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Activiteit: Lezing dr. Jacques van Rensch en Arnold Truyen 
 
Wanneer: maandag 6 januari 2020 
Locatie: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, Maastricht 
 
	
 
Geachte leden, 
 
Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor de lezing ‘Het Mennekesaltaar in de Sint-
Servaasbasiliek’ van dr. Jacques van Rensch, voorzitter van de Stichting Schatkamer Sint 
Servaas, en Arnold Truyen, beeldenrestaurator bij de Stichting Restauratieatelier Limburg 
(SRAL) op maandag 6 januari 2020 om 19.30 uur in de Jan van Eyck Academie, 
Academieplein 1, Maastricht.  
 
Voorafgaand aan de lezing vindt om 19.00 uur de traditionele nieuwjaarsborrel plaats in het café 
van de Jan van Eyck Academie. U bent van harte uitgenodigd samen het glas te heffen op het 
nieuwe jaar. Wellicht dat de lezing als gevolg van deze nieuwjaarsborrel iets later begint.  
 
Bij de lezing zijn ook niet-leden van harte uitgenodigd. Aan hen wordt een bijdrage gevraagd van 
vijf euro. 
 
Namens het kringbestuur tekent  
 Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Monique Dickhaut 
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Het Mennekesaltaar in de ~Sint-Servaasbasiliek 
 
In 1872 verkocht het bestuur van de Sint-Martinuskerk in Wyck een altaarkast met zes blokken 
houtsnijwerk aan het kerkbestuur van de Sint-Servaasparochie. Het altaar paste niet meer in de 
nieuwe neogotische kerk die door Pierre Cuypers was gebouwd. In de volksmond heet het 
Mennekesaltaar vanwege de tientallen figuurtjes die het lijdensverhaal van Christus vertellen als 
een middeleeuws stripverhaal. Bijzonderheden over de oorspronkelijke herkomst ontbreken. De 
stukken kunnen op stilistische gronden worden gedateerd rond 1530.   

Passieretabels werden in de Middeleeuwen in groten getale gemaakt met name in Brussel, 
Antwerpen en Mechelen, maar er zijn er maar weinig bewaard gebleven. In Nederland zijn er elf 
bekend, waarvan vier in Limburg. Tot voor kort werd het Maastrichtse exemplaar ook beschouwd 
als een werk dat mogelijk uit deze eerdergenoemde productiecentra afkomstig zou zijn. 

Bij de verhuizing van Wyck naar de Sint-Servaas in 1872 zijn de beelden opgeknapt en 
van een nieuwe polychromie of beschildering voorzien. Toen zijn ze ook in een ‘nieuwe’ kast 
geplaatst. Lang stond het altaar in de oude Schatkamer van de Sint-Servaaskerk en sinds eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw in de dagkapel.  

De neogotische polychromie was in de loop van de tijd op veel plaatsen losgeraakt, zodat 
restauratie en een algehele controle nodig waren. Dit werd in 2017 uitgevoerd door Arnold 
Truyen van Stichting Restauratie-Atelier Limburg. Dit vormde een goede aanleiding om het 
retabel eens grondig te onderzoeken. Dat heeft enkele interessante resultaten opgeleverd.  Zo 
wijzen de jaarringen in het hout erop dat het eikenhout waarschijnlijk hier in de regio is gekapt. 
Het is daarom niet onaannemelijk dat het altaar ook in de regio, mogelijk zelfs Maastricht, is 
ontstaan. Behalve de bekende Jan van Steffeswert zijn er uit de tijd rond 1500, verschillende 
beeldsnijders in Maastricht werkzaam geweest. 
 
In de lezing wordt door Dr. J. van Rensch, voorzitter van de Stichting Schatkamer Sint Servaas, 
ingegaan op de vorm, achtergrond en iconografie van het retabel, waarna Arnold Truyen verslag 
zal doen van de resultaten van het onderzoek naar materiaal en techniek. 
 

   
 
Kruisdraging en kruisiging, twee details uit het zogenaamde Mennekesaltaar in de Sint Servaasbasiliek. 
Herkomst foto’s: Stichting Schatkamer Sint Servaas 


