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 [CASUS 3] De Passiecyclus1 
 
Inleiding 
In deze derde casus richt ik de aandacht op modellengebruik in een serie samenhangende 
voorstellingen: de Passiecyclus. Een standaard Passiecyclus is een reeks van zeven scènes 
die chronologisch de lijdensweg van Christus verbeeldt. Dit zijn van metten tot en met 
completen (exclusief de lauden): de Judaskus, Christus voor Pilatus, Geseling van Christus, 
Kruisdraging, Kruisiging, Kruisafname en Graflegging. Deze reeks vormt een belangrijk 
onderdeel in het portfolio van een middeleeuwse verluchter en kon in getijdenboeken 
worden ingezet ter illustratie van zowel de Mariagetijden als de Kruisgetijden.2 In het 
Zwedercorpus komt de Passiecyclus acht keer voor. Twee cycli worden in deze casus 
buiten beschouwing gelaten, maar een vergelijking van de cycli in de overige zes 
getijdenboeken levert een goed beeld op van de ontwikkeling in het modellengebruik van 
de Zwedermeesters.3 

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat de Zwedermeesters iedere Passiereeks als een 
eenheid beschouwden, waarbij op alle voorstellingen binnen de cyclus – miniaturen of 
gehistorieerde initialen – dezelfde picturale principes van toepassing waren. Door het 
herhaaldelijk gebruik van dezelfde modeltekeningen kunnen de cycli aan elkaar worden 
gekoppeld. Op grond van deze compositorische overeenkomsten zijn de zes Passiecycli 
onder te verdelen in twee groepen: drie getijdenboeken in groep 1 en drie getijdenboeken 
in groep 2 (figs. 1 en 2). Binnen iedere groep zijn de belangrijkste onderdelen van dezelfde 
iconografie gelijk of vertonen ze grote overeenkomsten. Secundaire onderdelen, zoals het 
interieur of landschap, kunnen variëren. In beide groepen spelen modeltekeningen naar het 
werk van andere kunstenaars een cruciale rol. Er wordt echter niet teruggegrepen op 
dezelfde visuele bronnen. De Passiecyclus in groep 1 is gestoeld op heersende Europese 
beeldtradities en het werk van Franse kunstenaars rond 1400, terwijl groep 2 is opgebouwd 
uit nieuwer werk van verluchters uit circa 1415-1425.  

                                                                 
1 Dit onderzoek is gepubliceerd in Bloem 2014b. 
2 In het Zwedercorpus is de Passiecyclus ingezet ter illustratie van de Mariagetijden in getijdenboeken 
Baltimore 168, Baltimore 188, Den Haag 133 M 131 en Rotterdam (Judaskus bij Metten van de Getijden van 
de Eeuwige Wijsheid). Ter illustratie van de Kruisgetijden komt de passiecyclus voor in Den Haag 79 K 2, 
Sotheby’s 36 en Sotheby’s 72. Voor de iconografie van de Passie in Europese kunst: Marrow 1979. 
3 De twee cycli die hier achterwege worden gelaten, staan in het Egmond Brevier en in getijdenboek Sotheby’s 
36. Het Egmond Brevier is geen volledige Passiecyclus en werd geschilderd door de Profetenmeester die 
gebruik maakte van andere visuele bronnen. Het decoratieprogramma van getijdenboek Sotheby’s 36 wijkt 
volledig af van de rest en bevat iconografische details die alleen in dat handschrift voorkomen (zie hiervoor 
hoofdstuk 2, ‘Getijden- en gebedenboeken’). Het buiten beschouwing laten van deze twee handschriften heeft 
geen invloed op de resultaten van dit onderzoek. 
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De cycli in groep 1 en 2 zijn volledig van elkaar gescheiden; combinaties van beide komen 
niet voor. Door de dateringen van de handschriften erbij te betrekken wordt duidelijk of 
de tweedeling die is gemaakt op grond van de compositie grofweg overeenkomt met het 
moment van vervaardiging van het handschrift. Het wordt duidelijk dat het werk van het 
verluchtersatelier allerminst statisch was; motieven in het repertoire konden gemakkelijk 
worden gewijzigd en zelfs worden vervangen onder invloed van nieuwe trends en 
modellen. 
 
Groep 1 
Groep 1 bestaat uit drie getijdenboeken: Baltimore 188 (afb. 239-246), Den Haag 133 M 
131 (afb. 247-253) en Rotterdam (afb. 254-256). De cycli in de eerste twee getijdenboeken 
zijn compleet, die in Rotterdam bestaat uit slechts de Judaskus, Christus voor Pilatus en de 
Geseling. Een algemeen kenmerk van de voorstellingen in deze drie cycli is dat slechts het 
hoogstnoodzakelijke is afgebeeld. Op één uitzondering na, de Judaskus in Rotterdam, zijn 
alle voorstellingen geplaatst tegen een gouden of een decoratief geruite achtergrond. 
Omstanders die niets bijdragen aan het verhaal worden zoveel mogelijk gemeden, evenals 
onnodige landschapselementen en interieurs. Objecten die noodzakelijk zijn voor het 
verhaal, zoals de geselpaal bij de Geseling, de zetel van Pilatus of de tombe in de 
Graflegging, zijn los in het beeldvlak geplaatst. Hoewel de scènes hierdoor nauwelijks 
realistisch zijn, oogt deze groep rustig en overzichtelijk.  

Naast deze algemene eigenschappen kunnen de cycli op concreter niveau aan 
elkaar worden gekoppeld door het gebruik van dezelfde modeltekeningen. De 
figuurgroepen in de drie versies van de Judaskus en van Christus voor Pilatus zijn identiek; 
alleen in Rotterdam zijn in deze voorstellingen aan de linkerkant enkele figuren 
toegevoegd. Ook delen van de Kruisdraging en de Kruisafname gaan duidelijk terug op een 
modeltekening. Vergelijk bijvoorbeeld de man met de hamer en de blauwe kap die Christus 
voorgaat bij de Kruisdraging (afb. 243, 250), of de man die in de Kruisafname de nagels uit 
de voeten verwijderd (afb. 245, 252). Desondanks namen de verluchters de vrijheid details 
te wijzigen, toe te voegen of weg te laten. Bij de Kruisiging wisselt de houding van Johannes. 
In de Geseling is de symmetrische opzet van de composities gelijk, maar variëren de beulen 
en is Christus zowel voor als achter de geselpaal geplaatst. Mogelijk zijn deze voorstellingen 
samengesteld uit losse figuurschetsen die in de Noordelijke Nederlanden circuleerden. Zo 
lijken de mannen in het oranje in Baltimore 188 en Den Haag 133 M 131 sterk op die in 
getijdenboeken in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek en in de Walters Art Museum in 
Baltimore.4 De linkerbeul in Baltimore 188 komt ook voor in het gebedenboek van Maria 
van Gelre, uitgevoerd door de Passiemeester (Berlijn, SBB-PK, Germ. qu 42, fol. 25r). 

