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rllen, data uit de feitelijke werkelijkheid met getallen uit de literaire werkelijkheid
de Vita.
Inhoudelijk en vormelijk deelde'Walter het geschrift op in rwee delen. Zoals hij het
'verwoordde
in het overgangshooÍdstuk 27,vormde het eerste deel een'voorgeschie,is' die leidde tot het martelaarschap van Karel. Aan de hand van een corunentaar
Augustinus verdedigdeWalter dat het niet het lijden op zich is dat iemand tor marar maakt, maar her doel, meer bepaald de rechwaardigheid van diens lijden.
De indirecte verwijzing naarAugustinus'commentaar bij psalm
34, vers r% waarmee
het r'weede deel van zijn Vita inzette, vormt vervolgens de leidraacl voor'Walters
rpretatie van de goddelijke activiteit op aarde.Het uitblijven van goddelijke hulp bij
:nspoed lijkt wel onrechrvaardig, maar is erop gericht het eeuwige heil van zoveel
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;elijk mensen te bevorderen. De significante terugval van her aantal bijbelse ciraren
merkte bovendien mogelijk een subtiele registerverandering in het tweede deel. De
delijke vergelding stond nu centraal. Deze was niet gericht op de veroordeling van
ondaars,maar op hun berouw.Walter herhaalde dit motiefvoor drie medeplichtigen
de moord door middel van eenzelÍtle structuur en opnieuw in zeven hoofclstukken.
rich schuilhoudende zondaar werd door Gods volgehouden genade aangespoord tot
'uw. Zelfs voor twee medeplichtigen die nog steedsop vrije voeten waren,
meende
;er dat niet alle hoop verloren was, als ze berouw toonden voor het Laatste Oordeel.
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de definitieve begrafenis van Karel deed God wel een stap terug en vestigdeWalter
rndacht op het menselijke ingrijpen in de loop van de geschiedenis.
Inleiding
iummary
De Utrechtse kartuis Nieuwlicht
er ofThérouanne wrote his Vita Karoli comitis Flandriaeberween the autumn of nz7
February rrz8, in which he dealt with the commotion that upset the counry of

(Nova Lux) werd omstreeks r393 gesticht op initiatief

van Zweder van Gaasbeek,heer van Putten en Strijen.rVanaf 1395 kwamen de eerste
kartuizers aen om de nieuwe stichting te bevolken. Onder hen bevond zichZweder van

lers after the assassinationof count Charles the Good.Walter combined the contents
tructure of the narrative in a solid entiry. He specifically forbade copyists to change
'rder of events as he had presented them in his narrative, in order to keep
the strucintegrity of the Vita intact.The repetition of morives, the handling of numerical
nes, and the bipartite disposition with antithesis were techniques thatWalter applied.
e first part of the Vita he dealt with the contrast berween the imitatio Christi by
les and the treason of his murderers.ln the second part he touched upon the signs

Boecholt, die in r38o was geprofest in de Keulse kartuis S. Barbara. Hij kwam in r39ó

rarles'smartyrdom,leading to divine justice.This justice did not aim at condemnabut at instigating a remorseful reform of the sinners by temporal, purging suffer-

J.P. Gumbert onderzocht de schrijfactiviteiten in Nieuwlicht en kwam daarbij tot de
vaststelling dat er intensieve kopieeractiviteiten plaatsvonden.aVia codicologisch onderzoek

naar Nieuwlicht

handschriften kopieerde hij ook een aantal theologische werken, waaronder een commentaar op de Angelica Hierarchia van Pseudo-Dionysius
Grote en Anselmus van Canterbury.3

3

R^ll.-

de Aereopagiet, een

Bijbelcommentaar van Nicolaus van Lyra en een aantal geschriften van Gregorius de

1
2

Atínnnt

en overleed er in 1433.2 Zweder onderscheidde zich in de nieuw

gestichte gemeenschap door zijn gedreven kopieeractiviteiten. Behalve hagiografische

Deze bijdrage kadert in mijn onderzoek naar de laatmiddeleeuwse
hagiografische collectievorming
in het
milieu van de Moderne Devotie onder begeleiding van Prof. dr.J. Goossens en Prof. dr.W Verbeke. Graag
wil ik de Leuvense professorenJ. Goossens,W Verbeke en G. Claassens bedanken voor het kritisch nalezen
ook mijn dank uit aan dhr.M.Tiigalet
van de tekst.Tèvens drukik
voorhet terbeschikkingstellen
van
microfiches van het Passionale.
Kartiiuser
unil
Biicher
(Leiden
Die
Utreehter
ihre
ímJriihenJíinJzehntenJahrhundert
rgZ+),1.
J. Gumbert,
Kólner Kartause und ihre Beziehungen zu den Niederlanden', in:W Schïfke (ed.),
M. Grams-Thieme,'Die
Die Ktilner Kartause um 1500:eine Reise in die VergangenfteiÍ(Keulen rggr),359-37t.
Gumbert, Die LitrechterKaftàuser, z8-33.
J. Gumbert, Die Utrechter Kartiiuser und ihre Biicher in fríihen Jiinfzehnten Jahrlundert (Leiden ry74).

concludeerde hij dat Zweder van Boecholt in de vroege vijftiende eeuw de coórdinator
van de handschriftenproductie in Nieuwlicht was. Zweder kopreerde niet alleen zeHeen
behoorlijk aantal werken, maar corrigeerde ook door medebroeders gekopieerde handschriften en voorzag ze verTindices.Op gevorderde leeftijd toonde Zwedet een bijzondere
belangstelling voor het redigeren van collecties heiligenlevens (vitaesanctorum).Zweders
handschrift in drie volumineuze folianten,
opusmag,xumisongerwijfeld het Passionale,een
bevatten zeshonderd heiligenlevens,aandrie
delen
r4z4-t4z6.De
omstreeks
gekopieerd
gevuld met nog enkele honderden vermeldingen van heiligen die geen levensbeschrijving
onwingen, een kalendarium en een aantal niet-hagiografische teksten.
Dankzij het nauwgezette onderzoek vanJ.P.Gumbert is de codicologische ontstaansreeds grondig bestudeerd.Tot nu toe werd
geschiedenisen de strLlctuur van dit Passionale
echter nog niet onder de loep genomen. [n deze bijdrage
de inhoud van her Passionale
zullen we trachten na te gaan welke heiligen en heiligenlevens opgenomen werden in de
om een idee te krijgen van de aard van de collectie. Hierbij
drie volumes van het Passionale
staat de vraag centraal, welke heiligen in het werk een levensbeschrijving kregen en in
welke geografische regio's deze gesitueerd kunnen worden. Daarbij zal ook de vraag naar
de door Zweder gebruikte bronnen en modellen een rol spelen.Verder zal ook een
en een hagiografische
mogelijke connectie onderzocht worden tussen Zweders Passionale
collectie uit het Hiëronymushuis te Utrecht. Op basisvan deze gegevenszullen we proberen de plaatsvan dit Passionalein de laatmiddeleeuwse hagiografie nader te bepalen.

Hagiografie

in Nieuwlicht

Rond r4r9 beschikte men in Nieuwlicht reeds over de ltgenda Aurea van Jacobtrs de
Voragine en een handschrift met de levens van de woestijnvaders (Vítae Patrum)-5Tussen
r4r9 en r4zr werd onder leiding van Zweder van Boecholt een rweede boekdeel Vitae
Patrum samengesteld ter aanvulling van de bestaande vier boeken. Hoewel dit rweede
volume geen levensbevat vanVadersin cle strikte zin van het woord, beschouwde Zwedet
dit als een vervolg op de Vítae Patrum en noemde het daarom het líberquintusuitarumpatrum (lJtrecht,tIB,3go).6Tusser- r42+ en t4z6 redigeerde Zweder vervolgens een driedelig
(Utrecht,lJB, 39r,I-III) dat het onderwerp vormt van deze bijdrage'7 Zwedet
Passionale
stelde eigenhandig deze laatswermelde hagiografische collectie samen en deed dit voor
ltgenda
zover na re gaan is op eigen initiatief. Behalve de reedsvermelde Vitae Patrunt,de
- volgens de bibliotheekreconstructie
Aurea en Zweders vier volumes was in Nieuwlicht

Hoe deze handschriften in Nieuwlicht zijn terecht gekomen, rs niet duidelijk
verloren. Zie: Gumbert, Die Utrechter Kattàuser,83.

