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[CASUS 2] De Presentatie in de Tempel1 
 
Inleiding 
Deze tweede casus gaat over modellengebruik in de Presentatie in de tempel. De 
Presentatie in de tempel, ook wel de Purificatie van de Maagd of de Lofzang van Simeon 
genoemd, wordt in de Bijbel alleen behandeld in Lukas 2:22-39. De evangelist vertelt hoe 
Jozef en Maria naar de tempel gingen om het Christuskind aan de Heer te presenteren en 
Maria te reinigen na de geboorte van haar zoon.2 In de tempel ontmoeten Jozef en Maria 
de oude Simeon, die naar de tempel is gekomen om de Messias te aanschouwen.  

De Presentatie in de tempel was een populaire voorstelling in de Middeleeuwen. 
Het Zwedercorpus bevat meerdere versies van deze iconografie, vanaf het vroegste 
handschrift uit ca. 1415 tot aan het laatste uit ca. 1440. De verluchters hadden meerdere 
composities in hun repertoire.3 Dat aan deze voorstellingen modeltekeningen ten 
grondslag liggen, blijkt uit het herhaaldelijk gebruik van dezelfde compositie, waarbij soms 
het origineel kan worden getraceerd. De versie van de Presentatie in de tempel die in deze 
casus centraal staat, is hiervan een voorbeeld: de Zwedermeesters schilderden meerdere 
miniaturen die duidelijk op dezelfde modeltekening zijn gebaseerd én het bleek mogelijk 
de herkomst ervan vast te stellen. Het gaat hier om een compositie van de Franse 
Boucicautmeesters, vervaardigd door de zogenoemde Mazarine-meester, rond 1415. Circa 
tien jaar later, rond 1425, deed een modeltekening naar dit origineel zijn intrede in de 
Zwederwerkplaats en werd vanaf dat moment meerdere malen nagevolgd. Dit maakt het 
mogelijk de versies van de Zwedermeesters te vergelijken met het origineel, en kan worden 
bepaald in hoeverre zij trouw bleven aan hun model en welke wijzigingen of correcties zij 
eventueel aanbrachten. Een nauwkeurige bestudering van het origineel en de 
Zwederversies geeft tevens inzicht in het karakter van de modeltekening. Omdat de 
Zwedermeesters ook voorstellingen van de Presentatie schilderden vóórdat zij kennis 
maakten met het Mazarine-model, kan de impact van de nieuwe compositie worden 
onderzocht. Toen het nieuwe Franse model iconografisch onjuist bleek te zijn en een 
opdrachtgever een alternatieve versie verlangde, werd deze gevonden in het werk van weer 
een andere kunstenaar. 
 
                                                                 
1 Dit onderzoek is gepubliceerd in Bloem 2014a. 
2 Lukas beschrijft dat deze twee ceremonies gelijktijdig plaatsvonden, terwijl de Presentatie volgens de Joodse 
wet dertig dagen na de geboorte plaats hoort te vinden en de Purificatie veertig dagen na de geboorte van een 
zoon. Zie voor de geschiedenis en ontwikkeling van deze feestdag in de liturgie: Shorr 1946, pp. 17-19.  
3 In deze casus worden drie composities behandeld. Een vierde compositie komt voor in Baltimore 174 (fol. 
183r, afb. 195), New York (fol. 429v, afb. 196) en Sotheby’s 36 (63v). Deze zijn naar een modeltekening die 
ook circuleerde buiten de Zwedergroep, zoals blijkt uit de Presentatie in de tempel van Meester van Peter 
Danielssoen uit circa 1455 (New York, MLM, ms. M. 868, fol. 13r). 
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Intrede van het Mazarine-model 
Voordat de Zwedermeesters kennismaakten met de nieuwe versie hadden zij al minstens 
twee voorstellingen van de Presentatie in de tempel geschilderd: een in het Zwolse missaal 
van Johan van de Zande en een ander in het Hoya-missaal (afb. 227-228). Deze twee 
vroege composities zijn duidelijk aan de hand van een tekening geschilderd.4 De scène is 
niet gesitueerd in een ruime architecturale setting, maar het volledige interieur bestaat uit 
het altaar en een stukje geblokte tegelvloer. In plaats van dat Christus zich in de armen van 
zijn moeder of de Hogepriester bevindt, ligt hij enigszins verloren ingebakerd op het dichte 
altaar. De belangrijkste verrichting bij de Presentatie, namelijk de overhandiging van het 
kind van Maria’s armen naar die van de Hogepriester of andersom, ontbreekt. Christus 
speelt in zijn hulpeloze positie geen enkele rol in de centrale handeling. Met bedekte armen 
reikt de Hogepriester naar Maria, die in plaats van haar kind twee duifjes vasthoudt die 
geofferd zullen worden tijdens haar reinigingsritueel. De nadruk in deze vroege 
voorstellingen ligt duidelijk op de Purificatie van de Maagd in plaats van op de Presentatie 
van Christus in de tempel. 
 Dit ligt anders in de nieuwe Franse compositie; een nauwkeurige versie naar van 
de Presentatie in de Tempel uit het zogenaamde Mazarine-getijdenboek (afb. 229).5 Dit 
getijdenboek werd verlucht in Parijs door een van de Boucicautmeesters, die naar dit 
handschrift de Mazarine-meester is genoemd. Evenals de Zwedermeesters zijn de 
Boucicautmeesters een groep anonieme schilders die werkten in een overeenkomstige stijl 
en die meerdere hooggeplaatste opdrachtgevers tot hun clientèle konden rekenen.6 De 
Presentatie in de Tempel is de hoofdvoorstelling van de noon van de Mariagetijden.7 Het 
Mazarine-getijdenboek werd vervaardigd rond 1415, maar het is goed mogelijk dat er 
vroegere versies binnen de Boucicautgroep circuleerden.8 Wellicht nog meer dan de 
Zwedermeesters bouwden de Boucicautmeesters een repertoire op uit repetitieve 
composities die door de schilders binnen de groep steeds werden aangepast, bewerkt en 
met elkaar werden gecombineerd.9 Binnen de Boucicautgroep zal dan ook een grote 

                                                                 
4 Het is mogelijk dat ook deze compositie van een andere kunstenaar afkomstig is, maar er zijn mij geen andere 
versies bekend. 
5 Parijs, BM, ms. 469 (Meiss 1968, pp. 113-114). Het getijdenboek bevat zestien miniaturen in de 
Boucicautstijl, plus twee in een latere Engelse stijl. Elke aanwijzing van de oorspronkelijke eigenaar ontbreekt. 
De verluchting getijdenboek Parijs, BM, ms. 469 is op internet te raadplegen (zie bibliografie). 
6 Over de Boucicautmeesters: Meiss 1968; Geisler Andrews 2002; Geisler Andrews 2006. 
7 Parijs, BM, ms. 469, fol. 66r. De hoofdscène is omringd door zeven aanvullende scènes in de rand. Aangezien 
geen van deze scènes door de Zwedermeesters werd overgenomen, bestond hun modeltekening waarschijnlijk 
enkel uit de Presentatie in de Tempel. 
8 Het Mazarine-model circuleerde ook in Frankrijk. In ca. 1420 werd deze vrijwel exact nagevolgd in het Spitz-
getijdenboek (Los Angeles, JPGM, ms. 57, 94.ML.26, fol. 98v. Clark 2003, fig. 15 voor kleurenreproductie). 
Een minder directe versie komt voor in New York, MLM, ms. M.157, fol. 72r uit ca. 1440. 
9 Geisler Andrews 2006, pp. 175-188.  
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verzameling tekeningen hebben gecirculeerd waartoe de verluchters toegang hadden. 
Ondanks dat deze compositie van de Presentatie in de tempel nu enkel nog uit het 
Mazarine-getijdenboek bekend is, was dit mogelijk geen originele creatie, maar een variant 
op of samenstelling van standaardmotieven die de Mazarine-meester kende van tekeningen 
in de werkplaats. Details, zoals het schuingeplaatste altaar en het handgebaar van de 
assistent van de Hogepriester, zijn dan ook terug te vinden in andere voorstellingen.10 
Omdat ik geen andere versie van deze Presentatie ken die zo exact overeenkomt met de 
tekening die de Zwedermeesters in hun bezit moeten hebben gehad, beschouw ik in deze 
casus de versie in het Mazarine-getijdenboek als origineel. Onderstaande vergelijkingen 
zullen op basis van deze miniatuur plaatsvinden.  

