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Franse vertaling door Jean Miélot 

JAN DE TAVERNIER 

3e Guillaume Adam, Directorium ad passagium faciendum, 

Oudenaarde, 1455 (terminus post quem) « Papier, 68 £, ca. 380 x 270 mm, 3 halfbladminiaturen * Herkomst: opdrachtgever onbekend; 

Filips de Goede « Brussel, KBR, ms. 9095 

In 1455 voltooide Jean Miélot voor Filips de Goede de vertaling 

van het Directorium ad passagium faciendum. De tekst dateert 

uit1332 en werd geschreven door een dominicaan die in Avignon 

verbleef en zich richtte tot de Franse koning Filips vi. Critici zijn 

het er vandaag over eens dat deze auteur Guillaume Adam was, 

een predikheer uit het zuiden van Frankrijk. Adam werd op missie 

gestuurd naar het Midden-Oosten en schreef een werk over de 

Heilige Oorlog (De modo Sarracenos extirpandi). Dat reisverslag 

wekte vooral de interesse van Filips vi, die immers het plan had 

opgevat om op kruistocht te gaan. 

Het is binnen diezelfde context dat Miélot deze Latijnse ver- 

handeling vertaalde voor de Bourgondische hertog. Filips de 

Goede koesterde zijn hele leven lang het plan een kruistocht te 

ondernemen tegen de Turken, die zijn vader Jan zonder Vrees na 

de nederlaag te Nicopolis in1396 gevangen hadden genomen. Al 

in1421 vertrok Guillebert de Lannoy op verkenning. Hij ondernam 

een lange reis die hem via Pruisen, Polen, Hongarije, Oekraïne, 

Constantinopel en Kreta tot in Syrië en Egypte bracht. Hij kwam 

terug met een gedetailleerd verslag, dat hij later publiceerde in 

zijn Voyages et ambassades. In 1432-1433 trad Bertrandon de la 

Brocquière in zijn voetsporen. Ook hij bracht verslag uit van zijn 

reis, de Voyage en la terre d'Outremer, die later herwerkt werd 

door Jean Miélot (Parijs, BNF, ms. fr. 9087). Gedurende al die 

jaren kwijnde het grootse project van een militaire krijgstocht 

wat weg. Pas na de val van Constantinopel, in mei 1453, nam 

Filips de Goede het idee weer op. Het jaar daarop organiseerde 

de hertog zijn beroemde Banquet du Faisan, waarop de aanwe- 

zige edelen de belofte deden (voeu du faisan) om op kruistocht 

te vertrekken. In de nasleep van dit Banquet kreeg Miélot wel- 

licht de opdracht om het Directorium te vertalen. Het Brussels 

handschrift dateert van 1455 en is waarschijnlijk de oorspronke- 

lijke vertaling van Miélot: het is in elk geval zoals vele van Miélots 

autografen op papier geschreven en ook het schrift is van zijn 

hand. In 1456 liet Miélot een kopie op perkament maken, die met 

andere teksten werd ingebonden in een luxehandschrift dat 

bestemd was voor de hertog en vandaag in Parijs bewaard wordt 

(BNF, ms. fr. 9087). Beide handschriften werden in de inventaris 

van de Bourgondische bibliotheek van 1467-1469 opgenomen. 

De Advis directif van Brussel telt drie halfbladminiaturen in 

aquarel, geschilderd op papier. De auteur van deze miniaturen is 

Jan De Tavernier, die hier als een volleerd aquarellist naar voren 

komt, een talent dat minder aan bod kwam omdat kunsthistorici 
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Guillaume Adam, Directorium ad passagium faciendum 
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altijd focusten op zijn grisailleminiaturen. Zijn gewassen kleur- 

schilderingen zijn echter even uitmuntend als zijn ‘zwart en wit’ 

afbeeldingen. Eerst schetste De Tavernier in grote trekken de 

compositie met de pen of het penseel, blijkbaar met hetzelfde 

gemak als bij de grisailles. Vervolgens bracht hij spaarzaam de 

kleurpigmenten aan op het papier. Hij liet zelfs grote vlakken 

onaangeroerd, zodat we de drager te zien krijgen. De gehele 

compositie komt dan ook licht en ontspannen over. De pigmen- 

ten werden in wisselende concentratie aangebracht, zowel bij 

het dampwitte, grijze of blauwachtige lavis van de daken en de 

muren, de okerachtige kleur van de paarden of de mauve opho- 

gingen van de leden van de stoet. Enkele felle blauwe vlakken 

met Franse lelies zetten de compositie kracht bij. Ze trekken 

vooral de aandacht op het dekkleed van het paard van de koning, 

op de teugels en de borstriemen van de paarden, op de vlaggen 

en op de wapenmantel van de ruiter waarmee de stoet opent. 

Al deze gekleurde vlakken worden verlevendigd daor soms zeer 

lichte penseeltoetsen. Zij geven aan de compositie een buiten- 

gewone tinteling. Het ‘etherisch’ karakter van het schilderwerk 

wordt nog versterkt door bewust af te zien van een randversie- 

ring. Alleen het kader met een dubbele lijst van goud en roze 

geeft de miniatuur een houvast in de ruimte en een plaats op 

het witte blad. Dit alles staat in scherp contrast met de versierde 

initiaal waarmee de tekst aanvangt: op een gouden ondergrond 

prijkt, materieel sterk aanwezig, een indrukwekkende hoofdlet- 

ter, overdekt met een rank van vignetblaadjes. 

De miniatuur stelt de Franse koning Filips vi voor die met zijn 

leger op kruistocht vertrekt. De stoet zet zich net in beweging 

en verlaat het intra-muros van een stad die erg gedetailleerd is 

weergegeven. Ruiters die opgehouden worden op de centrale 

marktplaats haasten zich en voegen zich nog bij de optocht, die 

net onder een van de versterkte poorten trekt en een brug met 

meerdere bogen oversteekt. Op de achtergrond zien we kerken, 

torens, woningen van burgers en houten en stenen huizen van 

een stad die er voor het overige verlaten bijligt. Jan De Tavernier 

was duidelijk gefascineerd door dit stedelijk landschap. Hij koos 

er blijkbaar voor de verhalen die hij voor zijn opdrachtgevers 

illustreerde in deze stedelijke omgeving te ensceneren. 

Bibliografische oriëntatie: Lyna en Pantens 1989, p. 299-301, n° 317; Avril 

1999, p. 13, 17,21 n.19. 
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