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Hoofdstuk 1: Stand van wetenschap, methodologie en een 
historische schets  

Hieronder komt de historiografie van de Utrechtse boekproductie en dat van de 
Zwedermeesters aan bod. Het hoofdstuk sluit af met een korte historische schets van de 
politieke en religieuze situatie in Utrecht ten tijde van de actieve periode van de 
Zwedermeesters.  

Stand van wetenschap: Boekproductie in Utrecht1 
Sinds A.W. Byvanck bijna een eeuw geleden cruciale stappen zette op het terrein van de 
boekverluchting in de Noordelijke Nederlanden, is de kennis over de productie van 
handschriften aldaar toegenomen.2 De tentoonstelling The Golden Age of Dutch Manuscript 
Painting uit 1989 en de inspanningen van het Alexander Willem Byvanck Genootschap 
onder leiding van Anne Korteweg, hebben de kennis van handschriften met een 
Noord Nederlandse herkomst sindsdien aanzienlijk vergroot.3  

1 De wetenschappelijke studies die tot nu toe werden uitgevoerd betroffen veelal niet-Utrechtse verluchters 
buiten deze bloeiperiode om. Lydia Wierda over de werkplaats van de Domus Parva in Zwolle (1475-1500, 
Wierda 1995). Marrow schreef een monografie en introductie op een facsimile van de Meester van Margareta 
van Kleef (lokalisatie onbekend, mogelijk Utrecht of Den Haag, ca. 1395-1400, Marrow 1995). Klara 
Broekhuijsen over de Zwarte-Ogen-Meesters (Holland, ca. 1490-1510, Broekhuijsen-Kruijer 1997; 
Broekhuijsen-Kruijer 2009). Saskia van Bergen bestudeerde de Zuid Nederlandse tak van de 
Moerdrechtmeesters (ca. 1430. Van Bergen 2007). De Utrechtse verluchter Antonis Rogiersz. Uten Broec, c.q. 
de Meester van de Bostonse Stad Gods, werd bestudeerd door Klaas van der Hoek (Van der Hoek 2004) en 
was recentelijk onderwerp van een masterscriptie van Renée Joosse (Joosse 2014). De Utrechtse Kleefmeester 
is doorlopend onderwerp van studie geweest (belangrijke publicaties: Gorissen 1973; Calkins 1979; Nijmegen 
2009; Hours of Catherine of Cleves – Facsimile 2010. 
2 Byvanck publiceerde meerdere artikelen in een opeenvolgende reeks in twee tijdschriften. In het Gildeboek 
heette de reeks Utrechtse Miniaturen en bestaat uit vijf hoofdstukken, allemaal gepubliceerd in Gildeboek 
jaargang 6 (Byvanck 1923 & 1924). Zijn reeks in de Oudheidkundig Jaarboek had de titel Aantekeningen over 
handschriften met miniaturen en bestaat uit 12 artikelen, gepubliceerd over een periode van een aantal jaar. De 
samenwerking tussen Byvanck en Hoogewerff bracht een imposant standaardwerk voort met besprekingen van 
alle tot dan toe bekende Noord-Nederlandse handschriften (Byvanck & Hoogewerff 1922-1925). Byvanck 
publiceerde in 1937 een Franstalig overzichtswerk La miniature dans les Pays-Bas septentrionaux (Byvanck 
1937). Overige belangrijke vroege publicaties over Noord-Nederlandse handschriften zijn: Cornelis de Wit 
(1927, vooral pp. 22-44 voor de bespreking van de Zwedermeesters); Hoogewerff 1936, vol 1, hoofdstuk IX; 
Finke 1963; Delaissé 1968. Een algemene ontwikkeling van technische aspecten, het schrift en 
penwerkdecoratie van Nederlandse handschriften in de vijftiende eeuw (geen miniatuurkunst): Gumbert 
1990, pp. 24-51. 
3 De tentoonstelling The Golden Age of Dutch Manuscript Painting in Museum Catharijneconvent (10 december 
1989 – 11 februari 1990) en de Pierpont Morgan Library in New York (1 maart 1990 – 6 mei 1990). De 
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Aan de hand van kalenders, opdrachtgevers en inscripties raakte men aan het einde 
van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw bekend met een groeiende groep 
verluchte handschriften met een Noord Nederlandse herkomst. Aanvankelijk stelde 
Byvanck dat het leeuwendeel van deze handschriften hun origine vond in één enkel 
klooster: het Kartuizerklooster Nieuwlicht (Nova Lux) net buiten Utrecht.4 De grote 
stilistische diversiteit verklaarde hij door de geïsoleerde werkomstandigheden van de 
monniken in hun cel, zonder hoofdverluchter om toezicht te houden of om zijn stijl aan 
anderen op te leggen. Cornelis de Wit drukte deze theorie echter spoedig de kop in.5 In 
1927 was De Wit de eerste die de Noord Nederlandse boekproductie uit de monastieke 
sfeer haalde en in lekenateliers in de stad plaatste. Lange tijd werd aangenomen dat de 
Noord Nederlandse verluchterswerkplaatsen van groot formaat waren met de 
belangrijkste meester aan het hoofd, omringd door assistenten en leerlingen die klusjes 
uitvoerden en minder belangrijke onderdelen schilderden.6 Eind jaren ‘70 kwam hierin 
verandering door twee artikelen van Léon Delaissé en een invloedrijke studie van 
Robert Calkins. Delaissé pleitte in zijn publicaties uit 1967 en 1974 voor een aanpak die 
hij de ‘archeologie van het boek’ noemde. Hierbij werden alle aspecten van het 
handgeschreven boek in samenhang met elkaar bestudeerd, in plaats van naar 
geïsoleerde onderdelen van een handschrift te kijken zoals tot dan toe gebruikelijk 
was. Deze aanpak brengt aan het licht hoe een handschrift werd geproduceerd en 
detecteert eventuele aanpassingen tijdens of na vervaardiging. In combinatie met 
stilistisch onderzoek in zowel de primaire als de secundaire verluchting, kan de 
distributie van het werk onder de verschillende ambachtslieden worden 
bestudeerd. Robert Calkins paste deze methode toe op handschriften met 
verluchting van de Meester van Katherina van Kleef, hierna de Kleefmeester 
genoemd, waarvan hij de resultaten publiceerde in 1979. Door middel van deze 
methode kwam hij tot de conclusie dat de Kleefmeester niet aan het hoofd had gestaan van 
een grote werkplaats met vele assistenten en leerlingen, maar dat hij voornamelijk 

bijbehorende catalogus is een standaardwerk (Utrecht / New York 1989). Het Alexander Willem Byvanck 
Genootschap heeft tot doel verluchte handschriften met een Noord-Nederlandse herkomst te ontsluiten. De 
database die voortkwam uit de inspanningen van deze werkgroep, was onmisbaar voor mijn onderzoek. Ik wil 
dan ook mijn dank uiten aan de leden van het genootschap. Voor informatie over het Byvanckgenootschap: 
Korteweg 1989b. 
4 Byvanck 1923, p. 4. 
5 De Wit 1927, pp. 10-21; De Wit 1928b, pp. 264-271. Aangezien deze theorie hardnekkig bleek toonde 
Gumbert (1974, pp. 181-185) nogmaals definitief aan dat de handschriften geen herkomst vonden in het 
Utrechtse Kartuizerklooster. 
6 Panofsky 1953, p. 97. Het gebruik van de termen ‘werkplaats’ en ‘atelier’ zijn problematisch. Hun betekenis 
verschilt per periode en de termen worden in de literatuur zowel letterlijk gebruikt om de fysieke ruimte aan te 
geven waarin men werkten, als figuurlijk voor de omvang van het aantal medewerkers binnen een stijl 
(Alexander 1992, p. 175, noot 42). Over de problematiek van de termen ‘werkplaats’ en ‘meesters’: Van Bergen 
2007, pp. 50-51. Over kunstenaarschap in late middeleeuwen: Martindale 1972. 
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zelfstandig werkte. Alleen in geval van tijdsdruk schakelde hij de hulp in van een andere 
verluchter voor de minder prominente decoratie. Ondanks de bruikbaarheid en de goede 
resultaten, is de methode van Calkins nooit systematisch toegepast op andere 
Noord Nederlandse verluchters. 