De eerste keer dat het Mazarine-model door de Zwedermeesters werd gebruikt 
was ongeveer tien jaar na de voltooiing van het Mazarine-getijdenboek, in het Bressanone-
missaal van bisschop Zweder van Culemborg uit ca. 1425 (afb. 230). Vanaf dat moment 
zijn er geen versies meer bekend van de compositie die in het Zwolse missaal en het Hoya-
missaal werd gebruikt. Na de intrede van het nieuwe model werd deze oude versie mogelijk 
afgedankt.11 In totaal schilderden de Zwedermeesters vier miniaturen die onmiskenbaar 
gestoeld zijn op de versie van de Mazarine-meester. De exacte datering van deze vier 
handschriften is door het ontbreken van colofons onbekend. Een globale datering aan de 
hand van stilistische analyse en externe historische gegevens leidt tot de volgende 
chronologische volgorde: het Bressanone-missaal (ca. 1425), getijdenboek Sotheby’s 72 
(ca. 1430, afb. 231), getijdenboek Cambridge 141 (ca. 1430-1435, afb. 232) en het 
Egmond Brevier (ca. 1435-1440, afb. 233)12. 
 
 
Wijzigingen: de architectuur 
Een modeltekening kon bestaan uit alleen de figuren, enkel de architectuur of de gehele 
voorstelling.13 Het Mazarine-model dat de Zwedermeesters in bezit hadden behoorde 
duidelijk tot de laatste categorie: in drie van hun vier versies namen de Zwedermeesters 

                                                                 
10 Zowel het schuingeplaatste altaar als de opgeheven hand komen voor in een miniatuur ter illustratie van het 
boek Maleachi in een Franse bijbel gemaakt in ca. 1415. Londen, BL, ms. Royal 15 D III, fol. 409v. 
11 Uiteraard kan er niet worden uitgesloten dat er versies verloren zijn gegaan. Het afdanken van oude 
composities na de intrede van nieuwe varianten lijkt echter ook op te gaan voor de Passiecyclus, zoals wordt 
betoogd in casus 3. 
12 De Presentatie in de tempel komt in het Egmond Brevier drie keer voor: in een kolomminiatuur (fol. 335v), 
een randminiatuur (fol. 338r) en in een gehistorieerde initiaal (fol. 429v. Dit is de Presentatie van Maria als 
pasgeborene in de tempel, maar dat is enkel te identificeren aan de hand van de tekst). Het model van de 
Mazarinemeester werd alleen gebruikt voor de kolomminiatuur. 
13 Het karakter van modeltekeningen wordt besproken in hoofdstuk 5. 
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naast de figuren ook de architectuur van de Mazarine-meester over.14 Maar hoeveel de 
Presentaties van de Mazarine-meester en de Zwedermeesters ook op elkaar lijken, er zijn 
enkele duidelijke verschillen aan te wijzen, en dan hoofdzakelijk met betrekking tot de 
architectuur. 

In het origineel van de Mazarine-meester loopt de bovenkant van de miniatuur in 
drie bogen. Het diafragma, dat is de architecturale rand vooraan het beeldvlak die gelijk 
loopt met de lijst van de miniatuur, volgt deze drievoudige bogenstructuur. Diafragma’s 
kwamen al voor in de veertiende eeuw en aan het begin van de vijftiende eeuw bij Franse 
schilders zoals Jacquemart de Hesdin, de Gebroeders Van Limburg en de 
Parementmeester. De Boucicautmeester, de hoofdschilder van de stijl waartoe de 
Mazarine-meester behoort, was volgens Millard Meiss de eerste die het diafragma los 
maakte van de achterliggende ruimte.15 Tot dan toe maakte de lijst altijd onderdeel uit van 
deze achterliggende ruimte, die parallel aan het beeldvlak was geplaatst. In de Presentatie 
in de tempel koos de Mazarine-meester voor een mengvorm. Links staat het diafragma 
volledig los van de architectuur met ribgewelven waarin de Hogepriester achter het altaar 
met bedekte handen klaar staat om het kind in ontvangst te nemen. Hoewel het diafragma 
is uitgevoerd in dezelfde kleur lila als de rest de architectuur, zijn de ribgewelven aan de 
linkerkant donkerder door de schaduw in het koor. De kapel is niet haaks, maar schuin in 
het beeldvlak geplaatst waardoor de architectuur rechts lichter is en dezelfde kleur heeft als 
het diafragma aan die kant. Hierdoor vormt de rechterzuil van het diafragma een geheel 
met de architectuur en maakt zo onderdeel uit van de voorstelling. Door middel van een 
verhoging op de tegelvloer bracht de Mazarine-meester een scheiding in de compositie 
aan: Maria met het kind en de jonge dienstmaagd staan voor de gewelfstructuur, maar het 
altaar met de Hogepriester plaatste hij op de verhoging in de kapel zelf. Deze verhoging 
loopt over de gehele lengte van de kapel en maakt duidelijk onderdeel uit van de 
architectuur van de kerk en niet van het altaar.16 

De Zwedermeesters waren rond 1425 nog niet vertrouwd met het diafragma als 
beeldmotief. In hun vroegere handschriften maakten zij er althans geen gebruik van. 
Desondanks leverde het weinig problemen op; niet alleen gebruikten zij het diafragma in 