Beide werken zijn vandaag

Handschrft (Jtrecht, (Jniuersiteitsbibliotheek,
jgt II, fol. f verso.
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van Meinsma - nog een Martyrorogium
abbreuiatumaanwezigifUtrecht,
[J8,393). omstreeks
r44o werd het hagiografisch
corpus aangevuld mer een
i*ot pouionale indrie volumes
(lJtrecht' Lrr]' 392), gekopieerd
door;ohi'n.res van Arendorp,
dar de (Jtrechrste karruizers
als schenking onrvingen van
de in Nieuwlicht begraven cti;J.rn,
van Dorp.s rJit
tenslorre dareert een handschrift
47o
met de wta s. Hugonk Liniorniensis((Jrrecht,
tIB,39ó).,
vèèr Zweders hagiografische
activiteiten haddln de utrechtse
karruizers dus enkel
de bgendaAurea en de vitae Patrumtot
hun beschikking. Hierin kwamen
voornamelijk
vroegchristelilke (vitae patrum)
'universele,
en
heiligen (I-egendaAurea)aan
bod.r0 Her
lijkt daarom aannemelijk dat
z,wed,erhet initiatief ..r*, de
rldactie van her passionareop
zich nam om de recenr gestichte
kartuis Nieuwlicht van voldoende _
en mogerijk Jon_
gere' en/ofmeer lokale - heiligenlevens
te voorzien.
onderaan het eerste folium
van het karendarium uit het passionare(LrB
i9r,I, for.
4ro) Ieest men in de marge een crtaat van
paus Leo de Grote (44o_46t),aÍkomstig
uit
3en sermoen over de H' Laurentius:'om
het volk Gods te onderrichten
is geen voorreeld nuttiger dan de martelaren.
De welsprekendheid i, g.r.hikt
om aan te moedigen,
le rede doeltreffend om te overturgen voorbeerden zijn toch sterker
dan woorden, en
ret is beter te leren door daden
dan doo, de stem.,lr I-r,
zin zoumen dit citaat
:unnen beschouwen arsZweders
".k.r.
motivatie voor het
'ruL èdrrrcrrsf,euen
samenstell, van een omvangrijke
ragiografische collectie als het passionale.
Zweder van Boecholt kan
de impuls voor het samenstelle:
agiografische correctie gekregen
hebte'dankzij
zijn vormin;Jïï:"ïrïïlïiïj::
larbara'Keulen was in de
middeleeuwen en de nieuwe
t!'d eerrï.hngrijk hagiografisch
3ntrum' wáar omvangrijke collecties
tot stand k*"*.i,
gekenmerkt door een groot
rntal Rijnlandse heiligen'voorbeelden
van belangrijke hagiografische
werken die in de
rrtuis te Keulen tot stand kwamen,
zun een twaalfde-eeuw-s driederi passionare,
g
het
egendariumvan Herman Greven,
kort rroo, r4gO samengesteld,
en tensrotte het zesde_
De probatissanctorumhistoriis (r57o-r57),
bi".rrg.brrcht
door Laurentius
ï:i"ïf"k"

otheken
(Zutphenr9o3),16o.

Hagiografische handschriften werden gedurende de middeleeuwen intensief gebruikt
in monasrieke gemeenschappen.Tijdens de liturgische officies werd er op de feestdag
van een heilige voorgelezen uit diens levensbeschrijving. Soms las men in het refectorium de rest van de vita voor die men tijdens het ochtendofficie was begonnen. Het
voorlezen van stichtelijke heiligenlevens tijdens de maaltijden in het refectorium was
een gangbare monastieke praktijk. Daarnaast werden hagiografische handschriften vermoedelijk gebruikt als privé-lectuur in de kloostercel. Omwille van het formaat van
- de drie volumes zijn ongeveer 32 cm hoog - en de kalendarische
Zweders Passionale
volgorde van de heiligenlevens in de kern van het werk, is het aannemelijk dat dit
handschrift in Nieuwlicht werd gebruikt als voorleeslectuur tijdens de officies. Dit houdt
in dat tijdens de liturgische vieringen voorgelezen werd uit het leven van de heilige die
op die specifieke dag werd herdacht.Voor de liturgische functie van het Passionalepleiten ook de opname van een kalendarium in het handschrift en zinsneden als'Over de
transÍiguratie van Christus die we vandaag herdenken in Gods Kerk''13

Codicologische

Bij een eerste verkenning van de drie volumes van tret Passionalevalt op dat er geen
sprake is van een homogeen opgebouwd geheel. Er zljn verschillende kopieereenheden
die soms van elkaar worden gescheiden door middel van een blanco folium.
UB 391 I (eerste

fol. 4r"-9vo

kalendarium

fol. 10

hlancol

fol. 1 1ro-152v"

niet-kalendarisch gerangschikte heiligenlevens * dossier

fol.153

ftlancol

fol. 154ro- 265v"

heiligenlevens in kalendarische volgorde (1 januari-16

Ionvolledisl

april)

fol. 2ro-5vo

index rweede volume

fol.6r"-237v"

heiligenlevensin kalendarische volgorde (1 mei-31

volume)

l.ïïïil:'ftHiaanse.

oktober)

heirigen-

ma quam marryrum. Eloquentia
unt exemPla quam verba,it
olus
het Sermo infestiuitate s.
t"i*i,-

LIB 391 III (derde

#

fol.2ro-2v"

index derde volume kalendarium

fol. 3ro-81 r"

heiligenlevens in kalendarische volgorde (1 november31 december)

volume)

:,:ïii:,\ïtr:;;1ili;";:iï:ï

;; il; il ;,":i,il
**

index eerste volume

H. Barbara

,.ers
latins et autÍes manuscrits
hafio_
rhout 1977), 65 en
75. ptiUoË..,

est oPere docere quam voce.'Het
is
tii martyris zelf invoegde
of overnam

fol.2r" -3v"

volume)

LIB 391 II (rweede

n, zgt.

aspecten van het Passionale

;;;;r;;;r!*

veneenste Keulen.In r4g3
werd er h.t Hirrorro,pruÍhnorum
sanctoruffi
Lsgebaseerdop Voragine'sLgn
i ^À;;;;,r"., g.rruta met heilisenJevens
lerlanden.ziè: v.ó"."rr"_Êo[Ji;ï?.ï
geordendverhaa.i.
Iacobus
:M.carasso_Kï1".,^lyl,d".s,kkïi.a.l,c",i,iiàï)!"i"ni,ï,,
rlanden(HíIversum
ry971,4t _46.
13

fol. 82

[blanco]

fol. 83r"-88vo

niet-kalendarisch gerangschikte heiligenlevens

fol. 88v"-92vo

beschriivins van het Heilig Land

UB 3gr, II, fol. r r4v":'De

transfiguratione

Christi hac die qua in ecclesia Dei eius memoria

celebratur.'
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fol.93r" -107v

Hístoría Karoli Mapni et Rotholandí

fol. 108r"-124v"