De kleinschaligheid van de boekproductie buiten de Noordelijke Nederlanden 
blijkt uit meerdere onderzoeken. Zelfs grote productiecentra als Londen, Parijs en Brugge 
waren niet als grote eenheden georganiseerd. Uit archiefonderzoek in die steden blijkt dat 
de boekproductie doorgaans eenmanswerk was, dat werd uitgevoerd vanuit kleine 
werkplaatsjes gesitueerd in of bij het eigen woonvertrek.7 Deelproducenten zoals kopiisten, 
decorators, verluchters en binders waren in elkaars nabijheid gehuisvest, in dezelfde straat 
of wijk, wat een informeel karakter bevorderde en waardoor kortstondige ad hoc 
samenwerkingen gemakkelijk konden worden aangegaan. Ondanks het ontbreken van 
schriftelijke gegevens met betrekking tot de ruimtelijke organisatie van de boekproductie 
in Utrecht, is er geen reden om aan te nemen dat dit daar anders zou zijn. Jan Willem Klein 
omschrijft de gang van zaken in de Nederlanden als een groepje kleine zelfstandigen die, 
indien nodig, als team konden opereren.8 Een van de deelproducenten kon als aannemer 
optreden en dit kon zowel de kopiist als de verluchter of een andere partij zijn. Deze 
observatie wordt ondersteund door recent onderzoek van Anne Korteweg die gegevens 
over Utrechtse kopiisten, penwerkstijlen en geschilderde decoratie combineerde en 
aantoonde dat ook in de bisschopsstad zelfstandige deelproducenten zich per opdracht 
groepeerden.9 

Stilistische analyse wijst uit dat er gedurende de actieve periode van de 
Zwedermeesters talrijke verluchters in de Noordelijke Nederlanden werkzaam waren, 
waarvan velen waarschijnlijk in Utrecht.10 In de Buurspraakboeken zijn namen van 
meerdere scrivers en verlichters opgenomen, maar er kunnen geen concrete werken aan deze 
namen worden toegeschreven.11 Uit de eerste helft van de vijftiende eeuw is slechts één 

7 Klein 1995, pp. 7-9 (Middelnederlandse handschriften); Christianson 1989 (Londen, vooral p. 96); Scott 
1996, vol I, pp. 27-28 (Londen); Rouse & Rouse 2001 (Parijs). 
8 Klein 1995, p. 11. 
9 Korteweg 2009, pp. 47-53.  
10 Het is onmogelijk aan de hand van de overgeleverde handschriften een schatting te geven van het totaal aantal 
verluchters in de Noordelijke Nederlanden in de periode 1415-1440. Van vrijwel alle bekende stijlen moet nog 
worden onderzocht of het een of meerdere verluchters betreft. Voor de belangrijkste verluchters uit deze 
periode: Utrecht / New York 1989, hoofdstukken II, III en V. 
11 Tussen 1390-1440 werden er 35 nieuwe burgers in de Buurspraakboeken opgenomen met de aanduiding 
perkementer, scriver of verlichter. Nieuw ingeschreven burgers die specifiek zijn aangeduid als verluchter zijn: 
Roelof Visch (1390), Jan van Meerlo (1398), Loef van Benscoep (1403), Willam Engelsman (1413), Henric 
Henrics soen (1433) en Godevaert Jacop soen (1434). Daarnaast staan er vele namen zonder vermelding van 
het beroep, onder wie meer kopiisten en verluchters schuil kunnen gaan. De Buurspraakboeken vermelden 
alleen de namen van nieuw ingeschreven burgers. Ook onder geboren burgers van Utrecht zullen mensen zijn 
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verluchter bij naam bekend aan wie bestaand werk kan worden gekoppeld: Claes Brouwer, 
een verluchter in de stijl van de Meesters van Otto van Moerdrecht, hierna de 
Moerdrechtmeesters.12 Maar waar geschilderde decoratie en penwerk zelfs met ontbreken 
van de naam van de uitvoerder bestudeerd kan worden op grond van stijl, wordt onderzoek 
naar samenwerking in de Utrechtse boekproductie met name bemoeilijkt door de geringe 
informatie over kopiisten.13 Het laat gotische boekschrift, waarvan de professionele kopiist 
zich veelal bediende, is verstoken van persoonlijke kenmerken wat het onderscheiden van 
schrijfhanden moeilijk maakt. Er zijn weinig kopiisten bij naam bekend aan wie meerdere 
handschriften kunnen worden toegeschreven, waarvan een of meerdere exemplaren zijn 
verlucht. Johannes de Malborch is voor ons de belangrijkste.14 De Malborch liet in twee 
handschriften daadwerkelijk zijn naam achter, maar door zijn gewoonte zijn schrift op te 
luisteren met draken en grotesken kan hij ook in handschriften worden herkend waarin hij 
zijn naam achterwege liet. James Marrow schreef acht verluchte handschriften aan hem toe, 
evenals één ongedecoreerd boek.15 Hieraan kunnen nu twee vrijwel ongedecoreerde 
fragmenten in een privécollectie worden toegevoegd, evenals een Latijns getijdenboek in 
de Free Library in Philadelphia met verluchting van de Zwedermeesters.16 Het totaal aantal 
handschriften dat werd geschreven door Johannes de Malborch en werd verlucht door de 
Zwedermeesters komt hiermee op vier; de overige handschriften zijn voorzien van 

geweest die zich bezig hielden met de boekproductie (Van Klaveren 1935; Finke 1963, p. 29 noot 14 en p. 42, 
noot 36). Pogingen om namen en handschriften aan elkaar te koppelen waren vruchteloos of niet overtuigend 
(Hoogewerff 1936, vol. 1, p. 446; Hoogewerff 1961, p. 26; Finke 1963, p. 31 noot 19 en pp. 55-56; Boon 1966, 
p. 15).
12 Zijn naam is bekend uit een aantekening op een van de schutbladen in de Historiebijbel in Brussel (Brussel, 
KB, 9018-19 en 9020-23). Zie hiervoor Utrecht / New York 1989, cat. nr. 39. Er zijn enkele vroegere of latere 
Noord-Nederlandse verluchters en penwerkdecorators bij naam bekend aan wie concreet werk gekoppeld kan 
worden. Zij schreven hun naam in de marge of verborgen deze in initialen. Dit zijn Michiel van der Borch 
(Chavannes-Mazel 2008, pp. 20-21), Antonis Rogiersz. uten Broec (Van der Hoek 2004), Spierinck (Utrecht 
/ New York 1989, pp. 233-234, cat. nrs. 82 en 83; Van der Hoek 1989, pp. 163-182; Van der Hoek 1991), Frans 
Maler (Den Haag 1992, pp. 30, 142-143 en cat. nr. 139). 
13 In tegenstelling tot omringende landen werd in de vijftiende eeuw groot deel (60-70%) van Nederlandse 
handschriften in een kloosteromgeving geschreven. Men kan aannemen dat seculiere teksten vrijwel uitsluitend 
buiten de kloostermuren werden vervaardigd, veelal door lagere geestelijkheid zoals parochiepriesters. 
Daarnaast waren er professionele kopiisten. Gumbert 1990, pp. 52-79.  
14 Naast Johannes de Malborch is er broeder Theodericus Ghijsberti (= Dirk Ghijsbertz.), kanunnik in St. 
Augustinus ofwel het Huis van St. Maria en de Twaalf Apostelen in Utrecht. Hij schreef en signeerde een kopie 
De civitate Dei van Augustinus in Boston (‘De Bostonse Stad Gods’: Boston, PL, ms. F. Med. 10) en minstens 
vier andere nog bestaande handschriften (Utrecht, UB, 55 (3.B.3); Utrecht, UB, 80 (1.K.11); Utrecht, UB, 83 
(3.D.4); Utrecht, UB, 110 (2.C.10). Met dank aan James H. Marrow. 
15 Marrow 1993. 
16 De twee fragmenten in een privécollectie (ca. 1420) bevatten alleen champie-initialen en lombarden met wat 
penwerk. Met dank aan Rob Dückers. Het getijdenboek is Philadelphia, Free Library, Lewis E 88 (hierna: 
Philadelphia). 
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verluchting in andere stijlen.17 Ondanks het relatief hoge aantal Zwederhandschriften, 
blijkt dat De Malborch als professioneel kopiist geen vast team vormde met een specifieke 
verluchter. Johannes de Malborch was wellicht afkomstig uit Malburgen (of Malburg) bij 
Arnhem en Nijmegen in Gelre, maar door het Zwolse missaal van Johan van de Zande en 
de Utrechtse verluchting en penwerk in zijn handschriften was hij in ieder geval in de 
bisschopsstad actief.18 