                                                                 
4 Utrecht, UB, ms. 5.J.26, fol. 224r (Getijdenboek van Kunera van Leefdael, ca. 1415, Passiemeester van Maria 
van Gelre) en Baltimore, WAM, ms. W. 185, fol. 58v (ca. 1410-1415, Navolger van de Hofstijl). 
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Ondanks variaties zijn de overeenkomsten in de composities groot genoeg om deze cycli 
overtuigend in dezelfde groep onder te brengen.5 

De cyclus was duidelijk een eenheid. Onder de verluchters in de groep was een set 
voorbeelden aanwezig die erbij kon worden gepakt als er een Passiecyclus moest worden 
geschilderd. Uit een getijdenboek in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag blijkt echter 
dat deze set niet exclusief door de Zwedermeesters werd gebruikt. In dit getijdenboek, uit 
circa 1430, is de Passiereeks door een van de Eerste generatie Utrechtse Bijbelmeesters 
uitgevoerd in vrijwel exact dezelfde composities als Den Haag 133 M 131.6 De composities 
zijn dan ook geen Zweder-inventies, maar leunen sterk op modeltekeningen die 
voortkomen uit de heersende beeldtradities.7 Voor de meeste voorstellingen in de cyclus 
bleek de zoektocht naar een eventuele visuele bron vruchteloos; de composities van de 
Geseling en de Kruisiging zijn door hun symmetrie, eenvoud en het ontbreken van 
markante details te algemeen om een bron aan te kunnen wijzen. De composities in deze 
groep hebben hun wortels in beeldtradities die al werden gebruikt in de Noord-
Nederlandse kunst voor circa 1420, maar ook in de Zuid-Nederlandse, Franse, Duitse en 
Engelse kunst. Dit kan worden gedemonstreerd aan de hand van enkele voorbeelden.  

De Graflegging is de enige scène in groep 1 waarbij niet werd gewerkt vanaf 
dezelfde modeltekening. Het grootste verschil is de positie van de kist, die in Baltimore 188 
horizontaal in het beeldvlak staan, maar in Den Haag 133 M 131 diagonaal (afb. 246, 253). 
Beide typen zijn al terug te vinden in de Noord-Nederlandse kunst vóór de 
Zwedermeesters. De horizontale kist vinden we bij de Meesters van Dirc van Delft, een 
navolger van de zogenoemde ‘Hofstijl’ en bij de Meester van Margaretha van Kleef. 8 De 
diagonale plaatsing in het beeldvlak wordt toegepast bij de Meester van de Morgan 
Kindheidscyclus en bij de Passiemeester in het getijdenboek van Kunera van Leefdael.9 De 
Grafleggingen in Den Haag 133 M 131 en het getijdenboek van Kunera van Leefdael, 
waarin Christus betamelijk oncomfortabel in zijn kist wordt gelegd, lijken terug te gaan op 
hetzelfde model. De Zwederversie van deze compositie is vrijwel gelijk aan die van de 
bovengenoemde Eerste generatie Bijbelmeester in een Haags getijdenboek, waaruit blijkt 

                                                                 
5 Ik heb niet kunnen verklaren waarom de versies van de Graflegging als enige voorstelling in de cyclus zo sterk 
van elkaar verschillen. 
6 Den Haag, KB, ms. 135 E 36. De Passiecyclus is ingevoegd tussen fols. 82-96. Afbeeldingen zijn te vinden via 
http://manuscripts.kb.nl/.  
7 Veel van deze composities werden ook door andere verluchters gebruikt, zoals de Kruisafname door de 
Moerdrechtmeesters (Van Bergen 2007, pp. 78-79) 
8 Respectievelijk Los Angeles, JPGM, ms. 40, fol. 79v (circa 1405-1410); Baltimore, WAM, ms. W. 185, fol. 91v 
(circa 1410-1415); Lissabon, MCG, ms. L.A. 148, fol. 126v (circa 1395-1400).  
9 Respectievelijk New York, MLM, ms. M. 866, fol. 76r (circa 1415-1420) en Utrecht, UB, ms. 5.J.26, fol. 244v 
(uit circa 1415, reproductie Van der Horst 1989, fig. 117). 
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dat de Passiemeester zijn model mogelijk minder nauwkeurig navolgde. Over de herkomst 
van de modeltekening zegt het helaas weinig. 

De Kruisafname bevat enkele kenmerkende details. Joseph van Arimathea vangt 
met bedekte armen het lichaam van Christus op, Nicodemus verwijdert met een tang de 
nagel uit de voeten en in Den Haag 133 M 131 probeert een man op een ladder de nagel 
uit de linkerarm te trekken. In de Noord-Nederlandse kunst voor circa 1420 komen deze 
details al voor, zoals bij de Passiemeester en de Meester van de Morgan Kindsheidscyclus.10 
Deze details sluiten echter naadloos aan bij de beeldtraditie die op dat moment al eeuwen 
in de Europese kunst heerst. Zo komt het verwijderen van de onderste nagel al voor in het 
Engelse Saint Albans-psalter uit circa 1125-1150 en in het Franse Saligny-getijdenboek uit 
circa 1300.11 De man op de ladder is aanwezig in het Avignon-getijdenboek uit circa 140012 
en in de vroege Duitse kunst op het altaarstuk in de Sint Maartenskerk in Kirchsahr uit het 
eerste kwart van de vijftiende eeuw. De twee Kruisafnames van groep 1 staan dus in een 
algemene beeldtraditie waardoor het onmogelijk is een specifieke bron aan te wijzen. 
Opmerkelijk is wel dat er in de Franse, Engelse en Duitse voorbeelden meestal sprake is 
van contact tussen Maria en het lichaam van haar dode zoon; zij houdt zijn hand vast, ze 
kust zijn arm of strekt haar armen naar hem uit. De voorkeur van de Zwedermeesters en de 
overige Noord-Nederlandse verluchters ging er daarentegen naar uit Maria roerloos bij het 
kruis te laten staan, of haar overmand door verdriet van haar zoon af te keren. 

