
      Altaarstukken als relieken
Twee vroeg vijftiende-eeuwse drieluikjes in Museum Boijmans 

Van Beuningen vertellen een bijzonder verhaal. Ze zijn zeer 

zeldzaam. Van de schilderkunst uit de Nederlanden vóór 1420 

bestaan nog zo’n twintig à dertig schilderijen en de drieluik-

jes in het museum behoren tot de absolute top daarvan. 

Het Norfolktriptiek, zo genoemd omdat het zich ooit in de 

verzameling van de hertog van Norfolk bevond, kwam in 1958 

met de verzameling-Van Beuningen in het museum. Geopend 

biedt het een blik op het christelijke pantheon [2]. Tegen een 

kostbare gouden achtergrond verdringen bisschoppen en 

heiligen zich bijna om de centrale verstilde voorstelling van 

Christus als Man van Smarten kracht bij te zetten. Zo’n voor- 

stelling diende om de beschouwer aan te sporen in zijn  

gebeden letterlijk mee te lijden met Christus. Het door twee 

engelen gepresenteerde lichaam van Christus wordt  

omringd door instrumenten van het lijdensverhaal, zoals  

de geselpaal en de lans waarmee zijn zij werd doorboord.  
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Achter Christus bevindt zich het kruis, voor hem het geopende  

graf. Over de rand hangen textiele voorwerpen waaronder  

de grafdoeken en het onderkleed dat werd verdobbeld.

    Op de achterkanten van de zijluiken maken het bladgoud 

en de rijke architectuuromlijsting plaats voor voorstellingen

rond de geboorte, de menswording van Christus, gesitu-

eerd in landschappen [3]. Als een vierde koning sluit een 

man, waarschijnlijk de onbekende opdrachtgever, zich aan 

bij de drie koningen die het Kind geschenken brengen. Eer-

biedig knielend biedt hij een gouden monstrans of reliek-

houder aan. Dit zou erop kunnen duiden dat het drieluikje, 

ongetwijfeld bestemd voor privédevotie, nog een andere 

functie had, een indruk die nog wordt versterkt doordat de 

rijk gedecoreerde lijst de illusie wekt dat het hier om een 

kostbaar juwelendoosje gaat, een reliekhouder.  

    Tijdens de restauratie van het drieluikje in 1994 deed 

men een bijzondere ontdekking: ter hoogte van de afbeelding  
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van de Man van Smarten bleek het eikenhouten paneel 

uitgehold en was er een naaldhouten plankje ingezet. 

Naaldhout kwam in de Noord-Europese kunst zelden voor en 

het plankje moet dus wel een speciale betekenis hebben. In 

2008 werd met geavanceerde technieken onderzocht of 

zich tussen het eikenhouten paneel en het plankje mogelijk 

een reliek bevindt, bijvoorbeeld een stukje textiel afkomstig 

van een van de gewaden die zo prominent over de rand van 

het graf hangen [4]. Dat is niet het geval. Is het plankje 

mogelijk zelf een reliek? Het zou een fragment van het 

Ware Kruis kunnen zijn dat immers van cederhout was ge-

maakt. Daar is het plankje wat groot voor; het gaat bij 

kruisrelieken vaak om minieme splinters. Maar een andere 

verklaring is tot nu toe niet gevonden.

    Het tweede drieluikje werd tijdens de voorbereiding 

voor de De weg naar van Eyck-tentoonstelling ontdekt in 

een Italiaanse privéverzameling [1]. Het kon in 2013 door 

het museum worden aangekocht. Het middenpaneel toont 

de balseming van het dode lichaam van Christus, een uiterst 

zeldzame voorstelling. Op het rechterzijluik is Johannes 

de Doper te zien met een dartel Lammetje Gods aan zijn 

voeten. Alleen al de uitvoering van deze figuur laat zien dat 

hier een meesterschilder aan het werk was. Het linkerzijluik 

toont de heilige Antonius Abt. In combinatie met de balse-

ming op het middenpaneel doet de aanwezigheid van Anto-

nius – die onder meer werd aangeroepen bij besmettelijke 

en verminkende huidziekten – vermoeden dat het drieluik 

in opdracht van een hospitaal is gemaakt waar dergelijke 

patiënten verpleegd werden. Verzachtende balsem zal de 

enige manier zijn geweest om het lijden van de zieken te 

verlichten en zo herkenden zij in de voorstelling hun eigen 

lijden. Er is nog iets anders wat daarop wijst. Het drieluik 

verkeert in uitstekende staat, behalve de Christusfiguur.  

Die is zo vaak in hoop en wanhoop aangeraakt dat de verf-

laag sleets is geworden. In dit prachtige drieluikje heeft de 

voorstelling als het ware de functie van een reliek overge-

nomen.

De drieluikjes zijn te zien in Zaal 04 van Museum Boijmans 

Van Beuningen, Rotterdam
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