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wordt de lezer aan deze nachtmerrieachtige visioenen herinnerd 

omhemte 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 laat 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-/ 

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 « Herkomst: Filips de Goede « Brussel, KBR, ms. 951 

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 

ILL. 153 

Geboorte. 

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

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

PILL. 154 

Verrijzenis. 

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

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

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 
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Gent en Vlaanderen, of om de befaamde Geboorte in het Gentse 

Groot Vleeshuis, een helaas sterk gerestaureerde muurschildering 

uit 1448 in de trant van de Meester van Flémalle, die traditioneel 

wordt toegeschreven aan de Gentse schilder Nabur Martins. Er 

zijn tal van vergelijkingspunten tussen dit monumentale schilder- 

werk en de composities van Jan De Tavernier. 

De vroedvrouw in het brevier toont aan dat De Tavernier ook 

de invloed van de gebroeders Van Eyck onderging, met name 

hun fascinatie voor de natuurgetrouwe weergave van de mate- 

rie. Salomé’s blauwe kaproen, bezaaid met kostbare stenen en 

bedekt met een doorzichtige sluier, getuigt van deze gemeen- 

schappelijke gevoeligheid, zoals ook de musicerende engelen, 

elk van hen met een eigen persoonlijkheid, gekleed in grote 

koormantels van brokaat die versierd zijn met borduurwerk 

en bovenaan gesloten zijn met een vergulde sluitingsgesp. Ze 

herinneren ons aan de musicerende engelen op het linkerpaneel 

van het Lam Gods. Herinneren we eraan dat de polyptiek van 

de Van Eycks vanaf 1435 te zien was in de Gentse Sint-Janskerk 

(de huidige Sint-Baafskathedraal). Jan De Tavernier had zeker de 

gelegenheid om dit meesterwerk ter plekke te bestuderen. 

Volgens Friedrich Winkler beperkte de tussenkomst van De 

Tavernier zich echter niet tot die eerste twee miniaturen. Hij zou 

ook de bomen van de Verrijzenis (f. 180r) (ill. 154) geschilderd 

hebben terwijl de rest van de miniatuur door Willem Vrelant vol- 

tooid werd. Frédéric Lyna nam dit idee over en ging zelfs verder: 

hij suggereerde dat Vrelant zich ook voor de overige miniaturen 

baseerde op schetsen van De Tavernier. Victor Leroquais was con- 

creter en gaf een duidelijk voorbeeld: hij vergeleek de Verrijzenis 

in het Brevier met die in het Getijdenboek van Filips de Goede in 

Den Haag (KB, ms. 76 F 2, f. 33r). Deze vergelijking komt overtui- 

gend over, net als de hypothese van Winkler. Nauwgezet onder- 

zoek van de Verrijzenis toont immers aan dat de palmachtige 

bomen en hun gestreept lover met hun kleine witte, gele of grijze 

lijntjes in niets lijken op de onopvallende bomen van Vrelant. We 

zien dezelfde palmachtige bomen op de hier tentoongestelde 

Geboorte. Als we de Verrijzenis van het Brevier vergelijken met die 

van het Haags getijdenboek, blijkt dat het landschap in zijn geheel 

door De Tavernier werd geschilderd. In beide gevallen zien we een 

haag van rijswerk en eenzelfde naakte, geërodeerde rotsformatie 

die bestaat uit op elkaar gestapelde zuilen. Op de achtergrond 

van de miniatuur tekent zich een stadsgezicht af: een gelijkaar- 

dig stadslandschap zien we ook op de Graflegging van Den Haag 

(f. 32r). Technisch onderzoek bevestigt deze bevindingen: de 

personages van Vrelant zijn bovenop het landschap geschilderd, 

dus na de tussenkomst van De Tavernier. Tussen Christus en de 

indommelende soldaat rechtsboven heeft Vrelant het gras in een 

vlakke tint geschilderd en op een grove manier aangebracht: zijn 

graspartij komt hoger uit dan bij De Tavernier en ze heeft noch 

dezelfde kleur, noch hetzelfde modelé. Zo neemt ook de bid- 

dende engel op de grafsteen zowel in het Brussels brevier als in 

het Haags getijdenboek een bijna identieke houding aan, wat zou 

bevestigen dat Vrelant inderdaad de voorbereidende tekening 

van De Tavernier gebruikte bij zijn schilderwerk. 