In het geval van de Judaskus en Christus voor Pilatus komen we dichter bij de 
bron, die voor beide voorstellingen in de eerste jaren van de vijftiende eeuw in Frankrijk 
moet worden gezocht. Voor Christus voor Pilatus hadden de Zwedermeesters de hand 
weten te leggen op een modeltekening naar een miniatuur van de Franse verluchter 
Jacquemart de Hesdin uit het zogenaamde Brusselse getijdenboek van hertog Jan van 
Berry, dat werd vervaardigd voor 1402 (afb. 194).13 De overeenkomsten zijn onmiskenbaar 
in de plooival in de kleding, de hoofddeksels van Pilatus en een van de soldaten, het zwaard 

10 Respectievelijk Berlijn, SBB-PK, ms. Germ. qu 42, fol. 36r (1415) en New York, MLM, ms. M. 866, fol. 74r 
(circa 1415-1420). Rob Dückers (2009a, pp. 154-159) ziet in het verwijderen van de onderste nagels invloeden 
van de Franse kunst aan het einde van de veertiende eeuw, zoals de Meester van het Parament van Narbonne 
in de Très Belles Heures de Notre Dame en de Gebroeders Van Limburg. Hij ziet hierin een relatie tussen de 
Passiemeester van het getijdenboek van Maria van Gelre en de Gebroeders Van Limburg. Hoewel een relatie 
tussen deze verluchters onmiskenbaar is, kan dit specifieke argument niet worden gehandhaafd. Het motief van 
het verwijderen van de nagels is een algemene beeldtraditie en is niet specifiek voor de laat veertiende/vroeg 
vijftiende-eeuwse miniatuurkunst. 
11 Saint Albans Psalter (Engels, Hertfordshire, Sint-Albans): Hildesheim, SG, ms. 1, p. 47 / fol. 24r. Saligny-
getijdenboek (Frankrijk): New York, MLM, ms. M. 60, fol. 24r. Beide afbeeldingen zijn te vinden op de 
Princeton Index of Christian Art.  
12 Wenen, ONB, ms. SN. 9450, fol. 180r.  
13 Très Belles Heures du Jean Duc de Berry. Brussel, KB, ms. 11060-61, p. 168. Utrecht / New York 1989, pp. 74, 
102, 104; Marrow 1991, p. 57. 
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dat aan de riem van deze soldaat hangt en de hondenkoppen op de gouden zetel. Met het 
gebruik van de Franse figuurgroep van Jacquemart de Hesdin weken de Zwedermeesters 
af van de voorkeur van hun Noord-Nederlandse voorgangers. Zij kozen er tot dan toe voor 
het moment af te beelden waarop Pilatus zijn handen wast, een iconografisch detail dat bij 
de Zwedermeesters geen enkele keer voorkomt.14 

In de Judaskus is voor de centrale figuurgroep driemaal dezelfde modeltekening 
gebruikt. De overeenkomsten gaan tot in de kleinste details. In het midden van de 
voorstelling reikt Judas met zijn rechterarm voor Christus langs naar diens linkerschouder 
(afb. 239, 247, 254). Als resultaat van deze beweging komen hun gezichten dicht bij elkaar 
en smelten hun gewaden samen tot een vorm bestaande uit vier kleurvlakken. Door de 
kracht waarmee Petrus het oor van Malchus afslaat, blijft deze laatste achter in een vreemde 
voorovergebogen positie in de rechter benedenhoek. Terwijl de woedende Petrus met een 
expressieve beweging zijn zwaard terug steekt in de schede, reikt Christus zijn hand naar 
Malchus uit om het hevig bloedende oor weer aan te zetten. Deze centrale groep wordt 
vergezeld door enkele soldaten waarvan de man links, met een witte wapperende 
hoofdband en met zijn rug naar de toeschouwer gekeerd, het meest prominent aanwezig is. 
In de Noordelijke Nederlanden circuleerde voldoende voorbeelden waarop de 
Zwedermeesters zich hadden kunnen baseren. Maar in plaats daarvan kozen zij een andere 
weg. In de literatuur is gewezen op de overeenkomsten tussen deze Zwederversie van de 
Judaskus en de miniatuur van Jacquemart de Hesdin in het reeds genoemde Brusselse 
getijdenboek van Jan van Berry.15 Een zekere gelijkenis in de houdingen van Judas en 
Christus en in de wijze waarop hun kleding samenvalt tot één geheel, valt niet te ontkennen. 
Toch blijven aan de hand van de Brusselse miniatuur enkele details uit de Zwederversies 
onverklaard. Zo vertonen Petrus en Malchus geen enkele overeenkomst en ontbreekt er in 
de miniatuur van De Hesdin een belangrijk detail dat in Rotterdam en in Den Haag 133 M 
131 wel aanwezig is: het rieten hek dat als omheining van het hof van Gethsemane dient. 
Dit hekwerk lijkt een typisch Frans en Zuid-Nederlands detail te zijn; in de vroege Noord-
Nederlandse handschriften komt het niet voor en evenmin heb ik Duitse voorbeelden 
kunnen vinden.16 In tegenstelling tot de Brusselse miniatuur is deze rieten omheining wel 
                                                                 
