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Hoofdstuk	2	

Contracten met schilders en 
beeldsnijders

Uit het voorgaande is gebleken dat er in de Noordelijke Nederlanden rond het midden 
van de zestiende eeuw tussen de 8500 en 9500 altaren moeten zijn geweest. Het 
grootste deel daarvan was voorzien van een altaarstuk. Dat waren vaak gecompliceerde, 
dure en spectaculaire producten, waaraan maanden, soms jaren was gewerkt, maar 
daarnaast was er ook behoefte aan eenvoudige, goedkopere exemplaren, die zelfs 
tweedehands mochten zijn. Het aanbod was dientengevolge divers en kende 
uiteenlopende prijsklassen. Kerkmeesters, kloosterlingen, gildemeesters en andere 
potentiële klanten konden afhankelijk van de eisen en beschikbare financiën een 
altaarstuk in opdracht laten vervaardigen, maar ook een voor de anonieme markt 
geproduceerd exemplaar kopen. Ook was het mogelijk een ambachtsman met een 
vast dienstverband de opdracht te geven een altaarstuk te produceren. In alle drie de 
gevallen was het raadzaam een contract af te sluiten. Het meest expliciet is het 
aannemingscontract, waarin de vervaardiging van een kunstwerk tegen stukloon werd 
vastgelegd. Een schilder met een arbeidscontract voerde allerhande, vaak niet nader 
omschreven werkzaamheden voor de opdrachtgever uit, en het koopcontract werd 
opgemaakt om de randvoorwaarden van de aankoop van een specifiek, al gemaakt 
kunstwerk in goede banen te leiden. Het opstellen van een juridisch correct contract 
was voor beide partijen de beste methode om zich in te dekken tegen wanprestatie van 
de tegenpartij. Uit diverse processtukken blijkt dat opdrachtgevers, maar ook schilders, 
nu eenmaal lang niet altijd de veelal mondeling gemaakte afspraken nakwamen. 
 Karel van mander tekende in 1604 in zijn Schilder-boeck de anekdote op over Gillis 
mostaert (1520/40-1598), die een truc uithaalde om de aandacht van de rechterlijke 
macht te trekken toen hij niet naar behoren door zijn Spaanse opdrachtgever werd 
betaald. mostaert nam het voltooide schilderij opnieuw ter hand, bedekte de voorstelling 
van maria met lijmwit en schilderde de heilige maagd vervolgens opnieuw, maar nu 
‘lichtveerdigh als een hoere’.1 Toen de Spanjaard het schilderij, dat achterstevoren op 
de ezel stond, omdraaide en de blasfemische voorstelling zag, raakte hij buiten zinnen 
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en alarmeerde de markgraaf. Op het moment dat de twee heren op hoge poten verhaal 
kwamen halen, had mostaert de overschildering alweer verwijderd. Hij kon nu, in aan-
wezigheid van de schuldige, zijn beklag doen bij de aangewezen persoon. Als de twee 
partijen een aannemingscontract hadden afgesloten, waarin de prijs in- of exclusief de 
onkosten en de betalingstermijnen waren vastgelegd, had mostaert geen kunstgrepen 
hoeven uithalen om zijn opdrachtgever tot betaling te dwingen. Schilders reclameren in 
contemporaine processtukken, met verwijzing naar het afgesloten contract, meer dan 
eens tegen wanbetaling van de opdrachtgever. Anderzijds was voor de opdrachtgever een 
te late levering een belangrijke beweegreden om naar de schout te stappen. Onvoldoende 
kwaliteit van het geleverde werk komt eveneens regelmatig in de processtukken voor.2 

Het kunstenaarscontract als juridisch document

In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term contract alleen toegepast als er sprake 
is van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. In het juridisch jargon echter, wordt 
met een contract elke overeenkomst bedoeld die een verbintenis in het leven roept. De 
contracten die in deze studie worden behandeld, zouden nu obligatoire overeenkomsten 
worden genoemd. Ze zijn er namelijk op gericht een obligatio (wederzijdse verplichting) 
in het leven te roepen. De inhoud van de overeenkomst wordt voor een belangrijk 
deel bepaald door de afspraken die de partijen gezamenlijk maken. Ook de aard van 
de overeenkomst, de gewoonte, de redelijkheid en billijkheid en eventueel door de 
wetgever gestelde regels zijn daarop van invloed. Tegenwoordig bestaat er in beginsel 
contractvrijheid. Dat betekent dat elke mondelinge of schriftelijke afspraak die erop is 
gericht een verbintenis aan te gaan, in rechte bindend is, mits die afspraak aan de 
algemene geldigheidsvereisten voldoet. In principe kan dus aan een overeenkomst 
elke gewenste inhoud worden gegeven en is men niet gebonden aan bepaalde 
vormvereisten. De wilsovereenstemming (consensus) tussen de partijen is voldoende 
om de overeenkomst te doen ontstaan. Dit beginsel van contractvrijheid werd pas 
tegen het einde van de zestiende eeuw in de Nederlanden aanvaard. Dat betekent dat 
vóór die tijd de wilsverklaring voor het doen ontstaan van de overeenkomst gepaard 
moest gaan van een formele handeling. Of er inderdaad ook overeenstemming was in 
de wederzijdse wilsverklaringen, of anders gezegd, of men hetzelfde doel voor ogen 
had bij de afsluiting van het contract, was feitelijk van minder belang. Het was de 
vorm die bond. Dat de partijen uiteraard wel met oprechte bedoelingen het contract 
aangingen, blijkt uit formele slotwendingen als ‘alle dyng sonder ennige lyst’.3 
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Godspenning	en	wijnkoop

Het verbintenissenrecht is sterk beïnvloed door het Romeinse recht en de 
aannemingscontracten uit de vijftiende en zestiende eeuw bevatten dan ook 
overblijfselen die direct zijn terug te voeren tot deze periode in de rechtsgeschiedenis. 
Zowel van het zogenaamde formele, als van het reële contract zijn elementen 
terug te vinden. Het kenmerk van het formele contract, het oudste van de twee, is 
dat de wilsverklaring gepaard gaat met bepaalde formele gedragingen. Dit kan het 
uitspreken van vaste formules zijn, het verrichten van voorgeschreven handelingen, 
of het overgeven van symbolische voorwerpen. Een contract wordt reëel genoemd, 
als voor het doen ontstaan van de verbintenis de overgave van een zaak (het Latijnse 
res) nodig is, die het voorwerp uitmaakt van de verbintenis. Dit is het geval bij een 
koopcontract.4 

Bij een aannemingscontract ontstaat een verdragsverhouding, als de opdrachtgever 
aan de ambachtsman een aanbetaling doet, of het materiaal overhandigt dat deze 
moet bewerken. Omdat de ambachtsman in de hier behandelde contracten meestal 
zelf voor het materiaal zorgt, wordt soms aan de overeenkomst op symbolische 
wijze het karakter van een reëel verdrag verleend. Dit gebeurt door het geven van 
de godspenning en/of de wijnkoop. Het eerste komt in de praktijk neer op het 
overhandigen van een klein geldbedrag, met het doel de rechtszaak op symbolische 
wijze te bevestigen of te bekrachtigen.5 De penning, die is afgeleid van de arrha, de 
aanbetaling, wordt gewoonlijk aan de armen, aan de kerk of soms aan de getuigen 
gegeven. Hieraan ontleent hij ook zijn Nederlandse naam: een penning voor God 
gegeven, voor weldaden bestemd. Door en op het ogenblik van het geven en het 
aannemen van de godspenning komt de overeenkomst tot stand. Ook de wijnkoop is 
afgeleid van de arrha.6 Als bewijs van een gesloten overeenkomst en ter bekrachtiging 
ervan wordt door de contractspartijen en de getuigen, in dat geval wijnkoopslieden 
genoemd, op kosten van de opdrachtgever wijn of ook wel bier gedronken. Deze 
bindingsvormen, het geven van de godspenning of de wijnkoop (ook wel lijfkoop 
genoemd), hebben in de loop der tijd steeds meer de functie van versterkingsmiddel 
of bewijsmiddel van de overeenkomst gekregen. 
 Het is niet altijd mogelijk te achterhalen of er bij de afsluiting van het contract 
sprake is geweest van het geven van een godspenning of van wijnkoop. Een enkele 
keer wordt de godspenning vermeld en worden de wijnkoopslieden bij naam in het 
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contract genoemd, maar soms blijkt ook uit de rekeningen dat er wijn of bier is 
gedronken tijdens het afsluiten van het contract. Het bedrag dat bestemd was voor 
de wijnkoop, fungeerde als er niet werd gedronken als een soort handgeld. De kosten 
van de godspenning en de wijnkoop worden in de gevallen die we kennen, via een 
verdeelsleutel die van tevoren is afgesproken door de partijen verrekend.7

Schepenen

Pas vanaf de zestiende eeuw werd het in de Nederlanden gebruikelijk om een akte op 
te laten maken door een notaris. Tot die tijd werden contracten veelal opgemaakt ten 
overstaan van schepenen.8 Zij hadden een toezichthoudende rol en fungeerden min 
of meer als getuigen. Vooral transacties met onroerende goederen, maar ook andere 
particuliere zaken werden onder hun toeziend oog geregeld. Er is hier sprake van 
vrijwillige rechtspleging, met als groot voordeel voor de partijen het recht van parate 
executie, dat wil zeggen het recht van onmiddellijke uitvoering van een vonnis na 
ingebrekestelling. Veel schepenen hebben registers bijgehouden waarin contracten 
volledig of in een samenvatting, een zogenaamde minuut, zijn opgetekend. De 
partijen kregen ieder een chirograaf of een brief met zegels uitgereikt, waarin de 
volledige tekst stond opgetekend. De meeste contracten uit de Zuidelijke Nederlanden 
zijn overgeleverd via deze schepenregisters (afb. 19).9 Aannemingscontracten komen 
in de Noordelijke Nederlanden veel minder vaak in de schepenbrieven voor, maar er 
zijn wel voorbeelden bekend.10 
 In de keuren van Gorinchem bijvoorbeeld, staat al in de veertiende eeuw dat  
‘men geen voorwaarden nog gelofte [mag] maken, die vast en gestade zijn zullen of 
mogen, men maakt ze voor Schepenen tot Gorinchem’.11 Dus beloofden op 18 juni 
1496 Jan de Sager, Jan van Santen en Arend Arendsz voor schepenen dat zij vóór 
Pasen een stam van Jesse zouden snijden voor onder het altaarstuk dat op het 
Onze-Lieve-Vrouwe-altaar stond.12 Wie de kosten droeg van het opmaken van de 
akte voor schepenen en het inschrijven ervan, is onbekend. 

In plaats van schepenen konden ook anderen, zoals de al genoemde wijnkoopslieden, 
fungeren als getuigen bij het opmaken van een contract. Hun namen worden, als 
het contract op schrift staat, aan het slot van de akte vermeld. Een uitzonderlijk 
voorbeeld is het document waaruit blijkt dat Gijsbert Willemsz Raet in 1507 bij 
mondelinge overeenkomst de ‘taeffel’ (het altaarstuk) voor zijn kapel bestelde bij de 



Afb. 19) Contract opgemaakt op 14 oktober 1434 tussen 
Saladijn de Stoevere en Willem de Busoen. Stadsarchief Gent, 
Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301, nr. 33, 
fol. 22 verso 
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Afb. 20) Contract opgemaakt op 1 september 1567 tussen Peter 
Jansz en de kerkmeesters van de Oude Kerk in Amsterdam voor 
het maken van een orgel. Het Utrechts Archief, Utrecht, Archief 
familie Huydecoper, nr. 293
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Delftse schilder Timon Henricx, die voor zijn werk 32 pond Vlaams ontving.13 Bij de 
verstrekking van de opdracht waren vijf getuigen aanwezig. Raet noteerde hun namen 
bovenaan het papier, waarop hij later ook zijn betalingen aan de schilder vermeldde. 
Aanwezig waren Piet Daemsz de onderpastoor van de Sint-Janskerk te Gouda, Philips 
de metselaar, Pouwels de steenhouwer, broeder Cornelis, de Goudse glazenmaker, en 
Claes Willems de borduurwerker. De Jeruzalemkapel in Gouda, waarvoor het schilderij 
bestemd was, had Raet in 1498 gesticht en werd door hem in de daaropvolgende 
jaren ingericht en gestoffeerd.14 Waarschijnlijk waren de getuigen, afgezien van de 
onderpastoor, tevens de ambachtslieden die bij de bouw en de stoffering van de kapel 
waren betrokken.

