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Samenvatting 
 

De Meesters van Zweder van Culemborg. Werkplaatspraktijken van 
een groep Noord-Nederlandse verluchters, ca. 1415-1440 
 
De Meesters van Zweder van Culemborg, een groep Noord Nederlandse verluchters die 
actief was in Utrecht tussen circa 1415 en 1440, vormen het onderwerp van deze studie. 
Hoewel zij door hun kwaliteit, hun opdrachtgevers, en de omvang van het overgeleverde 
oeuvre zelden in publicaties over Nederlandse miniatuurkunst ontbreken, is dit de eerste 
monografische studie naar deze groep anonieme schilders. Hun naam is afgeleid van een 
missaal dat zij decoreerden voor de bisschop van Utrecht, Zweder van Culemborg uit circa 
1425-1426, dat zich tegenwoordig in het Seminarie in Bressanone bevindt. Het 
overgeleverde corpus van de Zwedermeesters omvat 35 signaturen, een relatief groot 
aantal in vergelijking met andere verluchters uit de Noordelijke Nederlanden. Al vroeg 
werd in de literatuur erkend dat het hier niet om een enkel artistiek individu handelt, maar 
dat we te maken hebben met meerdere schilders die stilistisch nauw aan elkaar verwant zijn. 
Het is deze stilistische verwantschap, gecombineerd met het feit dat in enkele 
handschriften meerdere handen te onderscheiden zijn, die het vermoeden deed rijzen dat 
het hier de productie van een werkplaats betreft. 

Over de organisatie van werkplaatsen in de Noordelijke Nederlanden is weinig 
bekend. Archiefstukken, contracten of andersoortige schriftelijke bronnen zijn niet of 
nauwelijks overgeleverd. Door auteurs in het verleden is lange tijd gedacht dat de 
boekproductie in de Noordelijke Nederlanden voortkwam uit grote ateliers, waarin een 
schilder aan het hoofd stond, die werd omringd door vele leerlingen en assistenten. Dit 
beeld is sinds eind jaren ’70 aan de hand van meerdere studies bijgesteld. Het vervaardigen 
van boeken was een aangelegenheid van individuele deelproducenten – kopiisten, 
decorators, verluchters en binders – die werkten vanuit kleine werkplaatsjes, gesitueerd in 
of bij het eigen woonvertrek. Samenwerking tussen de partijen geschiedde op ad hoc basis, 
op grond van beschikbaarheid en/of persoonlijke connecties.  

De organisatie van de Zwedermeesters lijkt tussen deze twee opvattingen in te 
zitten. Aan de ene kant is het onwaarschijnlijk dat we in hun geval te maken hebben met 
een grootschalige werkplaats waarin vele handen zich onder een dak hadden gevestigd en 
aan de lopende band boeken produceerden, aan de andere kant blijkt al uit oppervlakkige 
bestudering van de handschriften te kunnen worden geconcludeerd dat het meerdere 
handen betreft in plaats van een individueel artistiek persoon. Een van de belangrijkste 
onderzoeksvragen van deze studie is dan ook die naar de mogelijke organisatiestructuur 
van de Zwedermeesters. Aan de hand van het stilistisch onderscheiden van handen, 
codicologische analyse van de boeken, de werkverdeling tussen de Zwedermeesters 



Samenvatting 

654 

onderling evenals met verluchters in ander stijlen en het vergaande gebruik van modellen, 
is een poging gedaan grip te krijgen op een groep verluchters die stilistisch zo nauw aan 
elkaar verwant zijn. 
 
