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VLAAMSE MINIATUREN 1404-1482 

hetzelfde onderwerp nog meermaals (Brussel, KBR, mss. 9066, 

9092 en 9095; Parijs, BNF, ms. fr. 9087). Elke versie is duidelijk 

verschillend en getuigt van een permanente zorg om, soms met 

humor, wat vernieuwing te brengen aan het bijna archetypische 

staatsportret, de officiële icoon die gecreëerd was door Rogier, 

een van de grootste schilders van zijn tijd. 

Traité de loraison dominicale 

Bibliografische oriëntatie: Lyna en Pantens 1989, p. 302-305, n° 318; 

Vanderjagt 1990; Avril 1999, p. 13,14, 17, 21 n. 20; Stroo 2002; LDB-Il 2003, 

p. 78-82 

Dominique Vanwijnsberghe — Erik Verroken 

Oudenaarde, 1457 (terminus post quem) «» Perkament, 270 ff., ca. 395 mm x 285 mm, 3 halfbladminiaturen - Herkomst: Filips de Goede 

Brussel, KBR, ms. 9092 

In 1456 kreeg Jean Miélot, secretaris van Filips de Goede, de 

opdracht om een Latijnse verhandeling over het Onzevader te 

vertalen van een anoniem gebleven benedictijnermonnik (ff. 3v, 

269gv-270or). Dit luxueuze exemplaar van de Traité de l'oraison 

dominicale werd geschreven door de eveneens anoniem geble- 

ven kopiist van La Vie de Saint Josse (KBR, ms. 10958) (Delarue 

2010). Na de voltooiing van de tekst brachten Jan De Tavernier en 

een medewerker er in 1457 drie halfbladminiaturen in aan. Onder 

elke miniatuur prijkt een zesregelige gouden initiaal met blaad- 

jes die deels blauw of roze en deels wit zijn. Ze komen voor in 

verscheidene boeken die Jean Miélot vervaardigde, waarvan een 

verlucht is door De Tavernier (Parijs, BNF, ms. fr. 12441), maar ook 

in handschriften die niets met Miélot noch met de Oudenaardse 

verluchter te maken hebben, zoals in de Weense Chroniques de 

Jérusalem abrégées, die toegeschreven worden aan Dreux Jehan 

(Wenen, ÖNB, ms. 2533) (Delarue, 2010). De margeversiering 

wijkt sterk af van het normale repertoire van De Tavernier en 

is waarschijnlijk niet het werk van een Oudenaardse verluchter. 

Mooie veelkleurige marges vertonen een dicht netwerk van in 

inkt geschilderde ranken met gouden blaadjes die afwisselen 

met grillige plantenmotieven — bemerk de grote stampers die 

rusten op tauvormige bladeren — en met houtige acanthussen in 

de hoeken. In de benedenmarge van elk verlucht folio prijkt het 

wapenschild van Filips de Goede met de ketting van het Gulden 

Vlies en zijn motto, Aultre naray. 

De eerste miniatuur (f. Ir) stelt de presentatie van het boek 

aan de hertog voor. Ze inspireert zich duidelijk op die van Rogier 

van der Weyden in de Chroniques de Hainaut, maar de troon 

is hier vervangen door een bed met een baldakijn. Bovendien 

verloor het tafereel veel van zijn statische en officiële karakter. 

De tweede miniatuur (f. 2r) toont ons een benedictijn die aan 

zijn werktafel zit, de auteur van de oorspronkelijke tekst. De 

plompe opbouw van de miniatuur kan moeilijk toegeschreven 

worden aan De Tavernier, die een soepeler en fijner penseel 

hanteerde, maar eerder aan een medewerker. Dat De Tavernier 

zich liet bijstaan hoeft niet te verbazen als men rekening houdt 

met het aantal bestellingen dat aan de Oudenaardse verluchter 

werd toevertrouwd in een tijdsspanne van amper twaalf jaren. 

Dat hij medewerkers had wordt trouwens door documenten 

bevestigd: bij zijn deelname aan het Banquet du faisan in 1454 

was hij vergezeld van een varlet. Het lijdt geen twijfel dat hij zich 

ook later liet bijstaan door een medewerker, zeker als de hertog 

hem verschillende opdrachten gaf, wat geregeld gebeurde. 

P ILL. 143 

Filips de Goede tijdens een gezongen mis. 

Traité de l'oraison dominicale. 

Brussel, KBR, ms. 9092, f. or. 

Het handschrift ligt open op de derde miniatuur (f. gr). Hier 

woont Filips de Goede een gezongen mis bij. In het koor, dat 

behangen is met tapijtwerk, zit de hertog rechts van het altaar 

in zijn aparte bidruimte van blauw textiel. Hij zit geknield op zijn 

bidstoel tegenover een gebedenboek en een diptiekje dat de 

hemzelf zelf voorstelt in aanbidding voor de Maagd met het Kind. 

De eerste woorden van het Onzevader — Pater Noster — zijn in 

gouden letters boven het devotiepaneeltje geschreven. De mini- 

atuur toont ons niet het ogenblik van de mis waarop de pries- 

ter het Onzevader leest, anders zou deze met gespreide armen 

afgebeeld staan en de schota cantorum zou niet aan het zingen 

zijn. De eigenaardige blauwe kazuifel van de celebrant en de rode 

kleur van de dalmatiek van de diaken achter de priester zijn even- 

eens afwijkingen die aantonen dat de verluchter vrij omgegaan is 

met het verloop van de mis. Hij vand er wel genoegen in om het 

altaar realistisch weer te geven: het gesneden retabel in omge- 

keerde T-vorm is een Passieretabel dat van links naar rechts de 

Kruisdraging, de Kruisiging en de Kruisafname voorstelt. Bij de 

ingang van het kerkkoor staan meerdere zangers rondom een 

groot graduale. Een van hen draait de bladzijde van het zang- 

boek om, twee andere zitten bij de lessenaar. Op de achtergrond 

wonen vier hovelingen de mis bij, onder wie een ridder van het 

Gulden Vlies, 

Ook op andere miniaturen zien we hoe de hertog een misvie- 

ring bijwoont. Zowel het decor van de religieuze ceremonie als 

de plaatsing van de verscheidene aanwezigen vindt men terug 

op een bijna identieke miniatuur in de Miracles de Notre Dame 

(Parijs, BNF, ms. fr. 9198, f. 53v). Deze werd geschilderd door Jan 

De Tavernier. De techniek is gelijkaardig. We denken dan ook dat 

De Tavernier de auteur is van voorliggende miniatuur, wat in het 

verleden, maar ook recent nog betwist werd (onlangs nog door 

Alain Arnould in LDB-l 2000). Volgens ondergetekenden is ook de 

eerste miniatuur van de Traité door De Tavernier geschilderd. De 

wijdbeens staande vorst is een model dat regelmatig terugkeert 

in het werk van De Tavernier, zoals bijvoorbeeld in de Parijse 

verzamelbundel over het Heilig Land (Parijs, BNF, ms. fr. 9087). 

Bibliografische oriëntatie: LDB-| 2000, p. 100-103; Stroo 2002; Delarue 

2010. 
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