John ofWales, Brevíloquium de virtutibusta

fol.725r"-210v"

larr.r, u"a, Ba.rr".du, '@

Thbel r: Opbouw van het passionalets
De kern van het Passionalewordt gevormd
door de heiligenlevens geordend per maand
fianuari tot december). Deze levensbeschrijvingen beginnen pas ongeveer
halfweg het
eerste volume (I, fol. r54r") en eindigen in de
eersre helft van het deàe volume (III, fol.
8rr")' De lengte van de teksten varieert
sterk: van enkele regels (vb. de martelaar
Valerianus, II, fol. ry6v") tot een achttal folia (vb.
bisschop Ethmundus van Canterbury
III' fol' 3rro-39ro)' Langere uitae worden vaak
onderverde.ta in rubrieken, vermoedelijk
om het voorlezen te vergemakkelijken. De verschillende
teksteenheden van het passionale
zijn niet gekopieerd in de volgorde zoals ze
uiteindelijk in drie volumes werden ingebonden' zweder kopieerde de heiligenlevens
dus nier chronologisch van januari tor en
met december, maar werkte met verschillende
kopieereenheden. Deze vreemde kopieervolgorde is te verklaren door de beperkte
beschikbaarheid van leggers.r6voor de
kalendarisch geordende vitae in de drie volumes
van het passionalegebruikte Zweder
naar ergen zeggen een thans verTorenpassionale
van een LJtrechts kapittel als legger.rTDit
oassionalezou uit een winter- en zomerdeel
hebben bestaan, wat verklaart waarorn
Zweder de delen niet chronologisch kon kopiëren.
Hij begon tijdens de winter ven r4z3
net het kopiëren van het zomerdeel (mei-ró juli),
maar hij diende dit werk re onderlreken omdat het intussen zomer was geworden
en de kanunniken het zomerdeel van
tun passionalenodig hadden. Daarom kopieerde
Zweder vervolgens uit het winterdeel
:n vervolledigde hr3 her zomerdeel pas
achteraf.lB
Het eerste volume van het Passionalevan Nieuwlicht
bestaat dus uit rwee delen: een
leel niet-kalendarisch geordende verzameling
verkorte heiligenlevens en een deel met
Lagiografischeteksten voor de maanden januari
tot april, geordend volgens de orde van
e kalender' Het rweede volume van het Passionalevormíeen
homogeen geheel in die
tn dat het volledig bestaat uit kalendarisch geordende
heiligenlevens voor de maanden
rei tot oktober' Het derde volume vervolgt
en besluit de reeks levens volgens kalendasche orde met de maanden november en december.
Daarna volgt een kopieereenheid

Lin het Passrozale wordt

na
die heiligenlevens bevar zonder kalendarische ordening, chronologisch onmiddellijk
volgt
heiligenlevens
de eerste eenheid van volume I gekopieerd. Na deze ongeordende
en de
een aantal niet-hagiografische teksten: een beschrijving van het Heilig Land
- handelend over de Spaanse
Pseudo-Tirrpijn
van
Rotholandi
et
Historía Karoli lvlagni
Historiale
veldtocht van Karel de Grote. fleide teksten werden ontleend aan het Speculum
op - door
vanVincent van Beauvais.Vervolgens nam Zwedet een traktaat over deugden
naam
hemzelf betiteld als De instructionepresidencium maar beter gekend onder de
merkwaardige
De
ofWales)'1e
(John
Guallensis
vanJohannes
Breuiloquiumde uirtutibus
een soort
titel die Zweder aan dit traktaat gaf, wekt de indruk dat hij het opvatte als
Karoli,
vorstenspiegel. Bovendien volgt het Brevíloquium onmiddellijk na de Historia
Karel de
waarin een voorbeeld wordt gegeven van de uitzonderlijk'deugdelijke'vorst
Bernardus
van
het
leven
ook
Passionale
het
van
Grote.Tenslotte werd in het derde volume
van Clairva ux (Vita Bernardiprima) ingebonden , dat Zweder pas in r4zó kopieerde'
mag
Gezien de zorg die Zweder besteedde aan het redigeren van deze collectie,
Dit
worden aangenomen dat alle erin opgenomen teksten welbewust zijn uitgekozende
beschrijving
zijn
lijkt enigszinsvreemd voor de niet-hagiografische teksten. Mogelijk
bedoeld
van het Heilig Land, de Historia Karoli Magni et Rotholandl en het Breviloquium
volume
derde
Het
heiligenlevens.
de
op
informatie
aanvullende
als achtergrond bij of
misschien
het
Zweder
waardoor
passionalebevat
teksten,
hagiografische
slechts
van het
58
min
aangewezen vond dit derde deel aan te vullen met een ander soort teksten om drie
of meer gelijke delen te verkrijgen.
Nu we, vooral op basis van eerder onderzoek van Gumbert, gezien hebben hoe het
Passionaletot stand is gekomen, komt de vraag naar de door Zweder gebruikte bronnen
en modellen aan de orde.

Inhoud

moet
Indien we willen negaarrwelke heiligenlevens er in het Passionalevoorkomen,
levensvooreerst een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de heiligen met een
Heiligen zonder levensbeschrijbeschrijving en anderzijds heiligen zonder vita of passio.
maar de gebruiker van het
feestdag,
ving worden wel vermeld op hun liturgische
passionalewordt doorverwezen naar andere werken om hun levensverhaal te vinden- Dit
en in
gebeurt door middel van referenties als bijvoorbeeld in lumbardica(ltgenda Aurea)
passionaliprimo (IJB 39I I).Op diverse folia werden ook in de boven- en ondermarges
rr-.n

hieronder

gegeven.

van het Passionale

van heiligen genoteerd met een referentie naar de vindplaats van hun levensbe-

schrijving.20

a thirteenth-century Jriar
dit traktaat, zie:J. Swanson ,John of Wales. A stutly oJ the works and ideas ol
opp.z87 alseenvandebewaarde
(Cambridge ry89),4r-6z.HetPassioíalevinZ*ederwordlvermeld
van het Bteviloquiuttt'
handschriften met een kopte
^marge
onderaan:'liem rccviijdie san-cti Cyrilli episcopi confessoris' Item eodem
Bi.lrroorbeeld: I, fol. rTovo
marge onderaan:'Item xvi die Leonis pape
Supra xiij,' II;fol.98v"
cáf"rro.is.
diË sanctiJuliani episcopi
"t
quarta die sancte Barbare virginis et
III, 6zv"'margê onderaan:'Item
l,rÁU".aica.'
;;Íèr;o.irl
;;;
Àartiris. Lumbardica. Item passionali primo.'