Chirograaf

Contracten op schrift kennen we vooral uit schepenregisters, maar ook uit kerkboeken, 
rekeningenboeken, uit dossiers die bijvoorbeeld zijn samengesteld om een erfenis af 
te handelen, uit losse aantekeningen of uit veel later gedateerde afschriften. Om 
vervalsing te voorkomen hebben de op losse stukken papier geschreven contracten 
veelal de vorm van een chirograaf.15 De cedel is dan in zijn geheel twee of drie keer 
onder elkaar opgeschreven. Tussen de van woord tot woord gelijkluidende versies 
noteerde men letters in alfabetische volgorde of bepaalde woorden, zoals MARIA. Dwars 
door de letters of woorden heen werden de documenten losgesneden: ‘ende om 
deze voersz. voerwerden gheen ghescheel coemen en zoude, zoe zijnder twe cedullen 
ghescreven, die een ghelijck den anderen van woerde te woerde, ende gesneden die 
een wt den anderen als duer A B C’ staat in het contract met Anthonis Jansz van der 
Goude uit 1497.16 Soms werden de documenten zodanig uit elkaar gesneden dat een 
zogenaamde carta indentata ontstond, een akte met een gekartelde of gegolfde rand. 
De contractspartijen beschikten ieder over een eigen akte en als er een derde exemplaar 
was, werd deze in het kerk- of stadsarchief bewaard. De chirograaf was bedoeld om 
bedrog te voorkomen. Als één van de partijen zou knoeien met het contract, hetzij 
door er wijzigingen in aan te brengen, hetzij door een nieuw contract te maken met 
andere voorwaarden, dan zou de falsificatie bij het tegen elkaar aanleggen van de 
losgesneden documenten ogenblikkelijk aan het licht komen. Een voorbeeld is het 
contract dat op 1 september 1567 werd afgesloten door de kerkmeesters van de Oude 
Kerk in Amsterdam in verband met de bestelling van een nieuw orgel. Beide cedels 
zijn bewaard gebleven (afb. 20). Een ander mooi voorbeeld van een bewaard gebleven 
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Afb. 21) Contract opgemaakt op 20 augustus 1516 tussen meester 
Mabrij en de kerkmeesters van de Sint Jan te Den Bosch voor 
het snijden van een Marianum. Kerkarchief Sint Jan, Den Bosch, 
inv. nr. 1152

chirograaf met een gekartelde rand is de akte die op 20 augustus 1516 werd opgemaakt 
tussen de kerkmeesters van de Sint Jan te Den Bosch en meester mabrij met daarin de 
voorwaarden voor het snijden van een marianum. Het document is aan de onderzijde 
doorsneden door vier versierde letters die samen het woord ANNO vormen (afb. 21).17 
Elf van de mij bekende Noord- en Zuid-Nederlandse aannemingscontracten en één 
koopcontract hebben de vorm van een chirograaf.18 Dat betekent niet dat al deze 
chirografen ook bewaard zijn gebleven. Soms blijkt bijvoorbeeld uit de schepenbrief 
dat de akte die aan de partijen werd uitgereikt, de vorm had van een chirograaf. 

De chirograaf was slechts één van de middelen om een contract vast en bestendig te 
doen zijn. Bij het opmaken van een overeenkomst ontstond vaak een opeenstapeling 
van vormen en formaliteiten. Het contract was bijvoorbeeld een chirograaf, waarvan 
de inhoud was bekrachtigd door het geven van een godspenning en bovendien 
opgemaakt voor getuigen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke accumulatie de 
bewijskracht alleen maar kon verhogen.

De contractspartijen

In alle contracten vinden we de namen van de contractspartijen: de opdrachtgever of 
zijn zaakwaarnemer en de ambachtsman die de verantwoording voor de uitvoering 
van de opdracht op zich neemt, maar die, als het productie tegen stukloon betreft, 
niet per se de uitvoerder hoeft te zijn. Ook de aannemer kon het afsluiten en 
ondertekenen van het contract overlaten aan een zaakwaarnemer, die dan tevens 
borg stond voor de uitvoering van de opdracht. 

De	opdrachtgever

Uit de 66 bestudeerde aannemingscontracten die de opdracht tot het vervaardigen, 
beschilderen of snijden van een altaarstuk vastleggen, blijkt dat opdrachtgevers veelal 
uit hoofde van een bepaalde functie het contract afsluiten. Dat geldt eveneens voor 
twee van de vier arbeidscontracten en drie van de vier bewaard gebleven koopcontracten. 
De kerkmeesters, die het stadsbestuur vertegenwoordigen en verantwoordelijk zijn 
voor de inrichting van de kerk, zijn in 27 aannemingscontracten en twee koopcontracten 
contractspartij.19 Achttien aannemingscontracten en één koopcontract worden 
afgesloten met leden van ambachtsgilden of religieuze broederschappen.20 Bij tien 
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aannemingscontracten, twee arbeidscontracten en één koopcontract is de 
contractspartij een kapelaan, een pastoor en tevens procureur van een abdij, een 
abdis of een andere geestelijke.21 Zes aannemingscontracten worden gesloten door 
heren die zijn aangewezen als uitvoerders van een testament en vier keer fungeren 
vertegenwoordigers van de opdrachtgever als contractspartij.22 Het zijn dus vooral 
kerken (kerkmeesters), kloostergemeenschappen, ambachtsgilden en religieuze 
broederschappen die hun opdrachten op schrift lieten vastleggen. Contracten met 
particuliere opdrachtgevers zijn nauwelijks bewaard gebleven. 23 Toch betekent dit 
geenszins dat deze groep een kleine rol zou hebben gespeeld in het opdrachtencircuit.24 
Het is zelfs zo dat de meest spectaculaire altaarstukken die we nu nog kennen, door 
particulieren zijn besteld. Joos Vijd en Elisabeth Borluut bestelden Het Lam Godsretabel 
(voltooid in 1432) bij Hubert en Jan van Eyck (1380/1400-1441) en ook de Madonna 
met kanunnik Joris van der Paele (1434-1436) van Jan van Eyck en Het Portinari altaarstuk 
van Hugo van der Goes (ca. 1476) waren, net als het drieluik met Het laatste oordeel 
van Lucas van Leyden (1526-1527) private opdrachten.

In zijn studie over de Europese portretschilderkunst van de veertiende tot en met 
de zestiende eeuw stelt Lorne Campbell dat de particuliere opdrachtgever en de 
kunstenaar bij het schilderen van een portret een zo nauw contact hadden, dat zij het 
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Afb. 22) Dirck Barendsz,	Drieluik	met de	aanbidding	van	de	
herders (middenpaneel), Het	sterfbed	van	Maria	(linkerluik) 
en De	hemelvaart	van	Maria	(rechterluik), ca. 1565. Paneel, 
250 x 218 cm (middenpaneel); 249 x 91 cm (zijluiken).  
MuseumgoudA, Gouda 

niet nodig vonden geld te spenderen aan een rechtsgeldig en bindend document.25 
Zuinigheid kan misschien bij kleine projecten een overweging zijn geweest om van een 
schriftelijk contract af te zien, maar bij belangrijke grote opdrachten is dat nauwelijks 
voorstelbaar. De hoeveelheid geld die met het werk was gemoeid, was dermate groot, 
dat een bedrag voor het opmaken van een contract ten overstaan van schepenen 
op de totale begroting te verwaarlozen was. De reden dat bij een privé-opdracht, 
voor een altaarstuk of een portret bijvoorbeeld, doorgaans een mondeling contract 
voldeed, moet worden verklaard uit het feit dat in dat geval geen verantwoording aan 
derden hoefde te worden afgelegd. Indien de opdrachtgever in functie was, dus niet 
als privé-persoon handelde, en hij ook niet de stichter of financier van de opdracht 
was, was hij rekenplichtig. Hij moest verantwoording kunnen afleggen over het 
gevoerde financieel beheer en de gedane uitgaven, en had hiertoe een geschreven 
en gedocumenteerde administratie voor de boekhouding nodig. Het vastleggen van 
de opdracht in een schriftelijk contract, liefst opgemaakt voor getuigen, was dan een 
vereiste. 
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Afb. 23) Dirck Barendsz, De	annunciatie	(buitenzijden van de 
zijluiken van het Drieluik	met	de	aanbidding	van	de	herders), 
ca. 1565. Paneel, 249 x 91 cm (per luik). MuseumgoudA, Gouda

De	aannemer

In steden met een ambachtsgilde was de aannemer van de opdracht altijd een 
(meester-)ambachtsman, die verplicht lid was van het gilde. Knechten, gezellen noch 
leerlingen waren gerechtigd een aannemingscontract met een opdrachtgever af te 
sluiten.26 Lidmaatschap bij het gilde vereiste poorterschap (officieel burgerschap van 
een stad, automatisch verkregen door geboorte in die stad of, indien van buiten 
afkomstig, verkregen door koop) en meesterschap, bemachtigd na de door het gilde 
vastgestelde verplichte leertijd, variërend van twee tot drie jaar.27 Anders dan vaak 
wordt aangenomen, is in geen enkele gildekeur van vóór de Reformatie voor schilders 
de verplichting van het maken van een meesterstuk opgenomen.28 Als men aan de 
eisen voldeed, was men na betaling van een vaste jaarlijkse bijdrage aan de gildekas 
verzekerd van het lidmaatschap. 
 Het gildelidmaatschap was alleen verplicht voor wereldlijke burgers. Geestelijken 
hoefden niet bij te dragen aan de gildekas (door betaling van gildecontributies, 
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Afb. 24) Pieter Pourbus, De	doop	van	de	heilige	Hubertus	
of	Eustachius, vóór 1572. Paneel, 131,5 x 129,6 cm. 
MuseumgoudA, Gouda

leerlingenbijdragen e.d.) en, misschien nog wel belangrijker, zich te onderwerpen aan 
de knellende bepalingen die in de keuren waren vastgelegd. Alleen het Utrechtse 
Zadelaarsgilde, een groot verzamelgilde waartoe tot 1611 ook de schilders behoorden, 
maakte hierop in de ordonnantie van 1540 een uitzondering.29 In artikel 22 staat dat 
ook geestelijken verplicht waren zich te onderwerpen aan de reglementen, die tal 
van eisen, beperkingen en kosten met zich meebrachten. Het lijkt een bepaling die 
rechtstreeks tegen kanunnik Jan van Scorel (1495-1562) was gericht, wiens Utrechtse 
werkplaats op dat moment tot grote ergernis van zijn collega’s op volle toeren draaide.30 
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De rechten en plichten van de gildeleden waren omschreven in de keuren, die werden 
vastgesteld door de stadsregering. Feitelijk ging het om een reeks rechtsbevoegdheden 
waarvan het toezicht op de naleving ervan was gedelegeerd aan het gildebestuur. De 
reglementen waren erop gericht vreemdelingen het uitoefenen van het ambacht in 
de stad onmogelijk te maken, waardoor de monopoliepositie van de inwonende 
ambachtslieden werd beschermd. Dat een gildebestuur hier ondanks alle voorzorgs-
maatregelen in de praktijk lang niet altijd in slaagde, blijkt uit de situatie in Gouda en 
Delft, steden die rond 1500 de grootste bevolking van Holland kenden. 

