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1.6.. DE MINIATUREN VAN D E DRIE KONINGEN IN DE TRES 

RICHESRICHES HE URES 

Dee twee grote miniaturen met de Drie Koningen in het handschrift (fol.51v en 

52r)) (Afb.1.6.1-2) hebben, zoals eerder werd betoogd, naar alle waarschijnlijkheid 

deell  uitgemaakt van de reeks miniaturen die zich tussen de oorspronkelijke maar 

verwijderdee kalender en het eveneens verwijderde psalter heeft bevonden. Het 

handschrift,, vermoedelijk oorspronkelijk een psalter, heeft Jean de Berry ten ge-

schenkee gegeven aan de dauphin Louis de Guyenne. Hij heeft daartoe het hand-

schriftt laten aanpassen en enkele bladen met voorstellingen in de huidige kalender 

doorr nieuwe laten vervangen waarop naar alle waarschijnlijkheid de dauphin werd 

afgebeeld.. Er lijk t echter rekening gehouden te moeten worden met de mogelijk-

heidd dat in deze fase misschien ook de twee voorstellingen van de Drie Koningen 

zijnn toegevoegd. In de jongste koning op deze voorstellingen is duidelijk sprake 

vann een portret en gezien de leeftijd van de figuur, is het niet uitgesloten dat even-

eenss Louis de Guyenne werd voorgesteld. 

Badii  heeft in 1987 opmerkzaam gemaakt op de wijde keten in de vorm van een 

kroonn met lelies die deze jongste koning over de schouders draagt. Hij heeft deze 

ketenn in verband gebracht met het embleem van de cerf volant van. de Franse koning 

Charless VI (Afb.1.6.3).182 Aan dit embleem heeft hij verder uitvoerig aandacht be-

steedd en hij heeft aan de voorstellingen vergaande conclusies verbonden met be-

trekkingg tot keizerlijke renovatio- en translatio-symboliek waarin ik hem niet altijd 

evenn goed kan volgen.181 Zo meende hij dat in de oudste van de drie koningen 

(Melchior),, keizer Manuel II Paleologus in de gedaante van Karel de Grote werd 

voorgesteldd (Afb.1.6.4)184 en in de tweede koning (Baldiasar), keizer Constantijn, 

zoalss afgebeeld op een van de medaillons in bezit van Jean de Berry (Afb.1.6.5). In 

dee jongste koning (Caspar) zag hij Charles VI voorgesteld op grond van deze keten 

mett de fleurs de lis, symbool van de "cerf volant couronné d'or au col", als een 

"alterr idem" van Caesar's hert (Afb.1.6.6). Hij herleidde deze symboliek tot het 

allegorischee geschrift Le Songe du vieil pèlerin dat Philippe de Mézières in ca 1388 

aann Charles VI had opgedragen (Afb. 1.6.7). Verder verwees hij nog naar de balla-
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dess met profetische inhoud van Eustache Deschamps eveneens opgedragen aan de 

koning.. Zijn verwijzingen zijn zeker relevant185 Beaune heeft indertijd als eerste 

dee mogelijke bron van het embleem van de cerf volant aangewezen namelijk een 

passagee in de roman van La queste del Saint Graal die Charles VI vóór 25 januari 

13822 uit zijn bibliotheek in het Louvre had geleend. Niet alleen de kleuren rood, 

groenn en wit maar ook het motto JAMAIS zouden aan deze passage zijn ondeend 

(Afb.. 1.6.8-9).186 

Dee motto's, emblemen en ook de kleuren van de koning blijken echter opmerke-

lij kk genoeg, niet steeds in dezelfde, vaste combinaties te zijn gebruikt. Tot de meest 

spectaculairee vondsten gedaan tijdens de opgravingen in de Cour Carré vanaf 1977 

inn het kader van de grote verbouwing van het Louvre, behoren een aantal frag-

mentenn van twee ijzeren helmen versierd met gegraveerde en vergulde fleurs de lis 

(Afb.. 1.6.10). Reverseau heeft de fragmenten in verband gebracht met de beschrij-

vingg van twee helmen van respectievelijk Louis de Guyenne en koning Charles VI 

inn de rekening van de stallen uit 1411. De eerste helm was blijkens de beschrijving 

verderr voorzien van kroontjes, dolfijntjes en zes schildjes met het wapen van de 

dauphin.. De tweede helm had een kroon, cerfs volants en het motto EN BIEN, 

mett bovenop een fleur de lis.187 In de decoratie van de helm van de koning was 

duss behalve de fleur de lis, het embleem van de cerf volant met het motto EN 

BIENN verbonden en niet met JAMAIS. Het is bekend dat Charles VI het motto 

ENN BIEN reeds in 1391-6 in gebruik heeft gehad. Het is te vinden in de miniatuur 

vann de Epïtre de Philippe de Mézières uit ca 1395 in de British Library in Londen 