1 9 Omtrenr

e secundo volumine passionalis dominorum
ecclesie
rgenomen uit het rweede volume van
het Ttassionale
k het winterdeel.'
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'w'anneer
we het aanhl heiligenlevens
in de drie volumes van
het passionaleopte'en,
komen we uit op exacr óoo
revensbeschrijvingen. Het
.;;;.
vorume
bevat277 yitae en
is daarmee het omvangrijkste
van de dri..l"r"rr"
,r., rweede volume met
levens en tenslotte het d..de
265
""r*,
met slechts 5g hagiogranrÀ.
teksren. Het aanral maanden
dat een volume beslaat is
dus niet recht .rr.rrrlai"g
_., *r., aantal uitae of passiones
een volume bevat' Het rweede
dat
volume beslaat iÁ.r,
,., -"rnarn
van het liturgisch
Jaar en komt pas oq de tweede plaats
wat opgenomen heiligenrevens
betreft. Het
Passionalebevat zowel korte
heilig..rl.rr.r, - de zogenaamde
abbreviationes-als traditionele' onverkorte levensbeschrgÀg.n
van heiligen. Deze vermenging
van verkorre en
onverkorte heiligenlevens
in ce,r ál..tie
is nágal uitzonderlijk.
Het verkorren van
heiligenlevens kwam tot bloei
in de volle MiddelJeuw.r,
.r kende een blijvend succes
in de laatnriddeleeuwse
hagiografie. Doorgaans
bevatten d.eze abbreviationesenkel
naam van de heilige, een
de
beknopte situering van tijd
.r, pl""t, waar de betrokkene
en een beperkte beschrijving
leefde
d. belangrijkst.
*.uá"rr."rssen uit diens levensroop.
""tt
FIet meest gebruikelijk..*
,*ptiri, voor deze verkorte
vitae is....migravit ad Dominum/
Chrisrum', gevolgd door
de overlijdensdarum van
a. fr.iig..
Hoewel het Passionaleook
vermeldingen van universele
heiligen - zoals bijvoorbeeld
pausen' apostelen en kerkvaders bevat, werd er slechts zelden
een levensbeschrijving
van deze heiligen opgenomen'
ook voor wat de algemene
liturgische feestdagenbetreÍt,
valt op dat deze in het passionare
wer worden vermerd, maar
zonder de gebruikelijke
Iiturgische begeleidencl-eteksten.
LJitgezonderd enkere p;"r;;
en
de De diuisioneapostolorum (rr' fol' goro-97ro),
verwijst zíede, de gebruiker
passionaredoor
van
het
andere hagiografische werken,
naar
hooítlzakelij k de vitae potru*(voor
de woestijnvaders)
en de LegendaAurea(voor
de overlge universele heiligen
en de liturgische feestdagen).2r
Zweder beschouwd e zijn passíonot,
drrals een deer á ..r, gror.,
hagiografisch geheer,
dat ook de LegenilaAltrea
en de vitae Patlrumbevatte.
Meer nog: omdat in het passionare
de gebruiker voor universele
heilige' .n lrt,rrgis.he feestdagen
wordt doorverwezen
naar andere collecdes' kan
zel6 g.,r.ta worden dat
het passioialehooftlzakelijk
'zulling van de reeds in NieuwriJht
als aanaanwezige hagiografisch.
.ottecties fungeerde.
heiligen worden in het passionalebedacht
_ -Bepaalde
met eej
isch dossier dan de meerderheid
die een korte uitate beurr
s hun traditionele,langere.
"t.Ï;rï-:Ïï*,n-.'r",,ïï
uita of passioopgenomen;bii
anderen werd een breed
ponnen miracura-verzamering
;*r._
aan hun levensbeschrljvir;
ro.*.rro.*0. onder de he'igen
net de omvangrijkste hagiografische
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De overige uitgevermeld in het niet-kalendarisch geordende deel van het Passionale.
breide heiligenlevens werden vermoedelijk overgenomen uit Zweders legger voor het
kalendarisch geordende deel.
Van de heiligen-Willibrordus, Flubertus, Maximinus en Severinus vanTrier werden
fwee levensbeschrijvingen opgenomen in het Passíonale.Zowel voor Willibrordus

als

voor Hubertus betreft het rwee verschillende abbrevíationes,ÍÍraarMaximinus en Severinus
- f'dveeheiligen met speciale verering teTrierkregen zowel een gewone vítainhet
niet-kalendarisch geordende deel als een abbreuiatioinhet kalendarische deel.23
Enkele heiligen kenden een speciale verering in het bisdom lJtrecht. Ethmundus is
bijvoorbeeld één van de Angelsaksische heiligen die reeds werden vermeld in het martyrologium uit rr38 van het lJtrechtse Sint-Mariakapittel. Ook Tiudo en David van
Wales waren hierin opgenomen. De keuze voor een al dan niet uitgebreide uíta of passio moet wellicht worden gezocht in de door Zweder gebruikte leggers.In het geval van
Barbara kan worden gedacht aan een legger uit de Keulse kartuis S. Barbara, die zou
verklaren waarom deze heilige speciale aandacht kreeg in het niet-kalendarisch georde overige heiligen met een
dende deel van het eerste volume van het Passionale.zaVoor
uitgebreid dossier,moeten we veronderstellen dat ze ook in het door Zweder gebruikte
tJtrechtse passionaleeen omvangrijker beschrijving genoten.
Wat de historische levensperiode van de opgenomen heiligen betreft,ligt de nadruk
duidelijk op de vroegchristelijke heiligen.Vooral het martelaarsheiligenrype treedt prominent op de voorgrond. Ongeveer de helft van de heiligenlevens in Zweders Passionale
zijn beschrijvingen van de ongelukkige lotgevallen die vroegchristelijke martelaren en
martelaressen te beurt vielen. Omwille van dit groot aandeel van passieverhalen opteerde
Zweder waarschijnlijk voor de titel Passionalein plaats van Legendarium of het veel couranter gebruikte Vitae sanctorum.H'lj kan evenwel de benaming passionaleook overgenomen hebben van de door hem gebruikte legger.
Naast het groot aantal levensbeschrijvingen van vroegchristelijke martelaren,ligt de
klemtoon

in het Passionaleop vroegmiddeleeuwse heiligen met verering in de

Nederlanden, het Duitse Rijngebied en Frankrijk. Onder de heiligen met een sterke
cultus in de Nederlanden zijn de bisschoppen, belijders en kloosterstichters het sterkst
vertegenwoordigd. Er kan binnen de heiligen die een speciale verering genoten in de
Nederlanden nog een onderverdeling worden gemaakt in diverse families, bijvoorbeeld
lJtrechtse heiligen (Radbodus,'Willibrordus, Fredericus, Eucharius, Gregorius),Tongerse
(Domitianus, Theodardus), Maastrichtse (Monulphus en Gondulphus, Perpetuus,
Remaclus enTheodardus), Gentse @avo,Winwaloeus,Amalberga, Pharaildis) en Luikse
(Hubertus, Floribertus, Meingoldus). Twee belangrijke bisschoppen uit de bisschoppencyclus van Tongeren-Maastricht-Luik,

met name Servatius en Lambertus, werden

niet opgenomen in Zweders Passionale,wellichtomdat ze reeds in een ander handschrift

rl^ie.septemo,tr-lL,1ylo,

beatevirginisMarie.
Ê:i"r".',tï'ïJÏ3L'.ti*:-"-:tava
euere in rumbardica.,
u":"..,,JË*
i;ïj::,:ïtr;.ilï:Jil::,:,.$,,i^i,,ïlï,àÍlï
;*ï*iiï,*j,t,X.En:ll.min
( rr" eeuw),Malachias.bisich"p

"."

i:iïl;ïïï,|"?i-ffi,:'f::::*Íï"q::

Àr_at

ll ,ti,ro..a.r,r,* áJ,.rr,..irËírirorde
in Noord_terland(r 2,.

:j:;:::l*udo,

23

misiona.senkroosrersrichter
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Willibrordus komt zowel voor in het niet-kalendarische (I, r4zr"-r43v") als in het kalendarische deel (III,
rSv"-zor"), terwijl Hubertus enkel in het deel per círculum anni ve:rneld wordt (lI, ró4ro-ró5vo en III, 5r"7vo). Na de korte levensbeschrijving van Hubertus in volume III volgt een translatio Huberti. Bij Maximivan Severinus niet.
nus komt de abbreuiatio ujthet Speculum Historíale; de verkorte levensbeschrijving
voor het Passionale'.
Zie verder:'Modellen
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uit Nieuwlicht

