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Het is februari 2012. Met twee colle-
ga’s van de Gemäldegalerie in Berlijn 
ben ik die ochtend in een huurauto uit 
Bazel weggereden. We komen voor 
een drieluik van de zeldzame Meester 
van de Heilige Veronica dat we graag 
voor de tentoonstelling De weg naar 
Van Eyck zouden willen lenen. Onder 
leiding van de verzamelaar lopen we 
van schilderij naar schilderij. Om  
dichter in de buurt van de werken te 
komen, schuiven we herhaaldelijk met 
onze voeten de lego weg, die in bergen 
door de kamer ligt. Acht maanden 
daarna vormt het drieluik een van de 
hoogtepunten van de tentoonstelling. 

HOOP EN ACTIE

De herinnering aan het bezoek komt 
zes jaar later boven als ik op mijn com-
puter een veilingcatalogus bekijk. Het 
bewuste drieluik wordt op 5 december 
2018 bij Sotheby’s in Londen verkocht, 
dat betekent over een week. Stom ge-

Ontroerende 
schoonheid

Als we onze bestemming bereikt 
hebben, kunnen we een zucht van 
teleurstelling niet onderdrukken. 
Is dit nu het onderkomen voor al 

die werken van Cranach, Titiaan en 
andere meesters? We hadden een 
statig huis verwacht, een oprijlaan 
geflankeerd door hoge bomen of 
een glooiende tuin grenzend aan 
een meer waarin de besneeuwde 

toppen van de Alpen zich weerspie-
gelen. Maar eenmaal binnen kan 
er geen misverstand over bestaan 

dat we op het juiste adres zijn: alle 
muren zijn van onder tot boven  

gevuld met schilderijen.

Drieluik met Madonna te midden  
van heiligen en scènes uit de Passie  
van Jezus
Meester van de heilige Veronica
ca. 1410. Olieverf op paneel, 70 x 32,5 cm 
(middenpaneel) en 70 x 16 cm (zijluiken)
Bijdrage: € 724.501, waarvan € 35.000  
uit het Fonds voor Klassieke Beeldende  
Kunst en € 45.000 uit het Themafonds 
Middeleeuwen en Renaissance 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Aangekocht met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede  
dankzij haar Fonds voor Klassieke 
Beeldende Kunst, haar Themafonds 
Middeleeuwen en Renaissance en  
het Prins Bernhard Cultuurfonds),  
het Mondriaan Fonds, de BankGiro 
Loterij, Stichting Bevordering van 
Volks kracht, het Prins Bernhard Cultuur- 
fonds (mede dankzij het Breeman  
Talle Fonds), Stichting Museum 
Boijmans Van Beuningen, Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen  
(legaat Dura) en particuliere schenkers
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noeg heb ik eerdere aankondigingen voor 
de veiling blijkbaar gemist. Ik stuur di-
rect een mail aan mijn directeur Sjarel Ex 
met de vraag of er misschien iets moge-
lijk is. Zijn antwoord over de financiële 
mogelijkheden is niet hoopgevend.  
‘Aj Friso, we zijn arm als Job… alles is 
uitgedroogd’, luidt zijn antwoord. Die 
avond en nacht denk ik vaak aan het 
schilderij, hoe geweldig het zou hebben 
gestaan tussen de twee andere drieluiken 
die we uit dezelfde periode hebben. 
Maar ook bij Sjarel blijft het triptiek 

door zijn hoofd spoken. De volgende 
dag bericht hij dat onze Stichting toch 
nog wat geld heeft, gevolgd door een 
reeks van in staccato gestelde vragen 
over wat een kansrijk bedrag is, wie in 
het veld mee kunnen doen en ‘of 
Rembrandt ervoor te porren zou zijn?’ 
Een dergelijke mail betekent hoop en 
actie. In de eerste plaats moet duidelijk 
worden gemaakt waarom het schilderij 
naar Rotterdam dient te komen, want 
pas daarna kunnen de aanvragen naar 
de verschillende fondsen de deur uit. 