Deze studie is opgebouwd uit twee delen: vijf hoofdstukken in het eerste deel en zes 
casussen in het tweede. Hoofdstuk 1 bevat de stand van wetenschap met betrekking tot de 
Utrechtse boekproductie in het algemeen en tot de Zwedermeesters in het bijzonder, 
gericht op enkele belangrijke thema’s in de literatuur zoals de naamgeving, organisatie en 
lokalisatie. Daarnaast wordt het doel van deze studie en de gehanteerde methodologie 
uiteengezet. Ter afsluiting van dit eerste hoofdstuk wordt kort de historische situatie in 
Utrecht geschetst in de periode waarin de Zwedermeesters actief waren. De 
Zwedermeesters leefden in roerige tijden, waarin in de bisschopsstad meerdere politieke 
en religieuze geschillen werden uitgevochten. Deze studie is niet de geëigende plaats om 
deze uitgebreid te behandelen. Er is echter één kwestie die van belang is om de 
Zwedermeesters en enkele van hun mooiste handschriften in context te kunnen plaatsen: 
het Utrechtse Schisma (1425-1449). Dit Schisma was de strijd om de bisschopszetel 
waarbij meerdere belangrijke opdrachtgevers betrokken waren. Twee handschriften 
hebben een directe relatie tot het Schisma en van enkele andere kunnen de opdrachtgevers 
er indirect mee in verband worden gebracht. In dit eerste hoofdstuk wordt de rol van deze 
opdrachtgevers op het historische toneel besproken.  

In hoofdstuk 2 worden de primaire bronnen van deze studie – de gedecoreerde 
handschriften zelf – en hun opdrachtgevers geïntroduceerd. In dit uitvoerige hoofdstuk 
worden de boeken per type behandeld: de getijden- en gebedenboeken, de missalen, 
brevieren, Latijnse bijbels en overige teksten. Deze indeling maakt de lezer vertrouwd met 
het materiaal en met de samenstelling van het corpus. Tevens kunnen de boeken op deze 
wijze gemakkelijker met elkaar worden vergeleken. Zo blijkt dat in het geval van de 
missalen en de Latijnse Bijbels de Zwedermeesters verantwoordelijk waren voor de rijkst 
verluchte exemplaren die er uit de Noordelijke Nederlanden aan ons zijn overgeleverd, 
maar dat de decoratieprogramma’s onderling vrijwel nauwelijks overeenkomsten 
vertonen; telkens werd een decoratieprogramma opnieuw samengesteld. Naast de 
introductie van de handschriften in het corpus, heeft het tweede hoofdstuk eveneens tot 
doel om een beeld te creëren van de clientèle van de Zwedermeesters, iets waarop dan ook 
bij iedere bespreking de nadruk wordt gelegd. Van de getijden- en gebedenboeken – die 
gezamenlijk meer dan de helft van het corpus uitmaken – kan weliswaar geen enkele 
opdrachtgever worden geïdentificeerd, maar kan niet zelden wel het geslacht of het milieu 
van de eerste bezitter worden bepaald. Met betrekking tot de overige handschriften is er 
juist relatief veel bekend over de besteller; in enkele gevallen kan deze aan de hand van 
wapens zelfs met vrij grote zekerheid worden geïdentificeerd. Al met al blijkt dat de 
clientèle van de Zwedermeesters van zeer diverse afkomst is: leden van de gegoede burgerij, 
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van verschillende religieuze ordes (Duitse Orde, Johanniter Orde en de Kartuizers) en 
hoge religieuze en politieke figuren zoals de Utrechtse bisschop, kanunniken en een 
Gelderse hertog en gravin. De geografische herkomst van hun clientèle varieert eveneens 
en zijn afkomstig uit Utrecht, Delft, Zuid Holland, Gelre en de Zuidelijke Nederlanden. 

Hoofdstuk drie gaat dieper in op de individuele verluchters van de Zwedergroep. 
Aan de hand van stilistisch onderzoek is gepoogd de verluchters van elkaar te 
onderscheiden en de verhouding van de schilders ten opzichte van elkaar te achterhalen. 
Hieruit blijkt dat het corpus stilistisch uiteenvalt in twee grotere subgroepen: de 
Zwollegroep en de Bressanone-groep, beide vernoemd naar belangrijke handschriften 
waarin deze groepen werkzaam waren. Beide subgroepen bestaan uit meerdere verluchters. 
Binnen de Zwolle-groep is het onderscheiden van deze verluchter zeer moeilijk en wordt 
dan ook vrijwel niet uitgevoerd. Het bleek niet mogelijk voor de Zwolle-groep een 
hoofdverluchter aan te wijzen of te bepalen op welke wijze de verluchters zich tot elkaar 
verhouden. Dit ligt anders bij de Bressanone-groep, waar de Bressanone-meester duidelijk 
de prominente verluchter is. Verder zijn er twee schilders in deze groep stilistisch aan hem 
gelieerd, al blijft hun positie ten opzichte van hem – leerling, assistent of zelfstandig meester 
– onduidelijk. 

