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Afb. 6) Maerten van Heemskerck, De	bewening, 1566. Paneel, 
140 x 198 cm. Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft
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Hoofdstuk	1	

Het altaarstuk in de Nederlanden

Van de vijftiende en zestiende-eeuwse schilderkunst uit de Noordelijke Nederlanden 
is relatief weinig bewaard gebleven. De belangrijkste oorzaak voor de schaarste 
aan kunstschatten uit deze periode is de Beeldenstorm van 1566. Wat wel bewaard 
is gebleven, is in de afgelopen honderddertig jaar door overheidsinstellingen in 
openbare instellingen geconserveerd en gekoesterd. Vóór die tijd waren veel 
verantwoordelijke politici totaal apathisch ten opzichte van het roerend culturele 
erfgoed. In 1880 schetst Wilhelm von Bode (1845-1929), groot kunstkenner en 
toentertijd directeur van de Berlijnse Gemäldegalerie, daarvan een beeld in een 
artikel getiteld ‘Die Pflege der alten Kunst in Holland’.1 Hij noemt onder andere de 
weigering van de stad Amsterdam om in 1854 de successierechten te betalen voor 
de nagelaten collectie van de schatrijke bankier Adriaan van der Hoop (met het 
Joodse bruidje van Rembrandt en de Brieflezende vrouw van Johannes Vermeer) en de 
openbare verkoping op 24 april 1860 door het stadsbestuur van Delft van een groot 
deel van het stedelijk kunstbezit. Vanwege ruimtegebrek in het stadhuis werd een 
zestiental schilderijen ter verkoop aangeboden, waaronder alle religieuze stukken die 
oorspronkelijk afkomstig waren uit de Delftse kerken: een altaarstuk op naam van 
Jan van Scorel, een middenstuk van een retabel van Pieter Aertsen en vijf panelen 
van maerten van Heemskerck.2 Dankzij de Amsterdamse kunstminnaar Jan Pieter Six 
(1824-1899) zijn de meeste ervan voor Nederland bewaard gebleven: Six kocht zes 
van de zeven stukken en schonk of verkocht ze zonder winst aan verschillende musea.3 
Alleen voor De bewening van Van Heemskerck had hij geen belangstelling (afb. 6). Het 
meesterwerk werd een jaar na de veiling (richtprijs 500 gulden) alsnog van de hand 
gedaan voor 150 gulden en uiteindelijk in 1903 door de Gemeente Delft teruggekocht 
voor 1000 gulden.4 Het slechte tij voor de oude kunst in Holland keerde rond 1880, 
onder meer met de voltooiing van de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam 
in 1883. Voor Delft was het toen al te laat. Het is de stad nooit meer gelukt een 
historisch coherente verzameling op te bouwen. Voor de collectie Van der Hoop, 
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nu van de stad Amsterdam in langdurig bruikleen aan het Rijksmuseum, werden de 
gelden uiteindelijk in 1885 door een groep particulieren bijeen gebracht. 

In Nederland bevinden de belangrijkste collecties schilderijen uit de periode vóór 
de Beeldenstorm zich in het Rijksmuseum in Amsterdam, museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam, het Amsterdams Historisch museum, het Goudse 
museumgoudA, het Frans Hals museum in Haarlem, het Stedelijk museum De 
Lakenhal in Leiden en het Centraal museum in Utrecht. Van de werken in de 
vijf laatstgenoemde musea werd een aantal belangrijke stukken oorspronkelijk 
gemaakt voor de kerken en kloosters van de betreffende stad. Een deel ervan was 
oorspronkelijk op een altaar geplaatst. De rest moet in het schip van de kerk of aan 
de wanden van de kapellen, in raadzalen, eetzalen, privé-vertrekken en op andere 
plaatsen hebben gehangen. Welke schilderijen als altaarstuk hebben gefungeerd, is 
zonder extra informatie niet uit te maken. Ze laten zich wat vorm noch wat inhoud 
betreft onderscheiden van andere schilderijen met een religieuze iconografie. 
 Hoewel de termen ‘altaarstuk’ en ‘retabel’ in de kunsthistorische vakliteratuur zo 
goed als inwisselbaar zijn, wordt ‘altaarstuk’ ook wel in engere zin gebruikt om een 
beschilderd drie- of veelluik aan te duiden dat de functie van een retabel vervult.5 
Het Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte definieert een altaarretabel als 
een op de mensa (het altaarblad) opgerichte opbouw, voorzien van beeldhouw- of 
snijwerk. Het altaarretabel, via het Franse retable afgeleid van het middeleeuws 
Latijnse retrotabulum (letterlijk keerzijdetafel), is kortom een versierde opbouw 
achterop een altaar, gewoonlijk met de altaartafel verbonden.6 De verbinding tussen 
het altaarretabel en het altaar kan van blijvende, maar ook van tijdelijke aard zijn. 
De beschilderde wand achter het altaar maakt onderdeel uit van het altaarstuk.7 In 
principe is dus elk religieus schilderij dat op een altaar wordt geplaatst een altaarstuk. 
Daarom is het van belang ons af te vragen of het altaarstuk als uitgangspunt van 
onderzoek een zinvolle categorie is. 

Categorie

De Zwitserse cultuurhistoricus Jacob Burckhardt (1818-1897) was de eerste die 
een studie ondernam naar het altaarstuk als genre. In Der Cicerone, gedurende 
bijna een eeuw het standaardwerk over de Italiaanse kunst, had hij het oeuvre van 
een bepaalde kunstenaar of groep kunstenaars als uitgangspunt genomen bij het 
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schrijven van een traditionele stijlgeschiedenis. In de laatste jaren van zijn leven 
schreef Burckhardt echter een thematische en iconografische studie over het 
altaarstuk als een apart te onderscheiden groep kunstwerken.8 Het omvangrijke essay 
Das Altarbild werd met Die Sammler en Das Porträt in der italienischen Malerei een 
jaar na zijn dood gepubliceerd onder de titel Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien.9 
Das Altarbild is illustratief voor het nieuwe type kunstgeschiedenis dat Burckhardt 
beschouwde als zijn nalatenschap: ‘Die Kunstgeschichte nach Aufgaben behandeln’.10 
Hoewel de term ‘Aufgaben’ niet eenvoudig te vertalen is (in de Engelse vertaling 
‘artistic tasks’, in het Nederlands: taakstelling en artistieke eisen), blijkt uit de teksten 
van Burckhardt zelf dat het hem om drie hoofdzaken gaat: het bestuderen van kunst 
vanuit het oogpunt van de kunstenaar; de studie van de artistieke uitdaging, de 
problematiek waarvoor de kunstenaar zich door een specifieke opdracht gesteld ziet; 
en de positie van de kunstenaar ten opzichte van de artistieke traditie waarvan hij 
onlosmakelijk deel uitmaakt. Het altaarstuk stelde de renaissance kunstenaar voor 
een complexe reeks verschillende, maar nauw aan elkaar gerelateerde ‘taken’, die 
niet alleen werden bepaald door liturgische, devotionele en technische eisen, maar 
ook door de wensen van de opdrachtgever.11 Het gaf Burckhardt daarom als geen 
ander genre de mogelijkheid om de kunst van deze periode te analyseren aan de hand 
van de aan de kunstenaar gestelde ‘Aufgaben’. michael Baxandall vat deze samen 
onder de Engelse noemer brief, het pakket van eisen waarbinnen de kunstenaar zijn 
opdracht moet realiseren.12
 Dat Burckhardts nieuwe benadering van het altaarstuk zeer succesvol was, blijkt 
uit de talloze publicaties die sedertdien over het genre zijn verschenen. Het is dan ook 
eigenlijk verbazend dat een Engelse vertaling van Das Altarbild tot 1988 op zich heeft 
laten wachten.13 Peter Humfrey, uitgever en vertaler van het essay, organiseerde 
samen met martin Kemp in het jaar voorafgaand aan de uitgave in Londen een 
conferentie onder de titel The altarpiece in the Renaissance. In een van de lezingen, die 
in 1990 onder dezelfde titel werden gebundeld, stelde ook Paul Hills de vraag of men 
wel kan spreken van het altaarstuk als een aparte categorie. Ook hij wees erop dat de 
altaarstukken die bewaard zijn gebleven, zich naar inhoud noch naar vorm als aparte 
groep laten onderscheiden.14 

Volgens Hills zijn er drie criteria om een kunstwerk te onderscheiden als altaarstuk: 
intentie, constructie en gebruik (intention, construction, use).15 De belangrijkste van 
de drie is de intentie. Als een kunstwerk is besteld met het doel het als altaarstuk 