Op het middenpaneel is 
Madonna te midden van  
heiligen afgebeeld, op de linker 
vleugel de Doornenkroning en 
Kruisiging, en op de rechter 
vleugel de Opstanding en 
Hemelvaart. In gesloten  
toestand is de Kruisdraging  
te zien (afgebeeld op p. 30).
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VROUWELIJKE OPDRACHTGEVER

Belangrijker dan de kunsthistorische 
aspecten is de ontroerende schoonheid 
van het schilderij. Hoewel het drieluik 
de eeuwen niet geheel ongeschonden is 
doorgekomen, heeft het niets van zijn 
beeldende kracht verloren. Het moet 
voor privédevotie zijn gemaakt. 
Wellicht was het een welgestelde non 
die het ooit voor haar cel in een Keuls 
klooster bestelde. Dat het misschien een 
vrouwelijke opdrachtgever was, valt af 
te leiden uit de vier gracieuze dames die 
zich zo prominent op de voorgrond van 
het middenpaneel in een bloemenweide 
hebben neergevlijd. Van links naar rechts 
zijn het de heiligen Barbara (met een 
toren), Christina van Bolsena (met een 
maalsteen), Catharina van Alexandrië 
(met zwaard en rad) en Maria Magdalena 
(met zalfpot). Samen met Maria, 
Johannes de Evangelist en Johannes de 
Doper vormen ze een kring. De blijmoe-
dige stemming die het groepje uitstraalt, 
wordt versterkt door de jonge Jezus  
die ondeugend aan de ketting van zijn 
moeder trekt. De sfeer is heel wat grim-
miger op de twee taferelen van het linker 
zijluik waarop Christus wordt bespot 
en gekruisigd. Op het rechterluik vindt 
de verlossing plaats. Onder stapt 
Christus met een forse pas uit zijn graf 
en daarboven stijgt hij naar de hemel.

DIEPE EMOTIONELE LADING

Het mooiste van het drieluik wordt pas 
zichtbaar als de luiken sluiten. Tegen een 
knalrode achtergrond draagt Christus 

Triptieken in  
Rotterdam
Die argumenten laten zich als vanzelf 
schrijven. Museum Boijmans Van 
Beuningen is het enige museum in 
Nederland dat werken bezit van 15de-
eeuwse schilders als Jan van Eyck, Dirk 
Bouts, Jheronimus Bosch, maar ook van 
de Keulse Stephan Lochner of de in 
Frankrijk werkzame Barthélemy d’Eyck. 
Uit de periode daarvoor is er het zoge-
naamde Norfolk-triptiek, dat een ano-
nieme kunstenaar rond 1410 in Luik of 
Maastricht vervaardigde en het vermoe-
delijk in Brugge geschilderde Zalvings-
triptiek, dat in 2013 met steun van de 
Vereniging Rembrandt werd aangekocht. 
Het nu aangeboden stuk komt ook uit 
deze tijd maar is in Keulen gemaakt, op 
dat moment een van de belangrijkste 
artistieke centra van Europa.

INTERNATIONALE GOTIEK

De Meester van de heilige Veronica  
was er toen de voornaamste schilder. 
Hij dankt zijn noodnaam aan een paneel 
in de Alte Pinakothek in München 
waarop Veronica de zweetdoek met  
het gezicht van Christus ophoudt. Op 
stilistische gronden zijn nog zo’n tien 
andere schilderijen aan hem toegeschre-
ven. Het werk van de meester verraadt 
invloeden uit Frankrijk en Italië. Die 
grensoverschrijdende beïnvloeding is 
typerend voor de kunst van rond 1400, 
die niet voor niets vaak wordt aange-
duid als de internationale gotiek. 
Ondanks regionale verschillen zijn het 
juist de overeenkomsten die deze ver-
fijnde en elegante stijl in grote delen 
van Europa kenmerken. Als Museum 
Boijmans Van Beuningen erin zou slagen 
het werk te verwerven, kan het drie 
Noordwest-Europese drieluiken uit dit 
tijdvak tonen, een unicum in de inter-
nationale museumwereld. 