Gouda 
Het Goudse Sint-Lucasgilde kreeg op 31 januari 1487 van het stadsbestuur een eigen 
keur. Schilders, glazenmakers, beeldsnijders, plaatdrukkers en borduurwerkers waren 
hierin verenigd. Op 14 september van hetzelfde jaar kreeg dit gilde van de pastoor van 
de Sint-Janskerk toestemming om tevens als kerkelijke broederschap verder te gaan 
en een eigen altaar op te richten. G.J. Hoogewerff en J. Schouten meenden, overigens 
zonder aanwijsbare grond, dat de ‘gewone’ schilders op dat moment geen lid waren, 
maar dat alleen de glasschilders waren opgenomen.31 Uit de Goudse gildekeur van 
18 juni 1540 blijkt dat toen in elk geval de schilders, glazenmakers, borduurwerkers, 
beeldsnijders, prentmakers en verder ‘allen den ghenen die van beelden Int plat off Int 
Ront ende mit pinselen wercken’ in het Sint-Lucasgilde waren verenigd. In het eerste 
artikel worden het verplichte poorterschap en gildelidmaatschap voorgeschreven, 
voor eenieder die enig werk in de voornoemde ambachten binnen de stad ‘aanneemt 
of een ander laat maken, in het geheim of in het openbaar’.32 En toch blijken er 
schilders van buiten Gouda in de stad aan het werk.

Hoewel een oorspronkelijke bestemming van het monumentale drieluik met De 
aanbidding van de herders van Dirck Barendsz (1534-1592) voor een altaar in Gouda 
niet met bronnen kan worden gestaafd, wordt het, vanwege de vroege herkomst, zeer 
waarschijnlijk geacht dat het voor een Goudse opdrachtgever is geschilderd (afb. 22 en 
23). Dirck Barendsz werd in Amsterdam geboren en acht van zijn kinderen werden daar 
in zijn aanwezigheid gedoopt. Hij was er in 1562 getrouwd en woonde lange tijd aan 
de Turfmarkt.33 In zijn monografie over de schilder oppert J.R.J. Judson de mogelijkheid 
dat de opdracht naar de op dat moment nog relatief onbekende Dirck Barendsz ging 
vanwege de Goudse familiebanden van Barendsz’ vrouw Agnies Floriesdr.34 Karel van 
mander beschrijft in 1604 dat hij het stuk in de kapel van het fraterhuis van de 
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Afb. 25) Pieter Pietersz, Het	martelaarschap	van	Petrus	en	Paulus	
(recto), 1569. Paneel, 258 x 179 cm. MuseumgoudA, Gouda

Afb. 26) Pieter Pietersz, De	verschijning	van	Christus	aan	het	meer	
van	Tiberias	(verso), 1569. Paneel, 258 x 179 cm. MuseumgoudA, 
Gouda

Collatiebroeders zag.35 Toen Ignatius Walvis in 1712 zijn kroniek over de stad schreef, 
bevond het zich in de regentenkamer van het Catharinagasthuis.36 Vermoedelijk is het 
drieluik oorspronkelijk afkomstig uit de Sint-Janskerk, waaruit in 1573 alle altaren 
werden verwijderd. Het heeft waarschijnlijk gestaan op het altaar van het Onze-Lieve-
Vrouwegilde, dat zich in de noordelijke zijbeuk tegen de oostelijke wand bevond.37
 Het is niet het enige altaarstuk in de Goudse Sint-Janskerk dat door een buiten-
steedse schilder werd vervaardigd. Het paneel met De doop van de heilige Hubertus of 
Eustachius werd tussen 1552 en 1572 geschilderd door Pieter Pourbus (1523/24-1584) 
(afb. 24).38 Hoewel in Gouda geboren, vestigde Pourbus zich in elk geval vóór augustus 
1543 in Brugge, waar hij veel belangrijke opdrachten kreeg en waar hij stierf. 39 Het 
altaarstuk van het Goudse gilde van de visverkopers werd geschilderd door de zoon 
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van Pieter Aertsen, de in Antwerpen geboren Pieter Pietersz (1540/41-1603) (afb. 25 
en 26). Uit een éénregelige notitie weten we dat hij de opdracht op 2 augustus 1569 
ontving.40 In dat jaar woonde hij niet meer in Amsterdam, waar Aertsen en zijn gezin 
omstreeks 1555 naartoe waren verhuisd, maar in Haarlem.41 En dan is er ook nog de 
Delftse schilder Timon Henricx, die per mondeling contract door Gijsbert Raet werd 
ingehuurd om een altaarstuk voor de Jeruzalemkapel te schilderen.42 

Delft
Ook in Delft werden belangrijke opdrachten uitgevoerd door buitensteedse schilders. 
Hoewel de oprichtingskeur van het Delftse Sint-Lucasgilde uit 1611 dateert, is uit 
verschillende bronnen bekend dat de schilders zich al veel eerder organiseerden. Op 
27 maart 1610 verklaarden ze voor een notaris dat het gilde al sinds onheuglijke tijden 
het monopolie had op de productie en verkoop en dat alleen poorters en gildeleden 
het ambacht in de stad mochten en in de toekomst zouden mogen uitoefenen.43 
De vroegste rekeningen van het Lucasgilde dateren van 1537.44
 Toch kreeg de Haagse schilder Cornelis van Scheveninck op 28 of 29 februari 
1548 de opdracht tot het beschilderen van de luiken van het grote orgel van de 
Nieuwe Kerk en aan de Utrechter Jan van Scorel werd in 1550 het grote hoogaltaar 
van dezelfde kerk aanbesteed.45 In hetzelfde jaar werd een paneel vanuit Haarlem 
overgebracht naar Delft in verband met de opdracht die de Haarlemmer maerten 
van Heemskerck had gekregen voor het beschilderen van een altaar voor het Sint-
Lucasgilde in de Nieuwe Kerk en in 1553-1554 schilderde de Antwerpenaar Frans 
Floris (1519/20-1570) de Calvarietriptiek voor het altaar van de Delftse Broederschap 
van het Heilig Kruis in de Nieuwe Kerk.46 Van mander verhaalt hoe Floris naar Delft 
kwam om de plek te bezichtigen waar het altaarstuk zou komen te staan.47 Gheerdt 
Diericxsz, poorter van Delft, leverde de panelen voor dit altaar. Op 5 juli 1553 legde 
hij ze ter goedkeuring voor aan de waardeermeesters van het Antwerpse Sint-
Lucasgilde, die het hout blijkbaar moesten keuren. Het altaarstuk van Frans Floris is 
bewaard gebleven en bevindt zich sinds 1594 in de Oberkirche in Arnstadt.48 

 Afgezien van deze opdrachten zijn er de schilderijen die het Delftse stadsbestuur 
op 24 april 1860 ter veiling bracht en die door niet-Delftenaren werden geschilderd: 
een middenluik van een retabel van de Amsterdammer Pieter Aertsen; twee volledige 
drieluiken, twee panelen en een zijluik van de Haarlemmer maerten van Heemskerck 
en een altaarstuk van de Utrechter Scorel.49 Het zijn alle stukken die oorspronkelijk 
op de altaren van de kerken in Delft stonden. 
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Aannemers van buiten de stad
Het Goudse noch het Delftse Sint-Lucasgilde slaagde er dus in hun leden te beschermen 
tegen concurrentie van buiten de stad. Dat het niet zo gecompliceerd was om de 
regels te omzeilen, blijkt uit de tekst van het contract dat de kerkmeesters van de 
Nieuwe Kerk in Delft op 28 of 29 februari 1548 sloten met Cornelis van Scheveninck. 
De opdracht behelsde het beschilderen van de deuren van het grote orgel met 
scènes uit het leven van de herdersjongen en latere koning David en een aantal 
muziekinstrumenten. In het contract is een bepaling opgenomen die betrekking heeft 
op het feit dat Van Scheveninck geen lid is van het nieuwe Delftse Sint-Lucasgilde: 
‘ende ingevalle die van S. Lucas Gilde binnen Delft, hem yet off-wonnen mit rechte 
ter cause van syn Gildegelt, sullen die Kerck-meesters hier van die helft gelden, ende 
meester Cornelis dander helft’.50 De rechtsterm ‘iemand iets afwinnen’ betekent 
een rechterlijke uitspraak (‘mit rechte’) tegen iemand verkrijgen, waarbij die persoon 
wordt veroordeeld tot verlies, of, in dit geval, betaling.51 mocht het Delftse Sint-
Lucasgilde dus van Van Scheveninck via een rechtsgeding een som geld eisen, dan 
zou die door de opdrachtgever en aannemer samen worden betaald. Op deze wijze 
konden in dit geval opdrachtgever en schilder toch met elkaar in zee gaan, ondanks 
het feit dat de schilder van buiten de stad kwam.52 
 Een andere methode was zich in te schrijven als poorter in de stad van de 
opdrachtgever en, indien aanwezig, lid te worden van het gilde in die stad. De Gentse 
beeldsnijder Ingelbrecht Crieck vestigde zich in Bergen op Zoom in verband met 
de opdracht voor het snijden van een altaarstuk voor het Onze-Lieve-Vrouwegilde. 
Het contract waarin de voorwaarden staan beschreven, dateert van 23 mei 1493 en 
op 23 augustus van hetzelfde jaar volgde zijn inschrijving als poorter.53 Een ander 
voorbeeld is de schilder Jan mostaert (1465/85-1555/56). Hij vroeg op 11 mei 1549 
de burgemeesters van zijn woonplaats Haarlem toestemming om de stad tijdelijk 
te mogen verlaten zonder het verlies van zijn burger- en gilderechten. Hij was 
van plan tot ‘Hoern te vaeren met zeker huysraet, omme aldaer te maecken in de 
parochiekercke in ’t hoeghe altaer zekere schilderijen, die hij aangenomen hadde 
te wercken’. Hij beloofde zich na de gereedkoming van het altaarstuk opnieuw in 
Haarlem te vestigen. De burgemeesters gaven hem achttien maanden de tijd om de 
opdracht in Hoorn uit te voeren en Theodorus Velius schrijft in zijn Cronyk van Hoorn 
dat het hoogaltaar in de Grote Kerk in 1549 inderdaad een nieuw altaar kreeg.54 Het 
is niet bekend of er in de zestiende eeuw al een Sint-Lucasgilde in Hoorn bestond.  
Als dat wel het geval was, zal mostaert zich daar wellicht ook hebben ingeschreven. 
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maar lang niet in alle steden en dorpen was een schildersgilde aanwezig. De 
Goudse schilder Anthonis Jansz († 1504) werd pas op 22 april 1502 poorter van het 
Zeeuwse Veere, terwijl hij er al tot twee keer toe, in 1489 en in 1497, opdrachten had 
aangenomen en ook uitgevoerd. Het is onbekend of er in die tijd in Veere al een  
Sint-Lucasgilde bestond.55 