                                                                 
14 Voor de intrede van het Mazarine-model schilderden de Zwedermeesters enkele interieurs met ribgewelven, 
zoals in de Lochorst Bijbel (deel I, fol. 493r, deel II, fol. 90v en in deel III, fols. 42r, 273v en 315v). Deze zijn in 
tegenstelling tot het Mazarine-model frontaal geschilderd in plaats van schuin. Een interieur waarbij de 
gewelven schuin achter elkaar zijn geplaatst komt niet eerder in hun werk voor en was dus een vernieuwing. 
15 Meiss 1968, p. 13. 
16 In de Joodse traditie bevindt zich in het midden van de tempel een bima of almemmer, een verhoogde plaats 
met daarop de lessenaar waar onder meer de Thora, de eerste vijf boeken van de Tenach worden voorgelezen. 
Men kan zich afvragen of de verhoging in de miniatuur van de Mazarine-meester, waarop zowel het altaar als 
de priesters zijn geplaatst, daaraan refereert. Nog enkele te bespreken versies, zoals de Presentatie van 
Ambrogio Lorenzetti, laten hetzelfde principe zien. Met dank aan James Marrow voor deze suggestie.  
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de vier versies van de Presentatie, maar het werd al snel een standaardonderdeel van hun 
repertoire. Hoewel zij voor de uitvoering van het diafragma in het Bressanone-missaal en 
in de twee getijdenboeken kozen voor een kleur die goed past bij de rest van de 
architectuur, staat deze in tegenstelling tot bij de Mazarine-meester aan de onderkant altijd 
los van de ruimte erachter. Dit komt doordat de verhoging over de gehele lengte van de 
kapel, waaraan de Mazarine-meester zijn diafragma bevestigde, in de vier Zwederversies 
ontbreekt. Omdat de Presentatie in het Bressanone-missaal zeer trouw is aan het origineel, 
tot in details die de Zwederstijl normaliter vreemd zijn, is het mogelijk dat deze verhoging 
niet in de modeltekening was opgenomen. Een andere optie is dat de Zwedermeesters hun 
model verkeerd interpreteerden en teruggrepen naar een motief waarmee zij wél vertrouwd 
waren. De verhoging over de gehele lengte ontbreekt weliswaar, maar zowel in het 
Bressanone-missaal als in Sotheby’s 72 heeft het altaar een extra trede aan de voorzijde. 
Deze trede heeft de kleur van het altaar en maakt er onderdeel van uit, dit in tegenstelling 
tot het Mazarine-getijdenboek waar de verhoging en het altaar in verschillende kleuren zijn 
uitgevoerd. Indien in de modeltekening kleuraanduiding ontbrak, wat zeer waarschijnlijk 
is, zou de verhoging gemakkelijk aangezien kunnen worden voor een extra trede van het 
altaar. En met dit detail waren de Zwedermeesters goed bekend: al in hun vroegste 
handschrift, het Zwolse missaal uit 1415, knielt koning David voor een altaar met een 
dergelijke opstap (afb. 33). 

Wellicht door het ontbreken van de verhoging waaraan de Mazarine-meester de 
rechterzuil van het diafragma bevestigde, hadden de Zwedermeesters moeite met het 
plaatsen van de architectuur ten opzichte van het altaar. Bij de Mazarine-meester is het 
onmogelijk de lila zuil aan te zien voor een van de poten van het altaar, want hoewel ze vlak 
achter elkaar zijn geschilderd benadrukt het kleurverschil dat het twee losstaande objecten 
betreft. In het Bressanone-missaal maakte de Bressanone-meester hierin een fout: de vierde 
poot van het altaar ontbreekt waardoor deze nu op slechts drie poten leunt. Op de plaats 
van de ontbrekende poot staat enkel de roze zuil die vanuit het ribgewelf op, of net naast, 
de onderste trede van het altaar uitkomt. In Sotheby’s 72 werd dit wel correct weergegeven 
door de vierde poot van het altaar achter de zuil te schilderen (afb. 231). Dezelfde zuil kreeg 
in Cambridge 141 een totaal andere plaats toegewezen: hij loopt daar niet meer voor het 
altaar langs, maar is juist achter de figuren geplaatst, wat consequenties had voor de 
ruimtelijkheid in de initiaal (afb. 232). De handeling van de Presentatie speelt zich nu 
namelijk niet meer af in de kapel, maar ervoor. Blijkbaar was de verluchter zich bewust van 
de gevolgen die de verplaatsing van de zuil op de ruimte had. Jozef, die in het origineel 
ontbreekt maar in beide Zwedergetijdenboeken toch is toegevoegd, staat op het punt de 
ruimte te betreden door een deur aan de linkerkant.17 Door middel van deze toevoeging, 

                                                                 
17 In Sotheby’s 72 staat hij half zichtbaar achter Maria en de dienstmaagd. Hij staat daar in dezelfde ruimte als 
de overige figuren in plaats van in een naastgelegen ruimte.  
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en door de ongebruikelijke ingreep om het diafragma aan de bovenkant de initiaal ‘G’ te 
laten doorbreken zodat er een gevel ontstaat, creëerde de verluchter alsnog de ruimte die 
door de plaatsing van de pilaar achter de figuren verloren ging.18 Voor de Presentatie in het 
Egmond Brevier viel de keuze op een volledig andere architectuur: de twee ribgewelven 
werden vervangen door een diep koor met acht zuilen. 

Het ontbreken van de verhoging over de hele lengte van de kapel had nog een 
ander gevolg: in tegenstelling tot het origineel van de Mazarine-meester bevinden de 
figuren zich bij de Zwedermeesters op gelijke hoogte. In het Mazarine-getijdenboek zijn de 
drie mannen achter het altaar hoger geplaatst dan de vrouwen. Maria staat lager, maar is 
daarentegen groter geschilderd dan de overige figuren om haar heilige status te 
benadrukken. Doordat de Zwedermeesters de verhoging achterwege lieten, zijn de 
hoofden van de figuren op gelijke hoogte komen te staan en werd Maria even groot 
afgebeeld als de overige figuren. De priester achter het altaar buigt bij de Mazarine-meester 
diep voorover om het lager geplaatste Christuskind in ontvangst te nemen. In het 
Bressanone-missaal nam de Bressanone-meester deze houding met dezelfde intensiteit 
over, maar in de overige versies werd dit teruggebracht naar een lichte buiging die beter bij 
de nieuwe situatie aansluit. 

Wijzigingen: bewust of niet? 
Het is nuttig om de afwijkingen tussen het origineel en de navolgingen in kaart te brengen 
en daarbij de vraag te stellen of de Zwedermeesters deze bewust aanbrachten of dat de 
discrepanties mogelijk werden veroorzaakt door de modeltekening. Op deze wijze kunnen 
we meer te weten komen over het karakter van de modeltekening die de Zwedermeesters 
tot hun beschikking hadden. De wijzigingen in de architectuur waren duidelijk een bewuste 
beslissing, hoewel onduidelijk blijft of de verhoging in de kapel ontbrak of deze verkeerd 
werd geïnterpreteerd. Het hoofddeksel van de assistent van de Hogepriester met de 
opgeheven hand, een hoed met een uitstekende klep, was ook een moedwillige alteratie. 
Dit type hoofdbedekking is uitermate vreemd voor de Zwedermeesters en werd alleen 
overgenomen door de Bressanone-meester in het Bressanone-missaal. In de drie latere 
versies werd het hoofddeksel vervangen door een driehoekige rechtopstaande hoed met 
een brede gedraaide band, die veel gangbaarder is bij de Zwedermeesters. Tevens werd in 
de vier versies de kleding veranderd zodat ook die aansloot bij de Zwederstijl. 

Opzet mag ook worden verondersteld in het wisselend aantal figuren. De 
Hogepriester en zijn assistent zijn in alle versies aanwezig, maar worden in het Egmond 
Brevier aangevuld met een oudere man in een blauwe mantel met een kaars in zijn handen. 

