
 Een nieuw idee voor een ten-
toonstelling betekent voor een 
conservator vaak het maken van 

lange lijsten. Op zoek naar objecten 
blader je in boeken, kijk je op internet, 
graaf je in je geheugen en praat je met 
collegae en handelaren. Langzaam 
vormt zich in je geest en op papier een 
gedroomde expositie. De basis bestaat 
vrijwel altijd uit werken van musea. 
Daarnaast probeer je artefacten te 
achterhalen die maar weinigen hebben 
gezien omdat ze in een particuliere 
verzameling of in een vergeten kerk 
hangen. Een waar geluksgevoel kan in 
je oprijzen wanneer je iets traceert dat 
slechts bekend is van een vage zwart-
wit foto uit een oude veilingcatalogus 
en dat tot dan toe in publicaties altijd 
vergezeld ging van het bijschrift ‘ver-
blijfplaats onbekend’. Nog mooier is 
het als je een belangrijk werk vindt 
dat nog nooit in de literatuur is ge-
noemd. Dat laatste gebeurt als wij 
bezig zijn met het onderzoek voor de 
tentoonstelling De weg naar Van Eyck in 
Museum Boijmans Van Beuningen.

Samen met Stephan Kemperdick, 
conservator van de Gemäldegalerie in 
Berlijn, ben ik enkele jaren daarvoor 
begonnen met het uitwerken van de 
plannen voor deze tentoonstelling 
over de inspiratiebronnen van Jan van 
Eyck. De kunstenaar is een van de 
grote revolutionairen van de schilder-
kunst. Het altaarstuk Het Lam Gods in 
de Gentse Sint Baafskathedraal, dat 
hij samen met zijn mysterieuze broer 
Hubert maakte, lijkt wel een ufo die 
uit het niets in 1432 de kunstgeschie-
denis binnenvliegt. De fundamentele 
vernieuwing van Van Eyck is de over-
tuigende weergave van het licht en de 
effecten ervan op de zichtbare wereld. 
In zijn schilderijen lijkt er werkelijk 
licht te vallen op de figuren, de ob-
jecten en de omgeving; licht dat het 
uiterlijk, de helderheid en de kleuren 
beïnvloedt zodat een naturalistische 
stofuitdrukking mogelijk wordt. Bij 
de kunstenaars vóór hem zoek je tever-
geefs naar slagschaduwen of de kleine 
fonkellichtjes in een oog. Misschien 
het meest tot de verbeelding sprekend, 
is de manier waarop Van Eyck goud 
weergaf. Met verschillende kleuren 
schilderde hij de optische illusie van 
het kostbare metaal, de grillige glans, 
het spel van weerspiegeling, terwijl 
zijn voorgangers steevast hun toevlucht 
namen tot echt bladgoud. 

De tentoonstelling wil aan één kant 
de grote vernieuwing van Van Eyck 
zichtbaar maken, maar aan de andere 
kant ook tonen hoe zijn kunst geworteld 
was in de artistieke tradities van zijn tijd. 

Op de expositie zullen schilderijen, 
tekeningen, miniaturen, beelden en 
edelsmeedwerk te zien zijn uit een 
gebied dat nu wordt gevormd door 

Nederland, België, westelijk Duitsland 
en Noord-Frankrijk. In de tijd van 
Van Eyck bestonden de huidige lands-
grenzen nog niet en de kunstwerken 
laten zien dat er sprake was van een 
constante uitwisseling van artistieke 
ideeën in de genoemde gebieden.

SCHAMELE RESTEN VAN EEN 

OVERWELDIGENDE SCHILDERKUNST

Maar uiteraard willen wij het liefste 
schilderijen uit de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden, waar Van 
Eyck actief was. Uit dit gebied zijn 
tegenwoordig slechts rond de dertig 
schilderijen bekend die vóór 1430 zijn 
gemaakt. Het zijn de schamele resten 
van een schilderkunst, die door de 
voorliefde voor bladgoud, kostbare 
pigmenten en een verfijnde uitvoering 
overweldigend moet zijn geweest, 
maar waarvan door beeldenstormen, 
oorlogen, branden, smaakverandering 
en domme nonchalance vrijwel niets 
bewaard bleef. De zeldzaamheid van 
deze vroegste schilderkunst van de 
Nederlanden maakt de ontdekking 
van een onbekend schilderij tot een 
gebeurtenis, zeker als het grote artis-
tieke waarde heeft.

