
Al vele eeuwen lang wortlt een 
cloek bewaard waann een man 
begraven 1s nadat h1J gemarteld 
en gekruisigd was. Chemische 
reacties hebben de vorm van 
zijn lichaam en vooral z11n 
gezicht vereeuwigd. Is het de 
lijkwade van Christus? 

Wat bewoog Pierre d'Arc1s. b1ruichop v,lfl 
het Franse T roye~. ertoe 11ch zo druk tt! 
maken over 1t1ts déJt m z11n tijd niets 
b11zonders was? Hel zal wel alt1Id een 
raadsel blijven Een feil ,s dat de goede 
prelaat zich In 1389 tol lweem"al 
genoodlaakt voelde pa11s Clemens VII 
Uitvoerig in te lichten over de naar ZtJn 
mening schandalige praktijken van de 
kanunniken van L1rey. Wat wos het geval? In 
dit vnJ onbetekenende stadJe. met ve, von 
T royes gelogen. werd ,n het bescheiden 
houten kerkje een doek getoond. waarop de 
vage, maar onmiskenbare afbeelding van 
zowel do voor- als do achIerzi1de van een 
naakte man zichtbaar was. Dat was nog tot 
daaraan toe. want de afbeelding was zee, 
decent. maar de kanunniken beweerden dal 
de doek de lijkwade was. waarin Christus ,n 
het graf was gelegd En dót ging te ver. 
Vooral D'Arc,s' tweede brief. die bewaard ,s 
gebleven. is éen brok gloeiende 
veron1waard1gIng. Dat Is dos te 
verwonderl11ker, als men bedenkt dal de 
middeleeuwer toch wel WEU gewtmd wns op 
het gebied van rellkw1een an 
rehkwleverenng 
D'Arc1s' prolesl Is du eersle h,stonsche 
vermelding van wal later bekend zou 
worden als de "lijkwade van T unJn~. Mûru u,t 
zijn bnoven kunnen we opmaken dat de 
li1kwade al een dikke dertig Ia,1r eerdc•r 111 

Lirey was lentoongesteld Henry van 
Po1t1ers, de toenmohqe bisschop vlln T roy6s 

D, vage, 1pook11clrtig• geslAfte op d• /IJA -
wnd• van Tur,jn gHlt op het nagMlef van 
eon fotogrul,sch~ opnam11 ffn duld•lllk po
•ltl•f b,e/d ••neen man 0. drloho~t,g, 
vlekken z1111 In 1532 gorepnrHrde br•ndgDton 
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11V11"&1111e. AanoeSorbonne. de 
bo-<<>em<M f>aol$0 11111versMtt. Wlid<!e col1 
tee!Y\ 11811 t)lo!ogen en medo<11 zich nnn de 
~ van de foto's. u,,...,,.,., kwamen 
deze desk<ald,geri tot de conciuslo d.11 da 
albN!àlng In-\~ opzlchl volkomen 
JUls\ 1.E"nYves~professor111de 

=t:"roi':::,:-fk~~!;:i~~~~ 
,_WOndl!ret\qll,eltx>venr\81wrlljke 

=~st~=zit~tdit 

v- .t. lqlrwade llonden 
de meclld nog heel wat leren 

O.zeopr,,l!li<e~a ui"lspraak riep nogal wat 
Wl!erslllt\dop en de Ae.idémle des Sciences 
we<ge<de Delages bevlodingen te 
pubi,oe,-en Ma. de lfJkwade.hsd nu de 

=~:eiJ~:;:r;:;!:".rirn~'~: 
nogwerd~l<erdnad•tin 1931 een 
NOi/We reeks ioto's was genomen. 
In Fr.lkn,Jc ~erimenteerde de chirurg dr. 
Plem, 8arbe1 mei lijken om ne te gaan of de 
wonden die op de IlJkwade zichtbaar zJjn. 
,nde,daad typerend Zijn voor een 

~~: .. ~in'f~t7:n~~::,<1 f~d~~!~r 
- ""lwA,ge,s wel te verslaan - aan hun 
amen ophing om te zien welke elfeo1en dot 
op he:I menseUjk fichaom heeft en of die 
effecten c:on-espondeerden met wat men uit 

de il/ wade kon opmaken. Belangrijk werk 
we veel later weer, verzetdoor de 
Am aanse patholoog dr. Robert Bucklin. 
Dezfl bestudeerde de wonden en 
bloe<japoren en kwam tot de bevinding dat 