Dat zowel Jan De Tavernier als Willem Vrelant een deel van het 

Brevier verluchtten, betekent nag niet dat er ook een samenwer- 

king bestond tussen beide kunstenaars. Het lijkt er eerder op dat 

Jan De Tavernier de miniaturen die bij hem besteld waren niet 

heeft kunnen afwerken, misschien door zijn vroegtijdig overlij 

den in 1462. Op die manier kwam de opdracht van het Brevier in 

handen van Willem Vrelant, die de uitvoering van de verluchting 

opnam waar De Tavernier ze had moeten staken. Vanuit die visie 

is de Verrijzenisminiatuur de plaats in het Brevier waar Vrelant het 

heft overnam: hij voltooide de half door De Tavernier geschilderde 

miniatuur. Maar indien de Oudenaardse verluchter de compositie 

van enkele miniaturen verderop in het Brevier al op perkament 

geschetst had, had Vrelant daar rekening mee moeten houden. 

Dit is een werkhypothese die nog door laboratoriumonderzoek 

bevestigd moet worden. De ondertekening van de miniaturen, in 

zoverre die waarneembaar is, zou ons misschien iets meer kunnen 

leren over de ontstaansgeschiedenis van dit handschrift. 

Bibliografische oriëntatie: Lyna 1926, p. Ll-LV; Leroquais 1929, p. 149-150; 

Avril 1999, p. 14-15, 21 n. 17; LDB-l 2000, p. 155-159. 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 

Speculum humanae salvationis, Franse vertaling door Jean Miélot 

Oudenaarde ?, rond 1450-1460 en Brugge of Rijsel 2, rond 1470 en rond 1480-1490 « Perkament, 54 ff‚‚ ca. 417 x 300 mm, 196 miniaturen 

Herkomst: Baudouin de Lannoy ? « Parijs, BNF, ms. fr. 6275 

Volgens het principe van het Speculum wordt de bijbelse 

geschiedenis hier op typologische wijze verteld, d.w.z. door 

geassocieerde beelden: de afbeelding rechts biedt een voorstel 

ling uit het Oude Testament die als een voorafbeelding geldt van 

de episode die links is afgebeeld. Elke pagina is geïllustreerd en 

de dubbele pagina's bieden daardoor een doorlopende band, tel- 

kens met vier voorstellingen. Het volume eindigt met de zeven 

staties van het lijden van Christus, de zeven weeën en de zeven 

vreugden van Maria (ff. 44v-5Oor), gevolgd door een inhoudstafel 

met de voorstelling van de vertaler (f‚ 5ov). 

De proloog vermeldt de naam van de vertaler, Jean Miélot, 

en de datum van de vertaling, 1449, maar noemt ten onrechte 

Vincent van Beauvais als auteur (f. 2r). Deze vertaling van het 

Speculum humanae salvationis werd door Filips de Goede besteld; 

de originele minuut uit 1449 wordt in Brussel bewaard (KBR, ms. 

9249-50). Het exemplaar in de Bibliothèque Nationale de France 

werd volledig door Miélot gekopieerd en dateert zeker uit de peri- 

ode dat deze in dienst van Filips de Goede was. Desondanks bevat 

het handschrift geen eigenaarsmerk en verschijnt het ook niet in 

de inventaris van de hertogelijke librije. Het is dus niet geheel 

uit te sluiten dat Miélot dit exemplaar op eigen initiatief heeft 

gemaakt en hij het voor zichzelf gehouden heeft, in afwachting 

van een gelegenheid om het te laten illustreren of er enig profijt 

uit te trekken. Dit zou het zwalpende parcours verklaren van dit 

handschrift tijdens het teven van Miélot en na diens dood in 1472. 

Drie kunstenaars hebben aan dit handschrift gewerkt, nogal 

oneven verdeeld, op verschillende momenten en vermoedelijk 

ook op diverse plaatsen, om uiteindelijk 196 miniaturen te reali- 

seren. Het grootste deel was het werk van de Meester van Edward 

rv, wiens hand zichtbaar is vanaf de proloog en die wellicht rond 

1488-1490 188 kleine miniaturen uitvoerde. Het frontispice met 

een halfbladminiatuur waarin God de Vader drie pijlen aan de 

Dood overhandigt is zeker tien jaar ouder en kan toegeschre- 

ven worden aan Loyset Liédet. Deze twee interventies werden 

voorafgegaan door nog een andere illustratiecampagne. Jan De 

Tavernier, die talrijke werken van Miélot voor Filips de Goede