18 Het doortrekken van de roze muur door de initiaal vond plaats nadat de initiaal was geschilderd; de blauwe 
verf is door het roze zichtbaar. Om de overschildering te verdoezelen is een figuurtje in de zwikken geplaatst. 
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De jonge maagd, die in het Mazarine-getijdenboek zowel de kaars als het mandje met de 
duifjes draagt, ontbreekt in getijdenboek Cambridge 141. Jozef daarentegen, die in het 
Mazarine-getijdenboek ontbreekt, werd door de Zwedermeesters overal toegevoegd, 
behalve in het Bressanone-missaal. Hieruit blijkt dat de belangrijkste figuren hun vaste plek 
in de voorstelling hadden, terwijl de bijfiguren – en daar hoort Jozef ook bij – als 
schaakstukken konden worden verplaatst als de compositie, verluchter of opdrachtgever 
dat verlangde. Doordat de versie in het Bressanone-missaal als eerste en meest exacte 
navolging van het Mazarine-model kan worden beschouwd, bevatte de modeltekening 
waarschijnlijk alleen de twee mannen achter het altaar, Maria en de begeleidende 
dienstmaagd. 
 Waar de Zwedermeesters soms enkele figuren toevoegden ten opzichte van het 
Mazarine-model, schilderde de Mazarine-meester op zijn beurt een personage dat bij de 
Zwedermeesters geen enkele keer voorkomt: de man achter de assistent met de opgeheven 
hand van wie enkel zijn gezicht zichtbaar is. Zijn vreemde positie in de miniatuur – hij speelt 
geen rol in het verhaal en is ook niet noodzakelijk in de compositie – evenals het feit dat hij 
door de Zwedermeesters nergens werd overgenomen, doet vermoeden dat het gezicht op 
de modeltekening ontbrak en dat de Mazarine-meester deze zelf aan zijn voorstelling 
toevoegde.  
 Een ander markant verschil tussen de Zwederversies en het origineel is te vinden 
in de assistent van de Hogepriester. De opgeheven hand is bij de Zwedermeesters gelijk aan 
die in het Mazarine-getijdenboek, maar het is juist zijn andere arm die afwijkt. De 
Zwedermeesters plaatsten deze arm consequent recht langs de breedte van het altaar. In 
het Franse getijdenboek legt de man daarentegen niet zijn gehele arm op het altaar, maar 
steunt vol op zijn hand, die niet langs de breedte, maar juist in een vreemde hoek langs de 
lengte van het altaar is geplaatst. De tussenliggende tekening in het bezit van de 
Zwedermeesters toonde de arm waarschijnlijk in een andere positie van de arm dan zoals 
de Mazarine-meester het weergaf. Deze observatie wordt ondersteund door een 
vergelijking met een andere miniatuur van de Boucicautmeesters en door de Presentatie in 
de tempel in het Spitz-getijdenboek.19 In deze twee voorstellingen ligt de arm eveneens 
recht op het altaar. 

Ondanks dat de Zwedermeesters hun versie in het Bressanone-missaal spiegelden, 
lijkt het gezien de overige versies onwaarschijnlijk dat ook de modeltekening gespiegeld 
was.20 Het kleurgebruik tussen het origineel en de Zwederversies, en tussen de 
Zwederversies onderling, is zeer divers: de modeltekening lijkt geen kleuraanduidingen te 

                                                                 
19 De miniatuur bij Maleachi in een Franse bijbel zoals genoemd in Casus 2, noot 10. Voor de Presentatie in het 
Spitz-getijdenboek zie Casus 2, noot 8. 
20 De Presentatie in het Spitz-getijdenboek (Casus 2, noot 8) is ook gespiegeld. Het spiegelen van een 
voorstelling was eenvoudig. Over kopieertechnieken: Farquhar 1976, pp. 65-69. 
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hebben bevat. De Presentatie in de tempel van de Mazarine-meester werd geschilderd in 
een beperkt kleurenpalet waarbij lila, rood, wit, groen, bruin en blauw domineren. Dit, 
gecombineerd met goud in de randen, levert een uitzonderlijk palet op dat consequent in 
het gehele Mazarine-getijdenboek werd doorgevoerd. De Zwederversies zijn geschilderd 
in een kleurenschema dat meer lijkt te zijn aangepast aan het kleurgebruik in het 
desbetreffende handschrift, dan aan het origineel of aan elkaar. Zo is de Presentatie in het 
Bressanone-missaal uitgevoerd in harde, verzadigde kleuren terwijl die in het Sotheby’s 
getijdenboek gedempter zijn en beter op elkaar werden afgestemd. Stemmige 
kleurencombinaties, zoals paars met lichtgroen, zijn in dit handschrift standaard, evenals 
de gekleurde ribgewelven tegen een donkere achtergrond.21 De enige kleurovereenkomst 
in alle Presentaties berust op een artistieke conventie, namelijk de blauwe mantel van 
Maria, waarvan de plooival overigens tot in detail door de Zwedermeesters van het model 
werd nagevolgd. Waar bij de Mazarine-meester de jurk zelf ook in blauw is geschilderd, 
kozen de Zwedermeesters in hun versies voor goudverf met een vleugje rood. Dit verraadt 
hun voorliefde voor het gebruik van veel goud, bij voorkeur opgewerkt met rode, groene, 
blauwe of zwarte inkt en verf. Het veelvuldige goudgebruik maakt dat aan deze werkwijze 
mogelijk ook een hoger prijskaartje hing.  

Door de Presentatie in het Mazarine-getijdenboek naast die van de 
Zwedermeesters te leggen, kunnen we concluderen dat er een tussenliggende tekening 
moet hebben bestaan met daarop zowel de figuren als de architectuur, zonder 
kleuraanduiding maar met enkele afwijkende details ten opzichte van de versie van de 
Mazarine-meester. Het is echter onmogelijk een aanwijzing te vinden voor het formaat van 
de modeltekening. Het origineel is een miniatuur, maar de Zwedermeesters schilderden 
drie van hun Presentaties in een gehistorieerde initiaal. Deze drie initialen en de 
kolomminiatuur in het Egmond Brevier verschillen allemaal van formaat.22 De 
modeltekening werd door de Zwedermeesters dus gebruikt om na te tekenen, maar niet 
om over te trekken. 
 
Correctie van een beeldtraditie 
In Cambridge 141 voerde de verluchter door middel van een simpele ingreep een radicale 
wijziging door: een verandering in de iconografie. De Mariagetijden zijn gedecoreerd met 

                                                                 
21 In de miniatuur met Christus tussen de schriftgeleerden op fol. 160r (afb. 118) in hetzelfde getijdenboek is 
dit contrast nog groter. Daar zijn alleen de zwikken van de ribgewelven in rood uitgevoerd. De ribben zelf en de 
rest van het interieur inclusief de trap in de achtergrond en het diafragma, zijn volledig zwart. Zelfs voor de 
Zwedermeesters is dit uitzonderlijk.  
22 Bressanone-missaal (‘S’), 70 mm hoog x 60 mm breed; Sotheby’s 72, (‘G’), 55 mm hoog x 38 mm breed; 
Cambridge 141, (‘G’), 60 mm hoog x 40 mm breed. De kolomminiatuur in het Egmond Brevier is 107 mm 
hoog x 46 mm breed. Waarschijnlijk koos de verluchter hier vanwege de hoogte voor een ander interieur. Het 
formaat van de miniatuur in het Mazarine-getijdenboek is mij onbekend. 