 
Hoewel de vroegst bewaard gebleven ordonnanties van de Noord-Nederlandse gilden 
waartoe de schilders behoorden vaak van later datum dateren, blijkt een aantal 
gilden veel eerder te zijn gesticht. De vroegste stichtingen zijn die van Utrecht (1304) 
en Dordrecht (1367).56 In de vijftiende eeuw verenigden de schilders van Groningen 
(1416), Gouda (1487), Den Haag (1487) en Arnhem (1499) zich veelal met andere 
ambachtslieden.57 Van een aantal andere Noord-Nederlandse steden zijn alleen 
gegevens uit de zeventiende eeuw bekend.58 De Sint-Lucasgilden uit de Zuidelijke 
Nederlanden zijn over het geheel genomen veel ouder.59 

Arbeidscontracten en koopcontracten

Hoewel de arbeids- en koopcontracten met schilders en beeldsnijders uit de periode 
1450-1570 niet direct betrekking hebben op de vervaardiging van altaarstukken, zijn 
ze in het kader van een studie naar aannemingscontracten toch interessant om te 
behandelen. Ze completeren het overzicht van mogelijkheden om een altaarstuk 
te verwerven. Schilders en beeldsnijders werkten immers niet alleen vanuit een 
zelfstandige werkplaats, maar ook vanuit een vast dienstverband en het lijkt erop 
dat juist de altaarstukken voor de kloosters veelal door de direct aan de orde 
verbonden ambachtslieden werden vervaardigd. Ook door koop was het mogelijk 
een altaarstuk te verwerven. In arbeidscontracten wordt het jaargeld vastgelegd, 
de kost en inwoning worden geregeld, en er worden bepalingen opgenomen over 
ziekte en afwezigheid. Lang niet altijd worden de uit te voeren werkzaamheden nader 
omschreven. Het koopcontract bevat, naast de afgesproken prijs, bepalingen over het 
vervoer, de plaatsing en de levertermijn. 
 Op schrift gestelde arbeids- en koopovereenkomsten met schilders en beeldsnijders 
uit de periode vóór 1570 zijn zeer schaars. Er zijn twee arbeidscontracten bekend waarin 
de afspraken zijn vastgelegd van gezellen die bij een schilder in dienst komen (uit 
1498 en 1538) en er zijn er twee met schilders die bij een klooster komen te werken 
(uit 1512 en 1521).60 In een viertal documenten worden altaarstukken vermeld die op 
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de Antwerpse markt werden aangeboden of verkocht, of waaruit blijkt dat het Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwepand als toonzaal fungeerde voor belangstellende kopers. Het 
bekendste voorbeeld is de aankoop in oktober 1524 door de Abdij van Averbode van 
een altaarstuk van Laureys Keldermans, een beeldsnijder die regelmatig een kraam 
bezette in het Antwerpse Pand. Het koopcontract waarin de prijs en de voorwaarden 
betreffende het vervoer en de plaatsing werden geregeld, is bewaard gebleven. De 
voorstellingen noch de maker van het altaarstuk worden in het document vermeld.61 

Arbeidscontracten62

Het zijn vooral de timmerlieden, metselaars en steenhouwers geweest die binnen 
de organisatie van een bouwloods van een kerk bijvoorbeeld in een dienstverband 
werkzaam waren. Toch zijn er ook voorbeelden bekend van schilders en beeldsnijders 
die een arbeidscontract hadden afgesloten met hun werkgever.63 

Pausen, koningen en keizers 
Het meest prestigieus was een dienstbetrekking bij een paus, koning of keizer.64 
Jan van Scorel was waarschijnlijk vanaf 1522 tot diens dood in dienst bij de uit Utrecht 
afkomstige paus Adrianus VI (1459-1523). Hij voerde het beheer over de kunstschatten 
van het Belvedere in Rome, een zeer prestigieuze baan – vóór hem bekleed door 
Rafaël – die hem de kans gaf de stijl van de Italiaanse renaissance van zeer nabij te 
bestuderen. 65 De Venetiaanse gezant marino Sanuto zag de kunstenaar in de pauselijke 
appartementen aan het werk. Hij schilderde er aan twee versies van hetzelfde portret 
van de paus, waarvan de compositie was gebaseerd op het portret dat zijn illustere 
voorganger Rafaël had gemaakt van paus Julius II. Tegenwoordig zijn twaalf kopieën 
en/of varianten van het portret van Adrianus VI bekend, waarvan er vier in 
contemporaine bronnen worden vermeld als door Scorel zelf geschilderd.66 Ook Frans I 
(1494-1547), koning van Frankrijk, wilde dat Scorel bij hem in dienst kwam. maar 
hoewel hij hem probeerde over te halen ‘met beloft van groote gagien’, sloeg Scorel 
het aanbod beleefd af, omdat hij ‘geenen Hofdienst […] soeckende’ was.67 Dat deze 
belangrijke mecenas juist Scorel wilde aantrekken, is in het licht van zijn persoonlijke 
belangstelling voor en bevordering van de vormentaal van de renaissance zeer 
begrijpelijk. Dat Scorel het aanbod afsloeg, is dat eveneens. Zijn positie was vanaf 
het moment van zijn terugkeer in de Noordelijke Nederlanden zo gunstig, dat 
hofdienst eerder knellend zou zijn geweest dan stimulerend. Niet alleen Frans I liet 
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kunstenaars naar zijn hof komen. Ook bij de vele andere Europese hoven, zoals het 
Habsburgse hof van Rudolf II in Praag, waren schilders van naam voor langere tijd 
werkzaam.68 
 Hofdienst was niet alleen weggelegd voor de grote, belangrijke kunstenaars, die 
door de heersende vorst werden beloond met persoonlijke en grote giften, maar ook 
voor tal van voetvolk, onbekende en anoniem gebleven ambachtslieden die werden 
ingeschakeld voor allerhande klussen en aan het serieuze werk niet toekwamen. Deze 
kleine meesters, die niet in de eerste plaats vanwege hun verdiensten op het gebied 
van de schilderkunst werden aangetrokken, werkten tegen een dagloon – een vaste 
wedde die werd berekend naar het aantal werkdagen – of ze kregen een jaargeld. 
Voor zover bekend viel de vervaardiging van altaarstukken buiten de werkzaamheden 
van deze ambachtslieden, die min of meer als kamerknaep (varlet de chambre) waren 
aangetrokken. Zij waren, net als de kok, de pasteibakker en de kleermaker, personeel 
van het hof en functioneerden meestentijds als bedienden.69 

Het stadsbestuur
Aangezien het stadsbestuur geen altaarstukken bestelde, bestonden de taken van 
de ambachtslieden die het in dienst had, uit andersoortige opdrachten. In Leuven 
kreeg Jan Willems († 1547/48), die in 1527 Rombout van Berlaer was opgevolgd als 
stadsmeesterschilder, uiteenlopend werk te doen, zoals het ontwerpen en uitvoeren 
van ambitieuze praalwagens voor processies en het vergulden van de haan op de 
kerktoren. Naast zijn officiële functie werkte Willems voor derden. In 1543 tekende 
hij een contract met de Broederschap van Sint Kwinten voor het polychromeren en 
schilderen van een altaarstuk voor de gelijknamige kerk.70 Hij werd na zijn dood in 
1548 opgevolgd door Jan van Rillaer de Oudere (ca. 1500-1570), die dus pas relatief 
laat in zijn loopbaan tot stadsschilder werd benoemd. Van Rillaer werkte vanaf 1550 
gedurende drie jaar zes weken per jaar voor het Leuvense stadsbestuur om de wagens 
die de jaarlijkse omgang opluisterden te versieren en te onderhouden. Een verzoek 
tot loonsverhoging werd in 1553 door het stadsbestuur ingewilligd. Hij zou vanaf dat 
moment 6 rijnsgulden per jaar krijgen, wat nog niet veel is in vergelijking met wat zijn 
directe voorganger ruim 25 jaar eerder verdiende: een jaarwedde van 16 rijnsgulden 
en 4 stuivers.71 
 Schilders, ook degenen die grote faam genoten, kregen een dag-, seizoen- of 
jaarloon. Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) werd in 1435 benoemd tot 
stadsschilder van Brussel voor het leven. Hij kreeg een vast jaarsalaris, speciale 
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kleding waaraan men kon zien dat hij tot het gemeentelijk personeel behoorde en 
daarenboven waarschijnlijk nog een stukloon. Wat zijn werkzaamheden voor de stad 
waren, is door het ontbreken van de stadsrekeningen uit deze jaren niet meer te 
achterhalen. Zeker is in elk geval dat hij ook voor andere klanten bleef schilderen.72 
Een dienstverband bij een stadsbestuur betekent in geen van de genoemde 
voorbeelden exclusiviteit. Al deze schilders werkten gedurende hun dienstverband 
ook voor andere opdrachtgevers. 73 
 
Collega’s
Op 15 november 1538 verschijnt de schilder michiel Gast in Rome voor de notaris 
om samen met Laurentius van Rotterdam de inhoud van een overeenkomst te 
bekrachtigen. Het gaat om een arbeidscontract waarin de rechten en plichten 
van beide partijen worden vastgelegd. Gast gaat een jaar lang in de werkplaats 
van de Rotterdammer werken. Deze zal hem ‘al wat hy van consten heeft […] 
laeten contrefayten’.74 Deze zin is belangrijk, omdat hiermee het type werk wordt 
aangeduid dat Gast gaat verrichten. Hij is geen leerling, wordt geen hulpje, maar 
voert blijkbaar volwaardig schilderwerk uit. Het beschikbaar stellen van ‘consten’ 
duidt hier waarschijnlijk op het geven van voorbeelden om te schilderen. Dat kunnen 
getekende modellen zijn, prenten, maar ook schilderijen die voor de vrije markt 
gekopieerd moeten worden. Gast moet volgens het contract twee hele dagen per 
week voor Laurentius schilderen. Op zondagen en religieuze feestdagen mag hij in de 
werkplaats voor zichzelf werken. Laurentius betaalt Gast in natura. Hij belooft hem 
‘van cousen ende schoen’ te onderhouden, oftewel kost en inwoning te verlenen. 
Bij contractbreuk zijn beide partijen gehouden aan een boete van 35 kronen. Het 
contract gaat met terugwerkende kracht in op 1 november. Ter bekrachtiging wordt 
het document ondertekend door beide partijen en Claudius de Valle, de dienstdoende 
notaris van het gerechtshof der Rota.75

