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Conclusie  
 
 
De Zwedermeesters – met een relatief lange werkzame periode van ca. 1415-1440 – 
hebben altijd kunnen rekenen op een hoge mate van waardering van eenieder die zich met 
de Noord-Nederlandse miniatuurkunst bezighield. In deze eerste uitvoerige studie naar de 
Zwedermeesters heb ik door nauwkeurige bestudering van alle facetten van hun 
handschriften en verluchting getracht dieper in deze anonieme groep schilders door te 
dringen. Het doel was een beter inzicht te verkrijgen in hun werkwijze, hun organisatie, hun 
positie binnen Utrecht, hun relatie tot internationale kunstenaars en hun typerende 
modellengebruik. Kortom, ik wilde achterhalen hoe een groep mensen zich door middel 
van hun werk manifesteerde daar waar wij geen enkele andere bronnen tot onze 
beschikking hebben dan de gedecoreerde handschriften zelf. Door het vergelijken van 
minutieuze details blijken zij als personen meer prijs te geven dan oorspronkelijk werd 
gedacht. Deze problematiek is niet exclusief voor de Zwedermeesters, en evenmin voor de 
Noord Nederlandse boekproductie. Analoge situaties doen zich voor in stijlgroepen in 
Frankrijk, zoals de Rohan Masters en de Bedford Masters. Ondanks dat deze studie zich 
richt op een groep Nederlandse verluchters, zijn de hier gestelde onderzoeksvragen, de 
gehanteerde methodologie en de uitkomsten dan ook relevant voor onderzoekers van de 
internationale boekgeschiedenis. 
 
Opdrachtgevers en waardering 
Het Zwedercorpus is met 35 signaturen relatief groot en gevarieerd; het bestaat uit 
getijden- en/of gebedenboeken, missalen, vulgaten, brevieren, een psalmencommentaar, 
een kopie van de Confessiones van Augustinus en Een nuttelijc boec den kerstenen menschen. 
Van relatief veel handschriften is iets bekend over de opdrachtgevers (zoals het geslacht of 
de religieuze voorkeur) en het aantal (met grote zekerheid) geïdentificeerde 
opdrachtgevers aan de hand van wapens, colofons, afgebeelde opdrachtgevers of inscripties 
is hoog. Het gaat hier dan wel uitsluitend om de missalen, bijbels, brevieren en overige 
handschriften; van de getijden- en/of gebedenboeken kon geen enkele opdrachtgever 
worden geïdentificeerd.  

De status van de clientèle van de Zwedermeesters is divers: er zijn handschriften 
gemaakt in opdracht van de gegoede burgerij, voor verschillende religieuze ordes (Duitse 
Orde, Johanniter Orde en de Kartuizers) en hoge religieuze en politieke figuren zoals de 
Utrechtse bisschop, een kanunnik en een Gelderse hertog en gravin. Enkele prestigieuze 
handschriften werden besteld door protagonisten van het Utrechtse Schisma, de politieke 
en religieuze bisschopsstrijd in Utrecht in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het feit 
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dat de Zwedermeesters werkten voor cliënten die ten tijde van de opdracht op politiek vlak 
elkaars tegenstanders waren, en ook voor personen van verschillende religieuze orden, 
onderstreept dat zij niet aan een orde, opdrachtgever of politieke partij verbonden waren. 
De Zwedermeesters waren ambachtslieden in de stad en schilderden voor eenieder die hen 
daartoe opdracht gaf. Naast prestigieuze opdrachten decoreerden zij ook eenvoudigere 
boeken, zoals de Confessiones van Augustinus (Utrecht 41) voor de Kartuizers uit Utrecht. 
 De geografische herkomst van de opdrachtgevers varieert eveneens. Van zeven 
handschriften is bekend dat de opdrachtgever uit Utrecht afkomstig was en van nog eens 
twee kan dit worden vermoed. Het lekenbrevier in Kaapstad werd gemaakt voor een vrouw 
uit Delft en de Weense Bijbel voor iemand uit Zuid Holland. Het missaal in Düsseldorf en 
het Egmond Brevier zijn vervaardigd voor belangrijke opdrachtgevers in Gelre en het 
gebedenboek BPH 148 heeft zowel een relatie met Delft als met de Zuidelijke 
Nederlanden. Als laatste is getijdenboek Baltimore 168 vervaardigd met het oog op gebruik 
in de Zuidelijke Nederlanden. Dat de Zwedermeesters meerdere opdrachten ontvingen 
van buiten de stad Utrecht, en dat in sommige gevallen boeken van buiten de stad speciaal 
naar Utrecht werden gestuurd om door de Zwedermeesters te worden verlucht, is een 
sterke indicatie dat zij in de Noordelijke-Nederlanden een belangrijke reputatie hadden. 
Deze waardering blijkt ook uit bijvoorbeeld de belangrijke gift aan kardinaal Hugo de 
Lusignan, waarvoor de Bressanone-meester werd gevraagd de schenkingsminiatuur in het 
Psalmencommentaar in te schilderen. Aangezien er veel van de welwillendheid van de 
kardinaal afhing, zal voor deze miniatuur de beste en meest prestigieuze verluchter in 
Utrecht zijn ingeschakeld. De Zwedermeesters waren verantwoordelijk voor de meest 
rijkelijk verluchte missalen én vulgaten die uit de Noordelijke Nederlanden zijn 
overgeleverd. Hieruit kan veilig worden verondersteld dat als iemand in de eerste helft van 
de vijftiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden – afkomstig uit Utrecht of daarbuiten – 
een extravagant handschrift wilde bestellen, men al spoedig bij de Zwedermeesters terecht 
kwam. 
 