De Presentatie in de Tempel

181 

een Kindsheidscyclus in grote gehistorieerde initialen aan het begin van iedere uurgetijde. 
James Marrow wees in zijn beschrijving van dit getijdenboek in de handschriftencatalogus 
van het Fitzwilliam Museum op het bijzondere karakter van deze Kindheidscyclus. Bij de 
lauden staat slechts een gedecoreerde initiaal en de cyclus bevat niet een, maar twee 
voorstellingen die zijn weergegeven in een tempelomgeving: de Presentatie in de tempel 
en de Besnijdenis.23 Bij de noon op fol. 59r, maakte de verluchter zoals gewoonlijk gebruik 
van het Mazarine-model (afb. 232). Op het altaar plaatste hij echter een imposant mes, wat 
voldoende was de compositie van een Presentatie in een Besnijdenis te doen veranderen. 
Hoewel Marrow deze verandering opmerkt – evenals het Christuskind overigens dat 
verschrikt naar zijn moeder omkijkt – lijkt hij niet de oorzaak van deze iconografische 
verandering te doorzien. De wijziging is immers opvallend: slechts vijftien folia verder, bij 
de completen op fol. 74r, staat de Presentatie in de tempel waarvoor het Mazarine-model 
moeiteloos had kunnen worden gebruikt. Nu moest de verluchter naast de toevoeging van 
een mes om de voorstelling geschikt te maken voor een Besnijdenis, een nieuwe compositie 
voor de Presentatie gebruiken.24  

Deze nieuwe Presentatie lijkt weinig op het Mazarine-model (afb. 234). In plaats 
van diagonaal, is het altaar frontaal geplaatst en staat deze niet in maar voor de kapel. Het is 
echter niet de compositie of de architectuur die deze Presentatie zo bijzonder maakt. De 
verluchter corrigeerde hier een eeuwenlange fout in de beeldtraditie die ook in het 
Mazarine-model aanwezig is. De tempelgang van Jozef en Maria met hun zoon was een 
opeenvolging van drie gebeurtenissen. Zij brachten hun zoon de tempel binnen om ‘met 
hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is’, dat wil zeggen: om het Christuskind aan 
de Heer in de tempel te tonen en om twee tortelduifjes te laten offeren zodat de Maagd na 
de geboorte van haar zoon werd gezuiverd. Beide handelingen werden uitgevoerd door de 
Hogepriester. Bij het betreden van de tempel, nog voordat de ouders met hun 
offergeschenken langs de priester konden gaan, ontmoetten zij de vrome Simeon. Aan hem 
was door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou 
hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, waar hij bij het treffen 
van de Heilige familie het kind in zijn armen nam. Na de Lofzang van Simeon herkende 
ook de oude zieneres Hanna de goddelijkheid van de pasgeborene. De Hogepriester en de 
oude Simeon – die weliswaar de goddelijke stem hoort maar geen liturgische positie 
bekleedt – zijn in de Bijbel duidelijk twee verschillende figuren. In apocriefe bronnen wordt 

                                                                 
23 Cambridge 2005, cat. nr. 91 (Marrow).  
24 In cycli waar enkel de Presentatie is opgenomen, wordt er soms op het altaar een mes toegevoegd als 
verwijzing naar de Besnijdenis. Vroege Noord-Nederlandse voorbeelden zijn van de Meester van de Morgan 
Kindheidscyclus in New York, MLM, ms. 866, fol. 41v (ca. 1415-1420) en Londen, BL, Add. ms. 50005, fol. 
46v. Marrow (1968b, p. 65) beschouwt de miniatuur in het getijdenboek in New York als een Besnijdenis, 
ondanks de aanwezigheid van Jozef en de duiven. Een later voorbeeld uit Brugge: Baltimore, WAM, W. 272, 
fol. 91v (ca. 1470, kleurenreproductie: Wieck 1988, p. 83, pl. 23). 
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Simeon echter een belangrijkere functie toebedeeld. In het proto-evangelie van Jakobus 
wordt Simeon tot opvolger gekozen van de vermoorde tempelpriester Zacharias en in het 
apocriefe Nikodemus-evangelie wordt hij zelfs aangeduid als Hogepriester.25 Onder 
invloed van dergelijke bronnen creëerde de middeleeuwse kunstenaar in het Noorden van 
Europa een beeldtraditie waarbij Simeon en de priester met elkaar werden vereenzelvigd, 
wat inhoudt dat bij de Presentatie de oude Simeon in priesterkleding met bedekte armen 
achter het altaar staat om het Christuskind in ontvangst te nemen.26 Het paar tortelduiven 
wordt door Jozef of de meegereisde dienstmaagd gedragen, meestal in een mandje of in de 
hand. 

Het is deze onjuiste beeldtraditie die wordt gevolgd in het Mazarine-model en in 
de Zwederversies in het Bressanone-missaal en getijdenboek Sotheby’s 72.27 In de nieuwe 
Presentatie in de tempel in getijdenboek Cambridge 141, liet de verluchter de eeuwenoude 
beeldtraditie los en corrigeerde hij de fout: de Hogepriester en Simeon zijn beide aanwezig, 
zoals in de Bijbel staat geschreven. Om de Presentatie nog beter aan te laten sluiten bij de 
Bijbeltekst, werd achter Simeon de oude zieneres Hanna toegevoegd die maar zelden in 
Noordelijke kunst voorkomt. Zij ontbreekt in het Mazarine-model en in alle overige 
Zwederversies.28 De belangrijkste figuren staan aan weerszijden van het altaar: Maria en 
Jozef links en Simeon met het Christuskind en Hanna rechts. In tegenstelling tot het 
Mazarine-model heeft Maria Christus zojuist overgedragen aan de oude Simeon en hoort 
zij geknield, en met bedekte handen, zijn profetie over haar zoon aan. Door deze opstelling 
heeft de toeschouwer onbelemmerd zicht op het altaar waarachter de Hogepriester staat. 
In plaats van zijn handen te bedekken, houdt hij in zijn rechterhand het paar tortelduifjes 
en in zijn linkerhand een imposant mes, dat spoedig zal worden gebruikt om de twee vogels 
te offeren zodat de Maagd weer rein is na haar bevalling. De verluchter combineerde hier 
twee momenten van de tempelgang: de lofzang en het reinigingsritueel. Het offer heeft 
echter nog niet plaatsgevonden, de Hogepriester lijkt in zijn ritueel gestoord door de 
gebeurtenis die zich voor zijn altaar afspeelt. De nadruk ligt hier duidelijk meer op de 
Lofzang dan op de purificatie. 