Als wij al volop met de voorberei-
dingen van de expositie bezig zijn, 
herinnert Stephan zich ooit een e-mail 
te hebben gekregen van de Münchense 
kunsthandelaar Sascha Mehring met 
een foto van een drieluik. Het bevindt 
zich bij een Italiaanse familie en heet 
van de hand van Conrad von Soest 
te zijn, een van de belangrijkste 
meesters van de Duitse schilderkunst 
rond 1400. Die toeschrijving klopt 
niet, maar van wie het dan wel is of 
waar het gemaakt werd, is niet direct 
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Pre-Eyckiaanse schilderkunst 
van het allerhoogste niveau
Zeldzaam drieluik krijgt definitieve plek in Museum Boijmans Van Beuningen

‘Gar nicht schlecht, oder?’, zei Stephan Kemperdick,
conservator van de Gemäldegalerie in Berlijn, toen 
hij en Friso Lammertse oog in oog kwamen te 
staan met een drieluik uit particulier bezit dat ze 
alleen van een matige foto kenden. Zij ontdekten 
dit zeldzame drieluik tijdens de voorbereidingen 
van de tentoonstelling De weg naar Van Eyck, die 
van oktober 2012 tot februari 2013 in Museum 
Boijmans Van Beuningen was te zien. Het vormde 
een van de hoogtepunten op de expositie. Kort 
daarna slaagde het Rotterdamse museum erin het 
voor zijn verzameling te verwerven. 

Drieluik met de 
balseming van het  
lijk van Christus, met 
op de zijluiken de 
heilige Antonius en 
Johannes de Doper
Detail middenpaneel





te zeggen. Op basis van de niet al te 
goede afbeelding denken wij beiden 
dat het mogelijk Frans is. Wij leggen 
contact met de handelaar, die ervoor 
zorgt dat het triptiekje naar München 
komt. Met Stephan en zijn  medewerker 
Katrin Dyballa reis ik af naar de Beierse 
hoofdstad om het werk voor het eerst 
in het echt te zien. Op het moment 
dat de handelaar het uit het kistje tilt 
en de zijluiken openvouwt, kijken wij 
elkaar aan en zegt Stephan: ‘Gar nicht 
schlecht, oder?’ Het blijkt nog mooier 
dan we afgaande op de foto’s hadden 
gedacht.

Op het middenluik is de balseming 
van Christus te zien, een onderwerp 
dat vrijwel nooit werd afgebeeld. 
Johannes de Evangelist ondersteunt 
Maria, die haar zoon beweent. Om hen 
heen zijn de andere Maria’s aan het 
treuren en op de voorgrond smeren 
enkele mannen met spatels zalf op het 
dode lichaam. Op het linkerluik zit de 
heilige Antonius in een elegant gotisch 
gebouwtje, op het rechterluik is in een 
vergelijkbare architectuur Johannes de 
Doper afgebeeld.

NEDERLANDSE OORSPRONG?

Als wij met de speciaal meegenomen 
infraroodapparatuur naar de panelen 
kijken, blijkt er helaas geen onderte-
kening zichtbaar te zijn. Dat is vooral 
jammer omdat de figuren een opmer-
kelijke overeenkomst vertonen met 
een tekening van de heilige Christoffel 
in het museum in Dessau, en wij had-
den gehoopt in de ondertekening 
nog meer gelijkenissen te kunnen 
vinden. De tekening is mogelijk uit de 
Nederlanden en daarmee een eerste 
aanwijzing dat het drieluik daar wel-
licht ook vandaan komt. Bruikleen 
van het triptiek aan de tentoonstelling 
is volgens de kunsthandelaar geen 
enkel probleem. Aan het einde van 
de ontmoeting vraag ik of het ook te 

koop is. Daarvoor moet hij met de 
eigenaren overleggen, laat hij weten, 
maar hij maakt vast duidelijk dat 
als het antwoord positief is het om 
‘Millionen’ zal gaan. 

Enkele maanden voor de opening 
van de tentoonstelling, terwijl wij 
bezig zijn met de laatste teksten voor 
de catalogus, belt Stephan op met de 
mededeling dat hij de oplossing heeft. 
In een getijdenboek in de bibliotheek 
van Rouen is een afbeelding van 
Johannes de Doper die als twee drup-
pels water lijkt op dezelfde heilige  
op het drieluik: een vergelijkbare  
elegante houding, dezelfde dunne, 
langgerekte benen, voeten en tenen. 
Het gebedenboek is vervaardigd in 
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Heilige Christoffel
Zuidelijke Nederlanden (Brugge ?)
ca. 1415-1420. Pen in grijs-zwart en penseel in 
blauw, 19,5 x 14,7 cm (voorstelling uitgesneden)
GRAPHISCHE SAMMLUNG ANHALTISCHE 

GEMALDEGALERIE, DESSAU 

Johannes de Doper 
Brugge
ca. 1410-1415. Pagina uit een getijdenboek
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, ROUEN



Brugge rond 1410-1415 en het schilde-
rij moet wel rond dezelfde tijd in de 
Zuidelijke Nederlanden zijn gemaakt 
– gezien de grote gelijkenis mogelijk 
zelfs in dezelfde plaats. Dat betekent 
dus de stad waar Jan van Eyck het 
be langrijkste deel van zijn loopbaan 
werk zaam was. Het waren werken 
zoals dit drieluik, die de schilder daar 
moet hebben gezien toen hij er in 1425 
aankwam.