 
Organisatie van de Zwedermeesters 
Er zijn voldoende aanwijzingen om alle verluchters van de Zwedergroep volledig in Utrecht 
te plaatsen. Naast de vele Utrechtse opdrachtgevers, zijn vier Zwederhandschriften 
geschreven door Johannes de Malborch, een professionele kopiist met een sterke relatie tot 
de bisschopsstad. Op een enkele uitzondering na is het penwerk in gangbare Utrechtse 
stijlen aangebracht en ook het incidentele penwerk dat de verluchters zelf aanbrachten sluit 
hierbij aan. Tevens plaatst het gebruik van het geschilderde randwerk in de ‘bonte-stijl’-
rand en de Utrechtse takjes hen volledig in de Domstad. Het laatste argument is dat in geval 
van incidentele samenwerking met verluchters buiten de stijl ook zij in Utrecht kunnen 
worden gelokaliseerd, zoals de Psalteriummeester in het lekenbrevier in Kaapstad en 
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Moerdrechtmeester Meester D in het Egmond Brevier. Hoewel nooit kan worden 
uitgesloten dat (een van) de Zwedermeesters af en toe elders een klus aannam en zich 
tijdelijk buiten de stad vestigden, doet dit geen afbreuk aan een overtuigende Utrechtse 
lokalisatie. Hiermee is alle voorgaande discussie omtrent de locatie af te sluiten. 
 