Afb. 7) Lucas van Leyden, Drieluik	met	het	laatste	oordeel, 
1526-1527. Paneel, 269,5 x 184,8 cm (middenpaneel);  
269,5 x 184,8 cm (zijluiken). Stedelijk Museum De Lakenhal, 
Leiden

te gebruiken, dan is het volgens Hills vanaf dat moment tot in de eeuwigheid een 
altaarstuk – oorspronkelijke intentie weegt zwaarder dan het uiteindelijk gebruik.  
De intentie is zo belangrijk, omdat het in veel gevallen de constructie bepaalt. Helaas 
echter is over de intentie van de opdrachtgever of eigenaar vrijwel nooit iets bekend, 
wat de toepasbaarheid van dit criterium op bewaard gebleven kunstwerken zo goed 
als onbruikbaar maakt. Hetzelfde geldt voor de twee andere criteria. In een museale 
context is kennis nodig over de precieze herkomst van een geschilderd of gesneden 
kunstwerk om iets te kunnen zeggen over de constructie en het gebruik. Zonder deze 
kennis kan anderzijds weer zelden worden uitgesloten dat een willekeurig kunstwerk 
als altaarstuk heeft gefungeerd. 
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Een goed voorbeeld van deze problematiek is het drieluik met Het laatste oordeel 
van Lucas van Leyden (1494-1533), dat tot de belangrijkste werken in zijn oeuvre 
wordt gerekend. Als één grote doorlopende voorstelling is op het middenpaneel en de 
binnenzijden van de zijluiken het Laatste Oordeel afgebeeld volgens de Openbaring 
van Johannes 20:11-15 (afb. 7).16 Het landschap strekt zich over de gehele breedte 
van het beeldvlak uit. In het midden bevindt zich Christus als rechter. Hij toont zijn 
wonden ten teken van de overwinning op de dood en maakt met zijn rechterhand 
een zegenend gebaar. Ter weerszijden bevinden zich de twaalf apostelen. In de lucht 
is de duif te zien die de Heilige Geest symboliseert, en nog hoger, in de top van 
het middenluik, zetelt God de Vader. De lelie en het zwaard naast Christus’ hoofd 
symboliseren respectievelijk de gelukzaligen en de verdoemden, die op het linker- 
en rechterluik zijn afgebeeld. De naakten zijn geschilderd volgens het op Italiaanse 
voorbeelden gebaseerde nieuwe schoonheidsideaal. Op de buitenluiken bevinden 
zich, in een ook daar op beide luiken doorlopend landschap, de heiligen Paulus en 
Petrus, de gezamenlijke stichters van de christelijke kerk (afb. 8). 
 Toen Karel van mander het drieluik in 1604 in zijn Schilder-boeck beschreef, 
bevond het zich al lang niet meer op zijn oorspronkelijke plaats. Hij zag het in het 
Leidse stadhuis, en hoewel de precieze locatie niet door hem wordt genoemd, 
moet hij het, net als de Utrechtse rechtsgeleerde Arnoldus Buchelius in 1583, in de 
burgemeesterskamer hebben bewonderd: ‘een schoon en heerlijck stuck’, dat voor 
‘een uytnemende goet werck gehouden wort’, aldus Van mander.17 Na een korte 
beschrijving vervolgt de kunstenaarsbiograaf ‘het is sulck, datter groote uytheemsche 
Potentaten nae hebben laten vraghen om te coopen, dan is van den edel Heeren 
aldaer beleefdlijck afgheslaghen, als dat sy ’t hun vermaert Borgher ter eeren niet 
begheeren te missen, wat groote sommen gelts men daer voor oock wilde gheven’.18 
met de ‘groote uytheemsche Potentaten’ wordt keizer Rudolf II bedoeld, die in 1602 
tevergeefs probeerde het drieluik te bemachtigen. Dat het stadsbestuur weigerde kan 
niet anders betekenen dan dat men zich toen al bewust was van de intrinsieke waarde 
van Het laatste oordeel, als hoofdwerk van een van Leidens beroemdste inwoners. 
Het drieluik was een belangrijke attractie, en wordt als zodanig al in de eerste 
stadsbeschrijving van Leiden van Jan Jansz Orlers uit 1614 beschreven.19
 Tot het einde van de negentiende eeuw veronderstelde men dat Het laatste 
oordeel oorspronkelijk voor het hoogaltaar van de Sint-Pieterskerk in Leiden was 
geschilderd.20 Hoewel onbewezen, lag dit wat vorm en afmetingen betreft (het 
drieluik meet in open toestand 300,5 x 434,5 cm) voor de hand. Bovendien waren 
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Afb. 8) Lucas van Leyden, buitenluiken van het Drieluik	met het	
laatste	oordeel, 1526-1527. Paneel, 269,5 x 184,8 cm (per luik). 
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden

op de buitenluiken de twee patroonheiligen van de Pieterskerk afgebeeld en ontbrak 
elke aanwijzing die zou wijzen op een particuliere opdracht. De publicatie van een 
archiefstuk door F. Dülberg in 1899 bracht verandering in deze situatie.21 In dit 
juridische document van 12 juli 1577 wordt beschreven hoe de erfgenamen van de 
Leidse houthandelaar Claes Dircksz van Swieten († 1525/26) ervoor pleiten dat een 
schilderstuk van Lucas Huyghsz (= Lucas van Leyden) naar de burgemeesterskamer 
van het Leidse stadhuis wordt gebracht. Het bevond zich op dat moment in het 
Catharinahospitaal, waarnaar het vanuit het Sint-Jacobshospitaal (1566-1572) op 
verzoek van de eigenaren was overgebracht.22 De vijf erven bewijzen hun eigendomsrecht 
en dus zeggenschap over het drieluik door het tonen van een contract van 6 augustus 
1526, waarin de opdracht tot het schilderen van de memorietafel van Van Swieten voor 
een bedrag van 35 pond Vlaams is vastgelegd.23 Het drieluik bevond zich volgens de 
tekst oorspronkelijk in de Pieterskerk te Leiden ‘naest aen ’t vont’, ofwel nabij de 
doopvont. Uit een eveneens door Dülberg gepubliceerde rekening van 11 september 
1577 blijkt dat Jacob Gerritsz en meester Isaac Claesz van Swanenburch 6 pond en 9 
schellingen hebben ontvangen voor het overbrengen van ‘het tavereel van ’t oordeel’ 
uit het Catharinahospitaal naar de burgemeesterskamer.24 

Het document van 1577 geeft belangrijke informatie over de genese van het kunstwerk. 
Niet alleen de datum van de opdracht wordt erin vermeld, maar ook de overeengekomen 
prijs, de functie en de oorspronkelijke plaats. Het drieluik is geschilderd als 
memorietafel voor Claes Dircksz van Swieten en heeft in de Leidse Pieterskerk in de 
nabijheid van de doopvont gehangen. Deze bevond zich in de doopkapel in de uiterste 
zuidwestelijke hoek van het schip. Het laatste oordeel kan vanwege zijn afmetingen 
echter onmogelijk in de kleine kapel hebben gehangen, dus moet de plaats erbuiten 
worden gezocht. De Amerikaanse kunsthistoricus J.D. Bangs, die in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw de Leidse archieven doorspitte op zoek naar informatie over de 
oorspronkelijke inrichting van de Pieterskerk, vond een rekening waaruit blijkt dat de 
schepenbank in 1526 onder het orgel tegen de westwand van het schip werd 
geplaatst.25 In deze bank zou Claes Dircksz van Swieten in zijn functie van schepen 
regelmatig hebben plaatsgenomen.26 Van Swietens memorietafel werd volgens Bangs 
boven de schepenbank gehangen en dat is wat de iconografie betreft geenszins 
onlogisch. In vierscharen en schepenkamers komen scènes van het laatste oordeel  
als exempel van voorbeeldige rechtspraak veelvuldig voor. In het Kampense Raadhuis 
bevindt het schilderij met het laatste oordeel van Ernst maler (afb. 91) zich nog altijd 
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in situ, boven de schepenbank.27 In 1985 publiceerde Bangs een archiefstuk dat 
opheldering geeft over de locatie van het graf van Van Swieten. De grafkelder, die 
meer dan de helft van de breedte van de totale zuidelijke zijbeuk in beslag nam, 
bevond zich direct bij de ingang van de doopkapel.28 
 Claes Dircksz van Swieten stierf in 1525 of 1526. Het waren de jaren waarin de 
meeste slachtoffers vielen van de zeer besmettelijke en dodelijke tyfus, vanwege de 
hevige koortsen ook wel de heete ziekte genoemd. Het dodenaantal verdubbelde 
ten opzichte van 1523-1524 en was eveneens twee maal zo hoog als in 1527-1528. 
Het laatste oordeel werd bij het graf van Van Swieten geïnstalleerd in augustus 
1526, toen de plaag op zijn hoogtepunt was. Het toont de zekere dood en het 
laatste oordeel waaraan geen mens ontsnapt. Volgens Bangs kan de afwezigheid 
op het middenluik van de aartsengel die de zielen weegt, worden beschouwd als 
een verwijzing naar de catastrofe die de inwoners van Leiden overkwam. Het laatste 
oordeel van Lucas van Leyden is volgens Bangs dan ook een memorietafel en geen 
altaarstuk geweest. Toch wordt het in het document uit 1577 ook een ‘altaer’ 
genoemd.29 