25 Proto-evangelie van Jakobus, hoofdstuk 24. Evangelie van Nikodemus 17:1. Van der Linden 1999, p. 812. 
26 Dit geldt ook alle overige miniaturen van de Presentatie in het Zwedercorpus. 
27 In getijdenboek Cambridge 141 werd het Mazarine-model ingezet voor de Besnijdenis. Daardoor ontbreken 
daar de vaste attributen van de Purificatie, zoals het mandje met duiven, de kaarsen en de jonge dienstmaagd. 
28 In Noordelijke kunst is het niet gebruikelijk om Hanna bij de Presentatie in de tempel af te beelden, in 
tegenstelling tot in de Italiaanse kunst. Bij de Presentatie is wel vaak een jonge vrouw aanwezig die kaarsen of 
duiven draagt. Zij wordt soms met een nimbus afgebeeld (ook twee keer bij de Zwedermeesters). De Princeton 
Index of Christian Art identificeert haar als Hanna, maar volgens Dorothy Shorr (1946, pp. 26-27) wordt deze 
vrouw veelal als vierde figuur toegevoegd als de compositie daarom vraagt. Zij is niet met de oude profetes te 
vereenzelvigen. De Meester van de Morgan Kindheidscyclus voegde Hanna aan zijn Presentatie toe (zie Casus 
2, noot 24). In deze miniatuur dragen zij en de jonge vrouw beiden een nimbus. Zie ook Hornik & Parsons 
2003, p. 139. 
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Een nieuwe compositie 
Hoe kon het dat de Zwedermeesters zich in getijdenboek Cambridge 141 ineens bewust 
waren van de onjuistheid in een beeldtraditie die ook zijzelf meerdere malen blindelings 
hadden gevolgd? Het gegeven dat de Hogepriester en Simeon twee afzonderlijke figuren 
waren lijkt aan het einde van de middeleeuwen, althans in de Noordelijke kunst, te zijn 
vergeten. Een terugkeer naar de literaire hoofdbron, de Bijbel, lijkt een mogelijkheid te zijn 
waardoor de fout ontdekt zou kunnen zijn. Dat de Besnijdenis en de Presentatie in 
Cambridge 141 in elkaars nabijheid zijn afgebeeld, waardoor de grote compositorische 
overeenkomsten tussen de twee scènes voor verwarring kon zorgen, lijkt niet de reden te 
zijn geweest: in getijdenboek Sotheby’s 36 zijn eveneens beide scènes in de 
Kindheidscyclus opgenomen, maar is Simeon bij de Presentatie naar gewoonte als 
Hogepriester afgebeeld.  
 Waarschijnlijk vond de correctie op verzoek van de opdrachtgeefster plaats. Het 
handschrift in Cambridge is geen standaard getijdenboek en bevat meerdere aanwijzingen 
dat de opdrachtgeefster nauw betrokken was bij de totstandkoming van de inhoud en het 
decoratieprogramma. Zo liet zij zich twee keer afbeelden en bevat het boek een van de 
slechts vier bekende voorbeelden van een zeldzame variant van de Getijden van de 
Weekdagen in het Middelnederlands.29 Door de invloed die de opdrachtgeefster op de 
tekstuele inhoud en het decoratieprogramma uitoefende, lijkt het aannemelijk dat de 
verluchter op haar verzoek de gebruikelijke compositie van de Presentatie in de tempel 
losliet, en koos voor een nieuwe voorstelling die beter bij de Bijbeltekst aansloot. Hij keerde 
echter niet terug naar het Evangelie van Lukas, om aan de hand van de tekst een nieuwe 
compositie te creëren. De gecorrigeerde versie van de Presentatie in de tempel in 
Cambridge 141 is namelijk geen nieuwe inventie, maar wederom een navolging van 
andermans werk. Alleen nu gebruikte de verluchter geen vroeg vijftiende-eeuwse miniatuur 
uit Frankrijk, maar het beroemde altaarstuk van de Italiaanse schilder Ambrogio Lorenzetti 
uit 1342 (afb. 235).30  

De compositorische en iconografische overeenkomsten met de miniatuur van de 
Zwedermeesters in getijdenboek Cambridge 141 zijn evident. Links van het altaar staan 
Jozef en Maria, begeleid door twee vrouwen. Rechts staat de oude Simeon met het 
ingebakerde Christuskind in handen, met naast hem Hanna, die naar het kind wijst. Ook 
hier heeft de toeschouwer vrij zicht op het altaar, waar de priester twee duifjes bij de 
vleugels pakt terwijl hij in zijn andere hand het mes klaar heeft om de dieren te offeren. Er 

                                                                 
29 Zie voor de bespreking van dit getijdenboek, hoofdstuk 2, ‘Getijden- en gebedenboeken’ en de 
catalogusbeschrijving. 
30 Gemaakt voor het altaar van de San Crescenzo in Siena. Sinds 1913 in het Uffizi in Florence (inv. nr. 8346). 
Voor een bespreking van dit altaarstuk: Rowley 1958, vol. 1, pp. 18-25. 
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zijn zelfs wat gelijkenissen in het interieur aan te wijzen, hoewel de Zwederversie niet in de 
buurt komt van de architectuur waarvoor het werk van Lorenzetti zo werd geroemd. 

Het uitzonderlijke van Lorenzetti’s altaarstuk was niet de groepering van de 
figuren aan weerszijden van het altaar; al vóór 1342 zijn daarvan voorbeelden in de 
Italiaanse kunst te vinden.31 Ook was er geen sprake van correctie van de beeldtraditie, 
aangezien het in de Italiaanse kunst wel altijd gebruikelijk is geweest Simeon volgens de 
Bijbel als oude ziener af te beelden.32 Het altaarstuk is daarentegen wel het vroegst 
gedateerde voorbeeld waarbij naast Simeon ook de Hogepriester is afgebeeld en daarmee 
twee gebeurtenissen uit het verhaal, de Lofzang en de Purificatie, in samenhang met, maar 
afzonderlijk van elkaar zijn opgenomen. Tevens bevonden de duifjes zich niet eerder in 
zo’n benarde positie, namelijk in handen van de Hogepriester in plaats van relatief veilig bij 
Jozef of de jonge dienstmaagd. Deze twee iconografische elementen, tezamen met het 
realisme en de vernieuwingen in architectuur, maakte het altaarstuk van Lorenzetti tot een 
prototype dat minstens honderd jaar lang werd nagevolgd. En het zijn precies deze twee 
iconografische details die aantonen dat de verluchter zich voor zijn versie in Cambridge 
141 daadwerkelijk op dit altaarstuk baseerde.  

Lorenzetti als prototype 
In navolging van Lorenzetti verschenen er vele kunstwerken waarbij Simeon en de 
Hogepriester gezamenlijk zijn afgebeeld. Hoewel deze Presentaties duidelijk zijn afgeleid 
van het altaarstuk, zijn de verschillen in compositie en groepering van de figuren groot.33 
Ondanks de kennis die deze schilders van het Sienese altaarstuk moeten hebben gehad, 
schilderde niet een van hen de duifjes én het mes. In een predella behorende tot een 
ongeïdentificeerd altaarstuk uit de 1360’s, koos de schilder er bijvoorbeeld wel voor de 
vogels op het altaar te plaatsen, maar heeft de Hogepriester geen mes in handen (afb. 