Korteweg betrok bij haar onderzoek naar de organisatie van de Utrechtse 
boekproductie ook het penwerk. De aandacht voor penwerk in Noord Nederlandse 
handschriften bloeide op in de jaren ’70 met als belangrijkste overzichtswerk de catalogus 
Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de 
vijftiende eeuw (1992).19 In de Noordelijke Nederlanden hadden regio’s en steden 
specifieke penwerkkenmerken die als hulpmiddel kunnen dienen bij de lokalisatie van 
handschriften. In Utrecht waren er meerdere penwerkstijlen gangbaar.20 Wie er voor het 
penwerk verantwoordelijk was, is vaak onduidelijk en het kon ook verschillen. Er zijn 
Utrechtse handschriften bekend waarbij de verluchter het penwerk aanbracht, zoals de 
Kleefmeester in enkele gevallen deed.21 In de meeste gevallen lijkt het penwerk daarentegen 
niet het domein te zijn geweest van de verluchter of kopiist, maar van een gespecialiseerde 
partij: de penwerkdecorator. Overeenkomstige penwerkstijlen in meerdere boeken zijn 
een sterke indicatie dat hiervoor dezelfde persoon verantwoordelijk was. Daarentegen 
duidt een penwerkstijl met een grotere stilistische diversiteit mogelijk op meerdere 
personen die nauw met elkaar samenwerkten, zoals een meester met zijn leerlingen.22 Dat 

17 Dit zijn: Rouen-groep: Den Haag, KB, 77 L 45 (ca. 1400-1410). Meesters van Dirc van Delf: Los Angeles, 
PGM, ms. 40 (ca. 1405-1410). Navolger Hofstijl: Baltimore, WAM, W. 185 (ca. 1410-1415). Meester van 
Maria van Gelre: Münster, LWL-MKK, ms. 528 (ca. 1415). Meester van BRNO Speculum: Kaapstad, NLSA, 
ms. Grey 3 a 16 (ca. 1415-1425). Zwedermeesters: Zwolle (1415, gesigneerd); Den Haag 133 M 131, (ca. 
1420-1425); Philadelphia (ca. 1425); Stockholm (ca. 1430). Ongedecoreerd: Berlijn, SBB-PK, ms. Germ. qu. 
176 (eerste kwart 15e eeuw, gesigneerd). Marrow 1993, pp. 266-267, 270; Korteweg 2009, p. 53. Ook van de 
Haarlemse schrijver Allart Reynersz. van Akersloot zijn drie handschriften bekend met in alle drie verschillende 
penwerkstijlen. Den Haag 1992, p. 31, cat. nrs. 70 en 95. 
18 Marrow 1993, pp. 269-270. 
19 Den Haag 1992. De studie naar het penwerk in Noord-Nederlandse handschriften kwam voort uit de 
werkgroepen van Peter Gumbert halverwege ’70 van de vorige eeuw, met vele publicaties als resultaat. 
Korteweg 1986; Hülsmann 1989a (Introductie op de techniek, ontwikkeling en hiërarchie van penwerk); 
Hermans 1989; Hülsmann 1989b (Beschrijvingsmethode penwerk); Nieuwstraten 1989 (penwerk en 
margedecoratie in Haarlem); Klein 1989 (penwerk in Gouda); Gerritsen-Geywitz 1989 (penwerk in Utrecht); 
Gerritsen-Geywitz 1991; Gerritsen-Geywitz 2003 (penwerk in Utrecht); Gerritsen-Geywitz 2007 (14e eeuws 
penwerk in Utrecht); Bigus & Jaski 2009; Gerritsen-Geywitz 2009 (Utrechts penwerk); Hülsmann 2009 
(Noord-Hollands penwerk); Gerritsen-Geywitz 2013 (penwerk in Maaseik).  
20 Belangrijkste publicaties over vijftiende-eeuws Utrechts penwerk zijn: Den Haag 1992, pp. 33-55; Gerritsen-
Geywitz 2003. 
21 Korteweg 2009, pp. 58-66. 
22 Gerritsen-Geywitz 2009, p. 20. 
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het penwerk doorgaans door een aparte partij werd aangebracht blijkt uit projecten 
waaraan meerdere kopiisten, meerdere decorators en meerdere verluchters werkten, maar 
waarin de indeling van de verschillende productiefasen niet met elkaar samenvalt. 
Korteweg geeft hiervoor als voorbeeld de grote Utrechtse Historiebijbel in Brussel.23 Ieder 
productieonderdeel van dit handschrift is in een aparte fase door onafhankelijke 
ambachtslieden uitgevoerd. De coördinator van deze bijbel heeft tussen de fasen door, dus 
na voltooiing van het schrift en na voltooiing van het penwerk, alle katernen verzameld en 
opnieuw verdeeld. Dat in de handschriften van Johannes de Malborch naast verschillende 
verluchtersstijlen ook meerdere penwerkstijlen voorkomen, is een indicatie dat hij niet 
eigenhandig het penwerk aanbracht en evenmin op vaste basis met een penwerkdecorator 
samenwerkte. 

Stand van wetenschap: De Zwedermeesters 
De bestudering van de Zwedermeesters verliep langs traditionele kunsthistorische paden 
waarbij connaisseurschap en stijlkritiek de belangrijkste middelen waren. De Wit 
groepeerde in zijn dissertatie uit 1927 de tot dan toe bekende Utrechtse handschriften op 
grond van stilistische overeenkomsten.24 Handschriften met overeenkomstige 
stijlkenmerken zag hij als producten van een professioneel lekenatelier in de stad, met een 
meester aan het hoofd en omringd met leerlingen en assistenten. Een van deze ateliers 
groepeerde hij rondom de verluchter die hij de ‘Meester van Zweder van Culemborg’ 
noemde, een noodnaam die verwijst naar het missaal van de Utrechtse bisschop dat hij als 
eerste uitvoerig bestudeerde.25 De kern van het Zwedercorpus werd al in deze vroege 
publicaties gevormd en bleef zo goed als ongewijzigd, al zijn er in loop der tijd enkele 
handschriften aan toegevoegd die opdoken in (privé)collecties en bij veilingen. De 
Zwedermeesters werden in menig publicatie over de Noord Nederlandse boekverluchting 
besproken, maar een samenhangend onderzoek naar de handschriften en de 
werkplaatspraktijken bleef achterwege. De vroegste literatuur beperkt zich veelal tot een 
korte bespreking van de mooiste Zwederhandschriften, eventueel aangevuld met een 
beknopte codicologische beschrijving. In The Golden Age-catalogus was de waardering van 
de Zwedermeesters en de omvang van hun corpus dusdanig gegroeid dat aan hen een 
volledig hoofdstuk werd gewijd.26 De handschriften werden echter afzonderlijk 
beschreven, en een overzicht van de organisatie en output van de Zwedergroep kwam niet 
goed uit de verf. In de jaren ’90 verschenen twee (niet-kunsthistorische) monografieën 

23 Korteweg 2009, p. 53. 
24 De Wit 1927. 
25 De Wit 1928a. 
26 Utrecht / New York 1989, pp. 97-116. De inleiding en catalogusbeschrijvingen met betrekking tot de 
Zwedermeesters werden geschreven door Helen Wüstefeld. 
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over het missaal van Zweder van Culemborg in Bressanone en het Hoya-missaal in 
Münster.27 Recentelijk zijn de Zwedermeesters vooral ingezet ter illustratie van het 
uitzonderlijke karakter van anderen: in de tentoonstelling over de Gebroeders Van 
Limburg in 2005 vervulden zij de rol van navolgers en in de tentoonstelling over de 
Kleefmeester in 2009 van voorlopers.28 Belangrijke thema’s in de literatuur met betrekking 
tot de Zwedermeesters waren hun naamgeving, opdrachtgevers, organisatiestructuur en 
lokalisatie; de werkplaatspraktijken en de secundaire decoratie bleven relatief onderbelicht. 

