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We zagen het schilderij voor het eerst op de TEFAF  
in Maastricht. De herkomst gaat terug tot 1895, toen 
het werd geveild uit een Weense, adellijke collectie. 
Daarna is het verschillende malen van eigenaar  
verwisseld tot het in 2019 weer op de markt kwam. 
Laat 15de-eeuwse schilderijen van deze kwaliteit  
met verschillende verhalende taferelen op één paneel 
zijn zeldzaam. De nog bewaard gebleven exemplaren, 
waaronder een prachtig voorbeeld van Hans Memling 
(ca. 1433-1494) in Turijn, hebben vaak de kruisdraging 
als centrale scène. Op het nu aangekochte schilderij 
gaat het echter om het moment waarop Pontius 
Pilatus Christus toont aan het volk, ook wel bekend 
als Ecce Homo ofwel ‘Zie de mens’. Deze  voorstelling  
is beïnvloed door Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516). 
Met name de houding van Christus en de figuur van 
Pilatus die hem aan de mantel vasthoudt, vertonen 
sterke overeenkomsten met een schilderij met dit  
onderwerp in Frankfurt.
 
DE PASSIE VERBEELD

Het passieverhaal begint linksboven met Christus  
in Gethsemane tegen een gouden achtergrond. Iets 
daaronder zijn de slapende apostelen voorgesteld.  
Nog verder naar beneden zien we de arrestatie van 
Christus in de nacht. Hij wordt geflankeerd door  
soldaten met fakkels. Onder de stadspoort, voorzien 
van een wapen met een dubbele adelaar als verwijzing 
naar het Romeinse Rijk en Pontius Pilatus, is de gese-

ling weergegeven. Op het balkon de hoofdscène met  
de Ecce Homo en rechtsonder een joelende menigte. 
Christus heeft een doornenkroon om het hoofd en  
een koningsmantel omgeslagen gekregen.

In het midden van de achtergrond is de kruisdraging 
geschilderd. Christus, die bezwijkt onder het gewicht 
van het kruis, wordt omgeven door een grote menigte. 
Rechts daarvan zien we de voorbereidingen voor de 
kruisiging. Het kruis ligt op de grond en een man is een 
gat aan het boren om de handen van de veroordeelde 
te bevestigen aan de dwarsbalk. Rechts van deze scène 
zit de naakte Christus op de koude steen. Voor hem 
zien we zijn moeder Maria, die wordt ondersteund door 

Museum Catharijneconvent 
streeft naar fundamentele 
kwaliteitsverhoging bij 
het versterken van zijn 
kerncollecties. Met de 
aankoop van een laat  
15de-eeuws paneel met 
taferelen uit de Passie  
van Christus maakt het 
museum deze ambitie  
waar. De nieuwe aanwinst 
vormt met Geertgen tot  
Sint Jans Man van Smarten  
en het Middelrijns altaar- 
stuk de absolute top 3  
van oude schilderkunst  
in de verzameling.

NIEUWE AANWINST

Ecce homo
Maker onbekend (Nederrijn?)
ca. 1480. Olieverf op paneel,  
93 x 70 cm
Bijdrage: € 210.000, waarvan 
€ 50.000 uit het Schoufour-
Martin Fonds en € 15.000 uit het 
Eleonora Jeuken-Tesser Fonds
MUSEUM CATHARIJNECONVENT, 

UTRECHT

Aangekocht met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij 

haar Schoufour-Martin Fonds en haar 

Eleonora Jeuken-Tesser Fonds), de 

BankGiro Loterij, het Tutein Nolthenius-

Oldenhof Fonds en het aankoopfonds 

van de Vereniging Vrienden van Museum 

Catharijneconvent, opgericht uit de  

nalatenschap van Koos Bogaards

Op de voorgrond zit de 
opdrachtgeefster geknield, 
met de handen in gebed. 
Rechts van haar ligt een 
geketende beer, een opmer-
kelijk en hoogst intrigerend 
element. Elders zien we 
soms een geketend aapje 
of een hond, maar nooit 
een beer. Zou deze wellicht 
een verwijzing zijn naar de 
naam van de vrouw? 