31 Twee vroege voorbeelden hiervan zijn een fresco van de Velemeester in de Benedenkerk van de 
Franciscusbasiliek in Assisi uit begin 14e eeuw en een uitgesneden gehistorieerde initiaal uit een antifonarium 
in New York (New York, CB, 63. Umbria, Perugia, ca. 1320-1330). Shorr 1946, pp. 27-28; Princeton Index of 
Christian Art. 
32 Shorr (1946 p. 27) verklaart dit doordat de Italiaanse kunst dichter bij de Byzantijnse kunst en cultuur staat. 
Daar was het feest van de lofzang van Simeon belangrijker dan de Purificatie van de Maagd, zoals in het Westen. 
Ook Hanna komt in de Italiaanse kunst vaker voor dan in het Noorden. 
33 Taddeo Gaddi schilderde de Hogepriester in een van de sacristiepanelen in Florence (GA, eerste helft 14e 
eeuw) boven een open holocaustaltaar. Het Christuskind wordt voor hem langs door Simeon aan Maria 
overgedragen. Giovanni del Biondo (Florence, GA, inv. nr. 8462, datering 1364) plaatste de oude mannen 
beide naast het altaar, waarop Christus door zijn moeder staand wordt gepresenteerd. In het altaarstuk van 
Bartolo di Fredi (Parijs, Louvre, M. I. 394, tweede helft 14e eeuw) onttrekt de Hogepriester zich aan de Lofzang 
van Simeon door schrijfwerkzaamheden in een leeg boek op het altaar. Deze Presentatie is volgens Shorr (1946, 
p. 28) een verwijzing naar Maleachi 3:16. 
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236).34 Slechts twee aan mij bekende voorbeelden bevatten zowel het mes als de duifjes, 
hoewel niet beide in handen van de Hogepriester. De eerste is een gehistorieerde initiaal 
uit een Italiaanse graduale uit 1371-1375 (afb. 237).35 Door ruimtegebrek is de compositie 
ingekrompen. Simeon en Hanna schoven op naar het midden en de verluchter had slechts 
ruimte om één hand van de Hogepriester op het altaar te schilderen. In die hand plaatste 
hij het mes. De duifjes zijn verplaatst naar Jozef die hen, net zoals in het altaarstuk van 
Lorenzetti, bij de vleugels vasthoudt. Het tweede voorbeeld is wederom Italiaans, maar 
werd meer dan honderd jaar na het altaarstuk vervaardigd. In 1447 plaatste Giovanni di 
Paolo eveneens het mes in handen van de Hogepriester, maar bevinden de duifjes zich in 
de plooien van de mantel van Jozef (afb. 238).36  
 Dit laatste voorbeeld bewijst dat deze compositie in Italië nog halverwege de 
vijftiende eeuw, dus ten tijde van de Zwedermeesters, populair was. De hier genoemde 
voorbeelden zijn ongetwijfeld slechts enkele van een veelvoud aan Presentaties die naar 
Lorenzetti moet zijn gemaakt; er moeten ontelbare modeltekeningen en studies onder 
kunstenaars hebben gecirculeerd. Een van die modeltekeningen is blijkbaar rond 1430 bij 
de Zwedermeesters in de Noordelijke Nederlanden terechtgekomen. Maar ondanks de 
vele navolgers in Italië die ofwel het mes ofwel de duifjes op het altaar plaatsten, heb ik geen 
enkel voorbeeld kunnen traceren dat zo exact met Lorenzetti overeenkomt als de versie die 
de Zwedermeesters een eeuw later aan de andere kant van Europa schilderden.  

Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat een van de Zwedermeesters naar Italië is gereisd 
en daar met eigen ogen het altaarstuk van Lorenzetti zag. Van een dergelijke reis zouden 
zeker meer sporen terug te vinden moeten zijn in hun kunst, en daarbij zou hun versie naar 
het altaarstuk in dat geval waarschijnlijk nog exacter zijn geweest. Ondanks de grote 
overeenkomsten zijn er namelijk ook opmerkelijke verschillen. Hanna draagt bijvoorbeeld 
in het Italiaanse schilderij een banderol en wijst naar Simeon. In Cambridge 141 is zij 
daarentegen achter Simeon weggestopt en is enkel haar hoofd zichtbaar. De assistent naast 
de Hogepriester in Lorenzetti’s altaarstuk is bij de Zwedermeesters afwezig, en Simeon en 

                                                                 
34 Meester Ashmolean Predella, verblijfplaats onbekend, 1360’s (Shorr 1946, noot 62. Afbeelding: Princeton 
Index of Christian Art). De rest van de compositie vertoont geen overeenkomsten met het altaarstuk van 
Lorenzetti. In enkele Duitse Presentaties krijgen de duiven meer nadruk. In een vroege versie uit Westfalen 
lopen er twee parmantig op het altaar, zonder dat iemand aanstalten maakt hen te offeren (Osnabrücker Altaar, 
Keulen, WRM, ca. 1370-1380, afbeelding: www.bildindex.de). In de Presentatie van Stephan Lochner houdt 
een knielende Maria twee kleine duifjes omhoog, maar heeft de priester het Christuskind vast (Darmstadt, 
HLM, gedateerd 1447). Beide versies tonen verder geen overeenkomst met de Presentatie van Lorenzetti. 
35 Cambridge, FM, Marlay cutting It. 13A (reproductive: Cambridge 2005, cat. nr. 59). 
36 Giovanni di Paolo schilderde drie Presentaties, allemaal naar Ambrogio Lorenzetti. In de twee versies in de 
Pinacoteca Nazionale in Siena heeft de Hogepriester een mes vast, maar worden de duifjes vastgehouden door 
Jozef. De derde bevindt zich in New York (MM, inv. nr. 41.100.4, ca. 1435). In die versie is het mes afwezig. 
Wehle 1945; Shorr 1946, p. 29. 
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Jozef zijn licht in positie en houding veranderd.37 In het getijdenboek is Maria, in 
tegenstelling tot het altaarstuk, geknield afgebeeld. Pseudo-Bonaventura beschrijft hoe de 
Heilige familie aankwam bij het altaar van de tempel en Maria eerbiedig neerknielde om 
haar zoon aan de Vader te presenteren. Deze nederige houding komt in veel typen 
voorstellingen voor, maar zelden bij de Presentatie in de tempel. Een van de voorbeelden 
die Dorothy Shorr in haar artikel over de iconografische ontwikkeling van de Presentatie in 
de tempel noemt, is de genoemde versie van Giovanni di Paolo (afb. 238).38 Hoewel de 
Zwedermeesters zich niet op dit voorbeeld hebben gebaseerd, laat het wel zien dat 
varianten van deze compositie, eventueel met iconografische wijzigingen zoals de 
knielende Maria, in hun tijd nog in gebruik waren. De modeltekening die de 
Zwedermeesters bezaten was waarschijnlijk een gedetailleerde studie naar Ambrogio 
Lorenzetti, maar inclusief een nederige Moeder Gods.  

In de Europese miniatuurkunst van de veertiende en vijftiende eeuw was de trend 
dat invloeden vanuit het Zuiden richting het Noorden trokken. In de vijftiende eeuw waren 
het de kunstenaars uit Parijs die hun stempel drukten op het werk van collega’s in de 
Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. De eeuw ervoor waren het de Franse 
boekschilders die zich lieten inspireren en beïnvloeden door de Italianen. Op deze wijze 
sijpelden Italiaanse invloeden in de vijftiende eeuw door naar de Noord-Nederlandse 
kunst. Zo baseerden de Gebroeders Van Limburg hun Kruisafname in de Très Riches Heures 
op Simone Martini en gebruikten de Zwedermeesters op hun beurt het voorbeeld van de 
broers voor drie miniaturen in hun eigen getijdenboeken.39 Ook Ambrogio Lorenzetti werd 
door de Gebroeders Van Limburg nagevolgd, zoals in de voorstelling van de Heilige 
Martinus die zij in de Belles Heures schilderden.40 Men zou dan ook verwachten dat de 
Presentatie in de tempel van Ambrogio Lorenzetti dezelfde weg heeft afgelegd. 
Merkwaardigerwijs is in de Franse kunst van de veertiende en vijftiende eeuw geen enkel 
spoor van de iconografisch vernieuwingen van Lorenzetti terug te vinden. Alle Presentaties 
uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden die ik heb kunnen bestuderen vereenzelvigen 
de figuren van de Hogepriester en Simeon. Zelden wordt Hanna afgebeeld en de duifjes 

