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Inleiding deel 2: De casussen 
 
 
Het tweede deel van deze studie bestaat uit zes casussen. De eerste drie gaan over het 
gebruik van modellen en de werkwijze in respectievelijk een enkele miniatuur, een 
specifieke iconografie en een samenhangende reeks voorstellingen. De eerste casus volgt 
de totstandkoming van één enkele illustratie, namelijk de Steniging van Stefanus, een van 
de bladgrote miniaturen die uit het Brevier van Egmond werd gesneden. Door middel van 
de studie naar modellen en materiaaltechnisch onderzoek de zoektocht van de verluchter 
goed te volgen is. De overige twee casussen dienen om te illustreren welke invloed 
modeltekeningen van andere kunstenaars op een de groep schilders hadden en hoe een 
model een plaats veroverde in een bestaand repertoire. In de tweede casus wordt daarbij 
alleen de aandacht gericht op de Presentatie in de tempel. Hoe werd deze in de vroege jaren 
geschilderd en wat gebeurde er met de oude compositie nadat een nieuw Frans model zijn 
intrede deed? Hoe groot was de impact van dit nieuwe model en hoe zochten de 
Zwedermeesters naar een oplossing toen bleek dat deze Franse compositie een 
iconografische fout bevatte? Soortgelijke vragen worden in casus 3 gesteld, maar dan aan 
een samenhangende reeks voorstellingen, namelijk de Passiecyclus. Hier zien we dat de 
Zwedermeesters hun Passiecyclus als een geheel beschouwen en dat als oude composities 
worden vervangen door werk naar een nieuwe generatie kunstenaars, dat zij dit in één keer 
voor alle voorstellingen gelijktijdig doen. In casussen vier t/m zes worden de drie 
belangrijkste en meest ingewikkelde handschriften in het corpus, het Greiffenklau-missaal, 
de Lochorst Bijbel en het Egmond Brevier, uitgebreid bestudeerd. Deze handschriften 
hebben gemeen dat zij door meerdere handen werden vervaardigd, zowel binnen als buiten 
de Zwedergroep. Een van de doelen van deze casussen is dan ook te achterhalen op welke 
wijze de Zwedermeesters het werk onderling en met de verluchters van buiten de 
werkplaats verdeelden, indien er al sprake is van gelijktijdige werkprocessen. Hierbij zal 
handenonderscheid een grote rol spelen, maar wordt er tevens gekeken naar de overige 
aspecten van het handschrift gekeken zoals codicologische opbouw, het schrift en de 
secundaire decoratie.  
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[CASUS 1] De Steniging van de heilige Stefanus 1 
 
Inleiding 
In deze casus wordt gekeken naar de totstandkoming van de Steniging van Stefanus in The 
British Library in Londen (Londen, afb. 216), een van de uitgesneden bladgrote 
miniaturen uit het Egmond Brevier. De voorstelling bestaat uit meerdere figuurgroepen. In 
het midden van de voorstelling knielt de heilige Stefanus, omringd door vier beulen. Aan 
de rechterkant slaat een groep oudere mannen de steniging gade. In de achtergrond ligt een 
jonge man op een stapel kledingstukken. Deze bladgrote miniatuur bevond zich 
oorspronkelijk aan het begin van het Sanctorale in het Egmond Brevier (na fol. 104) en was 
een van de drie bladgrote miniaturen in het handschrift. Aan de hand van de wapens is 
hertog Arnold van Egmond als opdrachtgever van het brevier geïdentificeerd.2 Dat het 
uitgebreide decoratieprogramma, met 374 miniaturen en gehistorieerde initialen, slechts 
drie bladgrote miniaturen bevatte, betekent dat er door de opdrachtgever aan deze 
voorstellingen veel waarde werd gehecht. Deze waardering is terug te zien in uitzonderlijke 
iconografische details en de compositie van de miniaturen. In alle drie de fragmenten – 
naast de Steniging zijn dit de Opstanding (Utrecht 12.C.17, afb. 173) en de Inwijding van 
de tempel (Cambridge 1-1960, afb. 166) – werden veranderingen ten opzichte van de 
ondertekening aangebracht. Tevens vonden er tijdens het schilderproces meerdere 
wijzigingen in verf plaats. Details werden weggeschilderd en figuren toegevoegd. Soms 
waren de aanpassingen klein, maar een aantal keer moest de compositie deels worden 
omgegooid. Dit doorlopend creatief proces is goed te volgen door een combinatie van 
verschillende onderzoekstechnieken, waaronder technisch onderzoek met 
infraroodreflectografie en pigmentanalyse met ramanspectroscopie. Technisch onderzoek 
bracht bij de drie miniaturen markante wijzigingen in verf aan het licht. Maar alleen in de 
Steniging van Stefanus moeten de resultaten van het technische onderzoek worden 
gecombineerd met iconografisch onderzoek en de studie naar modeltekeningen om de 
creatieve zoektocht van de verluchter volledig te begrijpen. De Bressanone-meester, de 
verluchter van deze miniatuur, kwam stapsgewijs tot het eindresultaat: als uitgangspunt 
lijkt hij vertrouwde motieven te hebben gebruikt die in de werkplaats voorhanden waren. 
Tijdens het schilderproces deed hij op verschillende momenten ingrepen in de compositie 
en iconografie, totdat het eindresultaat nauw aansloot bij de tekstuele bron. Wegens de 
uitvoerigheid van dit onderzoek is ervoor gekozen de Steniging van Stefanus als 
afzonderlijke casus te bespreken. De resultaten van het onderzoek op de Opstanding en de 
Inwijding van de tempel zijn behandeld in hoofdstuk 5 (‘Wijzingen in verf’). 
                                                                 