Het vierde hoofdstuk richt zich volledig op de geschilderde secundaire decoratie 
en het penwerk. Eerst wordt de geschilderde randdecoratie in Zwederhandschriften 
geïnventariseerd, waarbij steeds de vraag wordt gesteld op welke wijze een specifieke rand 
werd gebruikt en door welke verluchters in de Zwedergroep. Hieruit blijkt dat de 
Zwedermeesters door hun gebruik van randdecoratie grotendeels aansluiten bij de 
Utrechtse boekproductie. Zij hanteerden echter ook enkele stijlen die tot nu toe uitsluitend 
in hun handschriften zijn aangetroffen. Het feit dat deze Zweder-specifieke randdecoratie 
door verluchters uit beide subgroepen werd gebruikt, ondersteunt de these dat zij contact 
met elkaar onderhielden en motieven uitwisselden. In het tweede deel van dit hoofdstuk 
wordt één specifiek type randdecoratie nader bekeken: de zogenaamde ‘bonte-stijl’-rand. 
Hoewel dit type randdecoratie als algemeen Utrechts geldt, blijken kleine details 
informatie prijs te geven over de vervaardiger. Aan de hand van deze details kan de ‘bonte-
stijl’-rand eveneens in subgroepen worden verdeeld; een indeling die de stilistische 
indeling uit het derde hoofdstuk ondersteunt. 

Het vijfde en laatste hoofdstuk is meer dan alle voorgaande hoofdstukken een 
introductie op de casussen uit het tweede deel. Hierin worden enkele elementen van het 
productieproces beschreven aan de hand van voorbeelden in het Zwedercorpus, zoals de 
instructies voor de verluchter, ondertekeningen en wijzigingen in verf. Een groot deel van 
dit hoofdstuk is ingeruimd voor het gebruik van modellen. Zoals vrijwel iedere 
middeleeuwse schilder, vormden modeltekeningen een belangrijk onderdeel van het werk 
van de Zwedermeesters. Hier wordt gekeken naar de wijze waarop zij hun 
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modeltekeningen gebruikten, wat de herkomst en de dateringen ervan zijn en naar het 
eventuele verschil in gebruik van voorbeeldschetsen tussen de twee subgroepen.  
 
Deel twee van deze studie bestaat uit zes casussen. In casus 1 wordt gekeken naar de 
totstandkoming van één enkele miniatuur: de bladgrote miniatuur van de Steniging van 
Stefanus in the British Library. Deze voorstelling werd in verschillende fasen vervaardigd 
waarbij gebruik werd gemaakt van voorbeeldtekeningen en losse figuurschetsen. Door de 
wijzigingen die in deze miniatuur werden aangebracht, sloot de uiteindelijke voorstelling 
iconografisch dichter aan bij de Bijbeltekst. Het vervaardigingsproces wordt gevolgd door 
een analyse van het modellengebruik en een uitleg van technische hulpmiddelen als 
infraroodreflectografie en Raman spectroscopie. 