37 Zijn assistent, half verscholen achter Simeon, houdt zijn hand op om het offeren van de duiven te 
onderbreken en de aandacht te vestigen op de lofzang van Simeon. Deze houding komt opvallend overeen met 
die van de assistent in het Mazarine-model. Toch blijkt uit niets een connectie tussen het Mazarine-model en 
het altaarstuk van Lorenzetti. Dat de Zwedermeesters deze man niet schilderden is een indicatie dat hij niet op 
hun modeltekening aanwezig was. 
38 Een andere is van Gentile da Fabriano (Parijs, Louvre, Inv. 295, gedateerd 1423). Shorr 1946, p. 29. 
39 De Zwedermeesters schilderden deze Kruisafname na in Baltimore 168, fol. 94v; Sotheby’s, 72, fol. 150r en 
Den Haag, 79 K 2, fol. 85 (resp. afb. 262, 269 en 275. Zie casus 3). De Gebroeders Van Limburg schilderden 
hun Presentatie in de tempel in de Très Riches Heures naar een fresco van Taddeo Gaddi, maar deze volgt niet 
de compositie van Lorenzetti. Voor de Gebroeders Van Limburg en Italiaanse kunst: Meiss 1974, pp. 240-251; 
Alexander 1983; Schmidt 2005.  
40 Reproducties: Schmidt 2005, p. 184, figs. 10-11. Voor meer voorbeelden: Skubiszewska 1981. 
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bevinden zich altijd in een mandje of kooitje bij een van de leden van het Heilige 
gezelschap, in plaats in handen van de Hogepriester. Ook Shorr, die in haar artikel veel 
voorbeelden noemt van Presentaties die naar Lorenzetti werden gemaakt, geeft geen enkel 
Frans voorbeeld. Het lijkt er sterk op dat deze compositie niet via de gebruikelijke weg, dus 
via Frankrijk, tot de Zwedermeesters is gekomen.  

Shorr wist bij het schrijven van haar artikel ongetwijfeld niet van het bestaan van 
de Zwederminiatuur. In haar betoog dat de invloed van Lorenzetti verder reikte dan de 
Italiaanse kunst, noemt zij slechts enkele voorbeelden uit de Zuidelijke Nederlanden. Zo 
ziet zij Lorenzetti’s architectuur terug in het altaarstuk van Melchior Broederlam uit 1398 
en de groepering van de figuren rondom het altaar in een van de panelen van Jacques Daret 
uit 1434.41 Bij Daret is Hanna weliswaar aanwezig, maar is Simeon gekleed in een 
priestergewaad en wordt de positie van de Hogepriester ingenomen door een van de drie 
dienstmaagden met duifjes en een kaars. Deze twee voorbeelden zijn niet overtuigend 
genoeg om van een wijde verspreiding van studies naar Lorenzetti in de Noordelijke kunst 
te kunnen spreken. Voor zover ik na bestudering van honderden Presentaties heb kunnen 
concluderen, is de Zwederversie in getijdenboek Cambridge 141 het enige voorbeeld in de 
Noordelijke kunst waarin het altaarstuk van Ambrogio Lorenzetti zo exact werd 
nagevolgd.42 
  Hoe de Zwedermeesters aan een modeltekening naar de Presentatie van 
Lorenzetti kwamen is onduidelijk. Er zijn mij geen andere composities bekend die zij naar 
Italiaans voorbeeld schilderden, althans niet zonder een aanwijsbare Franse tussenstap. 
Tussen Brugge en Utrecht vond een actieve uitwisseling plaats van kunstenaars, modellen, 
miniaturen en volledige handschriften. In Brugge bevonden zich eveneens veel Italiaanse 
handelaren en kooplieden die kunstopdrachten uitgaven.43 Mogelijk vond via hen een 
beroemd Italiaans voorbeeld zijn weg naar de Noordelijke Nederlanden. Dat de 
opdrachtgeefster van getijdenboek Cambridge 141 een Italiaanse herkomst had is 
onwaarschijnlijk: het handschrift is geschreven in het Middelnederlands en de kalender 
volgt het gebruik van bisdom Utrecht. 

                                                                 
41 Shorr 1946, p. 29. Melchior Broederlam: Dijon, MBA. Jacques Daret: Parijs, MPP. Voor een uitgebreide 
analyse van deze laatste: Jolly 2000. 
42 Hiervoor heb ik honderden Presentaties bekeken met een Noord-Nederlandse, Zuid-Nederlandse, Franse, 
Duitse en Italiaanse herkomst, in onder andere de publicaties van Millard Meiss over Franse miniatuurkunst 
(1968 en 1974), handschriftencatalogi van verschillende musea en tentoonstellingen, Arkyves, Princeton Index 
of Christian Art, British Library, Den Haag Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie, Bildindex, Web Gallery of Art. Bij dit onderzoek heb ik uitsluitend gelet op 
twee dingen: of Simeon en de Hogepriester van elkaar gescheiden zijn afgebeeld en of de duiven en het mes 
zich in de handen van de priester bevinden. Of de compositie verder overeenkomsten vertoonde met die van 
Lorenzetti, was minder van belang. 
43 Bijvoorbeeld het portret van Giovanni Arnolfini door Jan van Eyck uit 1434 in de National Gallery in Londen. 
Smeyers en Cardon 1991; Alexander-Skipnes 2007.  
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 Hoe vernieuwend deze uitvoering van de Presentatie in de tempel ook was, zelfs 
bij de Zwedermeesters veroverde het geen vaste plek in hun repertoire. In hun laatst te 
dateren Presentatie in de tempel in het Egmond Brevier, waren zij zich duidelijk bewust 
van de fout in de beeldtraditie, maar corrigeerden ze deze op andere wijze dan in 
Cambridge 141 (afb. 233). In het uitgebreide decoratieprogramma in het brevier werden 
de twee momenten van de tempelgang, de lofzang van Simeon en de Purificatie zelf, uit 
elkaar gehaald en in afzonderlijke voorstellingen weergegeven.44 Dit resulteerde in een 
margeminiatuur op fol. 338r waarin Maria zojuist haar zoon heeft overgedragen aan 
Simeon, die samen met Hanna de Messias aanbidt. Dit is de tweede en laatste keer dat 
Hanna door de Zwedermeesters werd afgebeeld. In deze margeminiatuur is de priester 
afwezig en is Simeon afgebeeld als de vrome oude man die hij volgens de Bijbel was. In de 
kolomminiatuur van de tekst bij de Purificatie van de Maagd op fol. 335v, is de verluchter 
minder expliciet in het scheiden van Simeon en de Hogepriester dan in getijdenboek 
Cambridge 141. Het Mazarine-model is in grote lijnen gevolgd, waardoor er ook hier een 
priester met een doek achter het altaar klaar staat. De doek hoort bij Simeon en de 
verluchter neigt daarmee te vervallen in de oude beeldtraditie. Een belangrijke wijziging 
doet zich echter voor in de assistent: hij houdt een van de duiven op het altaar vast. Hieruit 
blijkt dat de verluchter zich wel degelijk door de iconografie van Lorenzetti liet 
beïnvloedden. 
 
De getrouwe navolging van het Sienese altaarstuk lijkt na uitvoerig onderzoek de enige te 
zijn in de gehele Noordelijke kunst, maar uiteraard is het materiaal dat ons tegenwoordig 
nog ter beschikking staat slechts een fractie van de totale productie uit de late 
middeleeuwen. Alleen tussenliggende versies, mogelijk ook met een Noordelijke 
herkomst, kunnen verklaren hoe de Zwedermeesters de mogelijkheid hadden Lorenzetti 
zo nauwkeurig te volgen. Deze missing links zijn vooralsnog niet boven water gekomen.  
 

                                                                 
44 In het Egmond Brevier staat op fol. 114v nog een randminiatuur waarin Jozef en Maria worden aangesproken 
door Simeon en Hanna. Deze is geschilderd door de Moerdrechtmeesters in relatie tot het feest van de 
Besnijdenis. Hanna is hier afgebeeld als een non met een nimbus. 