De Zwedermeesters vormden een groep. Dit kan worden geconcludeerd op grond van 
stilistische overeenkomsten, door het gebruik van dezelfde composities, modeltekeningen 
en Zweder-specifieke randdecoratie door meerdere verluchters van de groep. Tevens 
werkten zij in enkele handschriften met elkaar samen. Hoewel ieder bewijs ontbreekt, is het 
niet ondenkbaar dat het hier familieleden betreft. De Zwedermeesters sluiten nauwelijks 
aan bij het werk van Noord-Nederlandse verluchters van voor ca. 1415-1420, met 
uitzondering van de verluchters van Maria van Gelre. Pas vanaf het gebedenboek van Maria 
van Gelre kan een constante lijn naar de Utrechtse boekproductie worden getrokken. Een 
belangrijke conclusie betreffende de organisatie en werkverdeling is dat de Zwedergroep 
uiteenvalt in twee subgroepen: de Zwolle-groep en de Bressanone-groep. Deze indeling 
blijkt uit stilistische verschillen in de hoofdverluchting, maar eveneens uit de secundaire 
randdecoratie en het modellengebruik. Naast deze twee subgroepen zijn er enkele 
verluchters die stilistische verwantschap met de overige Zwedermeesters vertonen, maar 
waarvan niet kan worden bepaald wat hun relatie is ten opzichte van de twee subgroepen. 
Binnen de Zwolle-groep is het moeilijk handen te onderscheiden. Dit maakt het 
onmogelijk een hoofdverluchter aan te wijzen of om een schatting te maken over het aantal 
verluchters. De Zwolle-groep was actief vanaf het vroegste tot aan het laatste handschrift in 
het Zwedercorpus (ca. 1415-1440) en sluit wat betreft stijl, kleding, visuele bronnen en het 
gebruik van drôlerieën aan bij een oudere generatie verluchters, waaronder de verluchters 
van het gebedenboek van Maria van Gelre. De Bressanone-groep is rondom de 
Bressanone-meester gegroepeerd; de meeste handschriften zijn van zijn hand. Twee 
andere schilders kunnen op grond van stijl, compositie en samenwerking aan hem worden 
gelieerd. De Bressanone-meester startte zijn loopbaan mogelijk bij verluchters van de 
Zwolle-groep: zijn hand kan voor het eerst worden herkend in een getijdenboek uit ca. 
1420-1425. Hij groeide uit tot de belangrijkste verluchter van de Zwedergroep, en wellicht 
zelfs wel van de Noordelijke Nederlanden tot aan ca. 1440. De twee subgroepen kunnen 
worden beschouwd als (minstens) twee afzonderlijke werkplaatsen. Desondanks zochten 
zij elkaar gedurende hun loopbaan enkele malen op. Verluchters uit de Zwolle-groep en 
Bressanone-groep werkten samen in drie handschriften te dateren tussen ca. 1420 en 1440. 
 
 
Werkmethoden 
De werkmethoden van de Zwedermeesters sluiten deels aan bij de gangbare praktijk in de 
Noordelijke Nederlanden. Ook zij werkten met ingevoegde bladgrote miniaturen en de 
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door hen gebruikte margedecoratie, zoals de ‘bonte stijl’-randen en de Utrechtse takjes, 
gelden als algemeen Utrechts. Enkele Zwederhandschriften bevatten echter 
margedecoratie die exclusief door de Zwedermeesters lijken te zijn gebruikt. Binnen de 
Zwedergroep zijn ze daarentegen niet aan één specifieke verluchter te koppelen, maar 
werden door verschillende verluchters uit beide subgroepen over een langere periode 
gebruikt. Dit bevestigt dat de schilders contact met elkaar hadden en motieven 
uitwisselden.  

Doorgaans werd de geschilderde margedecoratie op de tekstbladen in een 
handschrift door één persoon aangebracht. Door de randdecoratie tot in de kleinste 
details te analyseren kan worden bepaald of de verluchter eigenhandig verantwoordelijk 
was voor zijn eigen randwerk of niet. De Bressanone-meester bracht vrijwel altijd zijn 
eigen randdecoratie aan; zijn hand is te herkennen aan enkele specifieke details. De 
randdecoratie in de handschriften uit de Zwolle-groep wijkt op grond van kleine variaties 
af van de Bressanone-meester, wat de tweedeling binnen de Zwedergroep ondersteunt. 
Maar binnen de Zwolle-groep is het minder goed te bepalen of de verluchter eigenhandig 
voor zijn randwerk verantwoordelijk was, of dat er één persoon voor meerdere verluchters 
werkte. 

Als bij de tweedeling binnen de Zwedergroep, in zowel de primaire als de 
secundaire decoratie, gegevens over het penwerk en de kopiist worden betrokken, 
ontstaan binnen het beeld van de ad hoc organisatie in de Utrechtse boekproductie 
patronen waaruit voorkeuren van samenwerkingen blijken. Terugkerende combinaties 
van verluchters, typen randwerk en penwerkstijlen verraden dat bepaalde 
deelproducenten elkaar vaker opzochten dan anderen. Een succesvolle samenwerking 
leidde waarschijnlijk gemakkelijk tot een vervolg in de toekomst. 

De handschriften in het Zwedercorpus bevatten hoofdzakelijk gangbare 
Utrechtse penwerkstijlen, maar ook penwerk uit Delft, de IJsselstreek en Zuid-Holland. 
Doorgaans lijkt er gebruik te zijn gemaakt van penwerkspecialisten, maar in het 
Greiffenklau-missaal en in het Egmond Brevier waren de verluchters zelf verantwoordelijk 
voor (een deel van) het penwerk. Een bestudering van de volgorde van de verschillende 
productieprocessen wees uit dat in meerdere handschriften het penwerk, tegen de 
reguliere praktijk in, pas ná de geschilderde randdecoratie werd aangebracht in plaats van 
ervoor. 

