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Afbeelding uit de Hours of Johann
Siebenhirter (De uren van Johann
Siebenhirter), Oostenrijk, ca 1470.
Twaalfde uit een reeks van 14
afbeeldingen, getiteld “Host cut
from man’s stomach” (Hostie
gesneden uit de maag van een
man). Het originele gebedboek
(Latijn) is in bezit van de Kungliga
Biblioteket, National Library of
Sweden, Stockholm, Sweden
(Manuscript department, MS 225).
De afbeelding toont de verwijdering van een hostie uit de maag
van een overleden man, die hem
juist daarvoor door de ook op de
figuur geportretteerde priester
gegeven was.