terug te vinden zijn3s onder de
heilige bisschoppen in het passionale
zljn et elf terug te brengen tot de
groep van de bisschoppen van Tongeren-MaastrichtLuik'Angelsaksische en lerse missioneringsheiligen
die di i.rrr.rrirrg van de Nederlanden
bewerkstelligden - zoals Rumoldus,willehadus,
Berruinus, Mono, Foillanus, Lebuinus,
wiro' Plechelmus en otgher - ontbreken
evenmin. De voornaamste heiligen
uit de
zogenaamde Maubeuge-cyclus werden
eveneens opgenomen:Aldegundis,'waldeffudis,
vincent Madelgarius, Landelinus,
Madelberr" .., Ëi"a.rlphus. Deze
heilige familie van
adellijke kloosterstichters en abdissen
kende een intense v...rirrg in Henegouwen.26Van
de heiligenlevens uit de Maubeuge-cyclus
zijn evenwel uitsluitend verkorte
versies door
zweder opgenomen'De enige rwee
dertiende-eeuwse heiligen uit de
Nederlanden
zrjn
vrouwen: Lutgardis van Tongeren
en Beatrijs van Nazareth.
Er kan ook een aantal eerder lokaal
vereerde heiligen uit de Noordelijke
en Zuidelijke
Nederlanden in het Passionale teruggevonden
worden, zoals werenfridus, walfridus,
Fladelinus, Gudura,Trudo,verorr.rr,
ód, van Amay, Ida van Boulogne,
Gummarus en
Berlindis' sommige onder hen kenden
reeds een inrense verering in het
bisdom (Jtrecht,
bijvoorbeeld Radbodus, Plechelmus,
otgherus,werenfridus,walfridus
en Radfridus.2T
Deze laatst genoemde kenmerkende
lJtrechtse heiligen werden samen
met
eerder lokaal
vereerde Zuid-Nederlandse heiligen zoals Hadelinus, Berlindis, Ida van
Boulogne vermeld in het kalendarium datZwederopnam
vooraan in het passionale.Tenslotte
dient
in verband met de levens van heiligen
uit de Nederlanden re worden aangestipt
dar er
veel onverkorte vitaein het Passionilevoorkomen
en dat enkel Bavo,s l.rr.rrí.rÀrijving
uit het speculumhktoriarewerd geput.
Bovendien is in het
deel in het begin van het eerste .,ror,r-.,
"i.;;;;;;rlr.i*.ïrï."0"
dat wordt gekenmerkt
door de opname van
overwegend martelaren en bisschoppen,
een significant aantar bisschoppen
uit de
Nederlanden aanwezig
wat de Duitse heiligen betreft, zijn in
het PassionaledeTrierse heiligen (Maximinus,
Hidulphus' Severinus)en de Keuls.
hlilig.r, (severinus,Evergislus,cuniberrus,Adelheid)
sterk vertegenwoordigd 'Dezegroep
van typischwest-Duitse heiligenlevens
komt reeds
voor in hagiografische colleccies
die bekend staan als vertegenwoordigers
van het
Rijnlandse legendarium'Dit heiligencorpus,
geordendp er circulumanni, verspreidde
zich
in de rwaalfcle en dertiende eeuw
in a. nrlrr- en Moezelsrreek.28via
de Rijn kan dit
corpus de Noordelijke Nederlanden
bereikt hebben en van daaruit
ook Utrecht.

Heiligen uit deze Rijnlandse verzameling die naastde reedsvermeldeTrierse en Keulse
heiligen ook in Zweders Passionalevoorkomenzijn Udalricus vanAugsburg en Leoba
van Bischofsheim.Vermeldenswaard is dat ook Hildegard von Bingen in het Passionale
voorkomt met een vita en een beschrijving van één van haar visioenen. Behalve de reeds
vermelde Severinus vanTrier, werden de heiligen uit de Duitse gebieden in het Passionale
enkel bedeeld met verkorte levensbeschrijvingen, dit in tegenstelling tot vele heiligen
met een sterke verering in de Nederlanden.
Ook Franse heiligen en zelfs eerder lokale Franse heiligen kunnen teruggevonden
Het sterkst vertegenwoordigd zijn de heiligen met een
worden in Zweders Passionale.
opvallende verering in de regio Parijs (Genoveva' Germanus, Dionysius, Medericus,
Clodoaldus, Marcellus, Lodewijk de Heilige).Andere Franse mannelijke heiligen met
een levensbeschrijving in het Passionalezijn Hildebertus, Leutfridus, Theobaldus,
Lupicinus, Hermelandus, Aprus, Floscellus, Goericus, Sequanus,Aigulfus, Fiacrius,
Madalveus, Magnobodus, Condedus,Vigor, Eucherius, Eloquius, Romaricus, Ebrulfus
enAmaranthus. Onder de vrouwen vermelden we Monegundis, Sigolena, Chlodesindis,
Salaberga,Liutrude, Godeberta, Benedicta, Libaria en Maxellendis. Het is een bont
allegaartjevan heiligenrypes,waarin de heilige bisschoppen en kloosterstichters de overhand hebben. Heiligen als Floscellus, Godeberta en Libaria kennen een erg lokale verering en bijgevolg ook een beperkte verspreiding van hun levensbeschrijving. Toch
kregen Floscellus en Godeberta op hun respectieve feestdag ook een vermelding in het
kalendarium aan het begin van het Passionale,netzoals een aantal andere heiligen uit de
Franse gebieden. Hoe deze verzameling Franse heiligenlevens in Zweders Passionale
terechtgekomen is, valt moeilijk te achterhalenVoor tenminste acht levensbeschrijvingen
van heiligen die speciaal vereerd werden in Frankrijk, werd beroep gedaan op het
SpeculumhistorialevanVincent van Beauvais.2eDit is verhoudingsgewijs meer dan voor
de heiligen uit de Nederlanden of uit de Duitse gebieden. Ook voor Franse heiligen
geldt dat een onverkorte levensbeschrijving een uitzondering is'
Er werd reeds vermeld dat de vroegmiddeleeuwse lerse enAngelsaksische missioneringsheiligen sterk verregenwoordigd zijn in het Passíonale,mz;at ook andere rypisch
Angelsaksische heilige bisschoppen zoals Gudwal en David vanWales,Maglorius van DoI,
Oswaldus, SaffNon en Ceadda vanYork, Cuthbertus van Lindisfarne, Dunstanus, Edmundus
van Canterbury en Richardus van Chichester kregen een plaats in Zweders collectie. De
rwee laatst vermelde heiligen, Edmundus en Richard, lee{den in de dertiende eeuw, een
periode die in het Passionaleniet sterk vertegenwoordigd is. Zweder nam niet enkel
heilige bisschoppen op, maar ook heilige koningen (Edward de Belijder, Edmund van
Oost-Anglia, Kenelmus van Northumbrië) en een heremiet (Guthlac van Crowland).
Veel levensbeschrijvingen van Angelsaksische heiligen gaan terug op historiografische
werken van Angelsaksische oorsprong, bijvoorbeeld Beda's Historia ecclesiastíca.
een van de zeldzame continentale hagiografische collecties die
Zweders Passionaleis
een relatief groot aantal levensbeschrijvingen vanAngelsaksische heiligen bevat.Voordien
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Het betreft de levens van Germanus, Dionysius, Medericus,
Benedicta van Laon.
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Goericus, Magnobodus,Vigor,

Salaberga en
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kwamen deze overzeese heiligen
wel ree-dsvoor in martyrologia.
In de late vijftiende
eeuw verschijnen de Angelsaksische
heiligen frequenter'in hagiografische
collecties,
bijvoorbeeld in het ltgendarium
van de Keulse k..t,rir., Herman
Greven (omstreeks
r48o) en de werken van de reguliere
kanunnik Johannes Gielemans
uit Rooklooster
(omstreeks 47t - 1487).3o
De opname vanAngelsaksische
heiligen in het passionalehoeft
geenszinsre verbazen
aangezien een groot aantal Angelsaksische
heiligen in de rwaalfcle eeuw
reeds werd
vereerd in Utrecht' Een martyrologium
van her Sint-Mariakapittel uit
rr3g bewaard
vermeldt diverse Engelse heiligen.:r
Guthlac, Dunstanus, Kenelmus,
Edmundus van
Oost-Anglia komen zowel in het passionale
al
voor, maar enkele vroegmiddeleeuwse
he
martyrologium niet terug te vinden.
Zwec
in zijn Passionaleop dan er aanwezigzijn
in h
Anderzijds bevat het rwaalfde_eeuws
marryr
over Zweder met geen woord rept
in zijn pa.
en Birnstanus.
ook in het kalendarium van het
Passionale,
vinden we Angelsaksischeheiligen
terug
(oswaldus, ceadda, curhbertus,
Richardus, Guthlac), al kan ook
hier geen sruitende
verklaring gevonden worden
waarom zweder bepaalle Angelsaksische
heiligen wél en
andere niet optekent in het kalendarium.
ile uit te gaan naar heiligen
die werden
ische dynastie, bijvoorbeeld
Gertrudis van
I Karel de Grote zelf. De voornaamst
e uitae
rux Carolingiens'_ heiligen die
verkeerde_
,ngische dynastie _ zijn terug
te vinden in
ttensis staat in het passionale
een Genealogia
sanctorumArnulphi Mettensis episcopi
et Gertrudis Nyuellensis (II, fol.
n6vo) waarin een
stamboom van de Karolingen
*ord, onwouwd om de band
tussenArnulfus, Gertrudis
en het Karolingische vorstenhuis
te beklemtonen. De opname
van de Historia Karori
Magni et Rotholandiin het Passionaleversrerkr
de nadruk
a. i"r"grijkste
figuur onder
de Karolingische heiligen: Karel
"p
de Grore.33op het foli.rà
*",
a. Historia Karori Magni
begint' verwijst Zwed'et in de
ondermarge de gebruiker van
het passionaledie geihteres-