Naamgeving en organisatie 
Pogingen om namen uit het Utrechtse archief aan de Zwedermeesters te koppelen bleven 
zonder resultaat. Maar zelfs al was een identificatie succesvol geweest, had dit weinig 
opgeleverd: een naam zonder aanvullende informatie over de opleiding, het milieu en de 
levenswandel van een kunstenaar is niet bruikbaar bij het samenstellen van een oeuvre. Als 
toeschrijvingen niet mogelijk zijn neemt men toevlucht tot een noodnaam. Werk onder de 
noemer ‘anoniem’ is veelal tot vergetelheid gedoemd, terwijl een noodnaam ervoor kan 
zorgen dat een kunstwerk wordt opgenomen in het kunsthistorische discours en het 
essentieel is om kunstwerken aan elkaar te verbinden of juist van elkaar te onderscheiden.29 
De Wit introduceerde de noodnaam ‘Meester van Zweder van Culemborg’.30 Deze naam 
refereerde aanvankelijk uitsluitend naar de hoofdverluchter van het missaal van de 
Utrechtse bisschop in Bressanone. Hoewel de ‘Meester van Zweder van Culemborg’ 
spoedig zijn plek in de literatuur vond, klonken er ook tegengeluiden van auteurs die deze 
noodnaam afwezen. Hoogewerff, van mening dat deze hoofdverluchter niet daadwerkelijk 
in opdracht van de bisschop had geschilderd, introduceerde voor dezelfde verluchter de 
naam Pancratius, naar een Utrechtse heilige.31 Doordat beide namen naar dezelfde 
verluchter verwezen werden Pancratius en de ‘Meester van Zweder van Culemborg’ in de 
literatuur afwisselend gebruikt. De verluchting die aan deze schilder werd toegeschreven 
nam in de loop der tijd toe; stilistische afwijkingen werden toegeschreven aan assistenten, 
leerlingen, voorlopers of navolgers. In 1963 kwam Ulrich Finke na grondige bestudering 
van het tot dan toe gevormde corpus tot de conclusie dat één van de andere handen binnen 
de groep dusdanig karakteristiek is dat deze een eigen noodnaam verdiende. In navolging 
van Hoogewerff noemt hij deze miniaturist ‘Poncianus’, naar een andere Utrechtse 

27 Missaal van Zweder van Culemborg in Bressanone: Scheiber 1992. Hoya-missaal in Münster: Haller 1996. 
28 Gebroeders Van Limburg: Nijmegen 2005. Kleefmeester: Nijmegen 2009.  
29 Voor de geschiedenis, de functie en gevaren van kunstenaarsnamen en noodnamen: Reynaud 1978; Foucault 
1979, p. 147. 
30 De Wit 1927, p. 29. 
31 Hoogewerff 1936, vol 1, p. 425; Hoogewerff 1961, pp. 20, 25. Voor het patronaat en de vervaardiging van het 
missaal, zie hoofdstuk 2, ‘Missalen’. 
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heilige.32 De noodnamen Pancratius en Poncianus hebben in tegenstelling tot de 
gebruikelijke praktijk geen inhoudelijke relatie met het werk van de desbetreffende 
verluchters; zij hebben nooit de heilige waarnaar zij zijn vernoemd geschilderd en evenmin 
zijn de namen afgeleid van een karakteristiek element, opdrachtgever of een belangrijk 
handschrift. 

Ook enkele andere verluchters uit de Zwedergroep kregen een noodnaam. 
Panofsky introduceerde de ‘Meester van de Stockholmse Catharina’ voor de schilder van 
de bladgrote miniatuur in getijdenboek Stockholm waarin de vrouwelijke opdrachtgever 
voor de heilige Catharina knielt (afb. 21).33 Pächt en Jenni creëerden de naam de ‘Meester 
van de Scheppingsscènes’ voor de schilder van de randdecoratie met scheppingsscènes in 
de marge op een van de bladen in de vierdelige vulgaat in Wenen (afb. 108).34 Aangezien 
deze twee handschriften in de literatuur weinig aandacht kregen, drongen deze noodnamen 
nauwelijks door. Enkele verluchters die karakteristiek genoeg zijn om duidelijk van de rest 
te kunnen worden onderscheiden, werden daarentegen nooit apart benoemd. Zij werden 
omschreven als ‘omgeving van’, ‘atelier van’, ‘navolger van’ of zelfs ‘voorloper van’ om hun 
relatie tot de Meester van Zweder van Culemborg kenbaar te maken.35 In de 
tentoonstellingscatalogus The Golden Age koos men ervoor de problematiek rondom de 
benaming en het handenonderscheid te ontwijken en de neutrale en overkoepelende 
meervoudsvorm ‘Meesters’ van Zweder van Culemborg te hanteren.36 De noodnaam 
Meester van Zweder van Culemborg, ooit geïntroduceerd voor een enkele verluchter 
binnen de groep, werd hiermee omgevormd tot een stijlaanduiding. 

Meerdere auteurs deden uitspraken over de organisatie van de werkplaats. Als 
naamgever van de stijl werd de Meester van Zweder van Culemborg veelal beschouwd als 
de centrale figuur en het hoofd van een grote werkplaats.37 De overige verluchters in de 

32 Finke 1963, p. 43. 
33 Panofsky 1953, p. 101. 
34 Pächt & Jenni 1975, p. 20. De noodnaam Meester van de Scheppingsscènes werd nog genoemd in The Golden 
Age (Utrecht / New York 1989, cat. nr. 33) maar kreeg verder weinig navolging.  
35 Een gelijke situatie doet zich voor in de studie naar de Boucicautmeesters van Millard Meiss (Meiss 1968). 
Als hoofdverluchter van de stijl gold de schilder van het getijdenboek van Maarschalk De Boucicaut (Parijs, 
MJA, ms. 2). Enkele verluchters kregen een eigen naam toebedeeld, zoals de Mazarine Meester, naar een 
getijdenboek in Bibliothèque Mazarine (Parijs, BM, ms. 469). Verluchting met stilistische afwijkingen 
omschreef hij als ‘Boucicautmeester en werkplaats’, ‘Boucicaut werkplaats’, ‘Boucicaut assistent’, ‘omgeving 
Boucicautmeester’ en ‘navolger van de Boucicautmeester’ (opgemaakt uit onderschriften van afbeeldingen). 
Eenzelfde discussie wordt gevoerd over contemporaine verluchters zoals de Rohan Meester en de Bedford 
Meesters (zie bijvoorbeeld König 2006). 
36 Utrecht / New York 1989, pp. 97-116. Eberhard König (2013, p. 349, noot 8) noemt het gebruik van de 
meervoudsvorm een eccentric tendency. 
37 De naamgever van een stijl is niet altijd de belangrijkste verluchter. De Moerdrechtmeesters zijn vernoemd 
naar de Postilla litteralis vetus et novum testamentum van Nicolaus de Lyra (Utrecht, UB, ms. 252), besteld door Otto 
van Moerdrecht. Van de verluchter die voor dit handschrift verantwoordelijk was, is geen ander werk bekend. Voor de 
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groep werden met hem vergeleken en op grond van stilistische diversiteit bestempeld 
als zijn leerling, assistent of navolger. Hij was de 

. Erwin Panofsky schrijft dat de Meester van Zweder van Culemborg 
‘seem[ed] to have prospered as chefs d'atelier (…) surrounded by many assistants.’ 38 
Onder invloed van Robert Calkins, die aantoonde dat grote werkplaatsen als deze 
in de Noordelijke Nederlanden onwaarschijnlijk waren, deed Helen Wüstefeld in 
The Golden Age enkele uitspraken met betrekking tot de organisatie van de 
Zwedergroep.39 Helaas wordt geen van deze uitspraken beargumenteerd. De catalogus 
vermeldt dat de stijl van de Meesters van Zweder van Culemborg werd uitgevoerd 
in meerdere werkplaatsen. De eerste Zwedermeester kan worden gelokaliseerd in 
Utrecht, maar spoedig verspreidde zijn stijl zich over meerdere werkplaatsen die 
mogelijk van Holland tot Gelre waren gevestigd. Getuige het aantal handen dat in 
een enkel handschrift actief was, werden de boeken vervaardigd in werkplaatsen 
met meerdere assistenten. Er zouden ongeveer twintig handschriften in de stijl van de 
Meesters van Zweder van Culemborg zijn overgeleverd, en daarnaast zijn er talrijke 
andere boeken van de hand van volgers van een lager allooi. Het gebruik van de 
meervoudsvorm ‘meesters’ maakt deze laatste uitspraak onduidelijk: welke handschriften 
kunnen beschouwd worden als een product van de Zwedergroep en welke verluchters 
worden beschouwd als volgers van een lager kaliber? The Golden Age lijkt in ieder geval de 
groepering rondom dé Meester van Zweder van Culemborg te hebben losgelaten en 
hiermee eveneens het beeld van een grote werkplaats. Het gebruik van de meervoudsvorm 
‘meesters’ droeg er echter toe bij dat een poging om door middel van handenonderscheid 
dieper in de werkplaats door te dringen ontweken kon worden. De overkoepelende 
stijlnaam had tevens als negatieve bijkomstigheid dat er eenvoudig handschriften aan de 
Zwedermeesters konden worden toegeschreven die stilistisch weinig verwantschap met 
de stijl tonen.40 