De tekst van het contract is in afschrift overgeleverd door A. Bertolotti. Deze 
archivaris heeft excerpten uit het Romeinse staatsarchief, vaak als uittreksels, 
gepubliceerd. De kunsthistoricus G.J. Hoogewerff (1884-1963), die in 1912 
promoveerde op de studie Nederlandsche schilders in Italië in de XVI e eeuw (de 
geschiedenis van het romanisme), controleerde het materiaal dat Bertolotti publiceerde 
ter plaatse, maar juist dit contract van 1538, het vroegste document dat Bertolotti 
met een bijgevoegde vertaling in het Italiaans opnam, bleek onvindbaar.76 Volgens 
de transcriptie van Bertolotti moest Gast tot drie uur in de ochtend voor Laurentius 
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werken. Hoogewerff heeft zonder verder commentaar bij de werktijden van Gast de 
aantekening gemaakt dat hij dus om 6 uur in de namiddag stopte.77 Waarschijnlijk 
ging hij uit van een verschrijving, of onjuiste transcriptie van de originele tekst. Tot 
drie uur in de morgen werken zou inderdaad vreemd zijn, omdat de werkdag over het 
algemeen werd beëindigd als het donker werd. 
 Het is niet bekend of Gast, nadat het jaar om was, bij Laurentius in dienst is 
gebleven. In 1558 wordt melding gemaakt van zijn toelating als vrijmeester tot het 
Antwerpse Sint-Lucasgilde.78 Hij moet dus voor die tijd naar huis zijn teruggekeerd. 
Hoe oud Gast was toen hij naar Rome vertrok, is onbekend, en evenmin weten we 
wanneer hij is overleden. Karel van mander maakt in 1604, in de paar regels die hij 
aan hem wijdt, geen melding van diens levensdata. Wel schrijft hij dat Gast veel 
‘ruïnen, en Room na t’ leven [schilderde], welcke dingen hy ooc veel teyckende, met 
ander zijn inventie, en teeckende zijn dingen, met een zijn marc daer op druckende’.79 
Hij schilderde blijkbaar veel Romeinse ruïnes en vistas en combineerde deze 
composities met eigen inventies, waardoor hij er zijn eigen stempel op drukte. Er is 
slechts één gemonogrammeerd schilderij van michiel Gast bekend (afb. 27).80 In een 
weids, bergachtig landschap is een stad aan een baai afgebeeld. Op de voorgrond 
bevindt zich een ruïneachtige poort, die toegang verleent tot een eveneens ruïneus 
Romeins circus. Totaal onopvallend, helemaal rechtsonder in de hoek van het paneel 
bevinden zich de Emmaüsgangers. De gehele scène is gehuld in een oranjeachtige 
avondgloed. De Emmaüsgangers is getekend ‘mG’ en gedateerd 1577. Dit jaartal 
fungeert als terminus post quem voor het sterfjaar van Gast.81 Van de Rotterdamse 
schilder Laurentius is niets met zekerheid bekend. misschien is hij identiek met de 
Laurens die vanwege een ruzie met de Utrechtse schilder Anthonie mor voorkomt in 
een Romeins document uit het voorjaar van 1550.82 
 Hoewel er geen andere arbeidscontracten bekend zijn met schilders uit de 
Nederlanden die in het buitenland bij een collega aan het werk zijn, moet het een 
gangbare praktijk zijn geweest om in de werkplaats van een collega-landgenoot te 
werken. men zoekt elkaar op, helpt elkaar en werkt samen. Karel van mander noemt 
in zijn Schilder-boeck van 1604 een aantal voorbeelden, onder wie Hendrick Cornelisz 
Vroom, die na een verblijf van een jaar in Venetië bij Valerius in milaan terechtkwam, 
volgens Van mander ‘een slecht Nederlandtsch schilder’.83

Niet alleen in het buitenland, maar ook in eigen land moeten veel ambachtslieden  
bij collega’s aan het werk zijn geweest. Daarom is het merkwaardig dat er slechts 
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één contract uit de Zuidelijke Nederlanden bekend is dat vergelijkbaar is met dat van 
michiel Gast. Het betreft een overeenkomst van 13 november 1498. Hannekin van 
den Dijke komt vier jaar in dienst bij de schilder/verluchter Gerard Horenbout (ca. 
1465- 1540/41), ‘omme te werkene van verlichte alzulc als hem Gheeraert te wercke 
gheven sal’.84 Van den Dijke krijgt kost en inwoning en mag, in tegenstelling tot Gast, 
alleen met toestemming van Horenbout eigen werk verkopen waarvan de opbrengst 
uitsluitend hemzelf ten goede komt. Zeker de helft van de totale contracttekst is 
gewijd aan boeteclausules die betrekking hebben op een mogelijk huwelijk van Van 
den Dijke waardoor Horenbout ‘zeere ghefraudeert zijn zoude’. Als hij binnen twee jaar 
trouwt, betaalt hij 6 pond Vlaams boete. Het bedrag is na drie of vier jaar verminderd 
tot 4 pond. Het is niet duidelijk of een huwelijk onwenselijk is omdat de kosten van 

Afb. 27) Michiel Gast, De	Emmaüsgangers, 1577. 
Paneel, 21,3 x 28,4 cm. Centraal Museum, Utrecht
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kost en inwoning daardoor verdubbelen, of omdat de productie van Van den Dijke 
daardoor wellicht zou afnemen. Afgesproken wordt in elk geval dat bij een voorgenomen 
huwelijk een nieuw contract zal worden afgesloten. Als Van den Dijke tijdens de duur 
van het contract vertrekt, betaalt hij eveneens een boete van 6 pond Vlaams. 

Arbeidscontract of leercontract
Hoewel in de twee hierboven besproken contracten een specifieke verwijzing naar 
onderwijs ontbreekt, worden beide overeenkomsten in de kunsthistorische literatuur 
beschouwd als leercontracten. Zo interpreteert G.J. Hoogewerff de frase in het contract 
met michiel Gast ‘al wat hy van consten heeft, dat sal hy hem laeten contrefayten’ 
alsof Laurentius zijn vakkennis ter beschikking stelt aan Gast.85 Ook Hannekin van 
den Dijke wordt in de vakliteratuur op basis van het contract ten onrechte vrijwel 
altijd een leerling genoemd.86 Uit een artikel over zeventiende-eeuwse leercontracten 
met kunstschilders, goud- en zilversmeden blijkt echter, dat in die contracten zonder 
uitzondering melding wordt gemaakt van het door de leerling te ontvangen 
onderwijs.87 In het enige leercontract dat uit de zestiende-eeuwse Nederlanden bekend 
is, wordt daar ook expliciet melding van gemaakt. Het dateert van 21 september 1502 
en is afgesloten tussen de al genoemde Gerard Horenbout en Heinric Heinricxsone.  
In duidelijke bewoordingen wordt gestipuleerd dat Horenbout ‘belooft heeft te leerne 
zulc als hij userende es, de conste van der verlichterien, ten besten dat hij Gheeraert 
zal connen’.88 De jongen krijgt kost en inwoning en betaalt leergeld. Een boetebeding 
moet voorkomen dat de leerling zijn meester voortijdig, dat is in dit geval binnen de 
vastgestelde vier jaar, zal verlaten. Ook in de zeventiende-eeuwse leercontracten 
worden bedingen opgenomen over het voortijdig verlaten van de meester door de 
leerling. Verwacht wordt immers dat de jongen naarmate de tijd verstrijkt steeds meer 
zal kunnen bijdragen aan de productie van de werkplaats.89 De contracttermijn en de 
boeteclausules met betrekking tot een huwelijk en dus contractbeëindiging wijzen bij 
Van den Dijke eveneens op een toename van zijn productiviteit in de werkplaats van 
Horenbout. Wellicht was hij niet als leerling, die nog onderwijs genoot, maar als min 
of meer ervaren gezel werkzaam. In het kader van de ambachtsgilden duidt de term 
‘gezel’ op iemand die, hoewel hij geen leerknecht of leerjongen meer is, nog niet tot de 
rang van meester of baas is opgeklommen.90 De term ‘knecht’ wordt in de zestiende 
eeuw synoniem gebruikt voor jongeling of jonge man en meer specifiek voor een 
persoon die in dienst van een meester, baas of patroon werkzaamheden in een zeker 
vak verricht.91 
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Kloosters
De positie van Gast en Van den Dijke is het best vergelijkbaar met schilders die in 
dienst traden van een klooster. Daarvan zijn twee voorbeelden bekend, die beide 
dateren uit de zestiende eeuw. In het ene geval gaat het om een contract dat de 
abdij van Egmond afsloot en in het andere om een overeenkomst tussen de Abdij van 
Averbode en een schilder uit Leuven. 
 Toen Jan Joosten uit Hillegom drie jaar in de abdij van Egmond aan het werk was, 
kreeg hij een arbeidscontract.92 Het was 6 augustus 1512 toen hij formeel in dienst 
kwam bij het klooster tegen een jaarloon van 2 pond Vlaams.93 Dit bedrag was 
bestemd voor kleding en dergelijke; kost en inwoning waren voor rekening van de 
abdij. De schilder gebruikte zijn maaltijden gezamenlijk met de lekenbroeders in de 
refter en bediende mee aan de tafels, wat blijkbaar, zoals letterlijk in het contract 
staat beschreven, in die tijd usance was.94 Als hij ziek was, kreeg hij geen loon maar 
werd er wel voor hem gezorgd. De overeenkomst was kennelijk voor beide partijen 
bevredigend, want 14 jaar later – Joosten was inmiddels 51 jaar oud –  woonde en 
werkte hij nog altijd in dezelfde abdij.95 In de boeken komt zijn naam voor onder de 
kostenpost ‘pro familia’, de rubriek waarin de bedragen worden vermeld die 
betrekking hebben op het inwonend dienstpersoneel.96 
 In Averbode moest de Leuvense schilder Anthonis van Huldenberge eerst zes 
weken op proef komen.97 Volgens het contract van 25 juni 1521, waarin de voorwaarden 
voor zijn proeftijd werden vastgelegd, ontving hij gedurende deze periode naast logies, 
spijs en drank, 1 stoter loon (2½ stuiver) per dag. Hij legde zijn proeftijd met succes af 
en kreeg op 1 oktober 1521 een jaarcontract. Afgesproken werd dat hij gedurende zijn 
diensttijd ook buiten het klooster opdrachten mocht aannemen, mits hij de verloren 
werktijd inhaalde. Hetzelfde gold voor perioden van ziekte. Elk oponthoud, van welke 
aard dan ook, moest worden gecompenseerd met extra werkdagen. In tegenstelling 
tot de schilder Joosten, die mocht aanzitten bij de broeders, moest Van Huldenberge 
op zijn kamer eten. Wel werd er van hem verwacht dat hij, als dat nodig was, 
meebediende aan de tafels in de refter. Zijn jaarloon bedroeg 15 rijnsgulden plus, naar 
keuze, een tabberd of 5 rijnsgulden bovenop zijn honorarium.98 
 
De verdiensten
meer gegevens van jaarlonen van schilders zijn er niet. Het is wel mogelijk het 
jaarloon om te rekenen naar een dagloon en dat bedrag vervolgens naast daglonen 
te leggen van schilders en werklieden die in een ander ambacht werkzaam waren. Bij 
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de hoogte van het dagloon werd overigens in een aantal gevallen een onderscheid 
gemaakt tussen zomer- en winterloon. Omdat het op zomerdagen langer licht 
bleef dan in de winter, waren de werkdagen langer, en lag het loon dus hoger. De 
winterperiode duurde gemiddeld 3½, de zomerperiode 8½ maand.99 Soms werden 
ook nog herfst- en lentelonen onderscheiden, die wat hoogte betreft tussen het 
zomer- en het winterloon in lagen.100 

De daglonen van de zestiende-eeuwse schilders die Van mander noemt, zijn die van 
de grote(re) meesters. Joachim Beuckelaer (1520/40-1573/74) schilderde voor een 
daghuur van 1 gulden of 1 daalder (1½ gulden) de kleding in de portretten van zijn 
collega Anthonie mor. Van mander vond dit veel te weinig en betreurde het dat ‘sulck 
man […] wrocht voor so cleen verdienst oft loon’, want door ‘eygen cleen houden 
oft anders [was hij] soo weynigh in achtinghe’.101 De Vlaamse landschapschilder 
Cornelis molenaer (1530/50-1589), die veel minder beroemd was, kreeg voor een dag 
werken hetzelfde bedrag.102 molenaer, die voor het inschilderen van een achtergrond 
7 stuivers kreeg, was volgens Van mander in staat om in die ene dag een mooi groot 
landschap te schilderen. De daghuur die Frans Floris (1519/20-1570) ontving als hij 
wel eens voor zijn leerlingen werkte, was vele malen groter. Hij ontving 18 of 20 
gulden van 20 stuivers, terwijl zijn werkdag voor die tijd kort was. Hij begon om negen 
uur in plaats van om vijf uur zoals gebruikelijk was, en hield er om zeven uur alweer 
mee op.103 Volgens Van mander kon Floris echter in korte tijd veel presteren en vroeg 
Beuckelaer echt veel te weinig. 