14 Noord-Nederlandse versies waarin Pilatus zijn handen wast: Utrecht, UB, ms. 5 J 26, fol. 219r; Baltimore, 
WAM, ms. W. 185, fol. 49v; Londen, BL, ms. Kings 5, fol. 13. In Berlijn, SBB-PK, ms. Germ. qu. 42, fol. 23v 
krijgt Pilatus een waterschaal aangereikt. 
15 Très Belles Heures du Duc de Berry: Brussel, KB, ms. 11060-1, fol. 168. Utrecht / New York 1989, pp. 74, 102. 
Nijmegen 2005, cat. nr. 49 (fig. a voor kleurenreproductie, Dückers). 
16 De Meester van de Kindsheidscyclus en de Passiemeester schilderden wel een houten of rieten hek rondom  
Gethsemane bij Christus op de Olijfberg (respectievelijk New York, MLM, ms. M. 866, fol. 63v en Utrecht, 
UB, ms. 5 J 26, fol. 193r). Bij de Judaskus in deze twee handschriften ontbreekt een hek echter. In Franse 
handschriften is het hek bij de Judaskus onder meer aanwezig in een getijdenboek van de Meester van Ushaw 
10 uit circa 1400-1415 (New York, MLM, ms. M.259, fol. 18v ) en in een miniatuur van de werkplaats van de 
Meester van de Rohan, uit circa 1415 (Princeton, UL, Garrett 48, fol. 20r). 
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aanwezig bij de Franse Egertonmeester in het getijdenboek van Charles le Noble, ondanks 
dat het daar de figuurgroep volledig omsluit en is voorzien van een toegangspoort (afb. 
276).17 Deze miniatuur heeft nog meer overeenkomstig met de drie versies van de 
Zwedermeesters, zoals de houding van Judas en Christus, de samensmelting van hun 
gewaden, de helmen van de soldaten achterin en zelfs de boom in de achtergrond. De 
soldaat die in de Zwederversies op de rug wordt gezien is bij de Egertonmeester weliswaar 
een slag gedraaid, maar de wapperende slierten van zijn hoofdband zijn duidelijk aanwezig. 
Zowel de Egertonmeester als de Zwedermeesters kozen voor het moment waarop Petrus 
zijn zwaard terug in de schede steekt nadat hij het oor van Malchus afsloeg. Jacquemart de 
Hesdin beeldde daarentegen in zijn Brusselse miniatuur het moment af waarop het oor 
daadwerkelijk werd afgeslagen. Ondanks de overeenkomsten tussen de versies van de 
Zwedermeesters en de Egertonmeester, zijn er ook duidelijke verschillen; de 
modeltekening in de Utrechtse werkplaats volgde niet direct de versie in het getijdenboek 
van Charles le Noble na. Maar ook de Egertonmeester baseerde zijn compositie 
waarschijnlijk op circulerende voorbeeldschetsen. In een getijdenboek van de eveneens 
Franse Bedfordmeesters komt bijvoorbeeld de springende houding van de soldaat op 
precies dezelfde wijze voor.18 De manier waarop de Bedfordmeester Petrus en Malchus 
weergaf, vertoont weer grote overeenkomsten met de drie Zwederminiaturen. Mogelijk 
grijpen de versies van de Egertonmeester, de Bedfordmeester en de Zwedermeesters 
allemaal terug naar een gezamenlijk model, dat tot op heden nog niet is geïdentificeerd.  

De composities waaruit de Passiecycli in groep 1 zijn opgebouwd zijn doorgaans te 
algemeen om een specifieke visuele bron aan te kunnen wijzen. Hun wortels liggen in 
algemene beeldtradities in de Europese kunst en Franse invloeden uit het einde van de 
veertiende of het begin van de vijftiende eeuw. Voor hun nieuwe Passiecyclus in groep 2, 
kozen de Zwedermeesters een andere aanpak. 

Groep 2 
Groep 2 bestaat eveneens uit drie getijdenboeken: Baltimore 168 (afb. 257-263), Sotheby’s 
72 (afb. 264-270) en Den Haag 79 K 2 (afb. 271-275). De cycli in de eerste twee 
handschriften zijn compleet, maar in Den Haag 79 K 2 ontbreken twee miniaturen daarop 
met vrijwel zeker Christus voor Pilatus en de Graflegging.19 Wat direct opvalt is de radicale 
verandering van de centrale figuurgroepen ten opzichte van de eerste groep. Voor de cycli 
in deze tweede groep werkten de Zwedermeesters duidelijk niet meer met dezelfde 

17 Cleveland, MA, ms. 64.40, p. 287. Deze miniatuur werd geschilderd door de Egerton Meester en wordt 
gedateerd circa 1400-1410. Voor dit getijdenboek zie: Wixom 1965; Meiss 1974, p. 385. 
18 Wenen, ONB, ms. Codex 1855, fol. onbekend. 
19 Broekhuijsen 2011, p. 132. In Nijmegen 2005 (cat. nr. 50, Korteweg) staat onjuist vermeld dat de Graflegging 
in Den Haag 79 K 2 zou zijn afgeleid van de Très Belles Heures van hertog Jan van Berry.  
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modeltekeningen. De centrale figuren en elementaire onderdelen, zoals de Geselpaal, de 
zetel van Pilatus of de tombe van Christus, staan niet tegen een gouden of geruite 
achtergrond, maar zijn geplaatst in een interieur of in een landschap tegen een blauwe lucht. 
Deze interieurs en landschappen zijn druk bevolkt met soldaten en omstanders die de 
lijdende Christus begeleiden op weg naar zijn graf, maar die verder geen functie in het 
verhaal hebben.20 Dit maakt de cycli druk en onoverzichtelijk en zorgt dat de centrale 
handeling verder van de toeschouwer af is geplaatst. Het heeft echter ook tot gevolg dat de 
voorstellingen in deze tweede groep veel narratiever zijn, een aspect dat wordt benadrukt 
door de aanwezigheid van enkele banderollen. De Passiecyclus uit deze groep is 
gemoderniseerd, en de Zwedermeesters grepen hiervoor terug naar het werk van een 
nieuwe generatie schilders waarvan de originelen soms slechts enkele jaren eerder waren 
vervaardigd. Sommige van deze composities zijn in hun totaliteit te herleiden naar het werk 
van verluchters uit Parijs en naar het Turijn-Milaangetijdenboek, waarbij ik er van uitga dat 
de desbetreffende miniatuur werd vervaardigd door Jan van Eyck in Den Haag, tussen 
1422-1424. De composities waarvan het niet mogelijk was een specifiek voorbeeld te 
traceren, bevatten sporen van het werk van Franse miniaturisten uit de eerste twee 
decennia van de vijftiende eeuw, zoals de Gebroeders Van Limburg en de 
Boucicautmeesters.  

