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Tronies, baardmannen en hondenkoppen

Noord-Hollandse boekdecoratie uit derde-orde-conventen
aangesloten bij het Kapittel van Utrecht (ca. 1430-1480)

Margriet Hülsmann
Vrije Universiteit Amsterdam, 17 december 2009

Een Gulden legende van 1450
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt onder signatuur 73 D 9 een omvangrijk
handschrift bewaard dat voorzien is van fraaie penwerkdecoratie (hierna: HS 1). Het
handschrift bevat de tweede helft van een Zuid-Nederlandse vertaling van de Legenda aurea, 
de bekende verzameling heiligenlevens die tussen 1263 en 1273 in Noord-Italië werd 
samengesteld door de dominicaan Jacobus de Voragine als de Vitae sanctorum en al spoedig 
grote bekendheid kreeg als de ‘Gulden legende’. Vanwege de vele levens van martelaren
werd het boek ook dikwijls aangeduid met de benaming Passionael. De heiligenlevens zijn 
geordend conform de heiligenfeesten van het kerkelijk jaar en worden afgewisseld door 
enkele verhandelingen over kerkelijke hoogtijdagen.

Het handschrift bevat een colofon waaruit blijkt dat het boek werd geschreven in het 
Sint-Paulusconvent in Amsterdam, een gemeenschap van broeders tertianen die de Derde 
Regel van St. Franciscus onderhielden. De kopiist, broeder Peter, priester in dit convent, 
voltooide het afschrijven van de tekst op 20 augustus 1450.  Het colofon bevat geen 
informatie over de herkomst van de decoratie, het zogenoemde tronie-penwerk. De naam 
van deze specifieke decoratiestijl verwijst naar een markant motief dat veelvuldig 
voorkomt, namelijk een (meestal wat ongure) mannenkop en profil in een cirkelvormige 
omlijsting met een diameter van ongeveer zeven tot veertien millimeter. Wat betreft de 
versiering kan derhalve slechts worden vastgesteld dat deze omstreeks 1450 of enige tijd 
later tot stand kwam, en dat de werkzaamheden óf in het Sint-Paulusconvent óf op een 
andere locatie plaatsvonden.

De onderzoeksvraag en het onderzoeksmateriaal
In 1981 maakte ik een uitgebreide codicologische beschrijving van HS 1 en stuitte daarbij op 
het probleem dat het handschrift geen concrete informatie bevat over de herkomst van het 
tronie-penwerk. Voor de gedetailleerde beschrijving die ik voor ogen had, achtte ik het 
echter van belang dat de versiering van het handschrift zo nauwkeurig mogelijk werd
gedateerd en gelokaliseerd. De vraag drong zich dan ook op in hoeverre nader onderzoek 
meer duidelijkheid zou verschaffen, enerzijds over de plaats van herkomst van het tronie-
penwerk en anderzijds over het tijdvak waarbinnen deze specifieke decoratiestijl werd
vervaardigd. Deze vraag vormde de aanleiding voor het hier gepresenteerde onderzoek.
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In de loop van het onderzoek werd de oorspronkelijke onderzoeksvraag vanwege een
veel bredere opzet aangepast. In eerste instantie was het onderzoek gericht op de datering 
en de lokalisering van het tronie-penwerk in HS 1 aan de hand van de vraag wanneer de 
penwerkdecoratie werd aangebracht en of dit in het Sint-Paulusconvent in Amsterdam 
gebeurde of elders. Naar aanleiding van diverse tussentijdse resultaten werd de 
onderzoeksvraag ten slotte als volgt geformuleerd: ‘In hoeverre kan op grond van 
kwantitatief vergelijkend onderzoek een antwoord worden gegeven op de vraag of het 
tronie-penwerk wel of niet afkomstig is uit het Sint-Paulusconvent in Amsterdam, en welke 
is de relatie tussen deze specifieke decoratiestijl en de diverse verwante soorten 
penwerkdecoratie?’