De ouderwetse opvatting van een grote werkplaats met één verluchter aan het 
hoofd komt niet meer overeen met de huidige kennis van de organisatie van 
boekverluchters in Utrecht. Het beeld dat The Golden Age schept ligt waarschijnlijk dichter 
bij de waarheid, maar moet worden aangescherpt. Nooit eerder is aan de hand van het 
volledige corpus onderzocht wat de positie van de verschillende verluchters in de 
Zwedergroep daadwerkelijk was: is de Meester van Zweder van Culemborg terecht altijd 

stijl wordt gewoonlijk de verluchter met de naam Meester D als uitgangspunt genomen. Van Bergen 2007, pp. 
37-45.  
38 Panofsky 1953, pp. 97-98. 
39 Utrecht / New York 1989, pp. 74, 98-99. 
40 Een voorbeeld hiervan was het getijdenboek dat tot aan 2009 te koop was bij antiquariaat Les Enluminures. 
Het boek werd onterecht omschreven als ‘omgeving van de Meesters van Zweder van Culemborg’. Zie 
hoofdstuk 2, noot 2. 
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als de belangrijkste verluchter aangewezen of had hij wellicht een minder prominente rol? 
Om dit te kunnen vaststellen moeten alle verluchters aanvankelijk als gelijken worden 
bestudeerd, voordat aan de hand van patronen of hiërarchie in de werkverdeling kan 
worden bepaald welke positie de verluchters ten opzichte van elkaar lijken te hebben gehad. 

Lokalisatie van de Zwedermeesters 
Er is veel gezegd en geschreven over de lokalisatie van de Zwedermeesters. In publicaties 
uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw wordt aan enkele 
Zwederhandschriften door gebrek aan kennis over Noord Nederlandse handschriften 
een Duitse herkomst toegekend.41 Dit werd al spoedig bijgesteld naar Utrecht, wat lange 
tijd als enige serieuze kandidaat gold. Panofsky gooide in 1953 de knuppel in het 
hoenderhok door te suggereren dat enkele Noord Nederlandse handschriften geheel 
of deels in het hertogdom Gelre waren vervaardigd.42 Bij zijn argumentatie van dit 
standpunt spelen twee Zwederhandschriften een belangrijke rol: het Egmond Brevier 
en een getijdenboek in Stockholm. Panofsky veronderstelde dat de decoratie van het 
Egmond Brevier begon in Gelre in opdracht van hertog Reinoud IV (1365-1423).43 In 
dezelfde periode zou in Gelre met de decoratie van het getijdenboek Stockholm zijn 
gestart.44 Na de dood van de Reinoud IV begon volgens Panofsky de exodus van 
verluchters naar Utrecht; de mecenas was immers weggevallen en daarmee ook de 
werkgelegenheid van de boekschilders aldaar. Gelre als plaats van herkomst werd door 
enkele auteurs overgenomen, zoals door Léon Delaissé in zijn A Century of Dutch 
Manuscript Illumination, die zich haast er bij te vermelden dat de lokalisatie van 
de Nederlandse productie hiermee niet volledig is opgelost.45 Hoogewerff wijdt in 
1961 een uitgebreide publicatie aan de Gelderse miniatuurkunst. Waar Panofsky 
echter veronderstelt dat de Zwedermeesters na de dood van Reinoud naar Utrecht 
trokken, ziet Hoogewerff voor een dergelijke verandering in woonplaats geen enkel 
bewijs.46 Sterker nog, Hoogewerff bestempelt de Zwedermeesters, samen met de 
Kleefmeester, als Gelderse ‘hofschilders’.47 In zijn enthousiasme over de nieuwe 
productieplaats lokaliseert hij niet alleen het Egmond Brevier in Gelre, maar ook 

41 Vooral het Hoya-missaal werd in Duits gebied geplaatst. Lübke 1853, p. 345; Nordhoff 1873, p. 55;Vogelsang 
1899, p. 23; Hermann 1905, p. 22; Bömer 1926, p. 31. 
42 Panofsky 1953, p. 95 noot 7; Panofsky 1971, pp. 100-106. 
43 Het handschrift zou volgens Panofsky (1971, p. 100) pas in Utrecht zijn voltooid rond ca. 1440-1445. 
44 Panofsky 1953, pp. 100-102.  
45 Delaissé 1968, p. 21 noot 25. 
46 Hoogewerff 1961, p. 24. 
47 Hoogewerff 1961, p. 25. 
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de Lochorst Bijbel, het Greiffenklau-missaal, het Hoya-missaal, het missaal van Margareta 
van Berg en zelfs het missaal van de Utrechtse bisschop Zweder van Culemborg.48  

Panofsky’s theorie hield echter geen stand. Naast Reinoud IV was ook diens neef 
Arnold van Egmond gerechtigd om de wapens van Gulik en Gelre, die in het Egmond 
Brevier zijn afgebeeld, te dragen. Arnold is op meerdere gronden de beste kandidaat als 
opdrachtgever, waarmee het brevier dientengevolge later, rond 1435-1440, moet worden 
gedateerd.49 Van getijdenboek Stockholm toonde James Marrow aan dat het werd 
geschreven door de reeds genoemde professionele kopiist Johannes de Malborch, die 
verschillende handschriften schreef voor Utrechtse opdrachtgevers en van wie geen 
aanwijzingen zijn dat hij in Gelre werkzaam was. Enkele auteurs waren van mening dat de 
discussie omtrent een lokalisatie in Gelre of Utrecht weinig oplevert. Archiefmateriaal wijst 
uit dat sommige kunstenaars in beide steden werkzaam waren, zoals Jan van Meerlo die 
burgerschap in Utrecht verkreeg in 1398 maar afkomstig was uit Gelre. Volgens Châtelet 
vormde Utrecht en Gelre samen één artistiek milieu waarin nauwelijks artistieke verschillen 
zijn aan te geven.50 Uit het vroege Gelre is te weinig werk overgeleverd om een artistieke 
traditie vast te stellen, en specifieke stilistische kenmerken waaraan de Gelderse 
verluchtingskunst kan worden herkend ontbreken. Twee Zwederhandschriften waarvan 
bekend is dat deze werden vervaardigd in opdracht van hooggeplaatste opdrachtgevers in 
het oosten, het missaal van Margaretha van Berg in Düsseldorf en het Brevier van Arnold 
van Egmond in New York, hebben sterke Utrechtse kenmerken. Uit niets blijkt dat een 
opdracht uit Gelre invloed heeft gehad op de Zwederstijl of hun manier van werken. Of een 
of meerdere verluchters daadwerkelijk – voor korte of langere tijd – in Gelre werkzaam 
waren, is stilistisch niet aantoonbaar. Desondanks bleef men voorzichtig: in recente 
literatuur wordt gesuggereerd dat de Zwederstijl zou zijn begonnen in Utrecht, maar snel 
zou zijn verspreid over meerdere werkplaatsen in de Noordelijke Nederlanden. Zo zouden 
verschillende Zwederverluchters werkzaam kunnen zijn geweest in Gelre, Delft en/of 
Brugge doordat verscheidene boeken in het corpus ook verluchting, penwerk of schrift uit 
deze steden bevat.51 

48 Hoogewerff (1961, pp. 47-48) gaat zelfs nog een stap verder door de Zwedermeesters in het in de Oostelijke 
Nederlanden gelegen Agnietenklooster te plaatsen, waarmee hij zij weer als kloosterlingen bestempelde. 
49 Zie voor de discussie over de opdrachtgever van het Egmond Brevier: hoofdstuk 2, ‘Brevieren’. 
50 Châtelet 1980, pp. 14-15. 
51 Utrecht / New York 1989, pp. 74 en 99; Wüstefeld & Korteweg 2009, cat. nr. 7 (Brugge); Dückers 2005, p. 
78 (Gelre). 
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Vraagstelling en methodiek 