1 Dit onderzoek is gepubliceerd in Bloem 2012a. Nijmegen 2009, cat. nr. 38d voor reproductie en cat. nr. 38c 
voor de bijbehorende informatie. 
2 De discussie rondom de opdrachtgever wordt besproken in hoofdstuk 2, ‘Brevieren’. 
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Beulen en omstanders 
Voor de creatie van de Steniging van Stefanus combineerde de Bressanone-meester 
meerdere modelschetsen die in de werkplaats aanwezig waren.3 Dat het hier 
modeltekeningen betreft is duidelijk; dezelfde figuren komen meerdere malen, in 
verschillende contexten, in het Zwedercorpus voor. Voor de beulen en omstanders leende 
de Bressanone-meester figuren die tot dan toe hoofdzakelijk dienst deden in voorstellingen 
met de Geseling van Christus. De man in het rode shirt met de witte kniebroek, lijkt op de 
rechter beul in de Geseling in het getijdenboek Rotterdam (vergelijk afb. 216, 256). De 
twee beulen aan de linkerzijde van de Steniging, beiden gekleed in een okerkleurige jas, zijn 
bewerkingen van een van de mannen in de Geseling in getijdenboek Sotheby’s 72 (afb. 
266), ondanks dat hun houding lichtelijk is gewijzigd doordat zij in het Londense blad een 
steen vasthouden, in plaats van een zweep. De twee mannen vooraan de groep aan de 
rechterkant, met hun gezichten naar elkaar toegedraaid, komen in het Zwedercorpus vaker 
voor, maar opmerkelijk genoeg nooit als een koppel. De man in de blauwe mantel is onder 
meer gebruikt voor de oude man, in een eveneens blauw gewaad, aan de rechterkant in de 
reeds genoemde Geseling in Sotheby’s 72 (afb. 266).4 Zijn tegenhanger in het roze duikt 
op in een reeks miniaturen met uiteenlopende onderwerpen, maar het meest exacte 
voorbeeld is te vinden in het Martelaarschap van de Heilige Agnes in het Greiffenklau-
missaal, waar hij een van de toeschouwers is (afb. 217-218).5 De Bressanone-meester was 
er alert op om bij het opbouwen van composities aan de hand van modelschetsen niet 
steeds dezelfde combinatie te maken. Door steeds andere figuurschetsen te combineren 
werden de omstanders aan de zijkant van een miniatuur onderdeel van een herkenbare 
beeldtaal, zonder dat er een gevoel van eentonigheid optrad. Blijkbaar waren er in de 
werkplaats tekeningen of studies in verf aanwezig die konden worden aangesproken bij de 
creatie van nieuwe composities met uiteenlopende onderwerpen. Van de meeste figuren in 
de Steniging is onbekend of deze als losse figuurschets bestonden of dat zij uit een andere 
compositie werden gehaald. De oudere man in de blauwe mantel, aan de rechterzijde van 
de voorstelling, is in ieder geval overgenomen van de Graflegging van het Seilern-
getijdenboek van de Seilern Meester (afb. 280).6  