De opbouw van het proefschrift
In de verslaglegging staan de stilistische kenmerken van tronie-penwerk en verwante 
penwerkvarianten centraal. Aan de hand van deze kenmerken is het penwerk 
onderverdeeld in groepen. Behalve de kunsthistorische benadering met behulp van de 
stilistische analyse komen ook codicologische aspecten van de desbetreffende handschriften 
aan de orde, die bruikbare aanknopingspunten vormen voor de lokalisering.

Allereerst wordt een beschrijving gegeven van het decoratieprogramma in HS 1, 
gevolgd door een stilistische analyse van de kenmerken van het tronie-penwerk. De 
resultaten hiervan vormen de basis voor verder onderzoek naar deze specifieke
decoratiestijl (hoofdstuk 2). Daarna volgt een hoofdstuk waarin de handschriften met tronie-
penwerk van omstreeks 1445-1460 aan de orde komen. Op grond van bepaalde verschillen 
is de decoratie ingedeeld in de zogenoemde kerngroep en nevengroep, waarvan in twee 
tabellen een overzicht wordt gegeven (hoofdstuk 3). Door de afwezigheid van concrete 
aanwijzingen voor de lokalisering van deze handschriften – afgezien van het colofon in HS 1 
waarin vermeld staat wanneer het afschrijven van de tekst voltooid werd – werd het 
onderzoek uitgebreid naar handschriften met zogeheten ‘voorlopers’ van tronie-penwerk. 
Tot deze groep behoort onder meer een handschrift dat in 1434 in het Sint-Paulusconvent in 
Amsterdam werd geschreven. Naar aanleiding van deze Amsterdamse herkomst en 
vanwege het feit dat meerdere handschriften met penwerkdecoratie van de kerngroep en de 
nevengroep in het bezit zijn geweest van derde-orde-conventen die de Derde Regel van 
St. Franciscus onderhielden, wordt aansluitend ingegaan op de centrale (bestuurlijke) 
positie die het Sint-Paulusconvent innam binnen het Kapittel van Utrecht, de vereniging 
van derde-orde-conventen van St. Franciscus in het bisdom Utrecht. Bij deze 
kloostervereniging waren enkele broederconventen en een relatief groot aantal 
zusterconventen aangesloten, die voornamelijk in het westelijk deel van de Noordelijke 
Nederlanden waren gevestigd (hoofdstuk 4).

Behalve het penwerk van de kerngroep en de nevengroep en het penwerk dat tot de 
voorlopers wordt gerekend, werd ook penwerkdecoratie opgespoord die enerzijds een 
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duidelijke verwantschap met tronie-penwerk vertoont en anderzijds bepaalde verschillen te 
zien geeft die mijns inziens wijzen op een gelijktijdige of latere stijlontwikkeling op een 
andere locatie. Deze zienswijze is gebaseerd op de veronderstelling dat stijlinvloeden van 
buitenaf zich vermengd hebben met stijlkenmerken van tronie-penwerk. In de eerste plaats 
wordt daarbij gedacht aan een Haarlemse herkomst, mogelijk het mannenconvent Sint-
Anthonius Boomgaard, eveneens aangesloten bij het Kapittel van Utrecht, waar, voor zover 
bekend, tweemaal een jaarlijkse generaal-kapittelvergadering heeft plaatsgevonden
(hoofdstuk 5). Andere aanknopingspunten wijzen in de richting van Hoorn (Sint-
Pietersdal), het Oude Convent in Weesp en een Utrechtse herkomst. Een mogelijke 
verklaring voor de stijlverwantschap kan zijn dat de verspreiding verliep langs de lijn van 
derde-orde-conventen voor broeders tertianen, die met name op het bestuurlijke vlak 
onderlinge contacten onderhielden en waarschijnlijk ook op het gebied van de 
boekproductie. Ook zijn er sterke vermoedens dat priesters, die in Amsterdam waren 
opgeleid, bij bepaalde vrouwenconventen als biechtvader waren gestationeerd en daar 
boeken schreven. Een bewijs hiervoor is te vinden in handschriften die geschreven werden 
door Petrus Zwaninc, priester en socius (assistent) van de biechtvader in het Oude Convent 
in Weesp (hoofdstuk 7).