Terminologie

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de term die in archivalische bronnen wordt 
gebruikt voor een altaarstuk. Craig Harbison heeft als een van de weinigen in een 
artikel aandacht besteed aan het gebruik en de betekenis van het woord.30 De 
specifieke term voor een altaarstuk, autaer tafel, wordt volgens Harbison in vijftiende-
eeuwse documenten zelden of nooit gebruikt. Altaarstukken konden in deze eeuw 
dan ook zonder probleem worden vervangen door elk ander religieus kunstwerk. In 
de zestiende eeuw ontwikkelde zich echter volgens hem een groter bewustzijn ten 
aanzien van de context en de functie van het kunstwerk, wat tot uitdrukking komt in 
de gebezigde terminologie. Daaruit zou te verklaren zijn dat de specifieke benaming 
voor het altaarstuk in deze periode wel met grote regelmaat voorkomt. Als voorbeeld 
noemt Harbison een rekening uit 1569, waarin het altaarstuk dat in 1559 door de 
Broederschap van het Heilig Sacrament te Brugge werd besteld bij Pieter Pourbus, als 
oultaertafel wordt aangeduid.31 Harbisons conclusies over de gebruikte terminologie 
in zestiende-eeuwse bronnen worden bevestigd door mijn eigen onderzoek. Uit 
contemporaine bronnen blijkt een duidelijk bewustzijn voor het altaarstuk als een te 
onderscheiden categorie. 
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Het laatste oordeel van Lucas van Leyden wordt in het document uit 1577 dan ook 
niet zomaar een ‘altaer’ genoemd. Dat het archiefstuk dateert van na de Reformatie 
en dat het is opgesteld door de erfgenamen in de tweede lijn doet hier niets aan 
af.32 Waar het om gaat is dat zij de beschikking hadden over de op schrift gestelde 
overeenkomst uit 1526 met de opdracht aan Lucas van Leyden. Uit de tekst van 
het contract moet duidelijk zijn gebleken dat de memorietafel een altaarstuk was. 
memorietafels bevonden zich doorgaans in de buurt van het graf van de overledene 
en deden vaak tevens dienst als altaarstuk. Van Swieten werd begraven in het 
westelijk deel van de Pieterskerk, waar zich ook de doopkapel bevindt.33 Welke altaren 
in dit gedeelte van de kerk aanwezig waren, is onbekend en ook over de stoffering van 
de 34 of 35 altaren van de Pieterskerk ontbreken nadere gegevens. Wat betreft de 
precieze situering van het drieluik komen we uiteindelijk dus niet veel verder. 

Zoals gezegd zou volgens Harbison uit de terminologie in vijftiende-eeuwse 
bronnen blijken dat altaarstukken in die tijd nog niet als aparte categorie werden 
onderscheiden. Ze worden volgens hem gevat onder de term tafel, waarmee in 
algemene zin beschilderde of te beschilderen panelen worden bedoeld.34 Harbison 
kent slechts één vijftiende-eeuws document waarin een kunstwerk wel als ‘altaarstuk’ 
wordt aangeduid, en dit had volgens hem een speciale reden. Toen Hans memling  
Het laatste oordeel (besteld in 1467) voor zijn opdrachtgever, de Florentijn Angelo Tani, 
had voltooid, werd het vanuit Brugge samen met een ander altaarstuk verscheept 
naar Italië. Het schip werd in 1473 ter hoogte van het Zwin door de Duitse Hanze 
gekaapt. Tomasso Portinari, het hoofd van het filiaal van de medici-bank te Brugge 
en in die hoedanigheid opvolger van Tani, moest vanwege het arrest de inventaris 
van het buitgemaakte schip opgeven en noemde onder andere ‘deux tables d’aultez 
fort belles et riches en valeur de 360 florins d’or’.35 Volgens Harbison koos Portinari 
in de rechtszaak nadrukkelijk voor ‘tables d’aultez’ in plaats van het algemenere 
‘tafel’. Zo benadrukte hij, aldus Harbison, de heiligheid van de objecten en dus de 
heiligschennende aard van de diefstal. Als ondersteuning voor zijn hypothese noemt 
Harbison het contract dat in 1464 werd afgesloten tussen de Broederschap van het 
Heilig Sacrament en Dirk Bouts. Het drieluik waarvan in de tekst sprake is, wordt niet 
één keer als altaarstuk getypeerd, terwijl bekend is dat het bestemd was voor het 
altaar in de Sacramentskapel van de Broederschap in de Pieterskerk te Leuven.36 
 Nu zijn vijftiende-eeuwse documenten over altaarstukken inderdaad schaars, maar 
er zijn er voldoende bekend om Harbisons these te kunnen toetsen.37 Een willekeurige 
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Afb. 9) Meester van Saint Gilles (Aegidius), De	mis	van	
de	heilige	Aegidius, ca. 1500. Paneel, 61,6 x 45,7 cm. 
The National Gallery, Londen

greep uit de Antwerpse schepenregisters leert ons dat vrijwel steeds de term autaer tafel 
wordt gebruikt.38 In de registers zijn allerlei soorten juridische documenten opgenomen 
zoals schuldbekentenissen, akten van verpanding, borgstellingen en dergelijke. maar 
ook in contracten, geografisch verspreid gekozen over de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden uit de gehele vijftiende eeuw, wordt ofwel bewust de term autaer tafel 
gebruikt, of wordt bijvoorbeeld door een toevoeging duidelijk dat het om een altaarstuk 
gaat: een taefele, om te staene opten outaer in der kercken. Ook alleen outaer voor 
altaarstuk komt voor. Niet alleen in de zestiende, maar dus ook in de vijftiende eeuw 
wordt een altaarstuk duidelijk onderscheiden, ofwel door toevoeging van autaer, of 
door een specifieke omschrijving waardoor de relatie tot het altaar helder is. 
 Van oorsprong verwijst het woord altaartafel – een tafel op het altaar – naar het 
altaarblad of dekblad op het altaar, de mensa of altaarsteen. De hiervan afgekorte 
term tafel wordt in dezelfde betekenis gebruikt, maar ook veel algemener, als 
aanduiding van ‘paneel voor schilderwerk’. Uit contractteksten waarin de opdracht 
wordt omschreven voor het snijden of polychromeren van een altaarstuk, blijkt 
bovendien dat de term tafel niet alleen voor beschilderde panelen, maar ook voor 
gesneden altaarstukken wordt gebruikt.39 Omdat contracten informatie geven over 
het uiterlijk van het altaarstuk, zijn ze in dit verband de enige bruikbare bron. Uit 
andere juridische teksten is vaak niet op te maken om wat voor een soort altaarstuk 
het gaat. Het woord tafel wordt in contracten, en dus mogelijk ook in andere teksten, 
in algemene zin gebruikt als afkorting van outaer tafel. meestal wordt het woord tafel 
zonder de toevoeging van outaer ook pas in de loop van de tekst gebruikt, nadat 
duidelijk is gemaakt dat het een opdracht betreft voor een altaarstuk.40 Het onderscheid 
tussen geschilderde en gesneden onderdelen van een altaarstuk wordt in contracten 
meestal op andere wijze duidelijk gemaakt. Geschilderde luiken bijvoorbeeld, kunnen 
worden aangeduid als schilderingen ‘in ’t platte’, ‘platte pointen’, ‘platwerck’, ‘in 
platte schilderie’ of ‘platte peinture’, dit in tegenstelling tot de beschildering van de 
driedimensionale beeldengroepen.41 De geschilderde scènes worden ook wel aangeduid 
met het algemenere ‘portraturen’ of ‘pourtraytueren’.42 Gesneden voorstellingen 
bevinden zich in de ‘backen’. Het woord ‘percken’ kan zowel betrekking hebben op 
een vak waarin een gesneden beeld moet komen te staan, als op een paneel waarop 
een schildering moet worden aangebracht.43

Het zal duidelijk zijn dat Harbisons these over het onderscheid dat in de vijftiende 
eeuw niet en in de zestiende eeuw wel zou zijn gemaakt tussen altaarstukken en 
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andere religieuze schilderijen, geen stand kan houden. De gebruikte terminologie 
wijst wel degelijk op een bewustzijn, ook in de vijftiende eeuw, van de functie van 
het altaarstuk. Zijn opvatting over de betekenis van de term ‘tafel’ is niet juist en het 
aantal voorbeelden te gering om steekhoudend te kunnen zijn. 