De tweede en derde casussen handelen over specifieke gevallen van 
modellengebruik. In casus 2 staat de in de Presentatie in de tempel centraal. De 
Zwedermeesters hanteerden in hun vroege jaren een compositie die halverwege de jaren 
’20 werd vervangen door een versie die afkomstig is van een modeltekening uit Parijs. Hier 
wordt gekeken naar de wijze waarop deze modeltekening werd nagevolgd en werd 
aangepast en wordt door vergelijking met het origineel achterhaald wat het karakter van 
deze tekening moet zijn geweest. In casus 3 wordt de samenhangende reeks van de 
Passiecyclus in verschillende handschriften gevolgd. Net als bij de Presentatie in de tempel 
lijkt het er sterk op dat de Zwedermeesters de groep composities die zij gebruikten in hun 
vroegste handschriften tegen de jaren ’30 volledig vervingen toen nieuwe modellen uit 
Parijs en van Jan van Eyck hun intrede deden. Uit deze casus blijkt dat de Passiecyclus als 
eenheid werd beschouwd doordat alle voorstellingen gelijktijdig werden vernieuwd. 

De laatste drie casussen, 4 t/m 6, behandelen ieder een belangrijk handschrift in 
het corpus. Deze boeken, respectievelijk het Greiffenklau-missaal in Baltimore, de 
Lochorst Bijbel in Cambridge en het Egmond Brevier in New York, worden onderworpen 
aan een zeer gedetailleerd stilistisch en codicologisch onderzoek om te achterhalen hoe zij 
zijn vervaardigd, in hoeveel productiefasen dat gebeurde en wat de verhouding van de 
verluchters ten opzichte van elkaar was.  

Door precieze bestudering van alle facetten van het werk van de Zwedermeesters, 
zijn het corpus, de verluchters, hun organisatiestructuur, hun werkverdeling en 
werkmethoden nu scherper gedefinieerd. Er zijn handschriften afgeschreven en aan het 
corpus toegevoegd, de schilders zijn secuur van elkaar onderscheiden op grond van zowel 
de primaire als de secundaire verluchting en hun werkwijzen -- met als belangrijkste 
speerpunt het vergaande modellengebruik – zijn verhelderd. Deze studie naar een 
belangrijke groep verluchters draagt hierdoor bij aan het begrip van de Noord Nederlandse 
boekproductie uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. 
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Summary 
The Masters of Zweder van Culemborg. Workshop practices of a group 
of illuminators from the Northern Netherlands, circa 1415-1440. 
 
The subject of this study is the oeuvre of the Masters of Zweder van Culemborg, the leading 
illuminators in Utrecht between circa 1415 and 1440. Because of the quality of their work, 
the importance of their known patrons, and the size of their oeuvre, the Zweder Masters 
are mentioned in virtually all publications on Dutch manuscript illumination; this is, 
however, the first monographic study of this group of anonymous painters. Their name is 
derived from a missal that they illuminated for the bishop-elect of Utrecht, Zweder van 
Culemborg, circa 1425-1426, now the property of the seminary in Bressanone. The body 
of work attributable to the Zweder Masters comprises 35 manuscripts or fragments, a 
relatively large number compared to that by other illuminators from the Northern 
Netherlands. It has long been known that the oeuvre subsumed under this name is not the 
work of a single artist, but was produced by multiple artists working in closely related styles. 
Because of these stylistic relationships and the fact that several hands can be distinguished 
in some manuscripts, it has been believed that the extant works were the product of a single 
workshop. 

Very little is known about the organisation of illuminators’ workshops in the 
Northern Netherlands; few archival records, contracts or other written sources about 
manuscript illumination are extant. For a long time it was assumed that book production 
in the Northern Netherlands was organized in large studios run by a painter who was 
assisted by numerous students and assistants. Since the 1970s, a number of studies have 
altered this view, at least in part. It is now believed that books were created by individual 
co-producers – scribes, decorators, illuminators and binders – who were active in small 
workshops located in or around their homes. Collaboration among these craftsmen took 
place on an ad hoc basis depending on their availability and personal connections. 

The Zweder Masters seem to have worked in a pattern somewhere between these 
two models. It seems unlikely that they belonged to a single, large-scale workshop in which 
a large number of craftsmen, working in one place, fashioned books on a virtual production 
line. Even a superficial examination of the manuscripts, however, indicates that they were 
illuminated by multiple hands, rather than having been painted by a single artist. One of 
the most important topics of this study therefore concerns the probable organisation of the 
Zweder Masters and the patterns of their collaboration. In order to achieve a better 
understanding of the makeup and the working practices of this group of stylistically related 
illuminators, I consider such topics as stylistic differences between hands, the codicological 
structure of the manuscripts, and the distribution of work among the Zweder Masters and 



Summary 

658 

other illuminators with whom they occasionally collaborated, as well as the extensive use 
of models in works by these painters.  
 