Vanuit codicologisch oogpunt wordt de aandacht gericht op de relatief grote groep
Middelnederlandse getijdenboeken, gebedenboeken die qua tekst niet geheel identiek zijn, 
maar wel vergelijkbaar. Deze groep handschriften werd onderzocht op zogenoemde 
‘kopieerkenmerken’. Relevante kopieerkenmerken werden gevonden in de doorlopende 
reeks heiligennamen in de geheel gevulde heiligenkalender die geschreven werd voor 
gebruik in het bisdom Utrecht (hoofdstuk 6). Andere mogelijke aanknopingspunten voor de 
lokalisering van een handschrift zijn bepaalde boektechnische aspecten, zoals de 
kamliniëring, het schrift, de lay-out van de schriftspiegel in verband met de plaatsing van 
de initialen van verschillende grootte in Middelnederlandse getijdenboeken, en tenslotte de 
boekband (hoofdstuk 8). Als sluitstuk van het algehele productieproces kan de boekband 
overigens op een later tijdstip op een geheel andere plaats vervaardigd zijn.

In de eindconclusie wordt een samenvatting gegeven van de resultaten die het 
interdisciplinaire onderzoek naar de herkomst van het tronie-penwerk heeft opgeleverd 
(hoofdstuk 9).

Resultaten van het onderzoek
De datering van HS 1 kon op grond van twee handschriften met overeenkomstige 
penwerkdecoratie van de kerngroep worden vastgesteld (Oldenburg, Landesbibliothek, 
Cim.I.79; Cambridge, Queens’ College, Ms. 50). De decoratie werd waarschijnlijk kort na de 
voltooiing van de tekst aangebracht, en mogelijk zelfs al tijdens het kopieerproces. De 
genoemde twee handschriften dateren uit 1447 respectievelijk 1453. De grote gelijkenis 
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tussen de versiering in deze twee handschriften en die in HS 1 maakt een datering van het 
tronie-penwerk in HS 1 in 1450 of kort daarna zeer aannemelijk.

Wat betreft de lokalisering vormde het colofon in HS 1 het enige aanknopingspunt, 
ook nadat de overige handschriften met tronie-penwerk op eventuele aanwijzingen waren 
onderzocht. Gegevens over de herkomst werden in geen enkel handschrift aangetroffen, 
noch in de overige veertien handschriften met penwerkdecoratie van de kerngroep, noch in 
de achttien handschriften met penwerkdecoratie van de nevengroep. Wel kon worden 
vastgesteld dat twee van de 32 handschriften door een mannelijke kopiist werden 
geschreven. Daarnaast zijn er diverse aanwijzingen die iets meedelen over de plaats van 
bestemming. De meeste wijzen naar Amsterdam, en meer in het bijzonder naar 
vrouwenconventen in deze stad die de Derde Regel van St. Franciscus onderhielden. Uit de 
heiligenlitanie in vooral Middelnederlandse getijdenboeken bleek dat deze handschriften 
waarschijnljjk dikwijls werden geschreven voor gebruik in een religieus milieu. De naam 
van St. Nicolaas, de patroonheilige van de stad Amsterdam, neemt ook enkele malen een 
prominente plaats in, soms in de litanie en soms in een smeekbede tot deze heilige. Op 
grond van het voorgaande werd de voorzichtige conclusie getrokken dat de handschriften 
met tronie-penwerk dikwijls bestemd waren voor gebruik in het religieuze milieu van de 
Derde Orde van St. Franciscus en dat de boeken waarschijnlijk (voornamelijk) door 
mannelijke kopiisten werden geschreven. 