Doel van deze studie 
Het doel van deze studie is om door middel van precieze bestudering van alle facetten in 
het gehele corpus een beeld te krijgen van de organisatie en werkmethode van de 
belangrijkste Utrechtse verluchtersgroep van de eerste helft van de vijftiende eeuw. Door 
aanwijzingen over mogelijke opdrachtgevers na te trekken, wordt duidelijker hoe de 
clientèle van de Zwedermeesters was samengesteld, wat een indicatie is voor de waardering 
van hun werk. Met betrekking tot organisatie van de groep is de vraag hoeveel meesters er 
actief waren en hoe zij zich ten opzichte van elkaar verhielden. Is er sprake van een grote 
groep schilders of handelde men individueel? Valt het te achterhalen op welke wijze 
eventuele subgroepen met elkaar samenhangen? Inventarisatie en bestudering van de 
secundaire geschilderde decoratie ondersteunen deze onderzoeksvraag. Wie was er voor 
de geschilderde secundaire verluchting verantwoordelijk: de verluchter zelf, zoals 
doorgaans wordt aangenomen, of een andere – gespecialiseerde – partij? Een groot deel 
van deze studie draait om het gebruik van modeltekeningen in zowel de primaire als de 
secundaire decoratie. Hiernaar wordt op verschillende manieren gekeken. Wat is de 
herkomst van modeltekeningen en in welke vorm zijn zij tot de Zwedermeesters gekomen? 
Op welke wijze werden modeltekeningen gebruikt en aangepast? Wat gebeurde er als er 
nieuwe tekeningen hun intrede deden; werden de oude composities dan vervangen of 
bleven beide composities naast elkaar in gebruik? Tevens wordt de werkverdeling onder 
verluchters binnen en buiten de Zwedergroep bestudeerd. In de laatste drie casussen staan 
drie belangrijke handschriften centraal: het Greiffenklau-missaal, de Lochorst Bijbel en het 
Egmond Brevier. In deze boeken waren meerdere verluchters in meerdere stijlen actief en 
er zal worden onderzocht hoe de uitvoering van het decoratieprogramma verliep. Hoe 
werd het werk verdeeld en is er een leidinggevende verluchter aan te wijzen? Werkten de 
verluchters gelijktijdig of zijn er aanwijzingen dat het handschrift in meerdere 
productiefasen tot stand kwam? Kunnen er aanwijzingen worden gevonden om de 
lokalisatie van de Zwedermeesters definitief vast te stellen? 

Methodologie 
Dit onderzoek staat in meerdere kunsthistorische tradities. Belangrijk voor deze studie is 
het traditionele pad van stilistisch handenonderscheid. Het onderscheiden van de 
verluchters is geen doel op zich, maar een essentieel hulpmiddel bij de bestudering van de 
Zwedergroep. In de negentiende eeuw ontstond het idee dat aan de hand van stilistische 
kenmerken de persoon achter de kunst kon worden herkend. Achter iedere succesvolle 
poging schuilde een artistieke persoonlijkheid, een kunstenaar die het vak had geleerd in 
een werkplaats. Hij vertoonde stilistische overeenkomsten met zijn leermeester, maar week 



Stand van wetenschap, methodologie en een historische schets 

19 

daar tegelijkertijd vanaf door eigen talent (of het gebrek eraan), kennis van het werk van 
andere kunstenaars, ervaring en persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van deze scheiding 
van handen, al dan niet gestaafd door archiefgegevens, werd gepoogd werkplaatsen te 
reconstrueren en de personen achter de kunstwerken weer tot leven te wekken, waarbij 
soms zelfs aan de hand van stilistische trekken een karakterisering van een individuele 
persoonlijkheid te geven. In de afgelopen decennia werd het onderscheiden van handen in 
de bestudering van de Noord Nederlandse miniatuurkunst vrijwel niet meer nagestreefd. 
Een van de redenen was de opvatting dat verluchters uit stijlgroepen elkaar stilistisch 
opzettelijk zo dicht mogelijk probeerden te naderen. Dit geldt zeker in een 
meester/leerling-relatie of als er een assistent aan het werk was; van hen werd immers 
verwacht dat zij de stijl van hun meester zo goed mogelijk imiteerden. Het 
handenonderscheid binnen de Zwedergroep dat in het verleden wel werd uitgevoerd, bleef 
doorgaans onvoldoende beargumenteerd. Het toenemende gebruik van de 
meervoudsvorm ‘meesters’ maakte het onderscheiden van de verluchters binnen de groep 
overbodig. Helaas stagneerde hiermee ook het onderzoek naar de werkpraktijk binnen de 
Zwedergroep. Voor deze studie naar de Zwedermeesters keer ik terug naar de traditionele 
paden van het handenonderscheid, met als strikte voorwaarde dat dit kan worden 
onderbouwd. In hoofdstuk 3 resulteert dit in een stilistische tweedeling van het corpus, 
waarbij de verluchters in de ene groep beter van elkaar kunnen worden onderscheiden dan 
in de andere groep. In plaats van krampachtig poging te ondernemen deze verluchters 
alsnog uit elkaar te halen worden zij als stilistische subgroepen behandeld.52 

Handenonderscheid is geen doel maar een middel. Voor de interpretatie van de 
gegevens die eruit voortkomen hanteer ik meerdere methodes. De belangrijkste hiervan is 
de archeologie van het handgeschreven boek, waarvoor Léon Delaissé in 1967 al pleitte en 
die Robert Calkins uit 1979 in de praktijk bracht bij zijn studie naar het getijdenboek van 
Katherina van Kleef. Bij deze methode draait het niet uitsluitend om de primaire 
verluchting, maar worden om de miniaturen in context te kunnen plaatsen alle technische 
en materiële facetten van een boek bekeken, zoals de katernopbouw, het schrift, de 
geschilderde secundaire verluchting en het penwerk. Vanuit deze gedachte creëerde 
Robert Calkins een onderzoeksmethode waarbij nauwkeurig stilistisch onderzoek wordt 
afgezet tegen de codicologische structuur van een handschrift. Door deze methode, 
voornamelijk geschikt bij boeken waarin meerdere verluchters actief waren, wordt 
inzichtelijk hoe het werk werd verdeeld – per bifolium, katern, blok of codicologische 
eenheid – en kunnen patronen in de samenwerking worden ontdekt. In deze studie naar de 

52 Handenonderscheid werd behandeld in studies over de Zwarte-Ogen-meesters (Broekhuijsen-Kruijer 1997; 
Broekhuijsen-Kruijer 2009) en over de Moerdrechtmeesters (Van Bergen 2007, pp. 61-92). De subgroepen 
die hieruit volgde wezen volgens de auteurs op verschillende handen en/of werkplaatsen. Hoe deze handen of 
werkplaatsen zich ten opzichte van elkaar verhielden bleef in het midden. 
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Zwedermeesters wordt het onderzoek van Calkins soms een-op-een nagevolgd, zoals bij de 
bestudering van het Greiffenklau-missaal in casus 4. Een ander keer zijn er enkele 
wijzigingen in de methodiek aangebracht, maar de achterliggende gedachte van de 
bestudering van alle aspecten van een handschrift in samenhang met elkaar blijft overeind. 

De toepassing van deze methode en het handenonderscheid beperken zich niet 
tot de primaire verluchting. De afgelopen decennia is de aandacht voor secundaire 
decoratievormen sterk toegenomen. Verschillende typen Utrechts penwerk werden vooral 
door inspanning van Gisela Gerritsen-Geywitz geïnventariseerd en benoemd met de 
achterliggende gedachten dat iedere stijlvariant voortkwam uit een specialist of een kleine 
werkplaats.53 Niet eerder is met dit uitgangspunt in gedachte gekeken naar de geschilderde 
secundaire decoratie in handschriften, mede omdat men er vanuit ging dat dit vrijwel altijd 
door de verluchter zelf werd aangebracht. In hoofdstuk 4 en casus 4 bestudeer ik de 
geschilderde secundaire decoratie in het Zwedercorpus op dezelfde wijze als het penwerk: 
er wordt gekeken naar stilistische variaties in de uitvoering die specifiek zijn voor de maker. 
Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld of inderdaad de verluchter hiervoor 
verantwoordelijk was of dat er (soms) een gespecialiseerde decorator werd ingeschakeld. 