NORFOLKTRIPTIEK

Door de identificatie vormt het trip-
tiek een van de sleutelstukken van de 
expositie. De wens om het voor het 
museum te verwerven wordt alleen 
maar groter. Museum Boijmans Van 

Beuningen kan als enige instelling in 
Nederland een overzicht geven van 
de 15de-eeuwse Zuid-Nederlandse 
schilderkunst, met werken van Jan 
van Eyck, Dirk Bouts, Hans Memling 
en Jheronimus Bosch. Uit de tijd 
rond 1415 bezit het al het zogenaamde 
Norfolktriptiek, dat in Luik of 
Maastricht werd vervaardigd. Het 
is een van de parels van de collectie. 
Wat zou het mooi zijn om er nog 
een tweede meesterwerk uit dezelfde 
periode aan toe te kunnen voegen. 
Hiermee zou het museum de pre-
Eyckiaanse schilderkunst, ook inter-
nationaal gezien, op het allerhoogste 
niveau kunnen tonen. Het schilderij 
zal reliëf geven aan de bijzondere 
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Drieluik met de balseming van het lijk 
van Christus, met op de zijluiken de  
heilige Antonius en Johannes de Doper
Zuidelijke Nederlanden, mogelijk Brugge 
ca. 1410-1420. Eikenhout, 31 x 31,9 cm 
(middenpaneel), 31 x 12,8 cm (zijluiken)
Bijdrage: € 600.000
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM

Drieluik met de balseming van het lijk van 
Christus is verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds, 
het Prins Bernhard Cultuurfonds (Breeman 
Talle Fonds), het VSBfonds, het SNS REAAL 
Fonds, de BankGiro Loterij en de Stichting 
Museum Boijmans Van Beuningen



ontwikkelingen die in de eerste helft 
van de 15de eeuw in de Nederlanden 
plaatsvonden. Het verband met Jan 
van Eycks Drie Maria’s aan het graf in 
het Rotterdamse museum is er zelfs 
tot in kleine details. De hagedissen, 
een symbool van wederopstanding, 
 hebben op het drieluik veel weg van 
lieve draakjes. Bij Van Eyck is het dier 
een uiterst realistisch reptiel geworden.

Stephan Kemperdick laat de po-
ging tot aankoop aan ons museum. 
Hij ziet geen kans dat de Gemälde-
galerie het gevraagde bedrag op dit 
moment bij elkaar kan krijgen. Maar 

kan onze instelling het wel? Peter 
Hecht, bestuurslid van de Vereniging 
Rembrandt, geeft ons direct goede 
moed. Bijna nog voordat wij het over 
een mogelijke aankoop hebben gehad, 
laat hij weten dat wij een aanvraag 
moeten doen. De royale bijdrage die 
de Vereniging geeft is van essentieel 
belang. Niet alleen als eerste stap om 
het geld bij elkaar te krijgen, maar ook 
als een keurmerk van de allerhoogste 
graad voor de andere fondsen bij wie 
wij om steun vragen. Toezeggingen 
komen van het Mondriaan Fonds, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, het 

SNS Reaal Fonds, het VSBfonds, de 
BankGiro Loterij en onze eigen 
Stichting Museum Boijmans Van 
Beuningen. Als onze directeur Sjarel 
Ex tot twee keer toe een fors bedrag 
van de vraagprijs weet af te pingelen, 
kan de koop worden gesloten. Binnen 
enkele maanden nadat het drieluik 
op de tentoonstelling voor het eerst 
is  gepresenteerd, kan het als nummer 
3723 in het inventarisboek van het 
 museum worden bijgeschrevens

Friso Lammertse

Conservator oude schilder- en beeldhouwkunst

Het Norfolktriptiek
Maastricht of Luik
ca. 1410-20. Paneel, 
33,1 x 65,3 cm (inclusief 
oorspronkelijke lijst)
MUSEUM BOIJMANS 

VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM
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Details: een van de 
hagedissen op het Drieluik 

met de balseming van het 

lijk van Christus (links) en 
de hagedis linksonder op 
Drie Maria’s aan het graf 
van Jan van Eyck (rechts)

Drie Maria’s 
aan het graf
Jan van Eyck
1425-35. Paneel,  
71,5 x 90 cm
MUSEUM BOIJMANS 

VAN BEUNINGEN, 

ROTTERDAM


