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VLAAMSE MINIATUREN 1404-1482 

kopiist, Jean Wauquelin (t 1452) die de Chroniques de Hainaut 

schreef (Brussel, KBR, ms. 9242). Een zinkhoudende substantie 

(vitriolum Goslariense), gewonnen in de buurt van Goslar, werd 

mogelijk door de scriptoria tijdens de inktproductie toegevoegd. 

Voor het semi-grisaille effect had Jan [de] Tavernier drie troeven 

in zijn palet: goud, vermiljaen (mineraal) en een organisch rood 

(cochenille, meekrap, brazielhout?). Het gebruik van schelpgoud 

is nieuw en komt niet voor in zijn miniaturen voor het eerste 

volume van de Conquestes. De delicate afwerking met dit edel 

metaal is zichtbaar in de juwelen, het heraldisch wandtapijt, de 

pinakels en de wapenuitrustingen van paarden en ruiters. Enkele 

opvallende details vervolledigen de semi-grisaille voorstelling: 

vermiljoen en organisch rood gemengd met loodwit voor het 

inkarnaat, Gewaden en de trappen van het paleis zijn opgehoogd 

met matte rode schaduwen. Ook deze kleur is organisch van oor- 

sprong. lan [de] Tavernier is in de miniaturen van de Conquestes 

veel soberder met kleurtoetsen dan zijn tijdgenoten die in semi- 

grisaille schilderen, zoals Willem Vrelant (ca. 1450-1481) en zijn 

atelier. Deze miniaturisten complementeren occasioneel de 

grijs-wit afbeeldingen met blauwe, paarse of bruine lijnen. Bij 

[de] Taverniers cyclus van verluchtingen zijn opvallende kleuren 

enkel buiten de afbeelding aanwezig: de fel blauwe omlijsting 

van de miniatuur in azuriet (een koperhoudend minerale kleur- 

stof) en een kader afgewerkt met bladgoud op een gesso grond. 

In het begin van de 19%° eeuw werd dit zeer omvangrijke tweede 

volume van de Conquestes et croniques, in totaal 577 folia, in twee 

delen opgesplitst: Brussel, KBR, mss. 9067 en 9068. Op dat ogen- 

blik bevonden de manuscripten zich in de Bibliothèque nationale de 

France in Parijs. De oorspronkelijke 15%“-eeuwse witte lederen boek- 

band van de Gentse boekbinder Lievin (Livinus, Lyevin) Stuyvaert 

> ILL. 151 

Marsille van Saragossa en Ganelon beramen hun verraad. 

David Aubert, Conquestes et croniques de Charlemaine, vol. 2. 

Brussel, KBR, ms. 9067, f. 252v. 

(t 1477) ging daarbij verloren. Net zoals in het eerste volume 

(Brussel, KBR, ms. 9066) signeerde deze boekbinder elegant zijn 

bindwerk op het eerste blanco schutblad: ‘Stuuaert Lievin me lya 

ainsin a Gand’ en, in een andere hand, ‘ou a Bruges’. Stuyvaert 

was — zoals Jan Tavernier- één van die ambachtslieden aan het 

Bourgondische hof op wie geregeld een beroep werd gedaan. 

Bibliografische oriëntatie: Dehaisnes 1882; Indestege 1966, p. 336-339; 

Verraken 2006; LDB-IV 2009, p. 153-155. 

Lieve Watteeuw 

  
Gerard van Vliederhoven, Cordiale de quattuor novissimis, Franse vertaling van Jean Miélot 

Oudenaarde, 1455 (terminus post quem) «Perkament, i +157 ff, Ca. 300 x 220 mm, 5 halfbladminiaturen 

Herkomst: opdrachtgever onbekend; Filips de Goede « Brussel, KBR, ms. 11129 

Het Cordiale de quattuor novissimis werd vroeger ten onrechte 

toegeschreven aan Dionysius de Kartuizer. Recent literair onder- 

zoek heeft echter aangetoond dat Gerard van Vliederhoven de 

werkelijke auteur ervan was. Omstreeks 1363 werd hij pries- 

terbroeder van de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde die 

het christendom wilde beschermen tegen de heidenen. Hij was 

commandeur van de Orde te Tiel (1375-1386) en tussen 1386 en 

1396 beheerder van de balije van Utrecht. Daarna werd hij tot zijn 

dood in 1402 pastoor te Schoonhoven. Hij schreef zijn Cordiale 

de quattuor novissimis tijdens zijn verblijf in Utrecht. De Latijnse 

tekst was een succes en werd een van de meest geliefde tek- 

sten van de Moderne Devotie. Rond 1425 was de tekst al in het 

Nederlands vertaald (Vanden Vier Utersten). In 1455 vertaalde 

Jean Miélot het werk ook in het Frans (Traité des quatre derni- 

êres choses), waarschijnlijk op vraag van Filips de Goede. Het 

hier getoonde exemplaar bevond zich in elk geval in de inventaris 

van zijn Librije, opgemaakt in 1467-69. Het Cordiate is een escha- 

tolagisch werk over de dood, het Laatste Oordeel, de hel en de 

hemel, die in de christelijke leer beschouwd werden als de vier 

‘uitersten’ van het leven. 