3 Dank aan Anne Margreet As-Vijvers om mij hierop te wijzen. Modellengebruik wordt besproken in hoofdstuk 
5, ‘’Modellengebruik’. 
4 Dezelfde man komt ook voor in de Grafleggingen van Baltimore 168, fol. 102v en Sotheby’s 72, fol. 155r, maar 
is ook gebruikt in de Geseling in Sotheby’s 72, fol. 139r. 
5 Greiffenklau-missaal, fol. 180v. Op hetzelfde bifolium staat hij ook in de menigte bij de Kindermoord (fol. 
177v) en bij de Kindermoord in het Egmond Brevier (fol. 110r). Weliswaar iets verder van de bron verwijderd, 
maar nog steeds herkenbaar, zien we hem bij het Martelaarschap van Paulus (Greiffenklau-missaal, fol. 194v), 
de Geseling in Den Haag 79 K 2, fol. 76v en het Feest van de cathedra van Petrus in het Hoya-missaal (fol. 
188v).  
6 De Zwedermeesters hadden een modeltekening naar deze Graflegging in handen. Zie hiervoor casus 3. 
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Stefanus 
De Londense miniatuur is niet de eerste versie van de Steniging van Stefanus die de 
Zwedermeesters schilderden. Een vroegere versie in het Hoya-missaal is afkomstig uit de 
Zwolle-groep (afb. 219) en de Bressanone-meester zelf schilderde een versie in het 
Bressanone-missaal (afb. 220). Voor dit onderzoek naar de Londense Steniging is zijn 
eigen versie in het missaal in Bressanone interessantst. Hieruit blijkt namelijk dat de 
Bressanone-meester in het bezit moet zijn geweest van een gedetailleerde modeltekening 
naar de Steniging in de Belles Heures door de Gebroeders Van Limburg (afb. 221).7 Voor 
zijn versie in het Bressanone-missaal kopieerde hij de positie van de armen en de benen van 
de beulen, de wijze waarop stenen werden bewaard in de plooien van de kleding, en zelfs 
kleine details zoals het hoofddeksel en afgezakte laarzen. Verder vertoont Saulus, de oude 
man met het zwaard aan de rechterkant die de executie van de martelaar toestond, enige 
overeenkomsten met de Franse miniatuur. Stefanus zelf lijkt echter niet van het model te 
zijn overgenomen; zijn positie is gespiegeld en de expressieve beweging waarmee hij in de 
versie van de Gebroeders Van Limburg de stenen afweert, ontbreekt in het missaal. In de 
Belles Heures schilderden de broers de knie waarop Stefanus rust niet overtuigend. De 
Bressanone-meester deed een poging dit te corrigeren door de rechterarm van de heilige 
stevig op zijn knie te laten rusten.  

De Londense Steniging lijkt niet op de versie in het Hoya-missaal of die in het 
Bressanone-missaal. Op het eerste gezicht lijkt het er dan ook niet op dat de Bressanone-
meester gebruik maakte van de modeltekening van de Gebroeders Van Limburg, die hij 
zelf een decennium eerder nog zo nauwkeurig navolgde. Onderzoek met 
infraroodreflectografie laat echter een ander beeld zien. Op de IRR-opname is rondom 
Stefanus een lichte contour zichtbaar (afb. 222-223). Dit is een duidelijke indicatie dat er 
op deze plek tijdens het schilderproces wijzigingen zijn aangebracht. Op het Londense blad 
zit de heilige op beide knieën, met zijn bovenlichaam opgericht en zijn armen opgeheven. 
Maar de IRR-montage laat een lichte omtrek zien die ter hoogte van de heup naar binnen 
knikt. Bij zijn benen bevindt zich eveneens een lichtere langwerpige vorm. Deze lichte 
contourlijnen rondom de heilige onthullen dat de figuur van Stefanus oorspronkelijk 
anders was uitgespaard in de achtergrond. Waarschijnlijk zat hij in de oorspronkelijke opzet 
op één been, terwijl de andere was gebogen en ter ondersteuning van zijn rechterarm 
diende. Dit komt overeen met de houding van Stefanus in het Bressanone-missaal, maar 
ook met die in de Belles Heures waar een vergelijkbare hoek wordt gevormd door de wijde 
mouw en knie van de heilige. Dat de Bressanone-meester voor de Londense versie 
aanvankelijk naar de versie uit de Belles Heures lijkt te hebben gekeken, wordt ondersteund 
door het witte tuniek dat Stefanus onder zijn dalmatiek draagt. Bij het uitsteken van zijn 
been valt zijn dalmatiek open en trekt zijn been het kledingstuk mee naar achteren. Het 