Ontstaan en functie

Het woord altaar is ontstaan uit het Latijnse alta res (verhoging) of alta ara (hoge 
offerplaats). Het altaar vormt het centrale punt van het christelijke godshuis. Het 
is de plaats waar de belangrijkste zegeningen, wijdingen en vieringen plaatsvinden 
en waar de mis wordt opgedragen. De mis herinnert aan het Laatste Avondmaal 
met Jezus en de twaalf discipelen, aan zijn kruisdood en opstanding. Bepalend 
voor de viering was het Vierde Lateraanse Concilie van 1215, toen de leer van de 
transsubstantiatie werd aanvaard, die de wezensverandering van het brood en de 
wijn in het lichaam en bloed van Christus inhoudt. met de viering van de eucharistie, 
het altaarsacrament, wordt het kruisoffer van Christus herdacht, waarmee de 
erfzonde van de mensheid werd weggenomen. Het is het belangrijkste moment van 
de mis. Omdat de aanschouwing van de geconsacreerde hostie als heilzaam wordt 
beschouwd, wordt deze voor allen zichtbaar hoog opgeheven, de elevatie, vergezeld 
van het luiden van een klokje. 
 Het grootste deel van de mis werd opgedragen met het gezicht naar het oosten. 
Bij een aantal begroetingen en de zegen keerde de priester zich naar het volk. De 
eredienst vereiste dat belangrijke gebeden en handelingen in oostelijke richting 
plaatsvonden. Vanaf de vroege middeleeuwen was door de opkomst van de privé-
mis en van de kapellen en zijaltaren de zogenaamde liturgische oosting alleen al om 
praktische redenen vaak niet meer te handhaven.44 De inrichting van de altaartafel 
was in eerste instantie beperkt tot de voor de mis noodzakelijke objecten, zoals de 
miskelk, de pateen en het missaal. In de twaalfde eeuw ontstond het gebruik om 
op de achterzijde van het altaar een versiering op te bouwen, die na het Concilie 
van 1215 als achtergrond ging dienen voor de elevatie. Hoe dat in de praktijk in zijn 
werk ging, is te zien op een schilderij van de meester van Saint Gilles van rond 1500 
(afb. 9). Afgebeeld is het moment waarop de heilige Aegidius de hostie opheft voor 
het hoogaltaar van de abdij van Saint-Denis bij Parijs. Van veel van de afgebeelde 
objecten, zoals het gouden altaarstuk, kan worden bewezen dat ze oorspronkelijk in 
de kerk hebben gestaan. 
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Afb. 10) Anoniem, Memorietafel	van	Hendrik	van	Rijn, ca. 1363. 
Paneel, 150 x 146 cm. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 
Antwerpen

De vroegst bewaard gebleven altaarstukken dateren uit de twaalfde eeuw.45 Het gaat 
om een tiental stuks uit steen en metaal, die onder meer worden bewaard in Frankrijk, 
Luxemburg, Stockholm en Kopenhagen.46 Daaronder is het metalen altaar(stuk) van 
Broddetorp uit de periode 1175-1190, dat in het Statens Historiska museum in 
Stockholm wordt bewaard. Boven het altaar, dat 126,5 x 85 x 129 cm meet, is een 
geornamenteerde opbouw aangebracht met aan weerszijden twee opstaande pinakels 
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Afb. 11) Anoniem, Gedachtenistafel	van	de	Heren	van	
Montfoort, ca. 1380. Paneel, 69 x 142 cm. Rijksmuseum, 
Amsterdam

met een hoogte van 38,5 cm. Het erboven geplaatste crucifix maakt er onderdeel van 
uit.47 Het oudste Engelse altaarstuk heeft een langwerpig formaat (97 x 333 cm), is 
van eikenhout en is versierd met beschilderde voorstellingen en tal van kostbare en 
decoratieve elementen die erop zijn aangebracht. Het dateert uit ca. 1270 en is 
afkomstig uit de Royal Abbey of Westminster.48 De vroegste Zuid-Nederlandse 
altaarstukken dateren uit de veertiende eeuw.49 
 Het vroegste Noord-Nederlandse paneel waarvan wordt verondersteld dat het  
als altaarstuk heeft gediend, is de Memorietafel van Hendrik van Rijn (afb. 10). Het is 
een groot, rechthoekig paneel met een staand formaat, waarop een geschilderde 
kruisiging met maria en Johannes de Evangelist is afgebeeld tegen een achtergrond van 
vergulde reliëfapplicaties. Volgens het opschrift werd het geschilderd ter nagedachtenis 
aan de in 1363 overleden Hendrik van Rijn, aartsdiaken van de Sint-Janskerk te 
Utrecht en later proost van het Utrechtse kapittel van Sint Jan. Hij is knielend 
afgebeeld onder bescherming van de heilige Johannes. De tekst op het schilderij 
verwijst naar het altaar (que altaris) waarvan Van Rijn de stichter was.50 Ook het op 
een na oudste Noord-Nederlandse altaarstuk is afkomstig uit het Utrechtse (afb. 11). 
De Gedachtenistafel van de Heren van Montfoort werd volgens de tekst op het paneel 
geschilderd ter herinnering aan een viertal ridders uit het geslacht Van montfoort die 
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Afb. 12) Anoniem (Brabant of Opper-Gelre), Altaarkast	met	de	
kruisiging, 1415-1420. Paneel, 210 x 192 x 50,5 cm (middenpaneel); 
210 x 89 cm (zijluiken). Stedelijk Museum, Zutphen

in 1345 waren gesneuveld tijdens de veldtocht van graaf Willem IV tegen de Friezen. 
Verondersteld wordt dat het rond 1380 geschilderde paneel een plaats had op het 
maria-altaar in de Sint-Janskerk te Linschoten, waarop de burggraven van montfoort 
een vicarie hadden gesticht.51 
 Het altaarstuk waarvan wordt aangenomen dat het omstreeks 1450 op een 
altaar in het maria magdalenaconvent in Zutphen is komen te staan, wordt op 
basis van dendrochronologisch onderzoek 1415-1420 gedateerd (afb. 12). Het is een 
beschilderde altaarkast met twee deuren. Op de achterwand van de kast is tegen een 
donkere achtergrond met witte achtpuntige sterren een kruis geschilderd met ter 
weerszijden maria en Johannes. Het gesneden houten corpus en het kruishout die 
op het geschilderde kruis waren bevestigd, zijn verloren gegaan. Op de binnenzijden 
van de twee deuren staan maria magdalena (links) en maria Salome (rechts) en op 
de buitenzijden zijn de resten te zien van een doorlopende voorstelling van ‘Noli me 
tangere’. De idee dat het altaarstuk uit het Isendoornconvent, een vrouwenklooster, 
afkomstig zou zijn, is gebaseerd op de iconografie, die nadrukkelijk betrekking heeft 
op maria magdalena, en op één van de inscripties op de achterzijde van de kast. 
Onder de grote hoeveelheid ingekerfde middelnederlandse en Latijnse namen, 
initialen, religieuze symbolen en merktekens bevindt zich namelijk ook de naam van 
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Afb. 13) Achterzijde (detail) van het middendeel van anoniem 
(Brabant of Opper-Gelre), Altaarkast	met	de	kruisiging (zie afb. 12)

priester Petrus Hoern, die in elk geval omstreeks 1456 geestelijk verzorger was van 
Isendoorn en het nabijgelegen Adamanshuis (afb. 13). Volgens het dodenboek van dat 
huis overleed hij in Zutphen in februari 1476.52 
 De twee vroegst bekende altaarstukken uit het graafschap Holland dateren uit 
het eind van de vijftiende eeuw.53 Van het Johannesaltaar van Geertgen tot Sint 
Jans, ontstaan rond 1485, zijn twee panelen bewaard gebleven met De bewening en 
De lotgevallen van de beenderen van Johannes de Doper (afb. 14 en 15). Ze vormden 
oorspronkelijk de voor- en achterzijde van een zijluik van een groot altaarstuk dat 
bestemd was voor het hoogaltaar van de Johannieterkerk in Haarlem. Het altaarstuk 
dat vanaf ca. 1490-1495 op het altaar van Sint Lambrecht in de Grote Kerk van 
Dordrecht stond, is het werk van een anonieme meester. Het middengedeelte 
is verloren gegaan, maar de zijpanelen worden bewaard in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Net als bij Geertgens zijluik van het Johannesaltaar zijn de voor- en 
achterzijden van elkaar gescheiden. Op de binnenzijden zijn scènes uit het leven van  
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Afb. 14) Geertgen tot Sint Jans, De	bewening, ca. 1485. Paneel, 
172 x 139 cm. Kunsthistorisches Museum, Wenen

Afb. 15) Geertgen tot Sint Jans, De	lotgevallen	van	de	beenderen	
van	Johannes	de	Doper, ca. 1485. Paneel, 172 x 139 cm. 
Kunsthistorisches Museum, Wenen

de heilige Elisabeth van Hongarije afgebeeld en op de buitenkant is een voorstelling 
te zien van de Elisabethsvloed uit 1421 (afb. 16 en 17).54 

De meeste vroege altaarstukken werden gemaakt van hout, maar ook steen, metaal 
(zilver, verguld koper) en ivoor kwamen voor. Vanuit de eenvoudige, rechthoekige 
vorm ontwikkelden zich in de loop van de vijftiende eeuw verschillende typen. In 
de Nederlanden was het zogenaamde vleugelaltaar het populairst. Dit type bestaat 
uit een ondiepe bak met gesneden, veelal gepolychromeerde voorstellingen, die 
kan worden afgesloten met enkele of dubbele deuren (vleugels). De deuren waren 
zowel aan de binnen- als de buitenzijde beschilderd, maar konden ook gesneden 
voorstellingen bevatten. Het geschilderde drie- of veelluik was in de Noordelijke 
Nederlanden het gangbaarst. In de vijftiende eeuw ontstond ook het gebruik van 
een predella, een losse constructie die onder het altaarstuk was bevestigd en waarop 
voorstellingen, teksten en/of wapens waren aangebracht.
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Afb. 16) Meester van de Heilige Elisabeth-panelen, Voorstellingen	
uit	het	leven	van	de	heilige	Elisabeth	van	Hongarije	(binnenzijden 
van de zijluiken), 1490-1495. Paneel, 127,7 x 109,3 cm (linkerluik); 
127,5 x 109,4 cm (rechterluik). Rijksmuseum, Amsterdam