Modeltekeningen waren cruciaal voor de Zwedermeesters; deze hielpen hen hun 
beeldtaal te ontwikkelen, hun stijl te vernieuwen en zich te onderscheiden van hun 
Noord-Nederlandse collega’s. Vooral de Bressanone-meester was actief op zoek naar 
nieuwe modellen van verluchters uit Parijs, Italië en de Noordelijke Nederlanden. In 
plaats van zijn artistieke status te meten aan de hand van originaliteit en de ontwikkeling 
van nieuwe composities, was juist zijn gebruik van de nieuwste modellen uit Parijs en van 
Jan van Eyck een van zijn sterkste punten. Hiermee bediende hij zijn belangrijke 
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opdrachtgevers. Rond 1430 verving hij de oude composities die tot dan toe in zwang 
waren door nieuwere versies van invloedrijke kunstenaars. Deze modellen werden niet 
slaafs gevolgd, maar werden aangepast of selectief gebruikt door motieven of figuren in 
een andere context te plaatsen. Door middel van losse figuren, die herhaaldelijk als 
decorstukken in een andere context werden geplaatst, konden nieuwe composities 
worden gecreëerd. Modeltekeningen konden ook als uitgangspunt dienen voor nieuwe 
voorstellingen. Dit doorlopend creatief proces, waarbij door de verluchter wijzigingen in 
verf werden aangebracht tijdens het schilderproces en er zelfs ondertekening op een reeds 
bestaande verflaag werd gezet, zien we op meerdere plekken in het corpus terug.  
 

 

Toekomstig onderzoek 
Dit onderzoek zou in oorsprong een tweeluik zijn waarbij technisch onderzoek, met onder 
meer infraroodreflectografie en ramanspectroscopie, een grote rol zou spelen. Na een 
eerste, succesvolle sessie bleek dit echter om financiële en logistieke redenen een brug te 
ver. Het onderzoek dat wel werd uitgevoerd beperkte zich tot enkele fragmenten, wat te 
gering is om uitspraken te doen over het handenonderscheid en het verschil in het karakter 
van de ondertekening. In de toekomst hoop ik dit technische onderzoek uit te kunnen 
breiden. Dergelijk onderzoek zou vooral interessant zijn in het Greiffenklau-missaal en het 
Egmond Brevier. Ten eerste omdat de enorme omvang van de decoratieprogramma’s 
mogelijk invloed had op de mate en uitwerking van ondertekening. Deze twee 
handschriften bevatten enkele bijzondere iconografieën en composities waarmee de 
Zwedermeesters niet vertrouwd waren, maar die in beide handschriften voorkomen, zoals 
Maria Magdalena in een grot bij La Sainte-Baume en de Bekering van Paulus. De 
ondertekening zou licht kunnen werpen op de volgorde waarin deze twee handschriften 
zijn gemaakt. Een ander interessante onderzoeksvraag is de gewijzigde kleding van 
afgebeelde donoren. Het groene kleed van de grijsaard die in het Greiffenklau-missaal op 
fol. 124r de communie ontvangt, is transparant geworden en de onderliggende kleding van 
de oorspronkelijke kleding schijnt erdoorheen. Technisch onderzoek zou kunnen 
uitwijzen of er meer wijzigingen zijn aangebracht en licht kunnen werpen over de status 
van de oorspronkelijke opdrachtgever. 
In de nabije toekomst zal uitgebreid onderzoek worden gedaan naar het gebedenboek van 
Maria van Gelre in de Staatbibliotheek in Berlijn. De invloed van dit handschrift op de 
Zwedermeesters en de relatie tussen hen en de verluchters die ervoor verantwoordelijk 
waren, kwam eerder in deze dissertatie ter sprake. Het toekomstige onderzoek, dat zal 
worden uitgevoerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in samenwerking met de 
Staatsbibliotheek in Berlijn, zal hopelijk scherper licht werpen op de relatie tussen deze 
verluchters en de artistieke wortels van de Zwedermeesters. 