Afgaande op de nog aanwezige miniaturen bevat groep 2 geen composities die 
totaal van elkaar verschillen, zoals de Graflegging in de eerste cyclus. Alle uitvoeringen van 
een bepaalde iconografie zijn gestoeld op dezelfde modeltekening, maar wel in 
verschillende mate van precisie. Telkens weer blijkt dat in Baltimore 168 de modeltekening 
het nauwkeurigst wordt gevolgd en dat hetzelfde model in Sotheby’s 72 wat ruimer wordt 
geïnterpreteerd. Den Haag 79 K 2 staat standaard het verste van de bron; daar werd de 
compositie soms gereduceerd tot een schim van het origineel. De mate van verwijdering 
van de oorspronkelijke compositie levert helaas geen informatie op over de onderlinge 
datering of de volgorde waarin de drie getijdenboeken zijn gemaakt. Dit komt omdat de 
verluchters steeds teruggrepen op de modeltekening, in plaats van op elkaars versie.21 In 
lijn met het bovengeschetst stramien staat bijvoorbeeld de Judaskus in Baltimore 168 het 
                                                                 
20 Toeschouwers worden vanaf de jaren ’30 vaker door de Zwedermeesters toegevoegd. Marrow (1991, pp. 58-
59) ziet in deze omstanders Eyckiaanse invloeden. Zo beschouwt hij de toeschouwers van het martelaarschap 
van Laurentius in het Egmond Brevier en dat van Lucia in het Greiffenklau-missaal (fol. 180v) als een echo van 
de menigte die aanwezig is bij de Ontdekking van het Kruis in het Turijn-Milaangetijdenboek. Dit motief kan 
ook via Franse wegen bij de Zwedermeesters terecht zijn gekomen; het komt voor Jacquemart de Hesdin en de 
Gebroeders Van Limburg, zoals bij de Onthoofding van Katherina in de Belles Heures (New York, CC, 1954 
(54.1.1), fol. 19v). Voor meer Franse voorbeelden zie Meiss 1974, figs. 369 en 371. 
21 Ditzelfde geldt overigens voor groep 1, waarin over het algemeen weinig sprake is van ontwikkeling. De 
toegevoegde elementen in getijdenboek Rotterdam, zoals het baldakijn aan de troon van Pilatus en het 
landschap in de Judaskus, lijken er op te wijzen dat dit de jongste cyclus uit die groep is. De Rotterdamse Pilatus-
miniatuur is de enige versie waarbij de hondenkoppen op de zetel van Pilatus van De Hesdin zijn overgenomen.  
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dichtstbij het origineel van Jan van Eyck en is de versie in Sotheby’s 72 hiervan een stap 
verder verwijderd (vergelijk afb. 257, 264, 277). In deze laatste staat echter wel het hondje 
op de voorgrond dat rechtstreeks van het model vandaan komt, maar bij Baltimore 168 
ontbreekt.  

De nieuwe cyclus is sterk Frans georiënteerd, maar voor de Judaskus kozen de 
Zwedermeesters de miniatuur van Jan van Eyck (afb. 277).22 De Zwederversies van deze 
miniatuur dateren slechts enkele jaren nadat Van Eyck het origineel vervaardigde en waren 
waarschijnlijk de eerste navolgingen van deze compositie. De tekening die de verluchters 
in bezit hadden was een getrouwe kopie van de Eyckiaanse miniatuur, met daarop zowel de 
figuren als het landschap.  

Voor de Kruisafname en de Graflegging werkten de Zwedermeesters nauwkeurig 
naar modeltekeningen die hun oorsprong vonden in de Parijse miniatuurkunst. Met 
betrekking tot de compositie van de Kruisafname wordt in The Golden Age of Dutch 
Manuscript Painting over de miniatuur in Baltimore 168 opgemerkt dat er waarschijnlijk 
een Franse bron aan ten grondslag ligt, en dat de versie in Den Haag 79 K 2 grote 
overeenkomsten vertoont met de versie van De Hesdin in het Brusselse getijdenboek van 
Jan van Berry.23 Hoewel er overeenkomsten zijn met de miniatuur van De Hesdin, werd er 
blijkbaar niet opgemerkt dat de compositie van de Zwedermeesters afkomstig is uit 
mogelijk het beroemdste handschrift ter wereld: de Très Riches Heures van de Gebroeders 
Van Limburg, uit circa 1413-1416 (afb. 278).24 Hoewel de Gebroeders Van Limburg zich 
bedienden van composities die afkomstig waren van Jacquemart de Hesdin en de Italiaanse 
kunst, is het onmiskenbaar dat de Zwedermeesters een tekening naar het werk van de 
broers in handen hadden. De overeenkomsten zijn duidelijk in de handen om de borst van 
Christus, zijn buik met de contouren van zijn lies, de wijze waarop het bloed naar beneden 
sijpelt via het kruis tot aan Maria Magdalena en de houding en kleding van de mannen die 
Christus van het kruis af laten glijden terwijl zij zich goed aan het hout vasthouden. Het 
lichaam van Christus hangt vormeloos en zwaar voorover, terwijl zijn beide voeten nog zijn 
vastgenageld aan de lange zijde van het kruis. Jozef van Arimathea staat met bedekte armen 
gereed om het dode lichaam op te vangen. Achter hem in de groep toeschouwers, reikt 
Johannes de Evangelist met uitgestrekte armen eveneens naar Christus. Mogelijk werd er 
wegens ruimtegebrek, of om de voorstelling overzichtelijk te houden, voor gekozen enkele 

                                                                 
22 Turijn, BN, ms. K.IV. 29, fol. 24r. Deze miniatuur is verloren gegaan bij een brand in de bibliotheek van Turijn 
in 1904. Dit voorbeeld werd in de literatuur al vaak aangehaald. Utrecht / New York 1989, p. 105; Marrow 
1991, p. 57; Cardon 2002, p. 335; Van Egmond 2012, p. 33. Over de toeschrijving, lokalisatie en datering van 
deze miniatuur is nog discussie gaande (zie recentelijk nog Krinsky 2014). 
23 Utrecht / New York 1989, pp. 109, 116. Voor een reproductie van de Kruisafname van het Brusselse 
getijdenboek (Brussel, KB, ms. 11060-61, p. 194): Meiss 1974, fig. 495. 
24 Chantilly, MC, ms. 65, fol. 156v. 
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figuren achterwege te laten.25 De groepen aan weerszijden van het kruis bleven echter 
grotendeels intact. Maria’s houding wijzigde licht, maar zij wordt net als in het origineel 
ondersteund door de vrouw die achter haar staat. Maria Magdalena heeft zich onder aan 
het kruis geworpen, en omarmt het hout, terwijl haar lange goudblonde lokken over haar 
rug golven. Ondanks dat de houding, de plooival en het kleurgebruik hier getrouw is 
gevolgd, heeft de Zwederverluchter zijn model verkeerd geïnterpreteerd. In de Très Riches 
Heures klemt Maria Magdalena haar rode kleed onder haar arm, waardoor de stof opbolt. 
In getijdenboek Baltimore 168 draagt zij haar kleed over haar schouder en is de bolling 
vervangen door een gouden vorm waarvan niet duidelijk is wat de verluchter ermee voor 
ogen had (afb. 262). De groep vrouwen aan de rechterkant is door de verluchter gewijzigd 
in een groep mannen. Alleen de voorste vrouw van de groep bleef gehandhaafd, maar zij 
werd wel aangepast aan de Zwederstijl. Haar belangrijkste functie in deze scène bleef 
gewaarborgd: zij is nog steeds de bewaarster van de nagels van het kruis. De Kruisafname 
in Sotheby’s 72 is een stap verder van de bron verwijderd (afb. 269). De belangrijkste 
groep, Christus en de drie mannen die hem van het kruis aftillen, bleef ongewijzigd. In de 
groep links ontbreken de uitgestrekte armen van Johannes; hij kijkt nu roerloos toe hoe 
anderen zich om het lichaam van Christus bekommeren. In de rechtergroep worden de 
nagels van het kruis niet meer vastgehouden door de vrouw vooraan, maar liggen deze op 
de grond. Maria Magdalena werd veranderd in een man die een vergelijkbare positie 
aanneemt, maar nu achter het kruis is geplaatst. De Kruisafname in Den Haag 79 K 2 staat 
zo ver van de bron verwijderd dat alleen Christus en de drie mannen die hem van het kruis 
tillen nog aan de versie van de Gebroeders Van Limburg herinnert (afb. 275). 