!~d~~~~ ~;~;::'s~~~at~k~~ ~~~,~~~~~luk 
dat~ bij zijn onderzoek gebruik kon maken 
van ~n serie kleurenfoto's die in 1969 was 
verv rdlgd 

~~~~ ,:~~:~:;;,,°edy;~:i~l~J:~~~k ais 
volgt ! men. 
öe lij wede vertoont de afbeelding van een 
man 1,81 mE>ter lang geweest moet zijn. 

roei en de algemene 
op te maken dat hij 

vijfenveertig jaar oud 
was. ~ et gezicht vertoont verscheidene 
wondt n en kneuzingen. De wenkbrauwen. 

kerwang. de linkerzijde van de 
led vlak onder het rechteroog 
: de rechterwang vertoont een 
ond. Bloedsporen op voor- en 

ac uiden op een aantal kleine 

h=~~o:9:~~~:~~:=~ ~~~~a:!:~~/~e 
overj kt met tDlrijke haltervormige wond Jes. 
Hun ntal wordt geschal op tussen de 90 

Ondo •Het negatieve beeld. zoals ds 11/kwod• 
dllt toopt Unksonder: Vergroting van h•t 
omka~td• godee/1& 0. spi/kerwond In do 
pols ;,r•' een pi// songegavon. 

.,---r;~;:-,,,'"'i.· ,-· 

en 120. De rechterknie Is gekneusd en 
vertoont ontvellingen: ook de hnkerknoe ,s. 
hoewel In mindere male. gekneusd. In de 
pols van de rechterhand en In de voeten Zijn 
grote wonden zichtbaar. Een langwerpige 
verwonding bevindt zich aan de rechterzijde 
van de borst ongeveer ter hoogte van de 
vijfde en zesde rib. 

De oorzaken van bijna al deze kwetsuren 
zijn terug Ie vinden In het lijdensverhaal. 
zoals dat in hel evangelie opgetekend staal 
De wonden aan het hoofd kunnen 
veroorzaakt zijn door een doornenkroon, de 

~~~l~:~e;;:I~~=~ ~~!11~h~i~f!~u: die van 
z1Jn bewakers heeft moeten verduren. en de 

Unks: De dubb•i• /odBII kogelt/es van een 
f/agn,m (gesa/) maken haltervormig• wond/as. 
Boven: Raconstruclte van de houding vun do 
gokru,sigdo on do p/l,t,ts waar do lans In de 
ziid• is godrongen Rechtsboven .- Plaats wnar 
do 11n9els In handon on vooton llill geslagon. 

zichtbare spornn van de geselmg vinden we 
In do haltervo1 mI9e wond1es Men heett da:11 
zelfs uil kunnen afleiden dat de geseling Is 
uitgevoerd door twee mannen, von wie do 
tJen kleino, wa~ dan de onder Belden w,)ren 
Qowopend met een n,,g,wn oen !ltH:;el die uit 
drlt.l \Or&n nenum bestond, 1m,t aa,l de 
ultol11don tweo loden kogolljcs Do wond 1n 
de z11de duodt Qp een Ion.stool., do 
geschaafde en goknauso.lo kn1een doen 
vermoedon d,ll h~t slochtoller ilun of moer 
keren govollt111 Is. En d,1t zou kloppun melde 
overlovonng d()t Chnstus tl1dons hQt drogen 
v11n ,11n kruis drI.-monl 1s ge,alien To11slottr 

dwden de wonden aan de voeten en de 
rechterpols (de linker Is niet zichtbaar) erop 
dat we te maken hebben met hel slachtoffer 
van een kruisiging. 
Maar wat bewijst dit alles nu? Het moet een 
koud kunstje zlJn geweest voor een 
eventuele vervalser om alle details van zijn 
werkstuk In overeenstemming te brengen 
met hel evangelie Maar dan moeten we 
tevens aannemen dat hij een diepgaande 
analom,sche en historische kennis bezat, 
een kenf'lfS waarover een 
veert1ende-eeuwer domweg niet kon 
beschikken. De anatomie stond nog m de 
kinderschoenen en om historische Juistheid 
bekommerde geen beeldend kunstenaar 
zich. Waarom zou een vervalser zich 
bijvoorbeeld de moeite gegeven hebben do 
man op de h1kwade afte beelden mei een 
van hel achterhoofd tot onder de 
schouderbladen afhangende vlech t? W ij 
weten nu dat joodse mannen ten tlJde van 
Christus inderdaad een dergeh1ke vlecht 
droegen4 Maar was een middeleeuwer ook 
op de hoogte van dit gebruik? Dat valt te 
betwijfelen En zelfs llls hil het wist . zou hlJ 
dan zoveel historisch bewustzl1n hebben 
gehad. dal hit dit detail zorgvuldig 
aanbracht? 
Nog tekenender is het feit dat de rechterpols 
en niet de hand een grote wond vertoont Tot 
voor kort had men algemeen aangenomen 
dat bij de knusigIng de sp11kers door de 
handpalmen werden geslagen. Dr Barbet 

