken in grisaille (Parijs, BNF, ms. 

lat. 1183 en Tours, BM, ms. 219) met zijn kunst in verband 

gebracht.” De miniaturen van de anonieme verluchters zijn 

niet per se in Oudenaarde gemaakt want het werk van Jan De 

Tavernier genoot reeds tijdens zijn leven een uitstraling tot 

ver buiten de muren van zijn kleine Vlaamse stad. 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 

14 Zie supra voetnoot 5. 
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[leest « Fauconnier » i.pv. « Tavernier »: 

verbeterd door Pinchart 1860, p. 102] 
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