In de wetenschap dat de Zwedermeesters een rijk scala aan modeltekeningen naar 
de Gebroeders Van Limburg bezaten, zou de Graflegging uit de tweede groep gemakkelijk 
kunnen worden aangezien als een navolging van de miniatuur in de Belles Heures (afb. 
279).26 Er zijn overeenkomsten in de diagonale positie van de tombe, de kleding van de 
man voor de kist, de gouden beurs en kleding van Nikodemus en de wijze waarop Maria de 
arm van haar zoon kust. Er zijn echter ook enkele belangrijke verschillen. Het hoofd van 
Christus valt de andere kant op, waardoor Nikodemus achter hem over zijn linkerschouder 
kijkt. Nikodemus houdt het lichaam van Christus met blote handen vast in plaats van hen 
te bedekken met een doek. De mannen met de zalfpot staan bij de Gebroeders Van 
Limburg achter de kist, maar zijn bij de Zwedermeesters meer naar voren geplaatst. Tevens 
ontbreekt een van de meest kenmerkende figuren uit de Franse compositie: Maria 
Magdalena die als uiting van rouw aan haar haar trekt. Deze verschillen lijken klein, maar 
                                                                 
25 De kinderen die bij de Gebroeders Van Limburg onderaan het kruis zitten, ontbreken bij de Zwedermeesters. 
Zij schilderden wel twee kinderen als repoussoir in de Kruisdraging in Baltimore 168, fol. 85v (afb. 260). Dit 
zijn de enige twee seculiere kinderen in het Zwedercorpus, wat een relatie met de modeltekening van de Très 
Riches Heures aannemelijk maakt.  
26 New York, CC, 1954 (54.1.1), fol. 152r. 



Casus 3 

200 

maken het mogelijk de bron van de Graflegging uit groep 2 specifieker vast te stellen: 
Baltimore 168 blijkt niet geschilderd te zijn naar de Belles Heures, maar naar de compositie 
van de Franse Seilernmeester in het Seilerngetijdenboek (afb. 280).27 Hoewel het 
Seilerngetijdenboek in het verleden als een product van de Gebroeders Van Limburg werd 
beschouwd, worden de miniaturen tegenwoordig toegeschreven aan een verluchter die 
mogelijk bij de broers in het atelier werkzaam was. De gelijkenis met de Belles Heures is dan 
ook niet verwonderlijk. Maar waar Christus in de Belles Heures zijn hoofd naar rechts 
kantelt, volgen de Zwedermeesters de Seilernmeester die het hoofd van Christus recht 
vooruit schilderde. Als gevolg hiervan kijkt Nikodemus nu over de rechterschouder van 
Christus, terwijl hij zijn handen uit respect bedekt met een witte doek.  

De versie van de Zwedermeesters vertoont ook enkele afwijkingen ten opzichte 
van de Franse miniatuur. Zo schilderde de Seilernmeester de man, die ter hoogte van de 
benen van Christus de lijkwade vasthoudt, als een geestelijke met tonsuur. De 
Zwedermeesters veranderden hem in een gefortuneerde oude man met gouden kleding en 
hoofddeksel, die geïdentificeerd kan worden als Jozef van Arimatea.28 In het landschap 
verdween het galgenveld met de goede en slechte moordenaars en de zelfmoord van Judas. 
In plaats daarvan staat de centrale figuurgroep voor het kruis waarvan de Christus zojuist is 
afgenomen. Door dit kruis prominent op de voorgrond te plaatsen, creëerden de 
Zwedermeesters een visuele eenheid met de Kruisiging en de Kruisafname in dezelfde 
cyclus (zie fig. 2). Het kasteel aan de rechterkant komt op beide miniaturen voor, maar de 
overeenkomsten zijn te algemeen om een connectie te veronderstellen. Het valt dan ook 
niet met zekerheid te zeggen of de tekening die de Zwedermeesters in bezit hadden 
uitsluitend de figuren bevatte of tevens kenmerken van het landschap. De vorm van de 
rotsen vertonen weliswaar gelijkenissen, maar landschappen zijn bij de Zwedermeesters 
doorgaans Frans georiënteerd. 