Uit het onderstaande, chronologisch geordende overzicht blijkt dat de lonen van 
de kleinere meesters heel veel lager waren. In 1440 kreeg Arnold van Vorspoele in 
Leuven een dagloon van 4 stuivers. Acht schilders kregen in dezelfde stad in 1468 
bij de voorbereiding van de huwelijksfeesten van Karel de Stoute en margaretha van 
York (1446-1503) 10 stuivers per dag, terwijl drie anderen, onder wie een verluchter, 
7 stuivers ontvingen.104 Bij diezelfde gelegenheid kreeg Daniel de Rijke 23 schellingen 
per dag; zijn drie ‘compagnons’ of ‘cnapen’ kregen respectievelijk een dagloon van 
8, 6 en 4 schellingen. Jean Gygart van Doornik, een ‘compagnon’ die voor zichzelf 
werkte, ontving in 1468 in Brugge 10 schellingen per dag.105 Een ‘compagnon’ 
had dezelfde status als een ‘cnaap’.106 Een van de best betaalde vaklieden van de 
Utrechtse Domfabriek, de metselaar-steenhouwer Tylmanus van Tongeren, verdiende 
in het jaar 1475/76 per dag 4 stuivers in de zomer en 2 stuivers in de winter. Een 
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jaar later verdiende hij 4½ stuiver in de zomer en 2¼ stuiver in de winter.107 Rond 
1550-1551 kreeg maertyn de schilder bij de bouwloods van de Nieuwe Kerk in Delft 
een dagloon van 6 stuivers.108 Govert van Schyck kreeg voor de 78 dagen dat hij had 
geschilderd voor het Karmelietenklooster in Schoonhoven in het jaar 1569 of 1570, 
per dag 7 stuivers uitbetaald.109 De twee meester-schilders Cornelis Claesz en zijn 
zoon David Cornelisz bedongen in 1571 een dagloon van 32 stuivers. Zij schilderden, 
met medewerking van twee leerjongens (‘jongers’), in 93 dagen de zes zogenaamde 
zomermaanden (april-september) op een muur in de galerij van een grote boomgaard 
in Den Haag.110 De gegevens zijn schaars en over een grote tijdsperiode verspreid, 
maar duidelijk is wel dat het dagloon in de genoemde voorbeelden altijd boven de 
4 stuivers, en in het midden van de zestiende eeuw rond de 6 stuivers lag.111 

Als we de lonen van Joosten en Van Huldenberge, de twee schilders met een 
arbeidscontract, er ter vergelijking naast leggen, kunnen we het volgende concluderen. 
Tijdens zijn proefperiode werd met Van Huldenberge afgesproken dat hij 1 stoter per 
dag kreeg, dat is 2½ stuiver. Conform het daarna met hem afgesloten jaarcontract 
bedroeg zijn jaarloon 20 rijnsgulden, inclusief 5 voor een tabberd. Rond 1550 telde het 
jaar zo’n 250 effectieve werkdagen.112 Dat betekent dat zijn gemiddelde dagloon, als 
we ervan uitgaan dat er geen onproductieve dagen waren wegens ziekte, uitkwam op 
2¼ stuiver.113 Hij kon zijn inkomen verhogen door ook buiten het klooster te werken. 
Dat hij dat ook deed, blijkt uit een afrekening van 25 april 1522 voor de stoffering 
van een beeld van de heilige Brigitta in de kapel van Sterksel.114 Joosten mocht niet 
bijverdienen, terwijl zijn loon kleiner was. Hij verdiende gemiddeld 1,3 stuiver per dag.115
 Het dagloon van schilders zonder jaarcontract lag veel hoger, evenals dat van 
ambachtslieden die ander werk verrichtten. Een timmerman die verbonden was aan 
de Utrechtse Domfabriek, verdiende rond 1490 ’s zomers 4 stuivers en ’s winters 
3 stuivers per dag.116 Het dagloon van een houtzager die werkte voor de kerkvoogdij 
van Haarlem, bedroeg in de zomer van het jaar 1500 5 stuivers en een metselaar 
verdiende in 1504 in Leiden, als hij voor de stad werkte, eveneens 5 stuivers per dag.117 
In de stadsrekeningen van Amsterdam komt een beeldsnijder voor die in 1542 
gedurende drie dagen werkte tegen een dagloon van 2 schellingen Vlaams  
(12 stuivers).118

Hoewel het omgerekende dagloon van Joosten en Van Huldenberge veel lager was, 
is het toch de vraag of de beloning wel zo beroerd was als op het eerste gezicht lijkt. 



85

Ze werden namelijk niet voor een aantal dagen aangetrokken, maar waren jarenlang 
verzekerd van werk, en bovendien kregen zij kost en inwoning. Deze beloning in 
natura bovenop het jaarloon kwam in de zestiende eeuw neer op zo’n 75 à 80% van 
het volledige jaarloon.119 Als we het dagloon van de twee schilders overeenkomstig 
dit percentage vermeerderen, dan blijken ze een veel gunstiger inkomenspositie te 
hebben gehad dan de genoemde collega-schilder, beeldsnijder, houtzager, metselaar 
en timmerman. Als inwonend personeelslid of provenier ontvingen de schilders 
slechts een bedrag dat voldoende was om kleding en andere zaken aan te schaffen. 
Zo werd het ook min of meer door de opdrachtgevers van Joosten geformuleerd. 
Hij kreeg een jaarloon, waarmee ‘hij hem selven besorgen sal van clederen ende 
van andere dat hem van noot sal wesen’.120 De prove, in de oudste betekenis een 
dagelijkse portie spijs en drank, werd hun verschaft door het klooster.121

Van enkele andere schilders is eveneens bekend dat zij een vast dienstverband 
hadden met een klooster. Via Karel van mander weten we dat Geertgen tot Sint Jans 
(ca. 1445/50-ca. 1475) bij de Haarlemse Jansheren inwoonde, zonder dat hij was 
toegetreden tot de orde.122 Hij ontleende zijn naam aan zijn banden met het klooster. 
Het is heel goed mogelijk dat het grote drieluik dat Geertgen voor het hoogaltaar 
van de kloosterkerk van de Jansheren schilderde, deel uitmaakte van een woon- en 
werkovereenkomst. Op het altaarstuk, dat geopend een meter of zes breed was, waren 
passievoorstellingen en scènes uit het leven van Johannes de Doper te zien. Een van 
de zijluiken is bewaard gebleven; de voor- en achterzijde worden gescheiden van 
elkaar bewaard in het Kunsthistorisches museum in Wenen (afb. 14 en 15).123 Uit 
Geertgens overgebleven oeuvre weten we dat de Jansheren niet het exclusieve recht 
op zijn werk hadden, maar dat hij ook voor opdrachtgevers buiten het klooster werkte. 
 Een ander voorbeeld is Huygh Jacobsz (ca. 1460-1534/38), de vader van Lucas van 
Leyden. Hij was eveneens verbonden aan een klooster en wordt aan het begin van 
zijn loopbaan in de boeken van Hieronymusdal bij Leiden ‘Huyghe Tymans knecht’ 
genoemd, Huygh, de knecht van broeder Tymanus.124 Later wordt hij omschreven als 
‘Hugoni pictori nostro’, Hugo onze schilder. Deze betiteling duidt vermoedelijk op zijn 
status als leek met een min of meer regelmatig dienstverband met het klooster.125 
Huygh woonde niet in het kloostercomplex zelf, maar huurde tot 1480 een van de 
huizen die in het bezit waren van het klooster. De werkplaats van Hieronymusdal 
waarvan hij deel uitmaakte, voerde gedurende de gehele zestiende eeuw opdrachten 
uit voor kerkfunctionarissen en families uit heel Holland. 
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De beroemde Hugo van der Goes (1425/45-1482) ten slotte, verliet op het 
hoogtepunt van zijn loopbaan Gent, om als convers in te treden. Hij werd omstreeks 
1478 donaat van het Rode Klooster bij Brugge. Dat betekende dat hij al zijn bezittingen 
aan het klooster overdroeg, en in ruil daarvoor tot zijn dood toe werd onderhouden. 
Als lekenbroeder nam hij deel aan het religieuze leven in het klooster, maar behield 
daarnaast een grote mate van vrijheid. Uit bewaard gebleven schilderijen weten we 
dat ook Van der Goes bleef schilderen voor klanten buiten het klooster.126 Over de 
rechten en plichten van Geertgen tot Sint Jans, Huygh Jacobsz en Hugo van der Goes 
is niets bekend. 

Koopcontracten

In veel plaatsen, ook in de Noordelijke Nederlanden, werden op vaste tijdstippen 
vrije week- of jaarmarkten georganiseerd. Buiten de markten om mochten alleen 
ambachtslieden die poorter waren verkopen, maar tijdens de markten boden 
kooplieden uit alle windstreken samen met de lokale en regionale ambachtslieden 
hun koopwaar aan.127 Ze huurden een standplaats in een van de ‘panden’ of hallen, of 
zochten een andere plek in de stad. Verkopers met vergelijkbare goederen verzamelden 
zich meestal op dezelfde vaste locaties. In Brussel bijvoorbeeld verkochten de meeste 
schilders aan de ‘Steinwech’, terwijl in Leuven het gros te vinden was aan de 
Hoelstraat.128 
 Vooral in Brabant en Vlaanderen waren de markten goed georganiseerd. Brussel en 
Antwerpen waren, met mechelen, de belangrijkste productiecentra in deze periode.129 
Brussel genoot al vanaf het einde van de veertiende eeuw als kunstmarkt internationale 
bekendheid, terwijl Antwerpen zich vanaf omstreeks 1500 ontwikkelde tot een van de 
meest geavanceerde kunstmarkten in Europa. Op zichzelf was de organisatie van een 
pand voor luxe-goederen in Antwerpen niet nieuw. De kerkfabriek volgde het voorbeeld 
van de dominicanen, die in het Predikheerenpand een markt organiseerden. In het 
Onze-Lieve-Vrouwepand werden echter voor het eerst schilderijen, beelden, boeken 
en prenten verkocht in een speciaal voor dit doel opgericht gebouw, neergezet op 
grond die in bezit was van de kerk zelf. De ruimte bestond uit een door vier muren 
omsloten binnenhof met twee ingangen. Boven de noordelijke ingang hing een 
schilderij van Jacob Thonis en voor de poort aan de westzijde had men een stenen 
beeld geplaatst.130 Oorspronkelijk werd de markt in het Onze-Lieve-Vrouwepand 
slechts twee maal per jaar gehouden, maar in het tweede kwart van de zestiende eeuw 
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groeide hij uit tot een min of meer permanente verkoopplaats. Het was hét centrum 
vanwaaruit retabels over geheel Europa werden geëxporteerd. De altaarstukken die 
hier werden verhandeld, zijn terug te vinden in onder meer Duitsland, Engeland, Italië, 
Spanje en de Scandinavische landen.131 Alle ambachtslieden, ook die van buiten 
Antwerpen, mochten in het Onze-Lieve-Vrouwepand hun producten verkopen. Uit 
het onderzoek dat Ewing heeft gedaan naar de huurlijsten van het Antwerpse Pand 
blijkt dat de namen van de leidende Antwerpse schilders uit het midden van de 
zestiende eeuw, zoals Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), Jan van Hemessen 
(1490/1510-1575/95) en Frans Floris (1519/20-1570), ontbreken. Het Pand werd 
blijkbaar vooral gebruikt door ambachtslieden met een minder grote reputatie.132 
Ditzelfde zien we ook bij de schilders die vanaf 1511 in Brugge hun werk verkochten 
in het pand dat werd bestierd door het minderbroedersklooster. Hier ontbreken de 
namen van bijvoorbeeld Jan Provoost (1462-1529) en Lancelot Blondeel (1496-1561). 
Zij hadden waarschijnlijk zo’n goede marktpositie, dat zij hun koopwaar via 
tussenhandelaren of vanuit hun eigen werkplaats konden verkopen.133