heeft echter aangetoond dat derge loJko 
wonden zouden inscheuren. De spijkers 
móèsle11 wel tussen de handwo, ttJlbcentws 
vlak boven de pols worden geslugen. Dorbel 
ontdokte nog iets. B11 deze wi1ze van 
vastnagel111g wordt de duim door een rl'lle, 
11aar binnen gobogen Op de l1Jkwade 21jn do 
dunnen 1ndordJad nhH zichtbnM. doordat .ztt 
In de handpnlmen verborgen liggen 
Nogmualst wnar ht1~lde een even1uele 
vervalser ZIJ i\ gcdetailleorde kennis 
vondoon? En waorom n\a,1klo hij ee11 
afbee ld1119 In negotlof. en dat 111 0011 tijd 
wom m mm, het begrip nûg1.1llof niet eeris 
kende? Nou raJdselechtlge1 Is. hoe de 
afbeelding tot sta11d 1s gekomen 
1111973 werd een oantnl gelccrden 111 do 
q11legenho1d gc,teld enkolo minuscule 
doeliJP.S VJII de llikwoda to 011do1 ,0-0~en 
Dn,1rbij kwom 11:111 hnt licht d,l l do doek gepn 
spor~n van v~rf vertoonl En 111 d~ vl~k~dn 
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dte zo du1deli1k de indruk wekken van bloed 