This study is sub-divided into two parts, a first part consisting of five chapters and a second 
of six case studies. Chapter 1 summarizes what is known about book production in Utrecht 
during the first half of the fifteenth century, and in particular about the Zweder Masters, 
focusing on a number of major topics in the literature, such as the conventions for 
naminganonymous painters, their organisation and localisation. Thereafter, I discuss the 
goals of this study and the methods I employ to achieve them. The concluding portion of 
the first chapter consists of a brief outline of the history of Utrecht in the period in which 
the Zweder Masters were active. The Zweder Masters lived in tumultuous times, during 
which many political and religious disputes broke out in the cathedral city. My book is not 
an appropriate place to offer an extensive study of these events, but one of its historical 
developments, the Utrecht Schism (1425-1449), is of special relevance, as it puts the 
Zweder Masters and a few of their most beautiful manuscripts in a pertinent historical 
context. The Utrecht Schism was a dispute over the rights of succession in the bishop’s see, 
and it involved a number of the Zweder Masters’ most important patrons. Two 
manuscripts are directly related to the Utrecht Schism, and the patrons of several others 
can be indirectly linked to it. In the first chapter, I discuss the historical roles of these 
patrons in the Schism. 

In Chapter 2, I introduce the primary sources for this study, the illuminated 
manuscripts attributed to the Zweder Masters, as well as their patrons. I consider the 
different types of books they illuminated: prayer books and books of hours, missals and 
breviaries, Latin bibles and other texts. These categories familiarise the reader with the 
material and the makeup of the corpus. This arrangement also makes it easier to compare 
the manuscripts with one another. We learn that the Zweder Masters were responsible for 
the most richly illustrated missals and Latin bibles ever produced in the Northern 
Netherlands, but that their programmes of decoration and illustration differ significantly 
from one another; each appears to have required a new programme of decoration. In 
addition to introducing the manuscripts in the corpus, the second chapter also provides an 
overview of the Zweder Masters’ clients, a subject that is emphasised in the discussions of 
each manuscript. Although we cannot identify the patrons of any of the prayer books and 
books of hours, which collectively make up over half of the corpus, we can sometimes 
determine the gender or social setting of the first owners of some of these books. We know 
a great deal more about the patrons of the other manuscripts; in some cases, the presence 
of a coat of arms permits us to identify these patrons with a high degree of certainty. It is 
evident in any case that the Zweder Masters had a very diverse clientèle, including well-to-
do citizens, members of various religious orders (the Teutonic Order, the Order of the 
Knights of Saint John and the Carthusian Order) and prominent religious and political 
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figures, such as the Bishop of Utrecht, prominent canons, and a duke and a countess from 
Guelders. These patrons lived in geographically diverse locales, including Utrecht, Delft, 
South Holland, Guelders and the Southern Netherlands. 

Chapter 3 is an in-depth study of the individual illuminators in the Zweder group. 
Based on stylistic research, we attempt to distinguish the individual painters and to 
determine the nature of their working relationships with one another. On these grounds, 
the corpus can be stylistically divided into two subgroups, which I term the Zwolle group 
and the Bressanone group after documented major manuscripts illuminated by members 
of these groups. Both subgroups comprise multiple illuminators. It is extremely difficult to 
distinguish the illuminators within the Zwolle group from one other, and I therefore make 
few attempts to do so. It proved neither possible to identify a main illuminator in the Zwolle 
group nor to determine the relationships between the illuminators. This differs from the 
Bressanone group, in which the Bressanone Master was clearly the pre-eminent 
illuminator. Two painters in this group are stylistically closely affiliated with the 
Bressanone Master, although the precise nature of their relationships to him (whether 
student, assistant or independent master) is unknown. 