seerd zou zijn in meer informatie omtrent de Karolingen, naar de GenealogiaGertrudis
en de Vita Odae viduae.3aIn dit licht is ook de aanwezigheid van vitae van koninklijke
Ivlerovingische heiligen, zoals Guntramnus, Sigismundus, Radegundis en Bathildis vermeldenswaard, omdat het Merovingische vorstenhuis - onder meer in de laatmiddeleeuwse Brabantse historiografie - werd beschouwd als legitieme voorloper van het
Karolingische huis.3s
Zweders Passionalekan derhalve beschouwd worden als een vijftiende-eeuwse vertegenwoordiger van de hagiografische werken waarin de Karolingische dynastie wordt
opgehemeld. Dit is opmerkelijk omdat het koppelen van heiligen aan de Karolingische
lijn een typisch Brabants gegeven is, dat bijvoorbeeld voorkomt in genealogieën van de
Brabantse hertogen of in het verloren'Brabants martyrologium'van Petrus de Thimo.36
komt echter niet
De Karolingische heiligencyclus, hoewel aanwezig in het Passionale,
uitdrukkelijk naar voren omdat Zweder de kalendarische structuur van het werk respecteert en daarom de met de Karolingische dynastie verbonden heiligen niet bij elkaar
kan plaatsen.Dit contrasteert met de latere aanpak van de hagiograafJohannesGielemans.
In zijn Hagiologium Brabantinorum Q476-r483), één van de werken uit zijn historiografisch-hagiografische cyclus opgesteld ter verheerlijking van het hertogdom Brabant en
haar heersers,worden deze Karolingische heiligen wél doelbewust bij elkaar gebracht,
wat mogelijk werd doordat Gielemans geen kalendarische ordening hanteerde voor zijn
H ngiologium Brabantin orum.37
}{et Passionalebevat dus zeer veel heiligen die niet op een bijzondere wijze in
(Jtrecht werden vereerd. In het algemeen lijkt het er niet op dat Zweder - mogelijk in
navolging van zijn legger - de nadruk wenste te leggen op heiligen die in het bijzonder
vereerd werden te utrecht. De regionale spreiding van de opgenomen heiligen biedt
immers een evenwichtige indruk. Zweder achtte blijkbaar het aantal heiligen belangkan daarom een voorloper
rijker dan een specifiek utrechtse selectie.Zweders Passionale
genoemd worden van de exhaustieve laatmiddeleeuwse hagiografische collecties die
omstreeks r48o sterke opgang maken en die gekenmerkt worden door een brede geografische spreiding van de erin opgenomen heiligen.
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rct Passionale vermeld

op zijn gebruikelijke

feestdag,
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est quod sunt diversi Karoli et diversi Pippini ad illam disposiciam disUB 39r III, fol. 93r':'Notandum
cernendam habeantur recursus ad genealogiam sancte Gertrudis et ad historiam Ode vidue sancte. In
passionali secundo.'
R. Stein,'Brabant en de Karolingische dynastie. Over het ontstaan ven een historiografische traditie,'Bidngen en mededelingen betrffinde de geschieilenis der Neilerlanilen rro (1995), 329-35r.
'faux
de Brabantse genealogieën, zie: R. Stein,'Brabant en de KaroCarolingiens'en
In verband met de
lingische dynastie,' 32g-35r.Meer informatie over het Brabants rnarryrologium van Petrus deThimo is te
vinden bij: R. Stein, Politiek en historiograje. Het ontstaansntilieu uan Brabantse kronieken in de eerste helJt van
tle uijftienile eesu. Miscellanea Neerlandica, X (Leuven tgg4),
Omtrent Gielemans en zijn hagiografische collecties, zie:V
I'exaltation ile la patrie brabangonne ilans l'oeuvte hagiographique
verdedigd
gegeven doctoraatsthesis [druk in voorbereiding],

rzo-r24.
Souche-Hazebrouck,
"Tëra beata Brabancia":
et historique deJean Gielemans (f ta8). Onuitte Parijs aan de lJniversité Paris X-Nanterre

op 16 novembeÍ 2oo2.
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voor het passionale

De vraag welke leggers
zwedergebruikte voor
zijn passionaleisniet eenduidig
woorden. we dierren immers
te beant.À orrd..r.heid te -"k.r,
,,rrren de verschilrende
cologische eenheden van
codi_
het Passionale,met andere
woorden: tussen de karendarisch
geordende kern van het
Passionaleaan deene kant
.r,
d. andere kant de teksten
die
werden- Desondanks proberen
""n
*.
rrt",
een aanzer ror verklaring
|f,nïï.:ï""egd
re
De eerste codicologische
eenheid van het eerste
volume - tot en met de
uit de Compilatio de S. Barbara(I,
mirakelen
fol. l5zvo) _ vormt voor
Z,
';:t;:?|;:"*:ffï::
Een blanco forium r53ro
scheidt dr), eenheid van
de ,.ïïï
maand geordend is' In deze
eerste eenheid van het
.,rot,,r-.
eerste
worden honderdveertig heiligenlevens opgenomen
die - volger* Zw.d.r,
.r*." woorden _ noch
feestdag,noch volgens
vorgens
kalendarische orde gerangschik,
Zwederkon dir chrono_
logisch eerst gekopieerde
"r.rï..,
deel dus nier inpassen in
h., drJl d^t p* circurum
de jaarcyclus) gerangschikt
anni (vorgens
was omdat de heiligen
,ri.r i., een kalendarische
voorkomen ' Zoals Gumbert
volgorde
reeds vaststelde,had
zwedertijdens her kopiëren
eerste eenheid vermoedelijk
van de
nog niet.de bedoeling
o--..r,
kalendarisch geordende
collecde samen te stellen'
ro.,, í1 echrer t"r., u.ioor^à
..n passionarete creëren
volgens de orde van de liturgische
ál..rd.a besroot hij d.;;.rste
eenheid als een soorr
aanvulling toch op te nemen
in het handschrift. HJrhaardelijk
wordr in het deelper
':'::::";i;.H::t
Passionateimmersverwezen
naar tevens die in deze
eersre eenheid
De modellen van deze
niet-kalendarisch geordende
eenheid komen vermoederijk
uit Keulen of uit utrechr
zelf. De hyporh.r. dat
Zwederbegon met teksten
die hij verkreeg uit de kartuis
te kopiëren
*r,
was _ S. B"ïbara te Keuren _,
ffiorofesr
de laatsteteksten die in
sreunr op
de eerste kopl..ï.rrheid
voorkom..r,..r, tekstcorpus
met de H' Barbara van Nicomeaie
in verband
(t, for. r43vo-r
s2vo)-3sNaeen Historia beataeBarbarae
volgen exempraen een
gebed ter ere van deze
rr.itig.. H., j.n."
wordt afgesroten met
een reeks mirakeren (BHL
%2-gs,,)die afkomst igíiin;;-;"*""aamde
s' Barbara' een reeks h"giogrrÁr.í.
comp,atio de
,.tr*r,
in verband mer de heilige
Nicomedië' opgesrer<r
Barbara van
o-rtr..k,
,:q;-aoo, d.
wackerzele'a0De aandacht
Johannes van
die i., a. ..lrt. eenheid ",rg.rrrfrrJrn.r.-i.r
,itfrrt ir- d. H. Barbara
van geen enkere heilige
is treffend:
worden meer tekste"
.pg;;;.rr.
^.r,r.rien
geprofest in de Keurse
Zweder
was
kartuis die Barbara ,1,
prt.À.,
had en waar de comp,atio
cre