                                                                 
7 New York, CC, ms. 1954 (54.1.1), fol. 162r. Husband 2008, pp. 194-195; Dückers 2009a, p. 159 en afb. 6. 
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lichte gebied dat door middel van infraroodreflectografie rondom zijn benen zichtbaar is, 
strekt zich echter verder uit dan tot waar zijn tuniek uiteindelijk werd geschilderd. Dit zien 
we precies zo bij de Gebroeders Van Limburg. De andere aanwijzing dat de Bressanone-
meester de modeltekening naar de Franse versie als uitgangpunt nam, is het kleine rode 
kapje op het hoofd van de beul linksachter. Wat betreft de vorm en de kleur komt deze 
opmerkelijk goed overeen met het kapje van de beul in de Belles Heures, die ongeveer op 
dezelfde plek in de compositie staat (afb. 216, 221).8 Dit rode kapje ontbreekt in het 
Bressanone-missaal. 

Saulus 
Terwijl de meeste figuren in de Londense Steniging tot het repertoire van de 
Zwedermeesters behoorden of adaptaties van een ouder model zijn, kan er geen 
vergelijkingsmateriaal worden gevonden voor de jonge man in de achtergrond, die gekleed 
in een groene met bont gevoerde jas op een stapel kleding ligt. Deze jonge man kan worden 
geïdentificeerd als Saulus. De al eerder genoemde Saulus in de Belles Heures – een oude 
bebaarde man met een zwaard – is feitelijk een representatie van Paulus, zijn latere 
identiteit. In het Bressanone-missaal schilderde de Bressanone-meester hem in navolging 
van de Gebroeders Van Limburg eveneens als oude man, inclusief het zwaard. In de Bijbel 
is Saulus echter omschreven als een jonge man bij wie de getuigen hun mantel in bewaring 
gaven, een omschrijving die door zowel de Gebroeders Van Limburg als de Bressanone-
meester in het Bressanone-missaal werd genegeerd.9 Voor de Londense Steniging werd 
daarentegen duidelijk wel de Bijbel als directe bron gebruikt, aangezien Saulus correct werd 
afgebeeld als jonge bewaarder van de mantels van degenen die Stefanus martelden.10 

Het technische onderzoek wijst uit dat de jonge Saulus niet tot de oorspronkelijke 
opzet van de compositie hoorde. Bij nauwkeurige bestudering van de gehele miniatuur valt 
op dat hij groter is dan de overige mannen in de miniatuur en tevens grover is geschilderd. 
Op de IRR-montage is het lichaam en het gezicht van Saulus duidelijk donkerder. Dit komt 
doordat hij werd aangebracht in een later stadium van het schilderproces over een reeds 
aanwezige laag verf, in plaats van op een grondlaag of direct op het lege perkament (afb. 

8 Achter het hoofd van Stefanus zijn de zwarte lijnen zo dicht op elkaar getekend dat zich een donkere plek 
vormt. De Gebroeders Van Limburg schilderen op deze plek in de Belles Heures de opgeheven arm van Stefanus 
om de stenen af te weren. De verflaag en de IRR-montage geven echter geen aanwijzingen om te bevestigen of 
de Zwedermeesters eveneens aanvankelijk de arm in dezelfde positie hadden geschilderd. 
9 Handelingen 7:58 (Nieuwe Bijbelvertaling): ‘Ze dreven hem [Stefanus] de stad uit om hem te stenigen. De 
getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette.’ 
10 Er zijn mij geen voorstellingen bekend vóór de Zwedermeesters waarin Saulus als bewaarder van de mantels 
is weergegeven. Enkele jaren later werd Saulus als oude man met een mantel afgebeeld in het getijdenboek van 
Katherina van Kleef, de vrouw van Arnold van Egmond (New York, MLM, ms. M. 917, p. 271). 
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224). Dit houdt in dat de groene heuvel achter hem reeds was geschilderd voordat de 
Bressanone-meester hem aan de miniatuur toevoegde. 

