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VLAAMSE MINIATUREN 1404-1482 

Jean Miélot, Miracies de Notre-Dame 

Den Haag (tekst), Oudenaarde (verluchting), april 1456 (terminus post quem) * Perkament, ii + ii (inhoudstafel) +153 + iff. ca. 390 x 290 mm, 

59 miniaturen * Herkomst: Filips de Goede « Parijs, BNF, ms. fr. 9198 

Dit handschrift, dat het leven en de wonderen van Maria ver- 

haalt, is het eerste volume van een monumentaal werk in twee 

delen dat bijna 300 folia van groot formaat omvat. Op verzoek 

van de Bourgondische hertog compileerde zijn secretaris Jean 

Miélot, kanunnik van Sint-Pieters te Rijsel, deze tekst. Tegen 

zijn gewoonte in vermeldt Miélot op het einde van het werk niet 

wanneer hij de tekst voltooide, maar we weten door een colo- 

fon (f. 151v) dat de transcriptie van dit volume afgewerkt was 

op 10 april 1456 in Den Haag. Dit was mogelijk het werk van een 

kopiist die de verplaatsingen van het Hof volgde in de periode 

dat het zich in Holland vestigde, van november 1455 tot midden 

oktober van 1456. Filips de Goede wilde daarmee zijn gezag in de 

noordelijke territoria versterken en er zijn bastaardzoon David 

van Bourgondië als bisschop van Utrecht installeren. Hij trachtte 

ook de Staten van Holland over te halen hem een bede toe staan 

voor de financiering van zijn Kruistochtproject. Waarschijnlijk 

werd met de verluchting van deze Miracles pas aangevat toen 

de hertog terug in de Zuidelijke Nederlanden aankwam, dus na 

oktober 1456. 

Dit Parijse boekdeel wordt vermeld in de inventaris van de 

hertogelijke bibliotheek van 1467-1469. Het tweede deel van de 

tekst wordt vandaag in Oxford bewaard (BL, ms. Douce 374). 

Deze indrukwekkende volumes waren bestemd voor de her- 

tog, want in de beide frontispices is de vorst afgebeeld. In het 

Parijse handschrift wordt hij door zijn patroonheiligen Andreas 

en Philippus aan de Heilige Maagd, het Kind en de heilige Anna 

aanbevolen. 

De eerste pagina's van dit handschrift openen met een 

korte proloog over de Hemelvaart van Maria. De begeleidende 

miniatuur toont ons een klerk die aan zijn lessenaar zit. Hij is 

als kanunnik gekleed en draagt zijn koormuts over zijn rechter- 

schouder. De man is niet zozeer als kopiist voorgesteld, dan wel 

als compilator: hij is omringd door boeken en rollen perkament 

met teksten, allemaal oude handschriften waaruit hij zijn tek- 

sten compileert. Dit alles suggereert dat deze geleerde niemand 

anders is dan Jean Miélot zelf, die in de rubriek wordt aangeduid 

als de vertaler van de teksten (‘translaté de latin en francois par 

Jo. Milot’). 

Jan De Tavernier had steeds veel aandacht voor realisti- 

sche details. Zo lijkt het alsof de verluchter ons als het ware 

PILL. 141 

Jean Miélot in zijn scriptorium. 

Jean Miélot, Miracles de Notre-Dame. 

Parijs, BNF, ms. fr. 9198, f.1or. 

binnenloodst in de schrijfkamer van de Rijselse kanunnik, die 

op een vouwstoel tegenover zijn werktafel zit. Het handschrift 

dat hij als model gebruikt ligt open op een hogere lessenaar en 

het blijft op zijn plaats liggen door een schietlood dat aan een 

koordje is bevestigd en op het modelboek ligt. Allerlei flesjes, 

kleine inktpotten en hoornen potjes zijn gevuld met de inkten 

waarvan Miélot zich bedient. Hij is aan het schrijven op een 

groot blad perkament dat openligt op zijn verstelbare lessenaar 

en onderaan nog wat opkrult. In de rechterhand houdt hij een 

pen, in de andere hand een mes waarmee hij zijn schrijfriet ver- 

snijdt en aanscherpt en het perkament op de lessenaar drukt. Hij 

werkt met opgeheven hand en schrijft niet op, maar tussen de 

regels, zoals de gewoonte was bij de middeleeuwse kopiisten. 

Tegen de muur staat een groot meubel, dat zowel een presen- 

tatiekast als een bergruimte is. De bovenste lade bevat allerlei 

voorwerpen die er nonchalant in werden opgeborgen, waaron- 

der een bril, een noodzakelijk accessoire voor de ouder wordende 

schrijvende kannunik. Noteren we nog de precisie waarmee de 

huisraad is geschilderd, zoals de voetsteun van de werktafel, 

die aan de schrijver een zeker comfort verschafte, of de met een 

Sint-Andrieskruis gestempelde boekbanden met hun bouten, 

riemen of sloten, die zeer kenmerkend waren voor de Rijselse 

boekproductie van de tweede helft van de 15° eeuw. 

Dit handschrift geniet reeds lange tijd de lof van kunsthis- 

torici. In hun commentaren blijkt de verbazing over de precisie 

waarmee zovele realia weergegeven zijn op een zestigtal mini- 

aturen, maar ook de bewondering voor de schoonheid van de 

grisaille, een techniek waarin De Tavernier zeer bedreven was, en 

die hij tot een zeer hoog niveau bracht in de Conquestes et croni- 

ques de Charlemaine (Brussel, KBR, mss. 9066, 9067 en 9068). 

Allerlei wonderen van de Maagd worden voorgesteld door op 

één miniatuur enkele op elkaar volgende scènes te schilderen. 

De taferelen nemen daarom vaak de vorm aan van een diptiek of 

triptiek, wat De Tavernier toeliet om al zijn kwaliteiten als geest- 

driftig verteller te ontvouwen. 

Bibliografische oriëntatie: de Laborde 1929; Avril 1999, p. 12 en p. 211.15; 

Hans-Collas en Schandel *** 

Daminique Vanwijnsberghe — Erik Verroken
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