De ontwikkeling van een rechthoekig enkelvoudig paneel naar een altaarstuk met 
deuren doet een directe relatie met de liturgie vermoeden. Richtlijnen over het 
gebruik van de luiken gedurende het liturgische jaar of tijdens de mis zijn zeldzaam, 
maar niet onbekend. De kerkmeesters van de Oude Kerk in Delft gaven hun koster 
in 1457 en 1539 duidelijke instructies op welke momenten hij de altaarluiken moest 
openen en sluiten. De directieven geven inzicht in de hiërarchie van de daar vigerende 
liturgische kalender. Achtereenvolgens wordt hem voorgeschreven het altaar geheel 
of slechts gedeeltelijk te openen, al dan niet het altaarkleed uit te spreiden, welke 
ornamenten hij moet uitstallen en hoeveel processievanen en/of hoogkaarsen hij 
moet klaarzetten. Volledige opening vond plaats op de belangrijkste feestdagen, 
waartoe om te beginnen behoorden alle Christus- en mariafeesten en verder de 
typisch Delftse.55 
 Omdat de voorstellingen op de buitenzijden van de luiken vaak in grisaille zijn 
geschilderd, veronderstelt molly Teasdale Smith een relatie met de grote vasten, de 
periode van Aswoensdag tot Pasen, waarin alle gelovigen zich voorbereiden op het 
grote verlossingsfeest en de beelden in de kerk worden afgedekt met doeken. In 
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Afb. 17) Meester van de Heilige Elisabeth-panelen, De	Sint-
Elisabethsvloed,	18-19	november	1421	(buitenzijden van de 
zijluiken), 1490-1495. Paneel, 127,7 x 109,3 cm (linkerluik); 
127,5 x 109,4 cm (rechterluik). Rijksmuseum, Amsterdam

plaats van het altaarstuk te bedekken, zou het tijdens deze periode gesloten zijn 
geweest, waardoor alleen de grijze voorstellingen op de buitenzijden zichtbaar waren. 
Dat zou tevens verklaren waarom op de buitenzijden vaak de Annunciatie is uitgebeeld, 
een feest dat jaarlijks op 25 maart wordt gevierd, vrijwel altijd midden in de periode 
van de vasten.56 Het is een aantrekkelijk idee, dat echter voorbijgaat aan het feit dat 
de grisaille schildering op de meeste buitenluiken gebeeldhouwde figuren simuleert, 
terwijl het echte beeldhouwwerk juist werd afgedekt. Bovendien blijkt uit bronnen 
dat ook altaarstukken met deuren tijdens de vasten met doeken werden bedekt.  
Zo is bekend dat het altaarstuk met deuren dat op 23 mei 1493 door het Onze- 
Lieve-Vrouwegilde van Bergen op Zoom werd besteld bij de Gentse beeldsnijder 
Ingelbrecht Crieck, zo groot was (het middendeel was 13 voet hoog en 10 voet 
breed), dat men 23 el, bijna zestien meter, paars gekleurd laken bestelde om het  
te kunnen bedekken.57 
 In de praktijk zal het altaarstuk veelal gesloten zijn geweest op gewone, 
doordeweekse dagen en geopend tijdens de mis en op hoogtijdagen, waardoor het 
bijzondere, kostbare en heilige karakter van de binnenzijde werd benadrukt.58 



50

Een altaarstuk werd besteld ‘tot eere ende chyrage’ van het altaar, ter meerdere eer 
en glorie van de afgebeelde heiligen, als dankzegging aan God en ter herinnering 
aan belangrijke gebeurtenissen of gestorven personen.59 Dat waren de officiële 
beweegredenen. Uit contractteksten blijkt dat het altaarstuk ook vaak beter, groter 
en kostbaarder moest zijn dan dat van de buurman, of dan alles wat de schilder of 
beeldsnijder tot dan toe had gepresteerd.60 Het competitieve element speelde op de 
achtergrond vaak als drijfveer mee.

Anders dan in de Zuidelijke Nederlanden, kwam in de noordelijke provincies aan de 
grote bloeiperiode van het altaarstuk na de Reformatie een eind. De opkomst van 
het protestantisme ging in 1566 en de jaren erna gepaard met de Beeldenstorm, 
waarbij een groot aantal religieuze objecten werd vernield. Ook werden veel kerken in 
opdracht van de magistraat ontruimd, waarna de roerende stukken die geen privé-
eigendom waren, door het stadsbestuur in beslag werden genomen. Dit leidde tot 
een verandering van de functie van de altaarstukken. Ontdaan van hun religieuze 
functie werden zij in het beste geval, zoals het Drieluik met het laatste oordeel van 
Lucas van Leyden, gezien als kunstvoorwerpen en als bron van stedelijke trots.

Aantallen

Kwantitatieve vragen werden binnen de kunstgeschiedenis tot voor twee decennia 
geleden niet gesteld. Het onderzoek dat eind jaren tachtig op gang is gekomen, 
betrof tot op heden in hoofdzaak de schilderijenproductie ten tijde van de Republiek 
(1585-1800).61 Volgens de uitkomsten zouden in deze periode in Holland tussen de 
vijf en negen miljoen schilderijen zijn geproduceerd. Van al deze miljoenen wordt 
tegenwoordig nog maar minder dan één procent in de openbare collecties bewaard. 
Het zijn schattingen met ruime marges en ook als we van het laagste getal uitgaan, 
zijn het aantallen die ons bevattingsvermogen ver te boven gaan. Het grootste deel 
van deze schilderijen hing oorspronkelijk in woonhuizen en was niet in opdracht, maar 
en masse voor een anonieme markt vervaardigd. 
 Vóór de Republiek was de vraag naar kunstwerken vooral gerelateerd aan de kerk. 
Een belangrijk segment van de markt bestond uit altaarstukken. Voor de schilders 
gold dit in nog grotere mate dan voor de beeldsnijders, want de laatstgenoemden 
kregen ook nog andere grote opdrachten, zoals het snijden van koorgestoelten, 
koorhekken, grote triomfkruisen en levensgrote beeldengroepen, waaronder 
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Afb. 18) S. Muller e.a., De	kerkelijke	indeling	in	1555	tevens	
kloosterkaart, deel 9 van de Geschiedkundige	Atlas	van	
Nederland, Den Haag 1920

grafleggingen en dergelijke. Ook voor hen behoorden altaarstukken echter tot de 
grootste en kostbaarste producten van hun werkplaatsen. Wie de opdrachtgevers 
en kopers waren van deze soms spectaculaire kunstwerken, verschilt per altaar en 
type kerk. Zo lag de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het hoogaltaar 
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van de stadsparochiekerk bij de kerkmeesters en waren de kosten voor rekening 
van de kas van de kerkfabriek. Gilden en broederschappen bezaten meestal een 
eigen altaar of deelden er een, al of niet in een afgescheiden kapel. Individuele 
parochianen hadden een altaar in of buiten een familiekapel, gelegen in een van de 
stads- of kloosterkerken. Voor de inrichting van de kapittelkerken waren de kapittels 
en kanunniken verantwoordelijk, terwijl de zorg voor de kloosterkerken bij de 
kloosterorden zelf lag.

Het leek in eerste instantie een onmogelijke opgave om een globale schatting te 
maken van het totale aantal altaarstukken dat tot aan de Reformatie voor altaren in 
het onderzochte gebied van de Noordelijke Nederlanden werd vervaardigd.62 Toch 
lag de gehanteerde methode uiteindelijk nogal voor de hand. Uitgangspunt was de 
kloosterkaart van 1555 in de Geschiedkundige Atlas van Nederland (afb. 18).63 Het 
gebied omvat de nieuwe bisdommen (1559-1561) Leeuwarden, Groningen, Deventer, 
Utrecht, Haarlem en middelburg. Het jaar 1555 blijkt voor ons doel heel geschikt. 
Hoewel de vroegste altaarstukken dateren uit de twaalfde eeuw, behoorde het 
altaarstuk pas in de tweede helft van de vijftiende eeuw tot de min of meer vaste 
onderdelen van het kerkinterieur.64 maar zelfs na die tijd kwam het nog vaak voor 
dat vanwege geldgebrek alleen het hoogaltaar van de kerk van een altaarstuk was 
voorzien. De volledige inrichting van een altaar met een altaarstuk, altaarvelen, 
paramenten, een missaal, vaatwerk, kandelaars en wat dies meer zij, was zo kostbaar, 
dat wat niet absoluut noodzakelijk was nogal eens achterwege werd gelaten, 
bijvoorbeeld het altaarstuk, dat voor de uitoefening van de liturgie niet nodig was. 
Pas in de loop van de zestiende eeuw waren de meeste altaren voorzien van een 
nieuw of eventueel tweedehands altaarstuk. Daarom kan voor de raming van het 
totale aantal wat de peildatum betreft het best worden gekozen voor het midden van 
de zestiende eeuw. Alleen door een schatting te maken van het aantal altaren is het 
mogelijk om een indicatie te krijgen van het aantal altaarstukken.
 Eerst werden alle kerken, kloosters en kapellen geteld die op de detailkaarten 
behorend bij de kloosterkaart van 1555 zijn aangetekend. Een lijst van de kloosterkerken 
van de bedelorden is vervolgens samengesteld op basis van kaarten van de Dom- en 
kapittelkerken tot 1560 van Schoengen en voor de in de middeleeuwen gestichte 
kloosters van de franciscanen, dominicanen, augustijnen en karmelieten werd 
gebruikt gemaakt van de kaart die is gepubliceerd door Coomans.65 Vervolgens 
werd aan elk type kerk, elk klooster en elke kapel een gemiddeld aantal altaren 
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Bisdom Grote stadskerk middelgrote Kleine Grote aantal
  stadskerk stadskerk kloosterkerk