De altaarstukken werden op grote schaal voor de open, anonieme markt geproduceerd, 
wat een uniformiteit in inhoud, afmetingen en vorm tot gevolg had. Jacobs 
bestudeerde ruim driehonderd uit Antwerpen en Brussel afkomstige altaarstukken 
uit de periode 1380 tot 1550, alle met een gesneden middenstuk en beschilderde 
luiken.134 Uit vergelijking bleek dat het standaardformaat van het geopende 
altaarstuk 6 voet hoog en 12 voet breed is.135 Het corpus is volgens vaste principes 
opgebouwd: een langwerpige rechthoekige kast met een verhoogd middenstuk, door 
Jacobs de ‘omgekeerde T-vorm’ genoemd, waarin drie of vijf scènes zijn verdeeld over 
één of twee horizontale rijen.136 Bijna altijd zijn cycli uit de jeugd of de passie van 
Christus, of een combinatie van deze twee uitgebeeld. Binnen de reeksen worden de 
drie belangrijkste gebeurtenissen in een vaste volgorde gepresenteerd. Bij passie-
retabels bevindt zich in het midden de kruisiging, met links ervan de kruisdraging en 
rechts de bewening. Bij geboorte-retabels is de geboorte van Christus de centrale 
voorstelling met ter weerszijden het huwelijk van maria of de annunciatie (links) en 
de aanbidding van de wijzen of de besnijdenis (rechts). Het aantal altaarstukken met 
een bijzondere iconografie bleek zo gering (circa dertig), dat Jacobs op grond hiervan 
concludeerde dat de productie voor de anonieme markt in vergelijking met het aantal 
altaarstukken dat in opdracht werd vervaardigd, enorm moet zijn geweest.137 
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Er is een aantal contracten bekend waarin altaarstukken worden vermeld die op 
de Antwerpse markt werden aangeboden of verkocht, of waaruit blijkt dat het 
Onze-Lieve-Vrouwepand als toonzaal fungeerde voor belangstellende kopers. 
Het bekendste voorbeeld is de reeds genoemde aankoop in 1524 door de Abdij 
van Averbode van een altaarstuk van Laureys Keldermans.138 De abt betaalde 
87 rijnsgulden voor een gesneden altaarstuk van 8 voet breed. Keldermans moest 
zelf het vervoer naar Averbode regelen en het altaarstuk na plaatsing op het altaar 
voorzien van pilaartjes, kapitelen en een verguld beeld. Gedurende zijn verblijf in het 
klooster genoot hij vol pension. Volgens de afrekening met de schipper arriveerde 
het retabel op 25 oktober 1524 in het klooster, tweeëneenhalve week nadat het 
contract was afgesloten. Enkele jaren later bood de abdij in hetzelfde Pand een 
retabel te koop aan. Het was een oud stenen altaarstuk dat op het Sint-Jansaltaar 
had gestaan en dat werd afgedankt.139 
 De Onze-Lieve-Vrouwebroederschap uit Den Bosch liet in 1432/33 uit Antwerpen 
een verguld retabel op zicht komen. Waarschijnlijk hadden enkele leden het stuk op 
de markt bekeken, en wilden de anderen het eerst zien alvorens er een beslissing werd 
genomen over de aankoop. De aanwezige broederschapsleden werden het niet eens. 
Ze betaalden de sjouwers en voldeden de kosten voor de opslag van het altaarstuk. 
Jan van Straatsburg moest het retabel onverrichter zake mee terugnemen naar 
Antwerpen.140 Dat het Onze-Lieve-Vrouwepand naast verkoopplaats ook fungeerde 
als expositieruimte waar potentiële kopers of opdrachtgevers van altaarstukken 
ideeën konden opdoen, blijkt uit het feit dat in 1475 opnieuw leden van de Bossche 
Illustere-Lieve-Vrouwebroederschap een reis naar Antwerpen ondernamen, ‘om een 
ander [altaarstuk] na te doen maken oft onss gelieft hadde’. Deze reis had te maken 
met de bestelling in hetzelfde jaar van het beroemde Onze-Lieve-Vrouweretabel  
van Adriaen van Wesel (1415/20-1491/95) voor de kapel.141 Ook uit het contract van 
19 september 1546, waarin de abt van Vauclair (bij Laon) bij Peeter Quintens een 
gesneden altaarstuk bestelde met geschilderde deuren, blijkt dat het Antwerpse 
Pand als toonzaal fungeerde.142 Het altaarstuk moest 16 voet hoog en 10 of 11 voet 
breed zijn, met in het midden passievoorstellingen en op de predella scènes uit het 
leven van maria. De luiken moesten worden geschilderd en verguld naar voorbeeld 
van twee luiken die de abt op de dag van de afsluiting van het contract in het Pand 
had gezien. De korte levertijd van het altaarstuk – twee maanden – duidt erop dat 
het middenstuk óf al gereed moet zijn geweest, óf werd samengesteld uit 
geprefabriceerde onderdelen.143 
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In het contract dat op 23 oktober 1504 werd gesloten tussen de Antwerpse 
Broederschap van het Heilig Kruis en de Leuvense schilder Aelbert Bouts (1451/60-
1549), zijn de bijzondere bepalingen vastgelegd van een verkoping vanuit de 
werkplaats. Het altaarstuk was bestemd voor het altaar van de broederschap in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. De schilder moest het stuk gedurende één 
jaar en zes weken in zijn werkplaats in Leuven opslaan, om het hout geheel te laten 
uitwerken. Het bedrag dat met de koop gemoeid was, 52 pond Vlaams, betaalde 
de broederschap in vijf termijnen.144 Uit Gent zijn eveneens schriftelijke bronnen 
bekend waaruit blijkt dat altaarstukken vanuit de werkplaats werden verkocht. Jan de 
Stoevere bijvoorbeeld, verklaarde in 1441 voor de schepenen van Gent, dat hij twee 
altaarstukken had verkocht aan Janne Wolden, waarvan er één al klaar was en het 
andere binnen twee maanden zou worden geleverd.145 Een ander voorbeeld is het 
gesneden en vergulde altaarstuk dat Willem Goesteline op 27 maart 1463 in de Sint-
Nicolaaskerk te Gent te koop had aangeboden en had verkocht.146 

Uit het bovenstaande blijkt dat schilders, beeldsnijders en beeldhouwers hun klanten 
op de vaste markt van het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwepand wierven of vanuit een 
werkplaats of winkel verkochten.147 Er waren er ook die met hun handelswaar langs 
de verschillende week- en jaarmarkten reisden die her en der in de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden werden gehouden. Hoewel er geen koopcontract bewaard is 
gebleven waaruit dit blijkt, valt uit mirakelverhalen af te leiden dat deze reizende 
kooplui ook onderweg hun waar sleten. Zo is er het verhaal van een beeldsnijder die 
in of na 1381 op doorreis naar de vrije jaarmarkten van Antwerpen en Brugge de nacht 
in Delft doorbracht, en de volgende dag een van zijn beelden niet meer kon verplaatsen. 
Het was een pietà waarvoor de opzichters van de in aanbouw zijnde Nieuwe Kerk 
belangstelling hadden getoond, maar die zij vanwege de hoge prijs niet konden 
betalen. Na verschillende pogingen gaf de koopman het op en verkocht hij het beeld 
alsnog voor een lagere prijs. In eerste instantie werd de pietà op het altaar geplaatst 
dat zich links van het hoogaltaar bevond, maar later werd het naar een aparte kapel 
overgebracht.148 

 Er zijn verschillende varianten van dit mirakelverhaal uit kronieken van andere 
steden bekend. In Hoorn was het een schipper die omstreeks het jaar 1426 met een 
mariabeeld aan boord op weg was naar Friesland maar de haven niet kon verlaten. 
Door hevige windstoten, storm en onweer werd het schip telkens weer op de kade 
teruggeworpen. Het noodweer werd veroorzaakt door het mariabeeld, dat twee 





Afb. 28) Bartholomäus Bruyn I, De	annunciatie, 
ca. 1512-1515. Paneel, 48,3 x 34 cm. Rheinisches Landesmuseum, 
Bonn
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inwoners van Hoorn, een molenaar en zijn vrouw, eerder in een visioen in de lucht 
hadden zien zweven. De wonderbaarlijke verschijning was de aanleiding geweest voor 
de stichting van een nieuwe kerk, waaraan nu werd gebouwd. Het wonderbeeld dat 
de schipper bij zich bleek te hebben, werd aangekocht en op het hoogaltaar van de 
nieuwgebouwde kerk geplaatst.149 Op nagenoeg identieke wijze zou de Sint-Janskerk 
te Schiedam enige tijd voor 1380 van een reizende beeldsnijder een wonderdoend 
mariabeeld hebben verworven. Ook hij was op weg naar de markt in Antwerpen en 
slaagde er niet in de haven met zijn handelswaar te verlaten.150 
 De overeenkomsten tussen de verschillende wonderverhalen zijn zo frappant, dat 
er sprake moet zijn van één legende, die werd aangepast aan de plaatselijke situatie. 
Het is hier echter niet van belang welk verhaal aan de oorsprong van de legende 
ligt en hoe de verspreiding ervan heeft plaatsgevonden. Waar het om gaat, is dat 
er kennelijk ambachtslieden of anders kooplieden waren die, op weg naar markten 
elders, Hollandse steden aandeden en daar hun koopwaar sleten. Niet alleen losse 
beelden, maar ook altaarstukken zullen van hen zijn aangekocht. 

De keuze voor een arbeidscontract, een koopcontract of een bestelling tegen stukloon 
werd door verschillende factoren bepaald. Voor het in dienst nemen van een schilder 
of beeldsnijder diende men over voldoende werk te beschikken, dat bovendien in een 
aaneengesloten periode kon worden uitgevoerd. Het aankopen van een altaarstuk 
was vaak goedkoper dan er een bestellen, en een bijkomend voordeel was dat er 
direct over kon worden beschikt. Door wat eenvoudige aanpassingen en toevoegingen 
kon er bovendien een persoonlijk tintje aan worden gegeven. Als de opdrachtgever 
echter een altaarstuk wenste met een bijzondere iconografie, een afwijkend formaat, 
of als hij furore wilde maken met een bijzonder stuk van hoge kwaliteit, dan plaatste 
hij een opdracht. 