=f~t:z:1~~;:,~re::;:;~eld 
van bloed worden aangetoond Het 

~~~:: ~;T.;t~!~~;1~~=nb~~~~ik~ 
een methode gebruikt clle 2000 j8ar geleden 
bekend was, tussen de linnen vezels z1llen 
hoer en deer pluk)e& katoen. afkomstig van 
een katoensoort die Sinds de zevende eeuw 
voor Chnstus ,n het Midden-Oosten 
mheems was . hel weefsel bevat naas1 
stuofmaelkorrels van planten die vrij 
algemeen zijn. ook elulfmeelkorrels van 
planten die spec,flêk Zijn voor óe flor-e van 
Palesuna en Klein-Azië Dat laatste betekent 
dat de doek Z1Ch vöor zijn plotselinge 

Mi:=!~.o:,~;~::~~~~~~~,; ~~~':,~~~ En 
dat brt!llgt ons op de duistere herl<omsl van 
dell)klll8de 

36 

De Engelse h1storieus lan Wllson, auteur van 
het boek. The for111 Shroud"(ultgave V,ctor 
Gollancz Lt-d. Londen). Is erin geslaugd 
aannemelijk te maken dat d11 geschiedenis 
van de li1k wade Inderdaad teruggaat 101 de 
eerste eeuw na Chnstus. Het was hem 
bekend dat er In de loop der eeuwen 
v=che,dene afbeeldingen van.Christus 
vereerd zijn. Een ervan, de zogenaamde 
Mandyhon, nam echter een b11zondere plaats 
in. De Mandyhon zo11 volgens de legende 
vlak no Christus' dood door een zekere 
Thaddeûs naar Edess;i. het hu1d1ge Urfa In 
Noord-Mesopotamiè, tl1n gebracht. Kornng 
Abgar V van Edessa had grote bewondering 
vbOr Chnslus. Zl1n.opvolgers echter deelden 
d,e bewondering n1e1 en vervolgden de 
chnstènen. Uit veiligheidsoverwegingen z.ou 
de doek melde wonderb\,arll1ke afbeelding 
toen verborgen zijn.Tot aan het Jaar 525 
werd er niets meer van vemomen"maar toen 

Unh: Volo-n1 <f• lh•orlf v~11.l1111 W//tf)II 
werd cJ. IIJltwad• tCII 12(14111 Cgr,•l t111tl11Qp~/ 
venffll o/a Ma11dylto11. Om htl ft/1 11 Vfrlll1I• 
/en dat Ml om "n 11/kwod• ging. wa, d, t/o•k 
zo gevou.,.n. dar 111/otn hot g11lc/lt 1/eltt• 
bllDr w4s. Unks. In ,,11 vorvl!!lon g1bouw 
In d• Eriutlao p/111111 romple1:omllt, $om,r,,t, 
..,.rd In 1a, 1 dit po,1HI onrd~M. Hot g•bouw 
bohllOrd• In de l 3d• ,eu1v a.n d, r,mpq/lor, 
lln m111 Vflm>otdt dnl hel PIMOI Hn nfboq/, 
ding I• van de Mandy/Ion. Ond11r: R,conltruc• 
ti. van do gro"'1]glng von Ch1111u,. 

werd hij bi1 de restaura\Je van de stadsmuren 
taruggevo11den 111 een dichtgemetselde rns 
in de westelijke stadspoort. In augustus 944 
werd de Mandyllon naar ConstanUnopel 
overgebrachL maár 1n 1204 werd de stad 
door de krwsvaarders geplunderd en weer 
verdween de doek. Niel lang daarna deden 
geruchten de ronde dat de tempeliers, leden 
van een rehg1eu2e ridderorde, een 
gehelmz.mnlg mannenhoofd vereerden. De 
orde word In 1312 opgeheven en vele 
vooraanstaande tempeliers werden 
beschuldigd van ketterij en voor het gerecht 
gedaagd, Op 19 maart 1314 eindigde een van 
hen, Geoffrey de Chamay, zijn leven op de 
brandstapel. Maar precies 42 1aar later 
sneuvelde een man mel vrijwel dezelfde 
naam Geoffrey de Charny, bij Poit1ers in een 
veldslag tegen de Engelsen. 
Merkw&ard1gerw1js kwam het jaar daarop de 
weduwe van de laatste op de proppen met 

de doek, die we nu kennen als de li1kwade 
van Turijn. 
De geschiedenis van het relikwie bevat een 
aantal onzekerheden. Zo berust de oudste 
vermelding ervan op een legende, maar 
legendes bevatten soms een kern van 
waarheid. Een feil is in ieder geval dat het 
christendom in Edessa al zeer vroeg ingang 
heeft gevonden. Dat de Mandylion in 525 In 
ee11 van de stadspoorten werd gevonden, 
slaat historisch vast. De moeilijkheid Is 
echter dat de Mandyl1on steeds wordt 
beschreve~ en afgebeeld als de afbeelding 
van hel gezicht van Christus en niet van het 
hele lichaam lan Wllson heeft daar echter 
een verklaring voor Daar In de oudheid een 
lijkwade als onrein werd beschouwd, kon de 
doek niet als zodanig vereerd worden. 
Daarom werd hij in opgevouwen toestand 
vertoond, zodat alleen het gezicht zichtbaar 
was. Er zijn echter twee aanwijzingen dal de 
Mandylion meer was dan slechts de 
afbeelding van een gezicht. In 1201 schreef 
de Griek Nicolaas Mesantes dat de doek 
nog sterk naar mirre rook en dat kwam 
doordat de doek gebruikt was om er 
Christus' naakte lichaam in te wikkelen. De 
mirre was toegediend om bederf tegen te 
gaan.Twee 1aar later schreef de 
kruisvaarder Robert de Clari dat hij de 
Mandyllon vlak voor de plundering van 
Constant1nopel had gezien. Uit zijn 
beschrijving zou men kûnnen opmaken dat 
de doek uitgevouwen werd en de gehele 
afbeelding te zien was. 

Een momentopname 
van de verrijzenis? 

Blijft de vraag : wat gebeurde er mei de 
Mandyhon na 1204? Kwam hij werkelijk ,n 
handen van de tempeliers? Als dat zo Is. dan 
Is het niet onaannemelijk dat ze begin 1300 
hun kostbare relikwie verborgen in de hoop 
op betere tijden, of deze misschien in 
bewaring gaven aan een venrouwd persoon, 
Hel Is wel opvallend dal de laatste man die 
vermoedelijk iets te maken heeft gehad met 
de Mandylion en de eerste bezitter van de 
lijkwade een vrijwel gelijkluidende naam 
droegen. Was de In 1356 gesneuvelde ridder 
Geoffrey de Charny een familielid van de 
tempelier Geoffrey de Charnay en heeft hit 
de Mandyhon enkele tientallen 1aren 
verborgen gehouden? Het Is niet meer na te 
gaan. Een feil is dat de lelloze raadsels een 
uitdaging vormen voor de moderne 
wetenschap. De kerkeliJke autoriteiten 
hebben echter nooit veel gevoeld voor een 
dl~pgaand onderzoek. Maar nu zijn z.e dan 
eindelijk voor de aandrang bezweken en op 
7 oktober van dit jaar is een grootscheeps 
onderzoek van start gegaan. Misschien zal 
blijken dal de lijkwade een kunstige 
vervalsmg Is. Misschien kan het hele 
verschijnsel op natuurlijke wijze verklaard 
worden. Maar het 1s even goed mogelijk dat 
het mysterie een mysterie blijft. Zouden we 

luk~~a=~~~ m;;:;.,~i~~~i:::~~~~!~ 
ogenblik van de verrijzenis", zoals sommigen 
beweren? 

0. nJg7/jde von do op dt1 lijkwadtl afgebeelde 
"8n gHft een n,a/istisch beeld van de W<JndelL 

Bloedvl-ekken van wonden, 
veroortaakt djr t 
de doomenkr~fn 

----:,, 

~ 
Bjoedvle~~en af komstig 
van de wond 
Inde zijde ....... 

" \,. . /) 
Brandgaatjes, vóór 
t 532 ontstaen; 
onbekend wanneer 

t 

Bloedv lekken van de 
SPIJkerwond in 

een van de voeten 

Een van de in 1632 
verrich te reparaties 

lde~ als links 
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