Teneinde meer lokaliseringsgegevens te verkrijgen werd het onderzoeksmateriaal 
uitgebreid met gedecoreerde handschriften uit de gehele regio Noord-Holland en werd 
naast stilistisch en diepgaand (kwalitatief) codicologisch onderzoek tevens kwantitatief 
vergelijkend onderzoek verricht. Het laatstgenoemde gebeurde met name aan de hand van 
zo’n tweehonderd Middelnederlandse getijdenboeken in de vertaling van Geert Grote 
(1340-1384), de ‘grondlegger’ van de hervormingsbeweging die bekend staat als de 
Moderne Devotie. 

Het onderzoeksmateriaal werd vanuit diverse invalshoeken bestudeerd om inzicht te 
krijgen in de verschillende aspecten van het boekproductieproces en in de onderlinge 
relaties tussen de handschriften, aan de hand van de vraag welke kenmerken gelijk zijn en 
welke verschillend. Diverse tekstvarianten van de volle ‘Utrechtse’ heiligenkalender bleken 
een belangrijk houvast te bieden voor de lokalisering, enerzijds op grond van de specifieke 
reeks heiligennamen en anderzijds op grond van bepaalde schrijffouten die op lokaal 
niveau bij herhaling werden gekopieerd.

Terwijl diverse aspecten van de handschriften kwantitatief werden onderzocht, werd 
ook het stilistische onderzoek voortgezet. In de loop van het onderzoek kwam de kring van 
derde-orde-conventen steeds meer in beeld als het milieu waar penwerkdecoratie in tronie-
stijl werd vervaardigd. In de meest brede zin omvat deze stijlgroep zowel vroege varianten 
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(de voorlopers) als diverse contemporaine varianten en penwerkdecoratie met later
ontwikkelde stijlkenmerken. 

Zes handschriften met relatief vroeg penwerk van omstreeks 1430-1445, de 
zogenaamde voorlopers, ondersteunen de conclusie dat tronie-penwerk een duidelijke 
relatie heeft met de kring van derde-orde-conventen. Eén van deze handschriften bevat een 
colofon waaruit blijkt dat het boek in 1434 in het Amsterdamse Paulusconvent werd 
geschreven door broeder Johannes Doevonis de Scoerl. Een ander handschrift, een rituale
met de orde van dienst bij het opnemen van de broeders en zusters in de Derde Orde van 
St. Franciscus, werd geschreven in 1440. Dit handschrift vormt door de eenvoudige 
uitvoering van het boek een tamelijk ‘hard’ bewijs dat het penwerk binnen de kring van 
derde-orde-conventen tot stand kwam, en – mede gezien de Latijnse tekst – zeer 
waarschijnlijk in een mannenconvent. Daarbij is tevens van belang te vermelden dat het 
Sint-Paulusconvent een centrale, bestuurlijke rol vervulde binnen het Kapittel van Utrecht, 
de kloostervereniging waarbij een groot aantal derde-orde-conventen was aangesloten. 

Bij de inventarisatie van vijftiende-eeuwse, gedecoreerde handschriften uit de regio 
Noord-Holland was gebleken dat diverse penwerkvarianten een meer of minder grote 
verwantschap met tronie-penwerk vertonen. Het leek van belang ook deze groep 
handschriften bij het onderzoek te betrekken, temeer daar het vermoeden was gerezen dat 
er contacten bestonden tussen het Amsterdamse Paulusconvent en het Haarlemse convent 
Sint-Anthonius Boomgaard, niet alleen op het bestuurlijke vlak binnen het Kapittel van 
Utrecht – hetgeen met zekerheid kan worden vastgesteld –, maar mogelijk ook op het 
gebied van de handschriftelijke boekproductie. 