Een middeleeuws
beeldverhaal 



15  VOOJAAR 2020  



16   2020 # 1   

Johannes, en twee andere treurende vrouwen, Maria 
Magdalena en Maria Salomé. Rechtsboven, eveneens 
tegen de gouden achtergrond, is de Kruisiging verbeeld. 
De blinde Longinus steekt met zijn speer in de zijde 
van Christus. Rechts van de Kruisigingsscène zien we 
twee mannen vechten om de paarse mantel van 
Christus – een opvallend detail, want meestal wordt  
er gedobbeld om het kostbare gewaad.

Links op de voorgrond zit een geknielde, niet ge-
identificeerde stichteres, de opdrachtgeefster van het 
schilderij. Op basis van de kleding kan worden veron-
dersteld dat de vrouw waarschijnlijk van adel was of 
afkomstig uit een invloedrijke, wellicht patricische,  
familie die een adellijke levensstijl ambieerde. In de 
kelder, rechts van haar, zit Barabbas opgesloten. Het 
joodse volk kreeg van Pontius Pilatus de keuze om  
óf Barabbas óf Jezus Christus vrij te laten.  

MODERNE DEVOTIE

De passiescènes zijn gesitueerd in een Nederlands 
ogend stadsgezicht. We zien een gracht met zwaan, 
stadspoorten, stadskasteel en huizen in natuursteen en 
baksteen met onder meer punt- en trapgevels. Hoewel 
het geen realistisch stadsgezicht betreft, is het aanne-
melijk dat de schilder hiervoor naar de bebouwing in 
zijn nabije omgeving heeft gekeken. 

Gezien het formaat en de vrij volledige passiecyclus 
mag worden aangenomen dat het schilderij als een 

Omringd door soldaten bezwijkt 
Christus onder het gewicht van 
het kruis. De beul die voor hem 
staat, heft zijn hand en staat op 
het punt hem te slaan. Veronica 
zit geknield langs het pad en 
dept Christus’ gezicht met de 
zweetdoek, waarop de afdruk 
van zijn gezicht verschijnt.
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De scène in de achter-
grond van Christus op 
de koude steen – slechts 
1,5 centimeter groot – 
treffend en ontroerend 
weergegeven. Met het 
hoofd licht gebogen en 
de handen voor zijn kruis 
zit Christus gelaten te 
wachten op wat komen 
gaat, onder toeziend oog 
van een bewaker.

zelfstandig devotiestuk heeft gefunctioneerd. De gelo-
vige werd hierbij aangezet om zich te verdiepen in elke 
afzonderlijke passiescène. Deze manier van meditatie 
en gebed was typerend voor de Moderne Devotie, een 
religieuze stroming die mensen aanspoorde om zich 
emotioneel te verdiepen in het lijden en sterven van 
Christus en om diens leven van eenvoud en onthechting 
na te volgen. De opdrachtgeefster geeft met dit werk  
te kennen dat zij een diepgelovig mens is. 

Daarnaast heeft het schilderij mogelijk ook als  
memorietafel voor de afgebeelde vrouw gefunctioneerd  
(dergelijke werken werden vaak al bij leven door de 
persoon zelf besteld). Beschouwers werden mogelijk 
oorspronkelijk door een verloren gegaan tekstbord, 
dat na het overlijden was toegevoegd aan de onder-
zijde van de oorspronkelijke lijst, opgeroepen om te 
bidden voor het zielenheil van de afgebeelde persoon. 
Dat dit schilderij dienst heeft gedaan als devotiestuk 
maakt het werk extra bijzonder: rond 1480 zat de voor 
ons onbekende vrouw voor het schilderij en keek zij 
met aandacht naar de verschillende scènes. En nu: 
ruim 500 jaar later kijken ook wij vol bewondering toe 
en komen we oog in oog te staan met deze bijzondere 
vrouw die dit stuk bestelde en vergapen we ons aan 
alle details.   

Micha Leeflang

Conservator Middeleeuwen Museum Catharijneconvent

De verschillende materialen 
in het detail met de joelende 
menigte in de voorgrond zijn 
schitterend weergegeven, van 
een goudbrokaten gewaad 
en rood fluweel tot blinkende 
harnassen, helmen en wapens. 
Maar kijk ook eens naar de 
ontblote tanden van enkele van 
deze woeste mannen.


