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79 Getijdenboek ten gebruike van 

Parijs, ook ‘Getijdenboek van 

Filips de Goede’ genoemd 

Jan Tavernier en medewerkers, Oudenaarde, ca. 1450- 
1460; Zuidelijke Nederlanden, na 1485. - Den Haag, 
Koninklijke Bibliotheek, ms. 76 F 2. 

MANUSCRIPT Perkament; 341 fol.; 268 x 187 mm; 165 
miniaturen in grisaille; cursief schrift. 

BAND Band uit de 16de eeuw, getekend Antonius van 

Gavere. 

HERKOMST Gerealiseerd voor Filips de Goede, hertog 
van Bourgondië; collectie G.). Gérard (gekocht in 
Mons, op de verkoop van de bezittingen van Mme de 
Montfort, stiftsdame van Sainte-Waudru in Mons); 

verworven in 1832. 

BIBLIOGRAFIE Den Haag 1980: 112-113 (nr. 45); Over de 

grisaille: Bousmanne en Voelkle 2001: 32-46. 

fol. 24sr: 

Zogende Maagd Maria met Kind 

Het was wellicht voor dit getijdenboek, dat toebehoor- 

de aan Filips de Goede, dat Jan Tavernier, “historieur et 

enlumineur, demourant en nostre ville d'Audenarde”, 

een Calvaire en een Vierge à [Enfant tekende, evenals 

230 miniaturen de blanc et de noir, grisailles dus. Een 

kwijtbrief van Filips de Goede, gedateerd april 1455, 

gelast de betaling, samen met andere werken. Het boek 

is grondig van uitzicht veranderd en telt momenteel 

nog slechts 165 miniaturen. Daarvan zijn er 39 later toe- 

gevoegd, waarschijnlijk na 1485. 

Tavernier was een van de boegbeelden van de 

‘Bourgondische’ verluchtingskunst in het midden 

van de 15de eeuw. Hij werkte mee aan verscheidene 

grote uitgaven voor de hertog, onder meer de indruk- 

wekkende Chroniques et Conquêtes de Charlemaine 

(Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 

9066-68). Hij was wellicht afkomstig uit Oudenaarde 

en werd vrijmeester in het verluchtersgilde van Door- 

nik in 1434. Tegelijk schijnt hij ook actief te zijn 

geweest in Gent. Het was in ieder geval in Gent dat hij 

in 1436 en in 1441-1442 in aanvaring kwam met het 

plaatselijke gilde. Het staat vast dat hij van 1454 tot 

1460 in Oudenaarde verbleef. In deze periode reali- 

seerde hij zijn mooiste handschriften voor de hertog. 

Welke invloed de aanwezigheid van de begaafde 

schilder had op de Doornikse kunstenaars, is moeilijk 

in te schatten, maar omgekeerd staat het vast dat de 

Doornikse kunst uit de jaren 1420-1430 een diepe en 

blijvende indruk maakte op Tavernier. Precies in deze 

periode treedt in Doornik de schilder Robert Campin, 

alias de Meester van Flémalle, op de voorgrond, 

samen met Jan van Eyck een van de grondleggers van 

de Vlaamse ars nova. De Zogende Maagd uit het getij- 
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denboek van Den Haag is een rechtstreekse weerspie- 

geling van de stijl van Campin. Maria draagt een wijd 

gedrapeerd gewaad, dat tot op de grond reikt en daar 

een tapijt van gebroken vouwen vormt, een schitte- 

rend decoratief effect. De diepten en verhevenheden 

van de plooien worden nog benadrukt door een felle 

lichtval die zorgt voor diepe schaduwen en de rand 

van de uitspringende gedeelten accentueert. Het 
resultaat is van een grote monumentaliteit, die een 

ideaal expressiemiddel vindt in de grisailletechniek 

en de impliciete verwijzing daarin naar de beeld- 

houwkunst. In dit verband moeten we wijzen op de 

typologische verwantschap van verschillende minia- 

turen uit het Getijdenboek van Den Haag met de 

Doornikse productie van votiefschilderijen, die op 

haar hoogtepunt is in de eerste helft van de 15de eeuw. 

In sommige gevallen, zoals bij de Drievuldigheid van 

fol. 244r, is de geschilderde groep gesitueerd in een 
kleine ruimte met op de achtergrond een scherm, een 

ruimtelijk concept dat typisch is voor de reliëfkunst; 

de rand van de verluchting stelt een sierlijst met 

rozetten voor, een procédé dat in de Doornikse ex- 

voto’s vaak werd gebruikt. 

De Zogende Maagd is daarentegen gesitueerd in een 

meer uitgewerkte ruimte, die qua concept dicht bij de 

kunst van Campin staat: de figuren zijn afgebeeld in 

driekwart, in een kubusvormige kamer die gecon- 

strueerd is volgens een empirische perceptie van de 

ruimte; in de achtermuur kijken twee ramen uit naar 

buiten. Enkele voorwerpen geven een vertrouwde 

toets aan het geheel. Op een drievoet staat een vaas 

met daarin een lelietak, symbool van maagdelijkheid. 

De miniatuur kan beschouwd worden als een ‘digest’ 

uit de Merode-Annunciatie (New York, The Cloisters) 

en de Maagd Maria aan de haard van Sint-Petersburg 

(Hermitagemuseum). Bovendien zijn — zoals Frangois 

Avril opmerkte — de zogende Maagd en het gezicht 

van het Kind, dat vanuit een ooghoek naar de toe- 

schouwer kijkt, rechtstreeks geïnspireerd door het 

paneel van Frankfurt dat hetzelfde thema voorstelt 

(Städelsches Museum). Opvallend zijn ook de uiterst 

verfijnde afwerking en het grote technische meester- 

schap van de kunstenaar. Het transparante aureool 

bijvoorbeeld is meesterlijk weergegeven. 

Waar komt de voorliefde van Tavernier voor de gri- 

saille vandaan? De vraag is niet makkelijk te beant- 

woorden. Het feit dat deze techniek qua kleur perfect 
aansluit bij de kleur van de perkamenten drager en die 

van de tekst is waarschijnlijk slechts een gedeeltelijke 
verklaring. Het zou ook kunnen gaan om een artistie- 

ke optie van de verluchter of om een keuze die werd 

opgelegd door de opdrachtgever. We hebben er in dit 

verband al op gewezen dat zwart een prestigieuze 

kleur was aan het Bourgondische hof, iets wat bij- 

voorbeeld ook blijkt uit de kledingmode. 
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