Naast de methode van Calkins worden ook andere onderzoeken ter hand 
genomen om de resultaten van het stilistische handenonderscheid te interpreteren. 
Archivalische gegevens voor de Utrechtse boekproductie ontbreken. Om het gesignaleerde 
handenonderscheid toch om te zetten naar een voorzichtige reconstructie van de 
Zwedergroep, neem ik het onderzoek van Anne van Buren naar de werkplaats van Willem 
Vrelant als leidraad.54 Aan de hand van archiefgegevens toonde zij aan dat Vrelant als 
hoofdverluchter slechts een enkele leerling per keer had. Nadat een leerling de werkplaats 
verliet, nam Vrelant zelf ook weer een leerling en/of assistent aan. Schilders die hun 
opleiding hadden voltooid konden eventueel een eigen werkplaats opstarten en zo de stijl 
doorgeven aan hun eigen leerlingen, of konden in de werkplaats in dienst treden. Ondanks 
de verschillen in datering, lokalisatie en economische situatie, kan deze reconstructie aan 
de hand van archiefgegevens als achtergrond dienen waartegen de stilistische analyse van 
de Zwedermeesters geplaatst kan worden. Hierbij wordt de aanname gedaan dat iedere 
schilder een leertijd moet hebben gehad en dat er op deze wijze op een bepaald moment 
een relatie tussen (enkele van) de verluchters heeft bestaan; zelfs de meest getalenteerde 
schilder moet de beginselen van het vak ergens hebben geleerd. De leertijd was het moment 
waarop belangrijke stilistische kenmerken, kennis van beeldtradities, composities en 
modeltekeningen werden overgedragen. 

Het gebruik van modeltekeningen was cruciaal voor de middeleeuwse verluchter. 
En dan gaat het niet alleen om composities of delen daarvan, maar ook om de secundaire 

53 Zie hoofdstuk 1, noten 19 en 20. 
54 Van Buren 1999, pp. 20-26. 
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decoratie die volgens repetitieve patronen werden aangebracht. In de literatuur werd tot 
nu toe modellengebruik in de vorm van een opsomming gepresenteerd, waardoor er reeds 
een goed beeld van de herkomst van de gebruikte voorbeelden bestaat. Gedurende dit 
onderzoek kwamen nieuwe voorbeelden aan het licht, maar de aandacht is verlegd naar de 
bestudering van de impact van modeltekeningen op de Zwedermeesters en hoe de 
verschillende verluchters binnen de groep met hun voorbeelden omgingen. Hiervoor 
worden alle weergaven van een specifieke iconografie of van een cyclus naast elkaar gelegd 
en met elkaar vergeleken, soms in relatie tot tekstueel bronmateriaal. Door het gebruik van 
losse figuurschetsen te herkennen, wordt nagegaan hoe de Zwedermeesters hun 
composities opbouwden. 

Als laatste wordt in deze studie gebruik gemaakt van technische 
onderzoeksmethoden zoals infraroodreflectografie en pigment analyse met 
ramanspectroscopie. Het technische onderzoek op Zwederhandschriften zou aanvankelijk 
een grotere rol in deze studie hebben gespeeld, aangezien dit project is gestart als het 
kunsthistorische deel van een tweeluik. Het tweede deel zou bestaan uit een 
materiaaltechnische bestudering van het corpus. Omdat in een vroeg stadium het 
technische deel kwam te vervallen, is dit type onderzoek slechts beperkt uitgevoerd. 

Verantwoording noodnamen 
Voordat ik overga op een korte historische schets van de politieke en religieuze situatie in 
Utrecht, is het noodzakelijk de door mij gehanteerde noodnamen te verantwoorden. Uit 
de stand van wetenschap bleek dat er in de loop der jaren verschillende noodnamen zijn 
bedacht; soms meerdere voor dezelfde verluchter. Twee verluchters uit de groep werden 
de belangrijkste geacht. De eerste kreeg zowel de naam ‘de Meester van Zweder van 
Culemborg’ als ‘Pancratius’.55 Het gebruik van Pancratius is wegens de afwezigheid van een 
inhoudelijke relatie met zijn werk – de naam verwijst niet naar een handschrift, stilistisch 
kenmerk of opdrachtgever – niet gangbaar en zal hier niet worden gehanteerd. Door het 
ingeburgerde gebruik van de meervoudsvorm Meesters van Zweder van Culemborg, kan 
het gebruik van deze naam in enkelvoudsvorm echter tot verwarring leiden. Om deze 
redenen heb ik ervoor gekozen een nieuwe naam voor deze verluchter te introduceren. 
Deze naam verwijst naar hetzelfde belangrijke handschrift, het missaal van bisschop 
Zweder van Culemborg, maar voorkomt verwarring met de meervoudsvorm: de Meester 
van het Bressanone-missaal, of kortweg de Bressanone-meester. De tweede verluchter 
kreeg in de literatuur de noodnaam Poncianus. De verluchting die in het verleden aan hem 

55 Publicaties waarin de noodnamen Pancratius en Poncianus worden gebruikt: Hoogewerff 1936; Hoogewerff 
1961; Finke 1963; Finke 1964; Utrecht / New York 1989, p. 99; Lacaze 1991. Calkins 1991 hanteert ‘Meester 
Poncianus’. Voor Pancratius gebruikt hij de ‘Meester van Zweder van Culemborg’. 
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is toegeschreven, lijkt echter niet afkomstig van één hand. Het betreft hier een aantal 
verluchters die stilistisch moeilijk uit elkaar kunnen worden gehaald en die ik, zoals verder 
wordt behandeld in hoofdstuk 3, als een subgroep behandel. Voor Poncianus geldt 
hetzelfde bezwaar als bij de naam Pancratius: het ontbreekt aan een inhoudelijke relatie tot 
het werk. Daarbij is het onduidelijk voor welke van de verluchters de naam oorspronkelijk 
was bedoeld. Ook voor deze subgroep introduceer ik een nieuwe naam, de Meesters van 
het Zwolse missaal of de Zwolle-meesters, verwijzend naar het missaal van Johan van de 
Zande in het Stedelijk Museum in Zwolle. De Meesters van Zweder van Culemborg is in 
de meervoudsvorm de afgelopen decennia feitelijk een stijlbenaming geworden. Ondanks 
dat handenonderscheid in deze studie een belangrijke methode is, zal ook ik de 
meervoudsvorm hanteren indien ik over de gehele groep spreek.  

Historische schets: het Utrechtse Schisma 
In de periode waarin de Zwedermeesters actief waren vonden er zowel in Utrecht als in de 
rest van de Noordelijke Nederlanden meerdere politieke en religieuze twisten plaats. Zo 
waren er de twisten tussen de Hoeken en de Kabeljauwen en de machtsstrijd tussen de 
Utrechtse geslachten Lochorst en Lichtenberg.56 Daarbovenop kwam van 1425 tot 1449 
de strijd om de bisschopszetel, het zogeheten Utrechtse Schisma. Het is niet mijn 
bedoeling om de complexe situatie tussen al deze partijen gedetailleerd uit de doeken te 
doen; de grote politieke en religieuze onrust lijkt immers weinig invloed te hebben gehad 
op de boekproductie in Utrecht die in deze jaren juist floreerde. In een studie naar de 
Zwedermeesters is begrip van het Utrechtse Schisma echter onontbeerlijk, aangezien 
enkele van hun belangrijkste opdrachtgevers protagonisten waren in deze strijd. Het gaat 
hier om de bisschop Zweder van Culemborg, domkanunnik Herman van Lochorst of zijn 
broer kanunnik Gijsbrecht en Arnold van Egmond, hertog van Gelre. Ten minste twee 
handschriften, het missaal van Zweder van Culemborg in Bressanone en het 
Psalmencommentaar van Petrus van Herenthals in Parijs, hebben een directe relatie tot het 
Schisma. Van enkele andere kunnen de opdrachtgevers er indirect mee in verband worden 
gebracht. Hoewel zij al decennia met enige mate van zekerheid zijn geïdentificeerd, werden 
zij niet eerder in samenhang met elkaar besproken tegen de historische achtergrond van 
het Utrechtse Schisma. Het is opmerkelijk dat deze belangrijke geestelijke en politieke 
leiders voor hun prestigieuze opdrachten bij dezelfde groep verluchters terechtkwamen, 
terwijl er voldoende andere schilders in de Noordelijke Nederlanden actief waren. Naast 
een louter historische schets om de lezer bekend te maken met de omstandigheden in de 
stad in het tweede kwart van de vijftiende eeuw, geldt dit tevens als introductie op deze 
opdrachtgevers. Hieronder worden zij in relatie met elkaar en het Schisma besproken. In 

56 Over de Hoekse en Kabeljauwse twisten: Jansen 1966 (kort overzichtswerk); Brokken 1982 (beginjaren). 
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hoofdstuk 2 komen zij nogmaals ter sprake in relatie tot hun handschriften. De meest 
gedetailleerde publicatie over het Utrechtse Schisma is nog steeds Bijdrage tot de 
geschiedenis van het Utrechtsche schisma, de dissertatie van Johannes de Hullu uit 1892.57 De 
Hullu zette de primaire bronnen met betrekking tot het Utrechtse Schisma op een rij en 
reconstrueert de wandelgangen van bovengenoemde protagonisten en opdrachtgevers 
gedurende die periode. De onderstaande samenvatting van het Schisma is aan de hand van 
deze dissertatie opgemaakt. 