Composities die niet in hun totaliteit zijn terug te leiden naar een specifiek model, 
bevatten wel onderdelen die voort lijken te komen uit dezelfde generatie Franse 
kunstenaars. De Zwedervarianten van de Kruising in groep 2 naderen meerdere 

27 Het Seilern-getijdenboek bevond zich in de privécollectie van graaf Seilern (huidige verblijfplaats onbekend). 
Het handschrift is niet gefolieerd. De datering van het handschrift is niet duidelijk en varieert. Meiss (1974, pp. 
238 en 330) gaat uit van een datering van na 1415. Karel Boon (1958, p. 375) merkt de overeenkomsten tussen 
de Grafleggingen in Baltimore 168 en het Seilern-getijdenboek op (toen nog het d’Ailly getijdenboek uit de 
Rothschild Collectie). Hij schrijft de laatste echter toe aan de Gebroeders Van Limburg. Modeltekeningen naar 
de Seilernmeester circuleerden in de Zuidelijke Nederlanden (Farquhar 1987, pp. 46-49; Gifford 1987, p. 95-
97). 
28 De geestelijke die bij de Seilernmeester over zijn schouder kijkt, is overgenomen van de miniatuur met Het 
wonder van Diocrès van de Gebroeders Van Limburg in de Belles Heures (New York, CC, 1954 (54.1.1), fol. 
94v). In de Graflegging van de Gebroeders Van Limburg is deze afwezig. Het feit dat de Seilernmeester 
elementen uit het werk van de Gebroeders Van Limburg overnam wordt als aanwijzing gezien dat hij in hun 
werkplaats werkzaam was. Meiss 1974, p. 238, figs. 632 en 467. 



De Passiecyclus 

201 

Kruisigingen van de Boucicautmeesters en de Bedfordmeester.29 De Geseling in Baltimore 
168 is ten opzichte van de variant uit de eerste groep een stuk interessanter gemaakt door 
de toevoeging van omstanders en beulen met een grote variëteit in houdingen en aan 
martelwerktuigen (afb. 259, 266, 272). Bij de Geseling in Baltimore 168 valt de roze 
diafragmaboog op door zijn vreemde vorm en felle kleur (afb. 259). De ronde boog bespant 
het beeldvlak driekwart en maakt aan de linkerkant een vreemde knik naar achteren; de 
hoek die daardoor ontstaat is aan de bovenkant opgevuld door een egaal blauw vlak. Op 
het hoekpunt bevindt zich een aanzet tot een pilaar, maar deze stopt bij het kapiteel en de 
bijbehorende zuil ontbreekt. Het kapiteel is versierd met een beeld op een sokkel. Deze 
vreemde constructie wordt begrijpelijk door een vergelijking met de Geseling van 
Gebroeders Van Limburg in de Très Riches Heures (afb. 281).30 Daar vindt de handeling 
plaats in een half open ruimte die wordt afgebakend door een bogenstructuur met ranke 
zuilen. De gevel loopt in een hoek; de rechterboog loopt parallel aan het beeldvlak maar de 
linker boog loopt naar achteren. Dit verklaart de vreemde hoek in Baltimore 168. Achter 
de figuren bevinden zich nog twee zuilen die voortkomen uit een, uit blauwe baksteen 
opgetrokken, ribgewelf. Waar de Gebroeders Van Limburg de voorste zuil als geselpaal 
kozen, gebruikten de Zwedermeesters de achterste. De voorste zuil, die tot het roze 
diafragma behoort, werd hierdoor overbodig. Om het beeldvlak niet te blokkeren eindigt 
deze pilaar bij de Zwedermeesters net onder de kapiteel. Bij de Gebroeders Van Limburg 
staan bovenop de zuilen twee beelden witte beelden, die de Zwedermeester vertaalde naar 
een heiligenbeeld op het kapiteel. In Sotheby’s 72 is de vreemde knik in het diafragma 
gecorrigeerd en loopt de bovenkant volledig parallel aan het beeldvlak (afb. 266). Het 
diafragma loopt echter nog steeds in twee bogen, inclusief het pilaarloze kapiteel met een 
mannelijk heiligenbeeld. In getijdenboek Den Haag 79 K 2 is voor de architectuur een 
totaal andere koers gekozen (afb. 272). 

Slechts één miniatuur overleefde de radicale breuk met groep 1: de 
Zwedermeesters bleven bij Christus voor Pilatus trouw aan de figuurgroep van Jacquemart 
de Hesdin. Desondanks is ook hier een duidelijke breuk met de oude compositie 
bewerkstelligd door de figuurgroep in een interieur te plaatsen en met meerdere figuren uit 
te breiden. Christus wordt nu daadwerkelijk door een menigte in een paleis voor Pilatus 
geleid. In Baltimore 168 heeft dit paleis het uiterlijk van een roze kamer met grote ramen 
en een houten balkenplafond (afb. 258). Aan de linkerkant maakt de muur een hoek. Uit 
een vergelijking met de miniatuur met de Dodenmis op fol. 166v in hetzelfde getijdenboek, 
blijkt dat dit roze interieur eveneens onder Franse invloed tot stand kwam. Deze Dodenmis 

                                                                 
29 Voorbeelden van de Boucicautmeesters zijn: Parijs, MJA, ms. 2, fol. 105v of Parijs, BM, ms. 469, f. 110r. 
Voorbeelden in de Bedford-stijl: Parijs, BA, ms. 623, fol. 213 A of Londen, BM, ms. Add. 18850, fol. 144r. 
30 Très Riches Heures: Chantilly, MC, ms. 65, fol. 144r. Een soortgelijke structuur wordt gebruikt in de Geseling 
in getijdenboek Den Haag, KB, ms. 135 E 36, fol. 87v. 
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speelt zich namelijk af in een vergelijkbaar interieur en is gebaseerd op een compositie van 
de Boucicautmeesters, die zo’n 15 jaar na Jacquemart de Hesdin in Parijs werkzaam waren 
(afb. 190-191).31 Christus voor Pilatus in getijdenboek Baltimore 168 is dus een Franse 
figuurgroep uit circa 1400, geplaatst in een interieur gebaseerd op Franse modellen uit circa 
1420, maar geschilderd door Noord-Nederlandse miniaturisten rond 1435. 
 
Datering en werkplaatspraktijken 
De bovenstaande indeling in twee groepen kwam louter tot stand door overeenkomsten in 
de compositie. Helaas is geen enkele van de getijdenboeken exact gedateerd. In hoofdstuk 
2 werd een globaal chronologisch overzicht van het corpus gegeven, dat grotendeels 
overeenkomt met de dateringen die in The Golden Age op grond van stilistische 
ontwikkeling in de miniaturen en de randdecoratie werden gevormd. De gehanteerde 
dateringen vallen grofweg samen met bovenstaande indeling in twee groepen. Twee 
handschriften in groep 1 worden circa 1420-1430 gedateerd. Het derde handschrift in de 
groep, getijdenboek Baltimore 188, bevat een paastabel die begint in het jaar 1435. Ten 
opzichte van de andere twee boeken in de groep is deze datering relatief laat.32 Naar mijn 
mening zorgt een stilistische vergelijking van de gehistorieerde initialen in dit getijdenboek 
met de rest van het Zwedercorpus dat een vroegere datering van circa 1425-1430 beter bij 
dit handschrift past. Deze vroegere datering lijkt te worden ondersteund door de gebruikte 
variant van de Passiecyclus. De late datering van de Paastabellen doet hier niets aan af; 
nieuw paleografisch en codicologisch onderzoek wijst uit dat deze mogelijk niet bij het 
oorspronkelijke handschrift horen, aangezien ze zijn geschreven door een andere kopiist 
dan de rest van het handschrift.33 Doordat zij zijn geschreven op een apart katern kunnen 
ze gemakkelijk op een later tijdstip voor de kalender zijn toegevoegd. Met de herziende 
datering voor getijdenboek Baltimore 188 kan worden geconcludeerd dat de 
Zwedermeesters de Passiecyclus uit groep 1 gebruikten in hun vroegste getijdenboeken uit 
circa 1420-1430. 