S. Barbaraaantoonbaar aanwezig was,ot mogen we aannemen dat Zweder voor deze
eerste eenheid gebruik maakte van teksten afl<omstig uit de kartuis S. Barbara.
Een groot aantal teksten uit de eerste eenheid van het eerste volume (I, fol. rrror5zvo) werd ontleend aan de Itgenda Aurea van Jacobus de Voragine en het Speculum
waar de heiligenlevens
HistorialevanVincent van Beauvais.a2In het deel van het Passionale
per maand zijn gerangschikt komen wel nog heiligenlevens voor uit het Speculum,rnaar
geen vitae meer die ontleend zljn aan de ltgenda Aurea. Hiervoor wordt de lezer doorverwezen naar dit werk aan de hand van de verwijzing in lumbardica.Het lijkt erop dat
Zweder deze heiligenlevens, die ook voorkomen in de kgendaAurea,bewust niet overnam uit zijn legger omdat hij het overbodig achtte om teksten in zijn Passionaleop te
nemen die reeds in een ander handschrift in Nieuwlicht terug te vinden waren. Dezelftle
redenering kan worden gevolgd voor heiligen die reeds een levensbeschrijving hadden
gekregen in de twee volumes Vitae Patrum uit Nieuwlicht en die dus louter een verwijzing kregen in Zweders Passionale.
Voor het kalendarisch geordende deel van het Passionalestelde Gumbert vast dat
Zweder slechtsgebruik maakte van één legger,bestaandeuit twee delen.a3Er zljnimmers
een aanral lacunes in de tekst van het kalendarische luik, die vermoedelijk te wijten zijn
aan de slechte leesbaarheid van woorden in de legger, en die door Zweder niet werden
aangevuld. Dit wijst erop dat Zweder maar één bron gebruikt heeft. De belangrijkste
sleutel tot de legger voor het kalendarische deel is echter het colofon van Zweder zelf:
bij aanvang van het rweede volume vermeldt hij dat hij gebruik gemaakt heeft van een
in rwee volumes toebehorend aan de kanunniken van'de'kerk van lJtrechc.aa
ltassionale
Volgens Gumbert bedoelde Zweder hier het domkapittel van de Sint-Maartenskerk van
lJtrecht. Er is echter nog een andere mogelijkheid.
ln de Acta Sanctorum- de beroemde hagiografische uitgavereeksvan de Bollandisten
wordt herhaaldelijk melding gemaakt van een l-egendariumS. SaluatorisUltraiectensis.a5
Dit Legendariumvan de lJtrechtse Sint-Salvatorkanunniken werd door de Bollandisten
tot in de zeventiende eeuw dikwijls gebruikt bij de tekstuitgaven, maar is vandaagjammer genoeg verloren.'Wanneer men nu de heiligenlevens uit l'et Itgendarium van het
vergelijkt, komt men tot
Sint-Salvatorkapittel te (Jtrecht met die uit Zweders Passionale
de conclusie dat de teksten lenerlijk overeenstemmen.4óZweders opmerking over de
door henr gebruikte legger wijst erop dat het Sint-Salvator ltgendaritrmr mogelijk de
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Een handschrift met de Compilatio de S. Barbara uit de Keulse kartuis, daterend urt het begin van de vijÊ
tiende eeuw, wordt vandaag bewaard te Darmstadt (Darmstadt ULB 78ó).
De tekst over De sanctisnartyríbus Secundianuset Marcellianus (I, fol. 89vo-9ovo) is identiek aanVincentius'
en deze over De sancta ffiuliereTheoilora (I, fol.r35v-I3óvo) is dezelfde als in
Speculum Historiale,XI,5o-5r
Voragines ltgenda Aurea, 88.
Gumbert, Die Utrechter Kaftàuse4 z4 e.v.
UB 39r III, fol. rz4vo:'Wat volgt is overgenomen uit het fweede volume van het passionalevan de kanunniken van de kerk van (Jtrecht, namelijk het winterdeel.'
'MS.
Ultrajectino ecclesiae S. Salvatoris': zie bijvoorbeeld G. Henschenius (ed.), Acta Sanctorun Iwii Ill
(Parijs t897), r89.
Via een door de Bollandisten gemaakte alfabetisch gerangschikte index van de inhoud van dit ltgenilariunr
van Sint-Salvator kan de inhoud van het verloren handschrift worden gereconstrrteerd. De index wordt
tradition nanusbewaard in de Bibliotheek van de Bollandisten, hs. 98, fol. r95ro-zo8ro. F. DeVriendt,'La
crite de la VitaWaldenu drs,'3óo. Een groot aantal teksten ttit dit Itgendarium zijn terug te vinden in de Acta
Sanctorum.
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door Zweder gehanteerde legger was. F Dolbeau gaat nog een
stap vercler door te poneren dat ofwel Zweders Passionaleofwel het andere Passionale
in drie volumes uit
Nieuwlicht (Utrecht, UB, 392) kan worden geïdentificeerd mer
het. Legendarium S.
SalvatorisUltraiectensis.a1
Deze stelling blijkt onhoudbaar, aangezien in elk van de drie
volumes van Zweders Passionaleen in de drie volumes van het passionalevanJohannes
van Alendorp (LIB, 392) een vijÍtiende-eeuws eigendomsmerk van
de Utrechise kartuizers terug te vinden is, dat de zeventiende-eeuwse Bollandisten
moeilijk over her hoofcl
kunnen gezien hebben.aB
In verband met de teksteenheden die achteraan het derde volume
van het passionale
werden opgenomen, constateerde Gumbert dat Zwed,er onder
meer gebruik maakte
van het SpeculumHistoriale vanVincent van Beauvais. Hieraan ontleende
Zweder. zoals
al opgemerkt, de beschrijving van het Heilig Land (Specultm Historiale,
boek 32, hoofclstuk 54-óó) en de Historia Karoli Magni et Rotholandi (SpeculumHistoriale,boek
24, hooftlstuk r-25).ae De overige modellen die Zweder gebruikte, zijn
volgens Gumbert niet
meer te achterhalen. Het door Zweder zelf als De instructionepresidertcium
in tronis siye de
doctrinaprincipum betitelde traktaat bevat korte besprekingen
van deugden en zedelijk
voorbeeldig gedrag, geput uit diverse klassieke autoriteiten en
Kerkvaders. Zoals reeds
vermeld, betreft het een kopie van het Breviloquiumantiquorum
acphílosophorumde quattuor uirtutibus cardinalibu.s- of korte r: het Breviloquium de uirtutibus van John ofWales.
De codex die Zweder gebruikte bij het kopiëren van dit rrakraar
is onbekend .5oDe Vita
Bernardiprima is een wijd verspreide tekst, zodat moeilijk na
te gaan is naar welk handschrift Zweder zijn tekst in 426 kopieerde
Zweder noteert bij somrnige heiligenlevens een bron of refereert
aan andere hagiografische en historiografische werken, iets wat zelden voorkomt
in hagiografische
collecties. Hij doet dit wellicht in navolging van de door hem
gebruikte legger. De
herkomst van de teksten kan geïdentificeerd worden via een
korte verw ijzi;; na de
rubriek, bijvoorbeel d: Item xiii die aprilis sancti
Justini propheti et martiris, Eusebius libro
quarto' Levensbeschrijvingen werden onder meer ontleend aan
Eusebius' Historia ecclesiastica,Usuardus'Martyrologium,de Dialogivan Gregorius de
Grote, De viris illustríbus van
Hiëronymus en het Liber Pontificalis.Een groor deel van
de door Zweder gebruikte
aÍkortingen komt overeen met de verwijzingen in het Speculum
Historiale (Soro*rnur,
GregoriusTitronensis,...).Er moet evenwel opgemerkt worden
dat niet alle vitae in het
Passionalewaarbij een gelijkaardige verwijzing als in het Speculum
Historialestaat, ook aan
dit geschrift zijn ontleend. Zweder - of de samensreller van
zijn legger - heeft dus het
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wordt zelden uitdrukkelijk
gestipuleerd, maar vond
zeker plaa6.53 R.B. Marks
zonder in detail te treden
stelde
vast dat'we have definite
notrces from throughout
and early r6th centuries ofpermanent
the r5th
or temporary loans of books
berween st. Barbara,s
[Keulse karruis] and the charrerhouses
ofspeyea freiburg r;., Srrasburg,
Koblenz, Mainz,
Trier' osterberg i'w and (Jtrechr.'sa
Nier enkel tusseni. k"rrur".n
onderling werden
handschriften uitgewisseld'
In de geest van Geert Grote
wisserden ook de Broeders
het Gemene Leven en de
van
kartuizers handschriften
uit.ss Dit kan, zoals hieronder
uttgewerkt' worden vastgesteld
wordt
te Utrecht voor de kartuis
Nieuwricht en de l,trechtse
Broeders van het Gemene
Leven (Hiëronymushuig.so
2.rk. contacten tussen
Broeders en de karru ners
de
zijn ook in Keuren t. b.rp.ír.rl*"r,
in de vijftiende eeuw
S.Barbara gevonden werden
bij de Keurse Broeders van
i:iË:Ï:::ï::i:,i".t,,i,,,",,
De factor van de frequente
tekstuitwisseling tussen
kartuizerkloosters maakt
bijzonder moeilijk om de
het
herkomst van de door 2*rar,
grbruikte leggers re achrerha_
Ien. opvanend is dat het
enige door z*rdrrz.rf
vermeráe moder nier afkomstig
uit het kartuizermilieu, maar
was
u"n k"rrurrniken van .."
ufirr.r in utrecht en dit ondanks
talrijke aanwijzingen van tekstuirwisseling
binnen het kartuizermilieu.
Misschien kwamen de contacten tussen Nieuwlicht
en de andere kartuizen behalve Keulen - pas in
0...t""0 van de vijÍtiende
eeuw op g.rrg, *rrrd oor
Zweder' een beroep deed
collectie die in utrecht ,rlf
op een
^^n*r)ig";",

