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Na het gigantische succes van de Zot van Dimpna-expo’s in Geel en in het Estse Tallinn, reist het unieke 
Dimpna-altaarstuk uit de collectie van The Phoebus Foundation ditmaal naar het geboorteland van de Ierse 
prinses. In The National Gallery of Ireland (Dublin) organiseert The Phoebus Foundation de tentoonstelling 
St Dymphna. The Tragedy of an Irish Princess. 
 

   

Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd door de zestiende-eeuwse panelen die omstreeks 1505 
werden geschilderd door Goossen Van der Weyden, de kleinzoon van de beroemde Vlaamse primitief 
Rogier. De acht taferelen vertellen het levensverhaal van Dimpna. Maar ook de verrassende 
onderzoeksresultaten na drie jaar van uitgebreide materiaal-technische en kunsthistorische research komen 
in deze tentoonstelling uitgebreid aan bod. 
 

   

 
Over het onderzoek zegt dr. Katharina Van Cauteren, stafchef van The Phoebus Foundation: ‘Het 
onderzoeksproject gaf ons een buitengewoon inzicht in het reilen en zeilen in een vroeg-zestiende-eeuws 
schildersatelier. Goossen Van der Weyden stond aan het hoofd van een groot schildersbedrijf, als manager 
avant-la-lettre. In de taferelen zien we hoe verschillende kunstenaars aan de panelen hebben meegewerkt. 
Soms leidde dat tot grappige situaties: zo ging één medewerker naar de Kempen om een vrouw te 
portretteren, terwijl een andere achterbleef in Antwerpen en alvast haar lichaam schilderde. Daardoor zit deze 
figuur vijf eeuwen later nog steeds opgescheept met een klein hoofdje en veel te grote handen.’ 
 

   

Maar het verhaal van Dimpna zelf gaat veel verder terug. Het begint in het Ierland van de zevende eeuw. 
Daar overleed de moeder van de jonge prinses Dimpna. Haar vader, de koning, ging vervolgens op zoek 
naar een nieuwe vrouw. Uiteindelijk kwam hij tot de noodlottige conclusie dat enkel zijn dochter in 
aanmerking kwam voor die rol. Dimpna bedankte voor de eer en vluchtte naar het Europese vasteland. Via 



Antwerpen belandde ze uiteindelijk in Geel. Gek van woede spoorde de koning zijn dochter op. Toen Dimpna 
andermaal weigerde met hem te trouwen, onthoofdde hij haar. Maar dat droeve einde bleek voor Dimpna pas 
het begin. Al snel vertelden inwoners van Geel hoe er bij het graf van Dimpna wonderen gebeurden. De 
rebelse prinses werd heilig verklaard en vanaf de hoge middeleeuwen trokken pelgrims massaal naar de 
Kempen, waar ze uitgroeide tot patrones van de geesteszieken. Daarmee ligt Dimpna aan de basis van de 
unieke ziekenzorg in Geel. 
 

   

Met de tentoonstelling St Dymphna. The Tragedy of an Irish Princess keert Dimpna symbolisch terug naar 
de plaats waar alles begon. Deze bijzondere gelegenheid geeft het Ierse publiek de kans om het tragische 
maar ook inspirerende levensverhaal van ‘hun’ prinses opnieuw te ontdekken. Dr. Katharina Van Cauteren: 
‘Tegelijk laat de expo bezoekers kennis maken met een onbekend hoofdstuk uit de geschiedenis van de 
Vlaamse kunst. Want wij kunnen ons geen betere ambassadrice voorstellen dan deze heilige vrouw met 
ballen!’ 
 

   

St Dymphna. The Tragedy of an Irish Princess loopt in The National Gallery of Ireland (Dublin, 
Ierland), van 28 januari tot 28 mei 2023. 
 

   

Je leest alles over haar leven en over het altaarstuk van Goossen Van der Weyden in dit boek: Sven Van 
Dorst, Zot van Dimpna. Acht panelen vol passie, lef en rebellie, Hannibal Books, 2020, 384 pagina’s. 
Zie: https://hannibalbooks.be/zot-van-dimpna-acht-panelen-vol-passie-lef-en-rebellie. 
 

   

 
Of luister gratis naar de podcast van The Phoebus Foundation over Dimpna en vele andere topstukken uit de 
collectie: 
Explore - The Phoebus Foundation 
https://spoti.fi/3j0N2ot 
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