Leeuwarden Geen 5 (x 20) 1 (x 10) 6 (x 10) 170

Groningen 1 (x 30)  1 (x 20) 2 (x 10) 4 (x 10) 110
 Groningen, martinikerk 

Deventer 5 (x 30)   7 (x 20) 9 (x 10) 7 (x 10) 450
 Deventer, Sint-Lebuïnuskerk; 
 Harderwijk, Onze-Lieve- 
 Vrouwekerk; Kampen, Boven of 
 Sint-Nicolaaskerk; 
 Zutphen, Sint-Walburgskerk; 
 Zwolle, Sint-michaëlskerk

Utrecht 8 (x 30) 27 (x 20) 6 (x 10) 16 (x 10) 1000
(inclusief Amersfoort, Sint-Joriskerk; 
Nijmegen) Arnhem, Sint-Eusebiuskerk; 
 Delft, Nieuwe Kerk; 
 Den Haag, Sint-Jacobskerk; 
 Dordrecht, Onze-Lieve-Vrouwekerk; 
 Nijmegen, Sint-Stevenskerk; 
 Rotterdam, Sint-Laurenskerk; 
 Utrecht, Sint-maartensdom

Haarlem 6 (x 30) 8 (x 20) 3 (x 10) 9 (x 10) 460
 Alkmaar, Sint-Laurenskerk; 
 Amsterdam, Oude en Nieuwe Kerk; 
 Haarlem, Sint-Bavokerk;
 Leiden, Sint-Pieterskerk en 
 Sint-Pancraskerk

middelburg 2 (x 30) 7 (x 20) 1 (x 10) 4 (x 10) 250
 Goes, Sint-magdalenakerk; 
 Zierikzee, Basiliek met de 
 Sint-Lievensmonstertoren

Totale aantal 660 1100 220 460 2440
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toegekend (zie de tabel op p. 53).66 Deze gemiddelden zijn gebaseerd op zeventiende- 
en achttiende-eeuwse stadsbeschrijvingen en op onderzoek dat is gedaan naar 
de bewaard gebleven gebouwen. Voor de grote stadskerken is een gemiddeld 
aantal altaren van 30 aangehouden (25-35), voor de middelgrote stadskerken 
20 (15-25) en voor de kleine stadskerken 10 (5-15). Waar mogelijk werden deze 
aantallen gepreciseerd met bekende cijfers. Voor de grote kloosterkerken van de 
vier grote bedelorden – minderbroeders (franciscanen), predikheren (jacobijnen 
of dominicanen), karmelieten en augustijnen – is gerekend met een gemiddeld 
aantal altaren van 10, voor de dorpskerken 4 en voor de kleine kloosterkerken 3. 
Kapellen krijgen 1 altaar. Niet geteld zijn in het bovenstaande de altaren in stad- en 
gasthuizen en andere uitzonderlijke plaatsen. Aangezien het hier maar om enkele 
stuks gaat, zijn ze op het totale aantal verwaarloosbaar. Opgemerkt moet worden 
dat de telling slechts een momentopname betreft (1555-1560) en dat wordt 
gerekend met zeer grove gemiddelden. Bovendien geeft de uitkomst het aantal 
altaren, en niet het aantal altaarstukken. 
 Het aantal dorpskerken, kleine kloosterkerken en kapellen in het gebied van de 
bisdommen Leeuwarden, Groningen, Deventer, Utrecht, Haarlem en middelburg 
bedraagt op de kloosterkaart van 1555 respectievelijk 1225 (dorpskerken), 1446 
(kloosterkerken) en 142 (kapellen). Het totale aantal altaren komt hiermee op 6488.
 Alles bij elkaar opgeteld komt het totaal – 6488 (dorpskerken, kleine 
kloosterkerken en kapellen) + 2440 (bisdommen Leeuwarden, Groningen, Deventer, 
Utrecht, Haarlem en middelburg) – op 8928 altaren, ofwel globaal op een aantal 
tussen de 8500 en 9500 altaren. Een schatting van het totale aantal geproduceerde 
altaarstukken over de gehele periode (1450-1570) is moeilijk te maken. Er is 
weinig bekend over de tijdsspanne waarin men met één en hetzelfde altaarstuk 
deed. Ze werden om verschillende redenen – een nieuwe eigenaar van het altaar, 
modernisering of slijtage – na verloop van tijd vervangen. Daarentegen waren lang 
niet alle altaren van een altaarstuk voorzien. Van een honderdtal schilderijen, meest 
drieluiken, is de herkomst van een bepaald altaar uit schriftelijke bronnen bekend. 
Het bovenstaande geeft een indicatie van het aantal altaarstukken dat verloren is 
gegaan. 
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Noten bij: Het altaarstuk in de Nederlanden

1	 Von	Bode	1880,	p.	293.
2	 Wildeman	1911,	pp.	231-232	(bijlage	C)	en		

pp.	236-240	(de	geveilde	schilderijen).	
De	afmetingen	volgens	collectiecatalogi	
Amsterdam	1976a	en	Haarlem	2006.	nr.	1:	
Pieter	Aertsen,	De aanbidding der koningen	
(recto)	en	De opdracht in de tempel	(verso),	
ca.	1560,	paneel,	188	x	71	cm,	Rijksmuseum	
Amsterdam,	inv.	nr.	A	1909	(via	Six);	nr. 49:	
Maerten	van	Heemskerck,	Drieluik met 
Ecce Homo (middenpaneel), portretten van 
stichters en de heilige Christoffel en de heilige 
Martha	(binnenluiken)	en	Ezekiel en	Daniël 
(buitenluiken),	1559	en	1560,	paneel,	218,5	
x	150	cm	(middenpaneel),	218,5	x	67	cm	
(buitenluiken),	Frans	Hals	Museum,	Haarlem,	
inv.	nr.	os	I-140	(via	Six);	nr.	50:	idem,	De 
doornenkroning van Christus,	ca.	1550-1555,	
paneel	overgebracht	op	doek,	99	x	138,5	cm,	
Frans	Hals	Museum,	Haarlem,	inv.	nr.	os	
I-138	(via	Six);	nr.	51:	idem,	De oprichting van 
de koperen slang,	1551,	doek,	261	x	186	cm,	
Frans	Hals	Museum,	Haarlem,	inv.	nr.	os	I-139	
(via	Six);	nr.	52:	idem,	De bewening,	1566,	
paneel,	140	x	198	cm,	Stedelijk	Museum	Het	
Prinsenhof,	Delft,	inv.	nr.	PDS	36;	nr.	53:	idem,	
Matelief Dammasz. en de heilige Petrus (recto)	
en	Sibylla Erythraea	(verso),	1564,	paneel,	
126	x	76,5	cm,	Rijksmuseum,	Amsterdam,	
inv.	nr.	A	1910	(via	Six);	nr.	6:	anoniem,	De 
doop van Christus in de Jordaan,	paneel,	64	
x	91	cm,	Rijksmuseum,	Amsterdam,	inv.	nr.	
A	4284	(Wildeman	1911,	p.	6	vermeldt	het	
oude	inv.	nr.	2197;	in	Amsterdam	1976,	p.	512	
als	school	van	Jan	van	Scorel)	(via	Six);	nr.	
113:	Jan	van	Scorel,	Ecce Homo,	doek,	69	x	
89	cm.	Volgens	Wildeman	1911,	p.	240	is	dit	
laatste	een	altaarstuk	met	deuren	waarvan	
de	verblijfplaats	op	dat	moment	onbekend	
is.	Volgens	M.	Faries	betreft	het	een	foutieve	
toeschrijving;	schriftelijke	mededeling	Faries	
19.01.2006.	Grosshans	laat	onvermeld	dat	
Heemskercks	Bewening door	de	stad	Delft	
werd	geveild;	Grosshans	1980,	cat.	nr.	99,		
p.	243.	Zie	ook	Amsterdam	1986,	cat.	nr.	201,		
p.	322.

3	 Wildeman	1911,	pp.	236-241.	
4	 Wildeman	1911,	pp.	238-239.
5	 Zie	‘altaarstuk’	en	‘retabel’	in	de	Encarta – 

Naslagbibliotheek – Winkler Prins	1993-2004	
(cd-rom).	Het	onderscheid	wordt	eveneens	
gemaakt	door	Montias	1993,	p.	1549.