De handschriften uit groep 2 worden aan de hand van stijlontwikkeling doorgaans 
later gedateerd dan die uit groep 1. Voor Den Haag 79 K 2 en Baltimore 168 worden in de 
literatuur respectievelijk de dateringen 1430-1435 en 1435-1440 gehanteerd.34 De Franse 

                                                                 
31 Deze miniatuur bevindt zich in het getijdenboek van Etiènne Chevalier uit circa 1420 (Londen, BM, ms. Add. 
16997, fol. 119v. Utrecht / New York 1989, p. 116; Marrow 1991, p. 57. Kleurenreproductie van Rotterdam 
2012, p. 157). De Zwedermeesters schilderden vaker naar werk van de Boucicautmeesters, zoals de Presentatie 
in de tempel (zie casus 2). 
32 Het handschrift wordt circa 1435 gedateerd in Baltimore 1949, cat. nr. 122; Wieck 1988, cat. nr. 108; 
Aantekeningen Marrow. Volgens Boot (1985, pp. 272-274) is het handschrift geschreven in de vroege 
vijftiende-eeuw. 
33 Met dank aan Jos Biemans om dit vast te stellen.  
34 Utrecht / New York 1989, cat. nrs. 34 en 37. 
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composities die in deze cyclus worden gebruikt zijn ook later te dateren dan die uit groep 
1, zo tussen circa 1415-1420. Jan van Eyck schilderde waarschijnlijk zijn Judaskus in Den 
Haag tussen 1422-1424. Voordat een model een plek in het repertoire van een andere 
kunstenaar veroverd kunnen er gemakkelijk enkele jaren overheen gaan, zeker als het een 
tekening betreft die vanuit Frankrijk naar de Noordelijke Nederlanden moest reizen. 
Getijdenboek Sotheby’s 72 wordt in de literatuur iets vroeger gedateerd dan de overige 
twee handschriften in deze groep, zo rond 1425-1430.35 Met zo weinig aanknopingspunten 
voor een exacte datering, en de vervaardiging van de handschriften zo kort op elkaar, is het 
moeilijk hier een harde uitspraak over te doen. Desondanks lijkt het mij mogelijk aan de 
hand van dit modellenonderzoek de datering van dit getijdenboek iets aan te scherpen. 
Zoals blijkt uit het onderzoek naar de Presentatie in de tempel, besproken in casus 2, lijkt 
het er sterk op dat de Zwedermeesters na de intrede van een nieuw model de oude 
compositie afdankten. De rigoureuze verandering tussen de twee groepen geeft aanleiding 
te denken dat dit met de Passiecyclus niet anders is gegaan. Met die kennis zou 
getijdenboek Sotheby’s 72 na de handschriften van groep 1 gedateerd moeten worden en 
is een datering van circa 1430 waarschijnlijker dan circa 1425. 

Een uitspraak over de verhouding van de Zwolle-groep en de Bressanone-groep 
naar aanleiding van dit onderzoek naar de Passiecycli wordt bemoeilijkt doordat geen een 
van de cycli aan de Zwolle-groep kan worden toegeschreven. De verluchter van 
getijdenboek Rotterdam is niet met zekerheid vast te stellen en over de positie van de 
verluchter van getijdenboek Baltimore 188 ten opzichte van de overige Zwedermeesters 
kan geen uitspraak worden gedaan. De overige vier Passiecycli zijn geschilderd door de 
Bressanone-meester zelf (Den Haag 133 M 131 en Den Haag 79 K 2) of door verluchters 
uit zijn subgroep. Hoewel een cyclus uit de Zwolle-groep ontbreekt, schilderde de 
Bressanone-meester de Passiereeks in Den Haag 133 M 131 waarschijnlijk tijdens zijn 
leertijd of onder directe invloedssfeer van de Zwolle-groep.36 De overgang van cyclus 1 naar 
cyclus 2 was rigoureus en een bewuste beslissing. Bij vernieuwingsdrang had het vervangen 
van één of enkele voorstellingen door composities uit de directe artistieke omgeving 
voldoende kunnen zijn. In plaats daarvan werd weloverwogen gekozen voor een nieuwe 
‘huisstijl’, door het gebruik van nieuwe modellen van de befaamde Jan van Eyck en de 
nieuwste mode uit Parijs. De datering van de handschriften wijst er op dat deze beslissing 
waarschijnlijk rond 1430 of wellicht iets eerder plaatsvond, een moment waarop de 
Bressanone-meester zich waarschijnlijk al geruime tijd als zelfstandig verluchter had 
gevestigd. Dat de drie versies van de nieuwe cyclus ieder door een andere verluchter binnen 

                                                                 
35 Utrecht / New York 1989, cat. nr. 31 en Sotheby’s 2000. Marrow (1991, p. 57 noot 21) beschouwt de 
Sotheby’s 72 als een tussenstap tussen de sobere versies in Rotterdam en de uitgebreide composities in 
Baltimore 168. Deze opvatting heeft mogelijk de vroegere datering van het handschrift beïnvloed. 
36 Zie hiervoor hoofdstuk 3, ‘Relatie tussen de verluchters’. 



Casus 3 

204 

de Bressanone-groep werd vervaardigd, duidt erop dat zij contact met elkaar onderhielden. 
Dit onderschrijft het bestaan van deze stilistische subgroep: er werd blijkbaar gezamenlijk, 
of door een leidinggevende miniaturist, besloten om voor de Passiecyclus rond 1430 een 
nieuwe beeldtaal aan te nemen. 