Nieuwlicht

en de Broeders

van het Getnene Leven
in tltrecht

hebben voor levens van mannelijke heiligen, maakte deze verzameling met uitsluitend
vrouwelijke heiligenlevens waarschijnlijk deel uit van een groter hagiografisch geheei'
De versie van de Vita Waldetrudis in dit Brusselse handschrift is identiek aan
Waldetrudis'levensbeschrijving in het Passionalevan Zweder (1,fol. t75v"-t76v").uo Btj
nader toezien blijken ook de levensbeschrijvingen van Oda (BHL 6z59), Ermelendis
(BHL zóo5),Aldegundis (ingekorte vita),Weldetrudis (ingekorte vita),Pharalldis (BHL
67q) enHildegardis (BHL 393r) identiek te zijn in beide handschriften. Het lijkt tevens
erg plausibel dat de LJtrechtse Broeders ook de Vita Bernardiprima (BHL rzrr-rz16) uit
het derde volume van het Passíonalehebben gekopieerd. Er is namelijk een tweede
handschrift uit het Hiëronymushuis overgeleverd waarin de Vita prima Bernardi voorkomt, samen met de Historia miraculorum(BHL 1222, 1223, tzz5-tzz7) en de Vita
Malachiaeepiscopi(BHL 5r88).6tVolgens Bredero behoort zowel Zweders Passionaleals
het handschrift van de Broeders tot deA-recensie van de Vita Bernardi.Bovendien bevatten beide handschrift en de Hístoria míraculorumna de Vita,wat vrij zeldzaarn is.62
Aangezien het handschrift van de Utrechtse Broeders wellicht na r475 moet worden
gedateerd,is het aannemelijker dat de Broeders gekopieerd hebben uit Zweders Passionale
dan andersom. In theorie kan het handschrift van de Broeders van het Gemene Leven
ook ouder zijn dan Zweders Passionaleen pas later in het Hiëronymushuis terecht gekomen zijn. Maar gezien de reputatie van de Broeders op het gebied van kopieerarbeid,
kunnen we aannemen dat dit Brusselse handschrift door één van hen is gekopieerd.
Codicologisch vergelijkend onderzoek tussen dit handschrift uit het Hiëronymushuis
en andere manuscripten die met zekerheid in dit huis geschreven zijn, kan hierover

mer vrij grore zekerheid
als regger gebruikt door
de Broeders

uitsluitsel geven. Tevens moet de mogelijkheid in overweging genomen worden dat
en het handschrift uit het Hiëronymushuis beide teruggaan oP eenZweders Passionale
zelfde, verloren legger. Het gegeven dat beide handschriften in utrecht ontstonden

religieuze instelling- met
een scriptorium en een
fraterschool. In de Koninkrijke
Bibliotheek te Brussel wordt
tt,t ,'l.1ii..rJe-eeuws handschrifr
van de tjtrechtse Broeders
bewaard dat uitsruitend levens
t .r.lrou"r.rijke heiligen
bevar.seomdat mag aangenomen
worden dat de Broeders van
her Gemene Leven ook
wel berangsteiling zullen
gehad

maakr dit niet onwaarschijnlijk. Zolang echter geen handschrift teruggevonden wordt
dat qua inhoud sterk lijkt op beide handschriften, blijÍt dit een hypothese. De markante
overeenkomsten tussen Zweders Passionaleen het Brusselsehandschrift wijzen erop dat
er handschriftelijke contacten bestonden tussen de (Jtrechtse Broeders van het Gemene

íïïï'*ï:::'f.ïrd

ges,ich,in475*-::li.:ï*:il:::J,H'*ï::"y,"ïï:::*::*:;.r,:m:

Leven en de kartuizers van Nieuwlicht, al zijn de precieze omstandigheden van de
tekstuitwisseling niet meer te achterhalen.

Besluit
dat in zijn geheel drie volum es of g7z folia beslaat,bewijst dat de
Zweders Passionale,
laatmiddeleeuwse hagiografie, anders dan vaak wordt verondersteld, geenszins op haar
retour was. Er gebeurde meer dan het louter kopiëren van oudere collecties of het voor
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praktisch gebruik verkorten van bestaande vitae. De omvang van Zweders Passíonale
toont aan welk belang deze kartuizer hechtte aan het aanleggen van een collectie hei-

Brussel,KB7gr7 gldG 3r89),fol.6zvo-63vo.Zie:F DeVriendt,'La traditionmanuscritedela VitaWaldetrudis(BHL 8ZZ6-8lll)l Analeila Bollandianatt7 Q99$,36o-36r6 1 Brussel,KB 8283-86frrdG 3196),r5d' eeuw: De S. Bernardo.
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Sumtnary
rhe fifteenth-century
Passionaryof the carthusian
friar Zwed,er van Boechort
:xample of an extensive
is an
hagiographic collecdon,
-rlrriyï'owing
iturgical year. In its three
the order of the
it .orrt"i.r, no ress trr"r,
ooo sainrs,rives and a few
tundred references to sain*";n;;
whose lives were not included.The
passionarydistinguishes
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