(Afb.1.6.11).188 8 

Dee leeftijd van de voorgestelde koning op de twee miniaturen van de Drie Konin-

genn vormt een probleem indien wordt aangenomen dat koning Charles VI werd 

voorgesteldd aangezien hij in 1368 werd geboren en in 1400 dus 32 en in 1411 43 

jaarr oud was. Zo zou het meer voor de hand liggen in de jongste koning, indien de 

herschikkingg van het handschrift in het najaar van 1414 heeft plaatsgevonden, de 

dauphinn Louis de Guyenne te herkennen. In hoeverre ook hij het embleem van de 

cerff  volant heeft gevoerd, is niet bekend. Het motto EN BIEN heeft hij, naar het 
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schijnt,, niet gevoerd. Het handschrift met de Comedies van Terentius in de Biblio-

thèquee de rArsenal dat vermoedelijk in zijn bezit is geweest, is voorzien van het 

mottoo DE BIEN EN MIEUX (Afb.1.6.12).189 

Hoewell  het dus niet meer is vast stellen of in de jongste koning op deze twee mi-

niaturenn Louis de Guyenne werd voorgesteld, zou mede gezien zijn jeugdige voor-

komenn een dergelijke veronderstelling heel wel passen in de hier voorgestelde hy-

pothesee en goed aansluiten bij de voorstellingen op de achtergrond van de twee 

miniaturenn waar sprake is van herkenbare stadsgezichten: op de Ontmoeting van 

dee Koningen Parijs (als Jeruzalem) en op de Aanbidding Bourges (als Bethlehem) 

(Afb.. 1.6.13-14). Zij zouden de veronderstelling dat het handschrift verband heeft 

gehoudenn met Jean de Berry's "donation entre vifs" vann zijn hertogdom aan Louis 

dee Guyenne, versterken. Het zou kunnen betekenen dat ook deze twee miniaturen 

inn zijn opdracht zouden zijn toegevoegd en niet tot het oorspronkelijke bestand-

deell  van het handschrift hebben behoord. 

Opmerkelijkk is wel dat dit portret van de dauphin enigszins verschilt van dat van 

dee prins op de cavalcade van de maand mei en op de ontvangst van januari 

(Afb.. 1.6.15). Weliswaar is het duidelijk dat er verschillende handen voor al deze 

miniaturenn verantwoordelijk zijn geweest, maar indien wij het verschil in physi-

ognomicc zwaar laten wegen, kan een tweede mogelijkheid niet worden uitgesloten. 

Hett is bekend dat Charles VI niet de enige is geweest die het embleem van de cerf 

volantt heeft gevoerd. Ook Charles VI I heeft dit embleem in gebruik gehad (op zijn 

vroegstt vanaf 1424, voorzover bekend), bovendien in combinatie met het motto 

ENN BIEN. De Vaivre en Bath, zoals gezegd, hebben uitvoerig over het embleem 

geschrevenn en talrijke voorbeelden naar voren gebracht. Het meest bekend is wel 

hett tapijt van de Cerfs ailés in Rouen uit ca 1453-1461 (Afb.1.5.16-18). 190 Als een 

vann de voorbeelden van de combinatie noemde Vaivre nog de tympanen in de 

kathedraall  van Evreux, die hij omstreeks 1440 dateerde en daarmee in de tijd van 

Charless VI I plaatste (Afb.1.6.19).191 Een weinig bekend voorbeeld waaruit naar 

vorenn komt dat Charles VI I inderdaad het motto EN BIEN in gebruik heeft ge-

had,, is echter te vinden op de oorkonde die hij een Zwitserse delegatie uit Bern 
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schonk.. Het fraaie perkamenten document dat een verklaring van eeuwige vriend-

schapp van de koning bevat, is voorzien van het groot koninklijk waszegel en geda-

teerdd 27 februari 1453, Montils bij Tours. In de grote initiaal K bevindt zich (bo-

venaan)) het motto EN BIEN (Afb.1.6.20).192 

Indienn dus in de jongste koning op de miniatuur van de Aanbidding Charles (VII ) 

herkendd mag worden, zou dat inhouden dat ook deze twee miniaturen met de drie 

koningenn pas in de zogenaamde derde fase zouden zijn toegevoegd. Een verder 

argumentt hiervoor zou zijn dat de figuur van de oudste koning op de Ontmoeting 

vann de Wijzen (fol.51v) vrijwel geheel correspondeert met de figuur van keizer 

Augustuss (fol.22r) (Afb.1.6.21).193 

Tenslottee resten nog de stadsgezichten van Parijs en Bourges op de twee miniatu-

renn met de Ontmoeting en de Aanbidding van de drie koningen (fol.Slv en 52r) 

(Afb.. 1.6.22-23). Ook deze pleiten tegen de veronderstelling dat de miniaturen voor 

Jeann de Berry zijn gemaakt. Een aanwijzing daarvoor is het volgende. Op de ach-

tergrondd werd duidelijk herkenbaar bij de Ontmoeting Parijs (als Jeruzalem) en bij 

dee Aanbidding Bourges (als Bethlehem) voorgesteld. Maar in het gezicht op Bour-

gess werd aan de Sainte Chapelle die Jean de Berry had laten bouwen, geen promi-

nentee plaats toebedeeld. Indien de voorstellingen in zijn opdracht zouden zijn ge-

maakt,, zou aangenomen mogen worden dat dit zonder meer het geval ware ge-

weestt gezien het grote belang dat hij aan de bouw en de inrichting van zijn stich-

tingg heeft gehecht. m Zo zou de aanpassing en uitbreiding van het handschrift met 

onderr andere deze miniaturen misschien veeleer verband gehouden kunnen heb-

benn met Charles' aanname van de titel van Regent bij de inname van Tours op 30 

decemberr 1418. De symboliek van de "cerf volant" en de adoptie van Saint Michel 

alss beschermheilige zou daarmee heel wel in overeenstemming zijn. 

Wijj  dienen thans terug te keren naar het begin van voorafgaande hoofdstuk waar 

eenn welhaast onoverkomelijk punt werd gesignaleerd in de eerste fase van het 

handschriftt namelijk het voorkomen van het Palais de la Cité. 
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