6	 Schmitt	e.a.	1983	(19371),	deel	1,	kol.	529-530.
7	 Zie	ook	Braun	1993	(19241),	deel	2,	pp.	277-530;	

Heimann	1954,	pp.	48-50.	
8	 Burckhardt	1860.	Zie	bijvoorbeeld	deel	3	over	

de	schilderkunst.
9	 Burckhardt	1898.	De	Engelse	vertaling	van	

Das Altarbild	verscheen	in	1988	volledig	
geïllustreerd	onder	de	titel	The Altarpiece in 
Renaissance Italy.	Zie	Humfrey	1988.	

10	‘Die	Kunstgeschichte	nach	Aufgaben	
behandelt,	das	ist	meine	Vermächtnis’,	aldus	
Burckhardt	in	1893	bij	de	viering	van	zijn	
vijfenzeventigste	verjaardag	tegen	H.	Wölfflin,	
zijn	student	en	opvolger	als	hoogleraar	
geschiedenis	en	kunstgeschiedenis	in	Bazel.	
In	hetzelfde	jaar	begon	hij	te	werken	aan	zijn	
drie	essays.	Zie	Humfrey	1988,	p.	12.	Zie	over	
de	nieuwe	benadering	van	Burckhardt	ook	
Norman	1989.	

11	 Norman	1989,	p.	367,	en	Van	Os	1990.	
12	Baxandall	1985,	p.	30.
13	 Humfrey	1988.	
14	Hills	1990,	p.	42.
15	 Hills	1990,	p.	42.
16	Zie	voor	een	uitvoerige	bespreking	van	de	

iconografie	M.L.	Wurfbain	in	2.1,	2.2	en	2.6	in	
Hermesdorf	e.a.	1978,	pp.	313-318	en	322-325.

17	 Van	Mander	1604,	fol.	213	verso.	Buchelius	zag	
het	drieluik	in	juni	1583,	eveneens	in	het	Leidse	
stadhuis.	Zie	Hoogewerff	en	Van	Regteren	
Altena	1928,	p.	1.

18	Van	Mander	1604,	fol.	213	verso.	Zie	over	
Rudolf	II	en	zijn	vergeefse	poging	het	drieluik	
aan	te	kopen	J.P.	Filedt	Kok	in	Hermesdorf	e.a.	
1978,	p.	327.

19	Orlers	1614,	fol.	115-116.	
20	Van	Mieris	1762-1784,	deel	2	(1770),	p.	370	

(hoogaltaar),	Kramm	1857-1864,	deel	4	(1860),	
p.	972	(hoogaltaar),	Rammelman	Elsevier	1875	
(hoogaltaar),	Duplessis	1882,	p.	4	(hoogaltaar),	
Von	Wurzbach	1885,	pp.	55-56	(hoogaltaar)	
en	Mulder	1903-1904,	p.	70	(hoogaltaar).	
Zie	voor	een	beredeneerde	literatuuropgave	
Lawton	Smith	1992,	pp.	124-127.	Zie	voor	de	
afmetingen	Hermesdorf	e.a.	1978,	p.	341.	

21	Dülberg	1899,	pp.	31-32	(noot	12).	De	volledige	
tekst	van	het	document	luidt:	‘D’	erfgenamen	
van	Claes	Dirczn	houtkoper	za[liger]	als		
D[ir]c	Jacopsz.	van	Montfoort,	Jan	G[erri]tsz		
buytewech,	Mr.	Reyer	Jacopsz,	m[eeste]r		
Symon	Jansz.	ende	Gysbert	D[ir]cz.	Gool	
pretenderende	recht	te	hebben	tot	het	altaer	
of	de	memorytafel,	die	te	staen	plach	in	St	
P[iete]rs	Kerc	naest	aen	’t	vont	ende	gebercht	
es	geweest	in	St.	Jacobs	gasthuys,	van	waer	
de	voorsz.	erfgenamen	die	hadden	doen	
haelen	ende	doen	brengen	in	St.	Katrynen	
gasthuys	zijn	gecompareert	ende	hebben	
vertoent	een	uytgesneden	cedel	van	de	
bestedinge	van	t	verseyde	tafel	gedaan	op	
ten	vien	augusti	1526	aen	m[eeste]r	Lucas	
huychz.,	houdende	35	£	vlaés	[pond	Vlaams]	
by	haer	voorsz.	voorouders	betaald;	daer	
byvoegende	dat	zy	hadden	zekere	bezegeltheyt	
van	den	k[erk]m[eester]s	indertyt:	daer	by	
blyct,	dat	de	kercke	III	£	[3	pond	Vlaams]	
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voor	de	plaetse	hadde	genoten,	doch	ten	
begeren	van	burgemeesters	hebben	bewillicht,	
dat	de	tafel	opter	burg[emeesters]camer	
zal	werden	gebracht	ende	aldair	gehangen	
onver[mindert]	heur	actie	zulx	en	die	zy	
jegenwoordigh	daertoe	hebben	gedaen	by	de	
iiij	burgemeesters.’	Regionaal	Archief,	Leiden,	
Secr.	Archief	1575-1851,	nr.	9248.	Journal 
A	van	Jan	van	Hout,	de	stadsklerk,	fol.	66.	
Transcriptie	volgens	Hermesdorf	e.a.	1978,		
p.	411.

22	Terwijl	het	drieluik	in	het	Sint-Jacobshospitaal	
werd	bewaard,	werd	Isaac	Claesz	van	
Swanenburch	betaald	om	de	vergulding	
van	de	lijst	bij	te	werken	en	enkele	
reparatiewerkzaamheden	uit	te	voeren	aan		
Het laatste oordeel.	Bangs	1980,	p.	95.

23	Zie	noot	21.	Zie	voor	de	prijs	bijlage	5,	p.	408.
24	Zie	Dülberg	1899,	p.	32	(noot	13)	en	Hermesdorf	

e.a.	1978,	p.	411.
25	Dat	de	schepenbank	tegen	de	westelijke	wand	

van	de	Pieterskerk	onder	het	orgel	stond,	
blijkt	uit	een	rekening	die	J.D.	Bangs	heeft	
opgenomen	in	zijn	doctoraalscriptie	The 
contents of the Pieterskerk, Leiden, from before 
the Reformation,	Rijksuniversiteit	Leiden	
1972,	p.	47:	‘Item	opten	xxxen	January	anno	
xvc	xxvI	betaelt	geryt	Jan	gerytszsz.	Frans	
gysbrechtsz	pieter	heynricxz	buys	ende	Jan	
vander	graft	kerckmeesteren	van	sinte	pieters	
kercke	over	die	Reste	ende	In	volle	betalinge	
vanden	nyeuwen	latrynen	staende	after	onder	
de	orgel	Inde	voirs	kerke	dair	die	vanden	
gerechte	dagelicx	Inne	sitten	die	somme	van	Ix	
Rijns	guldens’,	Regionaal	Archief,	Leiden,	Secr.	
Arch.	1253-1575,	606	(1526),	folio	60.	Zie	M.L.	
Wurfbain	in	Hermesdorf	e.a.	1978,	pp.	320-322	
en	noot	57,	Leiden	1983,	pp.	202-204,	Bangs	
1985,	p.	13,	en	Lawton	Smith	1992,	p.	130.

26	Claes	Dircksz	van	Swieten	was	schepen	
in	de	jaren	1517	en	1518.	Het	drieluik	werd	
waarschijnlijk	voor	het	einde	van	1527	in	de	
Pieterskerk	geplaatst,	tien	jaar	nadat	Van	
Swieten	de	schepenbank	had	verlaten.	Zie	over	
de	oorspronkelijke	plaats	en	het	document	uit	
1577	M.L.	Wurfbain	in	Hermesdorf	e.a.	1978,	
pp.	320-325.

27	Zie	Rouffaer	1886,	p.	50,	en	Hoogewerff	
1936-1947,	deel	4	(1941/42),	pp.	421-422,	afb.	
199.	Op	een	schilderij	van	de	Duitse	schilder	
Derick	Baegert	(1476-1515)	uit	1494	is	direct	
naast	de	rechtsprekende	schepenen	een	scène	
afgebeeld	met	het	laatste	oordeel.	Het	paneel	
bevindt	zich	in	het	stadhuis	van	Wesel.	De	
these	van	Bangs	wordt	ondersteund	door	o.a.	
Hermesdorf	e.a.	1978,	p.	320	en	Lawton	Smith	
1992,	p.	130.

28	Bangs	1985,	p.	13	en	noot	43	op	de	zelfde	pagina.
29	Zie	noot	21.
30	Harbison	1990,	pp.	52-54.	

31	 Harbison	1990,	p.	54.	
32	De	drie	kinderen	van	Claes	Dircksz	van	

Swieten,	allen	geboren	tussen	1490	en	1500,	
leefden	niet	meer	in	1577.	Zie	M.L.	Wurfbain	
in	Hermesdorf	e.a.	1978,	p.	321.	

33	Bangs	1985,	p.	13.
34	Ewing	1990,	p.	569,	stelt	terecht	dat	de	termen	

‘tafel’	en	‘tavereel’	behalve	voor	geschilderde	
altaarstukken,	ook	worden	gebruikt	voor	
gesneden	altaarstukken.	De	term	‘tafel’	wordt	
in	dat	laatste	geval	gebruikt	als	afkorting	van	
‘altaartafel’	en	‘tavereel’	betekent	niets	meer	
dan	afbeelding	of	voorstelling.	

