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Voorwoord

mijn belangstelling voor contracten met schilders en beeldsnijders uit de vijftiende en 
zestiende eeuw dateert al van vele jaren her. In 1980 maakte ik via een hoorcollege 
kunstgeschiedenis op de Vrije Universiteit in Amsterdam voor het eerst kennis met 
documenten, waarin opdrachtgevers en ambachtslieden hun voorwaarden hadden 
vastgelegd voor de vervaardiging van een altaarstuk. De teksten hebben mij altijd 
gefascineerd. Op zakelijke toon geven ze informatie over een onderwerp dat zo 
moeilijk grijpbaar, maar van het grootste belang is: de ontstaansgeschiedenis van  
het altaarstuk, dat tot aan de Reformatie tot de belangrijkste opdrachten van de 
schilderswerkplaats behoorde en dat voor de opdrachtgever een openbaar statement 
was in religieuze, maar ook in economische zin. 

mijn doctoraalscriptie vormde in 1988 een eerste, algemene verkenning van het 
beschikbare bronnenmateriaal. Tijdens mijn aanstelling als AIO (Assistent in Opleiding) 
aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam werkte ik 
onder begeleiding van Hessel miedema een vijftal jaren aan een onderzoek dat 
weliswaar de vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderkunst van de Noordelijke 
Nederlanden betrof, maar dat slechts zijdelings met contracten te maken had. mijn 
onderzoeksopdracht heeft niet alleen geleid tot een veel latere promotiedatum dan 
altijd de bedoeling is geweest, maar ook tot een tiental publicaties die een uitvloeisel 
zijn geweest van de geboden ruimte mij te verdiepen in de schilderkunst uit die 
periode. Vooral mijn studie van de oorspronkelijke locatie van het altaarstuk met  
de Sint-Elisabethsvloed in de Grote Kerk van Dordrecht en het onderzoek dat ten 
grondslag lag aan mijn artikel over de samenstelling van Hollandse schilderscholen  
in de vijftiende eeuw hebben mij veel voldoening gegeven.1 Een terugkeer naar mijn 
oude liefde bleek tijdens mijn aanstelling aan de Universiteit van Amsterdam echter 
onafwendbaar en mijn eerste publicaties over contracten volgden dan ook in 1990.2 
mijn benoeming in 1996 als conservator Oude Kunst in het Centraal museum te 
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Utrecht heeft ertoe geleid dat het nog vele jaren duurde voordat ik mijn studie kon 
afmaken. middels een vervangingssubsidie van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek in 2007-2008 werd ik in staat gesteld om de laatste 
hoofdstukken te voltooien.

Een eerste, speciaal woord van dank is voor mijn promotor, Eric Jan Sluijter, die 
zonder aarzeling zijn rol als eindbegeleider op zich heeft genomen. De hulp van vooral 
marcel van der Beek, Sjoerd Bijker en Arie de Groot bij het oplossen van specifieke 
problemen op terreinen die buiten mijn eigen vakgebied lagen, was onmisbaar. Ook 
de voortdurende bereidwilligheid van archiefmedewerkers in Nederland en België  
om mij te helpen bij tijdrovende zoektochten en de steun van mijn museumcollega ś 
in binnen- en buitenland mogen niet onvermeld blijven. Voor hun ondersteuning bij 
de realisering van de publicatie ben ik Dorine Duyster, Felice Geurdes en Erik van 
Rosmalen zeer erkentelijk. Het Centraal museum was bereid om als uitgever op te 
treden, waarvoor mijn oprechte dank. J.R.J. van Asperen de Boer, Albert Blankert, 
marten Jan Bok, molly Faries, Egbert Haverkamp Begemann, Hessel miedema,  
Ilja Veldman, Wim Vroom, Ernst van de Wetering en vooral Jan Baptist Bedaux 
hebben allen op eigen wijze bijgedragen aan mijn ontwikkeling als kunsthistoricus. 
Hun nabijheid was essentieel. De studie zelf, die beslag legde op mijn leven en 
waarbij ik steeds de onvoorwaardelijke steun heb ondervonden van Jan Baptist, 
draag ik in dankbaarheid op aan mijn moeder Fenna, die mij altijd heeft gestimuleerd 
dit boek te schrijven, en aan mijn prachtige dochter Lisanne, wier aanwezigheid een 
vreugde voor het leven is. 

Liesbeth m. Helmus
Utrecht 2009
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