The fourth chapter focuses on the painted secondary illumination and penwork of 
manuscripts illuminated by the Zweder Masters. I provide an inventory of painted border 
decoration in Zweder manuscripts and consider how specific borders are used, and by 
which illuminators in the group. In their choice and use of border decoration, the Zweder 
Masters largely follow known traditions of book illumination in Utrecht. But they also 
made use of decorative schemes that are unique to their manuscripts. The fact that this 
Zweder-specific border decoration was used by illuminators from both stylistic subgroups 
supports the suggestion that they worked in contact with one other and exchanged motifs. 
In the second half of this chapter, I examine one specific type of border decoration in 
greater detail: the style known as that of ‘multi-coloured-leaves.’Although this type of 
border decoration is generally assigned to Utrecht and was employed by multiple 
illuminators, minor variations in the execution provide evidence about their makers. On 
the basis of these variations, the decoration of ‘multi-coloured-leaves’ in Zweder 
manuscripts can also be divided into subgroups; significantly, these distinctions largely 
coincide with the stylistic divisions discussed in Chapter 3. 

The fifth and final chapter functions as an introduction to the case studies in Part 
2. It treats several elements from the production processesfound in works by the Zweder 
Masters, such as instructions for the illuminator, underdrawings, and changes introduced 
during the painting process. A considerable part of this chapter is devoted to the use of 
models by these painters. Model drawings played an important part in the work of the 
Zweder Masters, just as they did in that of virtually all medieval painters. I consider the ways 
in which the Zweder Masters used model drawings, their origin and dates, and possible 
differences in the use of model drawings by members of the two subgroups. 
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Part 2 of the study consists of six case studies. Case study 1 examines the creation of one 
specific miniature: the full-page miniature of the Stoning of Saint Stephen in the British 
Library. This miniature was created in multiple stages, making use of several compositional 
model drawings and individual figural sketches. I argue that the compositional and figural 
changes gradually made to this miniature were intended to make it iconographically truer 
to the Biblical text it ostensibly illustrates. I trace the evolving design of the miniature by 
analysing its maker’s use of models and with the help of such technological tools as infrared 
reflectography and Raman Spectroscopy. 

The second and third case studies address other examples of the use of models. 
Case study 2 treats depictions of the Presentation in the Temple. In their early years, the 
Zweder Masters made use of a compositional scheme that was replaced in the early 1420s 
by a version derived from a Parisian model. I consider the ways this Parisian model was 
imitated and adapted, and, by means of comparisons with the Zweder works, what can be 
deduced about the character of this lost model drawing. Case study 3 concerns the cycles 
of illustrations of the Passion found in various Zweder manuscripts. As was the case with 
the Presentation in the Temple, it is apparent that by the 1430s the Zweder Masters had 
replaced the set of compositions found in their earliest manuscripts when new Parisian 
models and some attributable to Jan van Eyck entered the workshop. Because the Zweder 
Masters updated all of the compositions of depictions of the Passion cycle simultaneously, 
this case study suggests that they considered the Passion cycles as a coherent unit. 

The final three case studies, 4-6, each address an important manuscript from the 
corpus. These books (the Missal of Eberhard von Greiffenklau in Baltimore, the Lochorst 
Bible in Cambridge and the Egmond Breviary in New York, respectively) are the subjects 
of extremely detailed stylistic and codicological examinations in order to determine how 
they were created, in how many stages, and how their painters collaborated with one 
another. 

By meticulously examining all facets of the Zweder Masters’ work we are able to 
define more fully and incisively the corpus of works assignable to them, the illuminators 
who collaborated in their production, their organisational structure, and their working 
practices and procedures. It has been possible to add and remove some manuscripts from 
the corpus of works attributable to the Zweder Masters, to securely distinguish some of the 
painters from one another on the basis of their use of primary and secondary decoration, 
and to cast new light on their working methods, particularly in relation to their extensive 
use of models. This study of an important group of illuminators thereby contributes in 
numerous ways to our understanding of book production in the Northern Netherlands 
during the first half of the fifteenth century. 