Een groep handschriften werd geselecteerd, waarvan de penwerkdecoratie werd 
ingedeeld in de Haarlemse groep. Eén van de stijlvarianten van deze groep, het 
zogenoemde Providence-penwerk (genoemd naar een getijdenboek in Providence, Rhode 
Island, Brown University, John Hay Libray, 1400? C 28b), vertoont in de structuur van de 
versiering een zodanige overeenkomst met tronie-penwerk dat gesteld mag worden dat 
deze stijl onder invloed van tronie-penwerk tot ontwikkeling kwam. Deze beïnvloeding zou 
erop kunnen wijzen dat de verluchter die het Providence-penwerk vervaardigde, in nauw 
contact stond met de werkplaats waar het tronie-penwerk van de kerngroep werd 
vervaardigd. Aan de andere kant vertoont dit penwerk ook duidelijke kenmerken van het 
zogenoemde Haarlems Regulierenmissaal-penwerk, dat zijn naam ontleent aan het missaal 
dat in 1447 door frater Judocus Johannis werd geschreven in het Haarlemse 
Regulierenklooster. De vraag is echter of dit missaal in het eigen klooster van decoratie 
werd voorzien of dat de versiering door derden werd aangebracht. Het laatste is heel goed 
mogelijk gezien de uitkomst van het onderzoek dat Gisela Gerritsen-Geywitz verrichtte 
naar Utrechtse handschiften. Zij stelde vast dat handschriften die in het Utrechtse 
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Regulierenklooster zijn geschreven, zeer waarschijnlijk door derden van penwerkdecoratie 
werden voorzien.

De Haarlemse groep wordt onder meer gekenmerkt door de zogenoemde combinatie-
stijl, waarin twee verschillende decoratiestijlen tot één geheel zijn samengevoegd: de 
versiering die van de initiaal omlaag gaat, bestaat uit een variant van het zogeheten 
‘doorn/rijg’-penwerk, en de versiering boven de initiaal – of in de bovenmarge rechts van de 
initiaal – uit Haarlems Regulierenmissaal-penwerk. Het feit dat dergelijke combinatie-stijlen 
voorkomen bij diverse Haarlemse penwerkvarianten maakt het mijns inziens zeer 
waarschijnlijk dat deze verschillende varianten uit één specifieke werkplaats afkomstig zijn. 
Als locatie voor deze werkplaats komt mijns inziens Sint-Anthonius Boomgaard het meest 
in aanmerking. 

Andere handschriften met verwant penwerk werden ondergebracht in de Hoornse 
groep. Deze handschriften konden gelokaliseerd worden op grond van ‘Utrechtse’ 
heiligenkalenders met zeventien in rood gemarkeerde heiligendagen, die in de vijftiende en 
begin zestiende eeuw speciaal in West-Friesland werden gevierd. Voor deze lokalisering 
was het onderzoek naar de volle ‘Utrechtse’ heiligenkalender van cruciaal belang. (Een 
‘Utrechtse’ heiligenkalender wordt gekenmerkt door de hoogtijdagen die speciaal in het 
bisdom Utrecht werden gevierd en op een speciale manier zijn gemarkeerd; meestal zijn de 
namen in rood geschreven.) Het penwerk in de handschriften van de Hoornse groep kwam 
waarschijnlijk tot stand in Sint-Pietersdal, een mannenconvent dat in 1457 als derde-orde-
convent door een drietal Paulusbroeders uit Amsterdam werd gesticht en dat al vijf jaar 
later overging naar de Orde van de Kruisheren. De activiteiten op het gebied van de 
boekproductie en de boekdecoratie werden naar mijn overtuiging echter voortgezet, waarbij 
in de loop der jaren de uit Amsterdam ‘meegenomen’ tronie-stijl verder tot ontwikkeling 
kwam.

Twee handschriften die door Petrus Zwaninc werden geschreven, zijn voorzien van 
eenvoudig penwerk dat eveneens enige verwantschap met tronie-penwerk vertoont. Petrus 

Zwaninc was, zoals gezegd, priester en socius (assistent) van de biechtvader in het Oude 

Convent in Weesp, een convent van zusters tertiarissen. Deze twee gedecoreerde 
handschriften versterken het beeld dat penwerk in tronie-stijl zich in de loop van het 
tweede en derde kwart van de vijftiende eeuw verspreidde via de mannenconventen van de 
Derde Orde van St. Franciscus en via priesters die bij vrouwenconventen als biechtvader of 

als socius van de biechtvader waren aangesteld.