35	In	de	inventarisatie	van	12	juli	1473	van	
de	buitgemaakte	vracht	worden	de	twee	
altaarstukken	nog	eens	genoemd:	‘Item	van	
beede	de	outaer	taflen’.	Bialostocki	1966,	pp.	104	
en	105.	

36	Bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	9.	Zie	ook	Schöne	
1938,	p.	240,	en	Leuven	1998	p.	57	(noot	6).	

37	Voor	zover	is	na	te	gaan	heeft	Harbison	zich	
bij	zijn	onderzoek	beperkt	tot	de	documenten	
die	in	Les Primitifs Flamands. Corpus de 
la peinture	(10	delen),	Antwerpen/Brussel	
1951-1967	zijn	gepubliceerd,	en	enkele	andere,	
niet	nader	door	hem	omschreven	bronnen.	
Zie	Harbison	1990,	p.	52	(noot	12).	Er	komen	
slechts	twee	altaarstukken	voor	waarover	
contemporaine	bronnen	bekend	zijn.	In	het	
ene	geval	wordt	gerefereerd	naar	‘la	taula’	
of	‘la	tavola’.	Zie	Lavalleye	1964,	pp.	31-39.	
Het	andere	voorbeeld	is	de	door	Harbison	
genoemde	inventaris	van	Portinari.	

38	Zie	bijlage	1,	pp.	336-338.
39	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,		

Het woordenboek der Nederlandsche taal op 
cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003,	‘tafel’	in	de	
betekenis	van	nr.	21.	Zie	ook	het	gebruik	van	
de	term	‘tafel’	voor	het	gesneden	middendeel	
van	een	altaarstuk	door	Van	Mander	1604,	fol.	
246:	41,	en	Miedema	1994-1999,	deel	4	(1997),	
p.	85.	Zie	ook	noot	34.

40	Zie	noot	35.
41	Zie	bijlage	1,	p.	338.
42	Zie	bijlage	1,	pp.	338-339.
43	Zie	bijlage	1,	pp.	339-340.	
44	Zie	De	Blaauw	2000,	pp.	43-48.
45	In	Antwerpen	1993a,	p.	15,	wordt	de	hypothese	

geponeerd	dat	het	altaarstuk	veel	eerder	is	
ontstaan,	mogelijk	zelfs	al	in	de	negende	
eeuw.	Als	voorbeeld	wordt	het	stenen	retabel	
genoemd	uit	Rosport	in	het	Musée	National	
d’Histoire	et	d’Art	te	Luxemburg,	dat	uit	de	
negende	eeuw	lijkt	te	dateren.	

46	Zie	Braun	1993	(1924),	deel	2,	pp.	279-280,	en	
Schmitt	e.a.	1983,	deel	1,	kol.	532-535.	Zie	ook	
Kroesen	en	Steensma	2004,	pp.	62-66.

47	Het	Broddetorp-altaar	bevindt	zich	in	het	
Statens	Historiska	Museum,	Stockholm,	
inv.	nr.	SHM	4674.	Nørlund	1968,	pp.	105-
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124	(Engelse	samenvatting	op	pp.	230-234).	
Nørlund	1968,	pp.	105-124,	dateert	het	uit	de	
periode	1175-1190.	Het	crucifix	is	140	cm	hoog.	

48	Het	altaarstuk	uit	de	Royal	Abbey	of	
Westminster	is	in	de	jaren	na	1998	
gerestaureerd.	Het	werd	na	voltooiing	van	
de	restauratie	in	2005	in	een	kleine	expositie	
getoond	in	The	National	Gallery,	Londen.	Zie	
Binski	2005.

49	Een	van	de	oudste	Zuid-Nederlandse	
altaarstukken	is	dat	van	Jacques	de	Baerze	
(gesneden	beeldengroepen)	en	Melchior	
Broederlam	(geschilderde	buitenluiken),	
Het kruisigingsretabel,	1393-1399,	paneel,	
166,5	x	125	cm	(linkerluik)	en	167	x	130	cm	
(rechterluik),	Musée	des	Beaux-Arts	te	Dijon.	
Zie	ook	Antwerpen	1993a,	pp.	15-23.

50	Zie	Renger	1993.
51	 Obreen	1878-1890,	deel	6	(1884-1887),	pp.	75-

81,	in	het	bijzonder	pp.	80-81.
52	Zie	voor	de	meest	recente	gegevens	van	het	

altaarstuk	Nijmegen	2005,	cat.	nr.	40,	pp.	
280-281.	Zie	ook	Reinders	1993.	Van	twee	
andere	vijftiende-eeuwse	altaarstukken	
in	Nederlandse	collecties	is	de	herkomst	
onbekend.	Het	zijn	het	Middelrijns altaarstuk	
(twee	zijluiken	van	een	altaarstuk	met	
voorstellingen	uit	het	leven	van	Maria	en	
Christus),	ca.	1410,	doek	op	paneel,	73	x	
60	cm	(bovenstuk	73	x	29,5	cm),	Museum	
Catharijneconvent,	Utrecht,	en	de	Roermondse 
Passie	(achttien	taferelen	uit	het	leven	van	
Christus),	ca.	1435,	doek	op	paneel,	103	x	167,5	
cm,	Rijksmuseum,	Amsterdam.

53	Van	een	derde	stuk,	anoniem	Noord-
Nederlands,	Memorietafel van Heer Raas 
van Haamstede,	ca.	1455,	paneel,	63,5	x	77,1	
cm,	Centraal	Museum,	Utrecht,	is	onbekend	
of	het	als	altaarstuk	heeft	gefungeerd.	
Goedela,	de	tweede	dochter	van	Raas	van	
Haamstede,	was	blijkens	haar	habijt	waarin	ze	
is	afgebeeld,	op	dat	moment	nog	ongehuwd.	
Het	schilderij	dateert	van	na	haar	intrede	in	
het	Sint-Elisabethsklooster	te	Schoonhoven	
en	van	voor	haar	huwelijk.	Aanleiding	voor	de	
bestelling	van	het	schilderij	zou	haar	gelofte	
aan	het	klooster	kunnen	zijn.	Zie	ook	Helmus	
2008a,	pp.	36-37.

54	Helmus	1991.	
55	Verhoeven	1993,	pp.	172-173.	Ook	in	de	

Haarlemse	Sint-Bavokerk	werden	mensen	
ingehuurd	om	het	hoogaltaar	te	openen	en	te	
sluiten.	Zie	Van	Regteren	Altena	1974,	p.	127.		
De	componist	Guillaume	Dufay	(ca.	1400-1474)	
heeft	in	zijn	testament	uitvoerige	richtlijnen	
opgenomen	over	de	door	hem	gewenste	gang	
van	zaken	rond	zijn	overlijden	en	begrafenis	
en	het	gebruik	van	de	kapel	van	de	heilige	
Stefanus	in	de	kathedraal	van	Kamerijk,	
waar	hij	vanaf	1436	kanunnik	was	en	waar	

zijn	laatste	rustplaats	was	voorzien.	Helaas	
ontbreekt	een	verwijzing	naar	het	gebruik	van	
het	altaarstuk.	Sadie	1980,	deel	5,	pp.	674-687.	
Zie	voor	het	testament	Houdoy	1880,	pp.	88-91	
en	pp.	409-414.

56	Teasdale	Smith	1959.
57	Slootmans	1964,	p.	25	en	p.	36	(noot	41).	De	el	

mat	in	Berger	op	Zoom	0,689	m.	Zie	Verhoeff	
1983,	p.10	Interessant	in	dit	verband	is	ook	
een	aannemingscontract	dat	de	kerkmeesters	
van	de	Grote	of	Sint-Laurenskerk	in	Alkmaar	
afsluiten	met	de	koster.	Een	van	zijn	taken	is	
‘die	Gordynen	van	het	Crucifix	op	en	toe	te	
halen,	als	men	des	gewoonlyk	is	te	doen.’	Zie	
Eikelenberg	1747,	pp.	95-96.	

58	Zie	ook	Braun	1993	(19241),	deel	2,	pp.	355-357,	
en	Ehresmann	1982.	

59	Aldus	de	tekst	van	het	contract	tussen	het	
Haarlemse	Drapeniersgilde	en	Maerten	van	
Heemskerck	van	4	januari	1546.	Bijlage	4,	
pp.	350-403,	nr.	54	en	bijlage	10,	p.	425.	Zie	
ook	het	verzoekschrift	van	Jacob	Huijser	
van	19	november	1587,	waarin	het	door	hem	
vervaardigde	altaarstuk	voor	het	hoogaltaar	
in	de	Moederkerk	van	Roermond	wordt	
beschreven	als	‘die	selvighe	taeffel	[die]	een	
ewighe	memorie	ende	chyeraet	der	kercken	
solde	wesen’.	Obreen	1877/78-1888/90,	deel	1	
(1877/78),	p.	122.	

60	Zie	hoofdstuk	3,	pp.	103-104.	
61	Montias	1990,	pp.	59-74,	en	Van	der	Woude	
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