Toen bisschop Frederik van Blankenheim op 9 oktober 1423 stierf werd Rudolf 
van Diepholt tot zijn opvolger gekozen. Van Diepholt bekleedde op dat moment de 
waardigheden van proost en aartsdiaken van Osnabrugge en was kanunnik in Keulen. 
Omdat goedkeuring van de paus noodzakelijk was voordat de postulaat het bewind over 
het diocees kon aanvaarden, werd een gezantschap naar Rome gestuurd. Met de steun van 
de kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels, edelen, ministerialen en steden, de hertog 
van Kleef en het Utrechtse geslacht Lichtenberg, leek deze goedkeuring slechts een 
formaliteit. Het bericht dat gedurende 1424 vanuit Rome terugkeerde, kwam dan ook als 
een verrassing: paus Martinus V was de mening toegedaan dat Van Diepholt te weinig 
kennis en geleerdheid bezat om het ambt voldoende uit te kunnen voeren en droeg de 
kanunniken op een andere bisschop te kiezen. De kanunniken weigerden. Op 8 maart 1425 
maakte domproost Zweder van Culemborg, die werd gesteund door Jan van Beieren en de 
Kabeljauwen, bekend dat hij door paus Martinus V als nieuwe bisschop van Utrecht was 
aangewezen.58   

Hoewel Zweder voor zijn benoeming tot bisschop domproost was en al sinds 1414 
aan het hoofd van het domkapittel stond, was hij als bisschop een onwaarschijnlijke keuze. 
Hij stond bekend om zijn corruptie, wrede gedrag, mishandelingen en werd verdacht van 
simonie. Zijn benoeming riep dan ook direct grote weerstand op en de raad van de stad 
nam het besluit de provisie of confirmatie des domproost te weren met regte, zo lange als konde.59 
Op 20 juli 1425 toonde de procuratoren van Zweder aan de kapittelen de brieven die 
bevestigden dat hij door de paus als bisschop was aangesteld. De Utrechtse kanunniken 
onderwierpen zich aan de beslissing uit Rome en op 31 augustus 1425 hield Zweder een 
grote inkomst in de bisschopsstad voor zijn inhuldiging.60 Op de dag van de inhuldiging 

57 De Hullu 1892. Latere literatuur met betrekking tot het Utrechtse Schisma is zeer beknopt of legt de nadruk 
op personen die voor dit onderzoek niet ter zake doen, zoals Weijling 1951, pp. 64-69; Struick 1984, pp. 91-
101; Van Buijtenen 1984, voornamelijk pp. 21-36; Jonker-Klein en Roks 2008, pp. 159-167. 
58 Voordat de keuze op Zweder viel werd eerst Rhabanus van Helmstad, de bisschop van Spiers, vanuit Rome 
tot opvolger van Van Blankenheim benoemd. Nadat die zich op de hoogte had laten stellen over de politieke 
spanningen in Utrecht bedankte hij voor de eer. Hullu 1892, pp. 16-17 en 21. 
59 Hullu 1892, p. 23. 
60 Tegen de gewoonte in liet Zweder zich op 31 juli eerst inhuldigen in Amersfoort en Rhenen voordat hij in 
Utrecht zijn eed aflegde. Hullu 1892, p. 26. 
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braken er ongeregeldheden uit tussen aanhangers van Zweder en aanhangers van Rudolf, 
die een leven eiste aan de kant van de Lichtenbergers. In hoeverre Zweder daadwerkelijk 
een rol speelde in de ongeregeldheden is onduidelijk, maar hij had in ieder geval geen reden 
het te betreuren. Om zich tegen de Lichtenbergers te beschermen schaarden leden van het 
geslacht Lochorst zich aan zijn zijde, waaronder Herman van Lochorst en zijn broer 
Gijsbrecht die tien jaar eerder uit de stad waren verbannen. Maar de onrusten bleven aan. 
Een treffen op 30 april 1426 tussen de Hoeken aan de kant van Rudolf en de Kabeljauwen 
aan de zijde van Zweder leidde tot een nederlaag voor de bisschop met een grote 
omwenteling binnen Utrecht tot gevolg. 

In augustus 1425 werd Zweder door het kapittel van Utrecht geschorst als 
bisschop.61 Als reactie hierop ging hij een alliantie aan met de Gelderse hertog Arnold van 
Egmond. Op 3 januari 1427 werd Rudolf van Diepholt tot ruwaard gekozen en enkele 
maanden later verklaarde hij de oorlog aan Arnold. Een lange reeks gewelddadige 
gebeurtenissen vol stroop- en plundertochten, moord en brandstichting was het gevolg, 
waarbij kerken en kloosters niet werden gespaard. Pas eind 1428 maakte een bestand 
tussen Rudolf en Arnold, tot stand gekomen door bemiddeling van Arnolds schoonvader 
Adolf van Kleef, een einde aan deze oorlog. Ook Gelre en Filips van Bourgondië, voorheen 
aan de kant van Arnold, sloten respectievelijk eind 1429 en begin 1430 vrede met Rudolf.  

Hoewel steeds meer partijen zich achter Rudolf schaarden weigerde paus 
Martinus V Zweder uit zijn functie als bisschop te ontslaan, ondanks herhaaldelijke 
verzoeken daartoe vanuit de ridderlijkheid, steden van het Benedensticht en de Utrechtse 
kapittelen. De situatie bleef daarom zoals deze was, tot aan begin 1431 toen Martinus V 
stierf. Zijn opvolger Eugenius IV zag de postulaat aanvankelijk als rebel tegen Rome en 
verklaarde hem een ketter. Nadat hij echter kennis had genomen van de gebeurtenissen die 
waren voorgevallen sinds de benoeming van Zweder in 1425, stelde hij een grondig 
onderzoek in. De slotconclusie van dat onderzoek was duidelijk: op 9 december 1432 werd 
postulaat Rudolf geconfirmeerd als bisschop van Utrecht en werd Zweder overgeplaatst en 
benoemd tot bisschop van Cesarea in partibus (= ‘door de ongelovigen [Islamieten] 
veroverd’). 

Voor Zweder was dit uiteraard een grote vernedering, maar hij liet het er niet bij 
zitten. In september 1432 reisde hij af naar het Concilie in Bazel om voor zijn zaak te 
pleiten. Mede doordat de vergadering in grote onmin was geraakt met paus Eugenius IV, 
werd in januari 1433 vanuit het concilie besloten dat Zweder de rechtmatige bisschop van 
Utrecht was en in zijn waardigheid moest worden hersteld. Hiermee was de strijd echter 
niet gestreden: gezanten van Rudolf van Diepholt verschenen in mei 1433 in Bazel en 
kregen het voor elkaar dat de zaak opnieuw in behandeling werd genomen. Zweder maakte 

61 Dit wegens het herhaaldelijk negeren van een oproep om voor het kapittel te verschijnen voor een zaak uit 
het verleden. Hullu 1892, pp. 44-45. 
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de uitkomst van het geding niet meer mee: op 22 september 1433 stierf hij in Bazel. De 
kanunniken die hem trouw waren gebleven, onder wie Gijsbert van Lochorst, kozen 
Walraven van Meurs tot zijn opvolger en samen zetten zij de strijd voort. In 1436 keurde 
het concilie de postulatie van Walraven tegen de wil van paus Eugenius IV in goed en 
verklaarde Rudolf tot indringer. Het is Walraven van Meurs echter nooit gelukt zijn 
tegenstander van het strijdtoneel te doen verwijderen. Pas in 1450, toen hij werd gekozen 
tot opvolger van zijn broer als bisschop van Münster, deed Walraven afstand van zijn recht 
op de zetel van Utrecht en werd Rudolf de bisschop van Utrecht  