Naar analogie van Petrus Zwaninc werd vervolgens verondersteld dat ook in Utrecht 
priesters uit de kring van de derde-orde-conventen vrouwenconventen bedienden en actief 
waren op het gebied van de handschriftelijke boekproductie en boekdecoratie. Enkele 
handschriften met verwant penwerk bevatten namelijk ook geschilderde decoratie, die in 
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Utrecht wordt gelokaliseerd. Behalve de verwantschap met tronie-penwerk vertoont de 
decoratie ook ‘Utrechtse’ kenmerken. Deze handschriften werden ondergebracht in de 
Utrechtse groep.

Op grond van het bovenstaande kon worden vastgesteld dat het tronie-penwerk in 
HS 1 toch wel zeer waarschijnlijk afkomstig is uit het Sint-Paulusconvent in Amsterdam.

Een ander belangrijk doel van het onderzoek was erop gericht aan te tonen dat het 
onderzoek naar Noord-Nederlandse penwerkdecoratie een bijdrage kan leveren aan onze 
kennis van de Noord-Nederlandse boekverluchting in het algemeen. Deze veronderstelling 
kon met argumenten worden onderbouwd. Een belangrijk voorbeeld is een handschrift in 
Cambridge, dat op grond van de miniaturen en de geschilderde randversiering van de hand 
van de Meesters van Gijsbrecht van Brederode in Utrecht wordt gelokaliseerd (Cambridge, 
Fitzwilliam Museum, Ms. McClean 94). Diverse aanwijzingen, zoals het penwerk en de 
‘West-Friese’ heiligenkalender, wijzen echter eerder op een herkomst uit Hoorn. Een 
verklaring voor deze discrepantie kan zijn dat de verluchters zich inmiddels vanuit de 
politiek onrustige stad Utrecht naar West-Friesland hadden verplaatst, of dat zij hun beroep 
op diverse plaatsen uitoefenden. 

Soortgelijke vragen konden gesteld worden aan de hand van twee getijdenboeken die 
in allerlei opzichten een grote gelijkenis vertonen en die op grond van de geschilderde 
decoratie in Utrecht worden gelokaliseerd (Amsterdam, Bibliotheca Philosophica 
Hermetica, BPH 164; Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, IV 1000). Beide
handschriften bevatten echter ook Haarlemse kenmerken en het is de vraag waar het tronie-
penwerk (ingedeeld bij de nevengroep) werd aangebracht. Gebeurde dit in Utrecht, 
Haarlem of Amsterdam? Een aannemelijke verklaring is dat de tronie-stijl in de loop van het 
tweede kwart van de vijftiende eeuw ook elders al enigszins tot ontwikkeling was gekomen 
(zie Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 74 G 34, een getijdenboek met een Utrechts 
eigendomsmerk van omstreeks 1440), en dat een vroege variant van de stijl zich door de 
mobiliteit van mannelijke derde-ordelingen al over verschillende conventen had verspreid.

Een ander aspect van belang is de volgorde waarin penwerkdecoratie en geschilderde 
decoratie in een handschrift werden aangebracht. Gewoonlijk wordt ervan uitgegaan dat 
het (eenvoudige) penwerk eerst wordt aangebracht. In diverse handschriften bleek echter 
een andere volgorde te zijn gehanteerd. De twee bovengenoemde getijdenboeken in 
Amsterdam en Brussel geven in dit opzicht belangwekkende informatie: het tronie-penwerk 
bij de initialen van twee regels hoog werd vóór de geschilderde decoratie aangebracht, maar 
het penwerk bij de initialen van één regel hoog, de zogenoemde versalen, werd ná de 
geschilderde randdecoratie aangebracht.