Jan de Tavernier heeft de ‘leer van de laatste dingen’ in vier 

halfbladminiaturen uitgebeeld. Ze zijn omgeven door marges die 

men in zijn ander werk niet terugvindt en waarschijnlijk van de 

hand van een medewerker zijn. Ze zijn gevuld met sinusoïdale 

ranken met opkrullende haren in zwarte inkt, die als het ware 

tussen de gekleurde, meestal gestileerde bloemetjes slalommen. 

In deze zeer typische marges onbreken de acanthusbladeren. De 

miniaturen zelf zijn geschilderd met dekkende kleuren en onder- 

scheiden zich door de levendigheid van het koloriet. Zoals in het 

verzamelhandschrift over het Heilig Land, bewaard in Parijs (BNF, 

ms. fr. 9087), of in sommige miniaturen van een ander verzamel- 

handschrift met teksten van Jean Miélot (Parijs, BNF, ms. fr. 12441), 

koos De Tavernier ervoor een complexe scène op te splitsen in 

enkele afzonderlijke tafereeltjes en die in een weids tandschap 

met een schuin perspectief te plaatsen. In deze miniatuur worden 

de verscheidene martelingen in de hel op die manier uitgewerkt.



Het thema van de hel was erg populair in de late middeleeu- 

wen. Zowel de miniaturen van verluchters als de schilderijen van 

Rogier van der Weyden, Hans Memling, Dirk Bouts of Jeroen Bosch, 

om maar de bekendste paneelschilders te noemen, illustreerden 

de morbide verbeelding die ermee verbonden was. Het verhaal 

begint hier in de rechterbovenhoek waar de veroordeelden na hun 

Laatste Oordeel aankomen en door roodgele duiveltjes in bran- 

dende vuren worden geworpen. Diabolische creaturen ontvangen 

hen in de krochten van het onderaardse waar de veroordeelden de 

vreselijkste kwellingen te wachten staan. Ze worden er in stukken 

> ILL, 152 

De hel. 

Gerard van Vliederhoven, 

Cordiale de quattuor novissimis. 

Brussel, KBR, ms. 11123, f. QOr. 

A neve 

JAN DE TAVERNIER 

gesneden, aan flarden gescheurd en geroosterd, of worden in dit 

inferno gefolterd door de smeden, die met roodzwarte ijzeren sta- 

ven op de zondaars hameren alvorens ze in de smeltovens worden 

geworpen. Ondertussen wakkeren de duivels de vuren aan met 

hun blaasbalgen opdat deze zondaars, in de lijn van de christelijke 

eschatologie, eeuwig zouden branden in het vuur. Bovenaan de 

miniatuur waakt een groen monster over een ketel, gevuld met 

een brandende vloeistof. Van alle kanten spuiten vulkanische 

bronnen zwaveldampen de lucht in, terwijl er vlammen komen uit 

de bodem en uit grillige grijze rotsen. Zoals de tekst preciseert, 

A me Denfer 

13 tere Ke gate Der) 
te Done la (0   
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wordt de lezer aan deze nachtmerrieachtige visioenen herinnerd 

om hem te behoeden voor de zonde en om te zorgen voor zijn heil. 

Dit is niet de enige voorstelling van de hel die De Tavernier 

schilderde. Hij maakte nog een andere versie in de Cité de Dieu 

van Straatsburg (BNU, ms. 523, f. 290r; ill. 140). De langwerpige 

miniatuur taat hier vooral zien hoe de lichamen worden gemar- 

teld op het aambeeld van een helse smidse, een thema dat al 

JAN DE TAVERNIER 

werd uitgebeeld in de Cité de Dieu van Gui Guilbaut, die waar- 

schijnlijk rond 1420-1435 in Gent werd geschilderd (Brussel, KBR 

ms. 9006, f. 265v). 