Deze observatie wordt ondersteund door pigmentonderzoek met 
ramanspectroscopie op het blauwe gewaad van de oude man rechts.11 Dit onderzoek wijst 
uit dat het blauwe gewaad was geschilderd in het kostbare pigment lapis lazuli, wat 
doorgaans was gereserveerd voor zeer belangrijke en heilige objecten. Voor minder 
belangrijke delen van een miniatuur was het goedkopere blauwe pigment azuriet 
gebruikelijker. Naast een kostbaar blauw pigment is het gewaad, evenals de roze kleding 
van zijn tegenhanger, uitbundig versierd met gouden stiksels. Dit in grote tegenstelling tot 
de kleding van de overige mannen in de miniatuur, die beduidend minder weelderig 
gekleed gaan. Deze luxueuze kleding is een aanwijzing dat het een belangrijk personage 
betreft. Zijn fysieke kenmerken komen niet overeen met de figuur van Saulus in de 
miniatuur van de Gebroeders Van Limburg of die in het Bressanone-missaal. 
Desalniettemin doen zijn plaats aan de rechterkant van de compositie, zijn uiterlijk als oude 
man en het feit dat de jonge Saulus op de jassen later in het schilderproces is toegevoegd, 
vermoeden dat deze oude man oorspronkelijk als Saulus was bedoeld. Door de toevoeging 
van de jonge Saulus kwam de miniatuur dichter bij Bijbeltekst te staan, maar dit had wel tot 
gevolg dat de oude Saulus, die al was gekleed in een prachtig kostbaar gewaad, zijn 
oorspronkelijke functie verloor en tot een van de toeschouwers werd gedegradeerd. 
 
 
De vierde beul 
De Bressanone-meester voegde naast de jonge Saulus ook een vierde beul aan de 
voorstelling toe. Deze jonge zwarte man is recht boven Stefanus geplaatst (afb. 225). Deze 
vierde beul is uitzonderlijk binnen het corpus; hij is de enige zwarte figuur en ook zijn 
tweekleurige kraag komt niet elders in Zwederhandschriften voor. Hij draagt zelf geen 
stenen maar grijpt naar een van de stenen uit de voorraad van de man voor hem. Zijn 
vingers rusten op de bovenarm van zijn kompaan, maar zijn eigen rechter bovenarm lijkt 
nooit fatsoenlijk te zijn geschilderd. Onder zijn linkerarm zijn donkere spiraalvormige 
lijnen zichtbaar, getekend met een scherpe pen. Deze lijnen kunnen gemakkelijk worden 
aangezien voor een originele ondertekening, maar bij bestudering blijkt dat deze over de 
eerste verflaag zijn gezet. De originele ondertekening van de miniatuur is nog zichtbaar in 
de beschadigde witte tulband van de beul links vooraan (afb. 226). De beschadigde witte 
verf onthult brede lijnen in bruinachtige inkt, die mogelijk met een klein penseeltje werden 
aangebracht. Deze oorspronkelijk lijnen zijn niet zichtbaar op de IRR-montage, wat 

                                                                 
11 Onderzoek met ramanspectroscopie werd gelijktijdig met infraroodreflectografie in Museum Het Valkhof 
uitgevoerd door Peter Vandenabeele en Annelien Deneckere (beide Universiteit Gent). Deze resultaten 
werden gepubliceerd in Deneckere 2011. 
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inhoudt dat zij zijn gezet in een niet-koolstofhoudend materiaal. De spiraalvormige lijnen 
onder arm van de beul zijn totaal verschillend van aard. Ten eerste zijn ze scherper en 
dunner, en werden ze waarschijnlijk aangebracht met een scherp instrument zoals een pen. 
Ten tweede zijn deze lijnen duidelijk zichtbaar op de infraroodmontage. Dit betekent dat 
ze zijn aangebracht in een ander medium dan de oorspronkelijke ondertekening, 
waarschijnlijk in ijzergalinkt. 

Hoewel deze lijnen geen onderdeel uitmaakten van de oorspronkelijke 
ondertekening, dienden ze wel degelijk als voorbereidende schets voor de jonge beul. Dit 
maakt duidelijk dat hij, net als Saulus, in een latere schilderfase is toegevoegd nadat de 
eerste lagen verf reeds waren aangebracht.12 De spiraalvormige lijnen volgen de plooien van 
een wijd gewaad dat wordt gebundeld om stenen in te kunnen dragen, precies zoals in de 
Belles Heures en in het Bressanone-missaal. Hierin vinden we een laatste aanwijzing dat de 
Bressanone-meester de modeltekening van de Gebroeders Van Limburg als uitgangspunt 
nam. Een wijd gewaad om stenen in te dragen conflicteert echter met de iconografie van 
Saulus bovenop de stapel kleding van de getuigen. Zijn toevoeging in de voorstelling als 
bewaarder van de mantels impliceert immers dat de beulen hun jassen niet meer droegen 
op het moment van de executie. Het resultaat hiervan is dat het model dat werd gebruikt 
voor de donkere beul iconografisch niet meer correct was. De lijnen bleven onbeschilderd. 