Drieluik met de balseming van 
Christus en de heilige Antonius 
(linkervleugel) en Johannes de 
Doper (rechtervleugel)
Maker onbekend (Brugge?)
1410-20. Olieverf en bladgoud op  
paneel, 31 x 31,9 (middenpaneel)  
en 31 x 12,8 cm (zijluiken) 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Aangekocht in 2013 met steun van 
de Vereniging Rembrandt, het 
Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (Breeman Talle Fonds), 
het VSBfonds, Fonds 21 en de 
BankGiro Loterij
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zijn kruis. Hoewel, zoals uit de binnen-
kant blijkt, de schilder een meester was 
in anekdotische details, heeft hij daar 
aan de buitenkant volledig van afgezien. 
Hier geen omstanders die Christus  
bekijken, bespotten of bijstaan. In een-
zaamheid torst hij de last terwijl het 
bloed van zijn gezicht druppelt. Door 
hem zo afzonderlijk uit te beelden  
ontstijgt hij het verhalende. Los van tijd 
en geschiedenis wordt hij het voorbeeld 
dat in figuurlijke zin moet worden  
geïmiteerd. Christus zelf had immers 
tegen zijn discipelen gezegd dat ieder 
die hem wilde volgen zichzelf moest 
verloochenen en zijn kruis opnemen. 
Het contrast tussen het lijden op de 
buitenzijden en de liefelijkheid aan de 
binnenzijde, geeft het werk een diepe 
emotionele lading. Dat moet zo zijn  
gevoeld door de non, die zeshonderd 
jaar geleden als eerste voorzichtig het 
drieluik openvouwde toen het door de 
schilder was afgeleverd, maar het geldt 
net zo goed voor een huidige kunst-
minnaar. 

STEUN 

Het schilderij moet dus naar Museum 
Boijmans Van Beuningen. De aanvragen 
gaan de deur uit en er wordt gebeld met 
verschillende stichtingen en particu- 
lieren. Henk van Os meldt zich aan als 
‘lijstduwer’. Hij maakte in 1994 in het 
Rijksmuseum de prachtige tentoonstel-
ling Gebed in schoonheid, waar ik het drie- 
luik voor het eerst zag. Maar het blijft 
kort dag. De restaurator die we hebben 

gevraagd  bestudeert op de ochtend  
van de veiling het werk zo lang dat ze 
uiteindelijk door een medewerker van 
Sotheby’s wordt weggestuurd. Het is 
ook pas op de veilingdag zelf dat we 
horen hoeveel het Mondriaan Fonds en 
de Vereniging Rembrandt bijdragen. 
Samen met de bedragen die andere 
fondsen en particulieren hebben toege-
zegd, hebben we een dusdanig bedrag 
bijeen dat er niet alleen hoop is, maar 
een echte kans. Die avond zet ik om acht 
uur mijn computer aan om de veiling 
live te volgen. Op hetzelfde moment 
doen tientallen andere medewerkers van 
ons museum hetzelfde. We zien hoe in 
enkele minuten (het lijken seconden) het 
schilderij voor £ 1.3 miljoen (inclusief 
opgeld € 1.754.778) wordt toegewezen 
aan de bevriende kunsthandelaar die 
voor ons biedt. Ik kan niet geloven dat 
het is gelukt. Als een opgezet dier blijf 
ik in de ruimte staren, totdat Jacobine, 
mijn vrouw, vraagt of ik nu toch kom 
etens 

Friso Lammertse 

Conservator oude schilder- en beeldhouwkunst

Drieluik met Christus als Man van
Smarten, Christus en Maria, en 
heiligen (het Norfolk-triptiek)
Maker onbekend (Luik of Maastricht)
1410-20. Olieverf en bladgoud op paneel,  
33,1 x 32.9 cm (middenpaneel) en  
33,1 x 16,2 cm (zijpanelen) 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Verworven met de verzameling van  
D.G. van Beuningen 1958

Renovatie Boijmans

De nieuwe aanwinst is tot en met 26 mei 
te zien in de tentoonstellingsvleugel van 
Museum Boijmans Van Beuningen. 
Daarna sluit het gehele museum  voor een 
grootscheepse renovatie. Delen van de 
collectie worden in een reeks tentoonstel-
lingen getoond in verschillende Rotter-
damse musea en in het buitenland. In 
2021 zijn niet alleen de topstukken maar is 
de hele verzameling te zien in het nieuwe, 
voor publiek toegankelijke depotgebouw.