Bibliografische oriëntatie: Dusch 1975, p. 68; Lyna en Pantens 1989, p. 317- 

319, n° 321; Baschet 1993, p. 422-437; Avril 1999, p-13, 17, 21 n. 21; LDB-l 

2000, p. 302-304. 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 

Brevier van Filips de Goede ten gebruike van Parijs, winterdeel 

Zuidelijke Nederlanden, omstreeks 1460-1465 + Perkament, 528 ff.‚ ca. 295 x 215 mm, 6 halfbladminiaturen, 14 kleine miniaturen, 

8 gehistorieerde initialen « 

Dit handschrift is het winterdeel van een brevier in twee volu- 

mes dat gemaakt werd voor Filips de Goede. Het bevat de litur- 

gische teksten van de dagen van de Advent tot de zaterdag voor 

Pinksteren. Bijna alle miniaturen zijn het werk van Willem Vrelant, 

een verluchter afkomstig uit Utrecht, die van 1454 tot 1481 in 

Brugge werkte. Hij schilderde eveneens het gehele zomerdeel 

van dit brevier (Brussel, KBR, ms. 9026). 

Hier komen echter enkel de eerste twee miniaturen van het 

brevier aan bod, die van de hand zijn van Jan De Tavernier. Die 

schilderde een indrukwekkende Boom van Jesse (f. 15r) op de 

bladzijde die de vespers van de zaterdag vóór de eerste zondag 

van de Advent opent. Het kapittel Ecce dies veniunt, ingeleid 

door een grote versierde initiaal, verwijst naar de huizen van 

Israël en Juda (Jer 23, 5-8) waaruit Jesse ontsproot, de vader 

van David en voorvader van Jezus, Dit thema was uiteraard 

geschikt om de Advent in te leiden, de periode van het liturgisch 

jaar die culmineerde in het feest van Kerstmis. Het brevier ligt 

open op de tweede miniatuur van De Tavernier met name de 

Geboorte van Christus (f. 43v). Ze opent de eerste lezing van het 

Geboorteofficie en illustreert de passage van Jesaia (9, 1-6) die 

de Verlosser aankondigt. 

Deze twee miniaturen zijn de enige in het handschrift die 

volledig door De Tavernier werden geschilderd, maar ze vormen 

zonder twijfel een hoogtepunt in zijn artsitieke carrière en laten 

ons alle dimensies van zijn talent zien. De verfijning van de uit- 

voering is verbazingwekkend: het aangezicht van Jozef, zijn ver- 

warde haren en krullende baard, de delicate weergave van zijn 

grote ontblote voorhoofd, de gevoelige tekening van zijn neus 

en oren en zijn rechterhand die een groot rood hoofddeksel met 

de uiteinden van zijn lange expressieve vingers in de hoogte 

houdt, het compromisloze portret van de Maagd met haar ovale, 

wat opgezette gezicht, haar onbedekte oor dat de lange gouden 

lokken die ter hoogte van haar voorhoofd gevlochten zijn op hun 

plaats houdt, de kleine kin en vlezige lippen. De kledij is lichtjes 

met goud opgehoogd en valt neer in sterk gebroken plooien. 

In deze zorg voor het detail en de aandacht voor monumenta- 

liteit zien we duidelijk de sterke invloed van de kunst van Robert 

C ILL. 153 

Geboorte, 

Breviarium van Filips de Goede ten gebruike van Parijs, winterdeel, 

Brussel, KBR, ms. 951, f. 43v. 

ILL. 154 

Verrijzenis. 

Breviarium van Filips de Goede ten gebruike van Parijs, winterdeel. 

Brussel, KBR, ms. 951, f. 180r. 
  

Herkomst: Filips de Goede «+ Brussel, KBR, ms. 95T 

Campin op het oeuvre van De Tavernier. Het volstaat om de 

Geboorte in dit Brevier van Filips de Goede te vergelijken met het 

paneel in Dijon (MBA, inv. n° CA 150) toegeschreven aan Robert 

Campin. De houding van de biddende Maagd en het Kind op de 

grond zijn bijna identiek, net zoals de oude baardige man die Jozef 

voorstelt. Francois Avril vestigde de aandacht op een specifiek 

detail dat De Tavernier en Campin gemeen hebben: de vroedvrouw 

met haar extravagant hoofddeksel, een apocrief personage dat als 

eerste erkend zou hebben dat een maagd een kind had gebaard. 

Zij is een regelmatig terugkerend motief in Gents-Doornikse schil- 

derijen en miniaturen die de invloed van Campin ondergingen, of 

het nu gaat om de Geboorte van Jacques Daret (Madrid, MT, inv. 

n° 124) of om bepaalde miniaturen van de Meesters van Guillebert 

de Mets of van hun volgeling, de Meester van de Privileges van 

cs alla alls. Laudete 
Dtin ones genees. Hon. 
Dau glona Còmapru: 
abo queemllam elebrar. 
drag: tje ut 
(abten que huacellik unpa 

k uee mana, 
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