Saulus en de jonge beul zijn beide aan de miniatuur toegevoegd in een latere 
schilderfase; de eerste uit iconografisch oogpunt en de tweede om compositorische 
redenen. Verticale zwarte lijnen rondom Stefanus en de benen van de man in de witte 
kniebroek geven echter nog meer aanpassingen prijs. Deze verticale lijnen hebben een 
andere karakter dan de lijnen onder de arm van de donkere beul. Ze behoren niet toe aan 
een ondertekening of voorbereidende schets, maar komen evenmin overeen met de wijze 
waarop de Bressanone-meester doorgaans schaduw en diepte aanbracht. Hun functie was 
waarschijnlijk om overschilderingen en wijzigingen in de compositie te maskeren. Zoals 
werd geïllustreerd wijzigde de houding van Stefanus van een gebogen houding zoals in de 
Belles Heures, naar de opgerichte positie waarin hij zich nu bevindt. Dit gebeurde 
waarschijnlijk op hetzelfde moment als de toevoeging van de jonge Saulus en de vierde 
beul. Sommige stenen op de grond zijn uitgevoerd in dezelfde kleur blauw als werd gebruikt 
in de maillot van de donkere beul; een heldere kleur blauw die verder niet in de miniatuur 
voorkomt. De stenen bevatten tevens sporen van roze en lichtgroen, kleuren die werden 
gebruikt bij het schilderen van de jonge Saulus. De IRR-montage laat zien dat enkele van 
deze stenen zich binnen de lichte contour rondom Stefanus, dus binnen in het 
overgeschilderde gebied, bevinden (afb. 223). Ze moeten zijn geschilderd ná de aanpassing 
van de heilige. De verticale zwarte lijnen rondom Stefanus en de man met de kniebroek, 

12 Andere voorbeelden van wijzigingen in verf tijdens het schilderproces worden besproken in hoofdstuk 5, 
‘Ondertekeningen en wijzigingen in verf’. 
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zijn tussen de stenen getekend en sommige lopen zelfs over de verf heen. De lijnen laten 
tevens zien dat het roze gewaad van de reeds besproken man aan de rechterkant in een later 
stadium is gewijzigd. Vooral op de IRR-montage is duidelijk zichtbaar dat de verticale 
lijnen rondom de linkervoet van de beul in de witte kniebroek een punt vormen (afb. 222-
223). Deze punt geeft aan dat de roze mantel, nu op merkwaardig wijze onder de voeten 
van de oude man gedrapeerd, oorspronkelijk reikte tot aan de arm van Stefanus en het 
linkerbeen van de beul verhulde. Doordat een deel van de mantel werd weggeschilderd, 
vanaf het laagste punt in de vouw, resteert nu enkel nog een vreemde puntige vorm ter 
hoogte van de knie van de beul.13  
 De toevoeging van de jonge Saulus, de donkere beul en de zwarte verticale lijnen 
rondom Stefanus, evenals het wijzigen van de houding van de heilige, kunnen allemaal 
worden toegeschreven aan een tweede fase van het schilderproces. De eerste fase, na het 
aanbrengen van de ondertekening, vormt het leeuwendeel van de voorstelling, inclusief 
Stefanus in zijn oude houding en de oude man in de blauwe mantel als Saulus. Aangezien 
de zwarte verticale lijnen, aangebracht in de tweede fase, nog de oude puntige vorm van de 
roze mantel vormen, moet het wegschilderen van een deel van dit kledingstuk en de 
vervanging ervan door het linkerbeen van de beul hebben plaatsgevonden in een derde fase. 
Tussen het been en de roze mantel in de overschilderde zone werden vervolgens nog meer 
zwarte lijnen aangebracht om deze wijziging te maskeren.  

                                                                 
13 De mantel van zijn tweelingbroer in het Greiffenklau-missaal (fol. 180v) is niet zo wijd geschilderd en loopt 
vanaf zijn volledig bedekte hand naar beneden in een ronde vouw en dan direct weer omhoog.  