De verschillende manieren om een altaarstuk te verwerven waren in de praktijk niet 
altijd zo duidelijk van elkaar gescheiden. Er waren tal van tussenvormen mogelijk. 
Een klant kon een bestelling plaatsen naar aanleiding van een retabel dat hij op de 
markt had gezien, of hij kocht bijvoorbeeld een kant-en-klaar stuk, waaraan hij van 
alles liet veranderen. Zo’n aankoop met nevenvoorwaarden deed de al genoemde 
abt van Averbode in 1524 in het Onze-Lieve-Vrouwepand te Antwerpen.151 Om een 
persoonlijk element toe te voegen aan een kant-en-klaar altaarstuk, kon de koper er 
het familiewapen of een portret op laten aanbrengen. Aan het einde van de vijftiende 
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eeuw waren er in Keulen zelfs altaarstukken te koop waarin de plaats voor het 
portret van de stichter was opengelaten. Pas nadat de koop was gesloten, werd de 
gewenste beeltenis op bestelling ingeschilderd.152 Er bestaan ook voorbeelden van 
kant-en-klare schilderijen, waarop lege wapenschildjes zaten die door de koper naar 
believen konden worden ingevuld. In de linkerbenedenhoek van De annunciatie van 
Bartholomäus Bruyn I (ca. 1493-1553/57) is bijvoorbeeld zo’n leeg wapenschildje te 
zien (afb. 28).153 

 Een gestandaardiseerd, kant-en-klaar gesneden middenstuk kon bovendien 
worden gecombineerd met geschilderde deuren of een predella waarop de 
stichtersportretten kwamen te staan. Ook bij geschilderde middenpanelen die 
waren geproduceerd voor de anonieme markt, werden zijpanelen besteld waarop 
de stichters zich lieten uitbeelden. Dit gebeurde achteraf door zijpanelen aan 
het middenluik toe te voegen, of er werd een drieluik aangeleverd met luiken die 
bijvoorbeeld geheel zwart waren geschilderd, of van een marmer-imitatie voorzien. 
Pieter Pourbus heeft een huisaltaartje met dergelijke zwart geschilderde binnenluikjes 
weergegeven op De annunciatie in museumgoudA (afb. 30). Pourbus kreeg zelf 
volgens een contract van 12 maart 1550 de opdracht om op twee zwart geschilderde 
deuren van een altaarstuk voorstellingen aan te brengen van de annunciatie en de 
geboorte van Christus.154 Uit de werkplaatsen van Jan van Scorel (1495-1562) en 
Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) zijn verschillende voorbeelden bekend van kant-
en-klare middenpanelen, die werden gecombineerd met in opdracht vervaardigde 
zijluiken.155 Ze zijn herkenbaar doordat de deuren een andere, vaak latere hand 
vertonen dan het middenstuk. maar ook één hand sluit prefabricatie van het 
middenpaneel niet uit. Uit technisch onderzoek is gebleken dat het drieluik met Ecce 
Homo, dat maerten van Heemskerck in 1544 voor de Dordtse familie Drenckwaerdt 
voltooide, niet als één geheel werd geconcipieerd.156 mogelijk gaat het ook hier om 
een middenpaneel uit voorraad, waarbij de stichters zijpanelen hebben laten maken 
in dezelfde werkplaats.

Opdracht per opbod

Buitengewoon uitzonderlijk was de aanbesteding van het hoogaltaar van de Onze-
Lieve-Vrouwekerk, tegenwoordig de Grote Kerk, in Harderwijk. Johan Schrassert 
verhaalt in het eerste deel van Hardervicum antiquum ofte beschrijvinge der stadt 
Harderwijck uit 1732 hoe hij het ‘Besteck‘ [van het hoogaltaar] nog [heeft] gevonden 
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op een los papier leggende in het Kercken-Boeck ter Secretarie berustende’. Het 
was volgens Schrassert één van de twintig altaren in de kerk en ‘stack in çieraad en 
kostelijckheit’ boven de andere uit.157 De opdracht, die in een document van 
9 oktober 1564 wordt beschreven, werd tijdens een openbare veiling per opbod door 
de burgemeester, schepenen en raad van de stad aan een schrijnwerker verstrekt.158 
 In de eerste alinea’s worden de voorwaarden omschreven. Het hoogaltaar moest 
worden vervaardigd van goed, droog Pruisisch wagenschot (eikenhout), naar een 
patroon dat aan de uitvoerder zou worden getoond. Het moest zo worden gemaakt 
dat het hout niet zou gaan splijten. Onpartijdige meesters zouden hun oordeel over 
de duurzaamheid uitspreken. Het altaarstuk moest worden geleverd met Pasen 
(22 april 1565); als deze datum niet werd gehaald, zou de aannemer 10 Hollandse 
gulden op zijn loon worden gekort. Borgen moesten zich garant stellen voor de 
uitvoering van het werk. Hierna volgt de verslaglegging van de veiling. Zowel geld 
als de hoeveelheid te verwerken hout werden ingezet en het was uiteindelijk Jasper 
Arensz die de opdracht binnensleepte. In een nadere afspraak werd vastgelegd dat 
meester Jasper de pijlers van het altaarstuk hoger zou maken dan 2 voet en dat 
het altaarstuk navenant dik en hoog zou zijn volgens de juiste proporties. Uit de 
rekeningen blijkt dat het patroon werd gemaakt door Cornelis Heinricksen en dat 
Henrick van Zutphen het snijwerk voor het altaarstuk vervaardigde. Een Kamper 
schilder die niet met naam wordt genoemd, zou het altaarstuk beschilderen. 
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Noten bij: Contracten met schilders  
en beeldsnijders 

		1	 Van	Mander	1604,	fol.	261.
		2	Zie	hoofdstuk	3,	pp.	145-148.
		3	Bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	62	en	bijlage	12.1,	

p.	428.	Zie	ook	bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	
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argelist’.	Zie	voor	het	verbintenissenrecht	in	de	
vijftiende	en	zestiende	eeuw,	en	het	contract	
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2,	pp.	1-45	en	pp.	80-97,	De	Blécourt	1969	
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1980,	pp.	8-9,	en	Godding	1987,	pp.	432-439	en	
pp.	451-459.	Ook	Rothenbücher	1906,	pp.	28-
45,	en	Huth	1981	(19231),	pp.	23-25,	besteden	
aandacht	aan	het	contract	als	juridisch	
document.	Zie	ook	Helmus	1990a,	pp.	473-475.	

		4	Zie	Huth	1981	(19231),	p.	24,	en	De	Blécourt	
1969,	p.	302.

		5	Hattum	en	Rooseboom	1977.
		6	Zie	ook	Beyerle	1934.
		7	Er	is	sprake	van	een	godspenning	in	bijlage	

3,	nr.	3,	p.	347,	en	bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	
6	(2/3	betaald	door	de	schilder),	22	en	29.	
Wijnkoopslieden	worden	genoemd	in	bijlage	
3,	nr.	4,	p.	349	(kosten	worden	gedeeld),	en	in	
bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	17,	22	(betaald	door	
de	opdrachtgever),	44	en	66	(1/3	betaald	door	
de	aannemer).	

		8	Wat	het	familie-	en	personenrecht	betreft	zijn	
het	vooral	testamenten,	huwelijkscontracten	
en	boedelinventarissen	die	door	de	notaris	
worden	vastgelegd.	Het	opmaken	voor	
schepenen	gebeurt	al	vanaf	de	dertiende	eeuw.	
Zie	Godding	1987,	p.	438.	

		9	Bijlage	3,	nr.	1,	p.	346	en	de	nrs.	1	en	2,	p.	348;	
bijlage	4,	pp.	350-403,	nrs.	1-5,	7,	8,	10-12,	23,	
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notaris.

10	Zie	bijvoorbeeld	bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	
54.	Het	contract	wordt	in	dit	geval	niet	voor	
schepenen	opgemaakt,	maar	wel	mede	door	
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11	 Zie	de	handvesten	van	Otto	van	Arkel	uit	
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p.	161	en	pp.	186	en	189.

12	Regionaal	Archief	Gorinchem,	Rechterlijke	
Archieven	van	Gorinchem	en	het	Land	van	
Arkel	(archiefnr.	15),	inv.	nr.	30,	fol.	83:	18	juni	
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deel	3	(1880/81),	p.	109;	de	Rotterdamse	keur	
van	1609,	artikel	1	(alleen	voor	de	glasmakers),	
in	Obreen	1877/78-1888/90,	deel	2	(1879/80),	
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32	Een	authentiek	afschrift	van	de	keur	van	
het	Goudse	Sint-Lucasgilde	van	1540	wordt	
bewaard	in	het	Haarlemse	Gemeentearchief. 
Zie	Miedema	1980b,	deel	1,	p.	44.

33	Zie	Amsterdam	1986,	p.	368.
34	Zie	Judson	1970,	cat.	nr.	6,	pp.	109-110,	en	

Amsterdam	1986,	cat.	nr.	248,	pp.	368-370.	
35	Van	Mander	1604,	fol.	259	verso.	
36	Walvis	[1714],	p.	159.
37	Zie	het	artikel	van	K.	Goudriaan,	‘Gilden	en	

broederschappen	in	de	Middeleeuwen’	in	
Goudriaan	e.a.	1996,	pp.	21-63,	in	het	bijzonder	
pp.	44-45.	

38	Brugge	1984,	p.	190.	Alleen	het	middenluik	
is	bewaard	gebleven.	Op	de	zijluiken	waren	
volgens	Van	Mander	1604,	fol.	257	verso,	de	
verzoeking	van	de	heilige	Hubertus	en	de	
visitatie	afgebeeld.	Op	de	achterzijde	van	het	
middenluik,	die	niet	door	Van	Mander	wordt	
genoemd,	zijn	door	een	anonieme	meester	
twee	leerbewerkers	geschilderd.	Tot	op	
heden	werd	aangenomen	dat	in	het	midden	
niet	de	doop	van	Hubertus,	maar	de	doop	
van	de	heilige	Eustachius	was	afgebeeld,	in	
het	leven	van	Hubertus	komt	immers	geen	
volwassendoop	voor.	Zie	Brugge	1984,	cat.	
nr.	12,	pp.	189-192.	Zie	echter	ook	het	artikel	
van	K.	Goudriaan	in	Goudriaan	e.a.	1996,	pp.	
58-60.	Volgens	deze	auteur	is	wel	degelijk,	
en	zo	schrijft	ook	Van	Mander,	de	heilige	
Hubertus	op	de	voorzijde	afgebeeld.	Het	zou	
om	een	niet-historische	gebeurtenis	en	dus	
een	vermenging	van	de	levens	van	Hubertus	
en	Eustachius	gaan.	Op	de	huidige	verso-zijde	
met	de	twee	leerbewerkers	zouden	de	heiligen	
Crispinus	en	Crispianus,	de	patroons	van	de	
schoenmakers,	zijn	uitgebeeld.	Deze	zijde	
zou	in	dat	geval	besteld	zijn	door	het	Goudse	
schoenmakersgilde.	Aan	een	gecombineerd	
altaar	met	de	broederschap	van	Sint	Hubertus	
valt	echter	niet	te	denken,	aangezien	het	
schoenmakersgilde	het	altaar	deelde	met	Sint	
Joris.	Goudriaan	stelt	dan	ook	dat	rekening	
gehouden	moet	worden	met	de	mogelijkheid	
dat	de	voor-	en	achterzijde	oorspronkelijk	niet	
bij	elkaar	hebben	behoord.	

39	Pourbus	werd	op	26	augustus	1543	als	meester	
in	het	schildersgilde	te	Brugge	ingeschreven.	
Zie	voor	zijn	levensdata	Brugge	1984,	pp.	307-
314.

40	Pot	1929.	Zie	voor	de	Sint-Pietersbroederschap	
K.	Goudriaan	in	Goudriaan	e.a.	1996,	pp.	52-
54.

41	Het	schilderij	is,	net	als	De doop van de heilige 
Hubertus of Eustachius	van	Pieter	Pourbus,	
aan	twee	zijden	beschilderd	en	gevat	in	de	
originele	lijst.	Tijdens	de	restauratie	door	
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M.	Dooijes	in	1993-1994	is	gebleken	dat	
de	voorstelling	op	de	verso-zijde	met	De 
verschijning van Christus aan het meer van 
Tiberias,	is	aangebracht	op	een	min	of	meer	
ongeprepareerd	paneel.	Hoewel	er	sprake	is	
van	een	dunne	grondering	en	een	schetsmatige	
schildering	die	afwijkt	van	de	recto-zijde,	is	het	
niet	onmogelijk	dat	Pieter	Pietersz	ook	deze	
schildering	voor	zijn	rekening	heeft	genomen.	
Volgens	Van	den	Brink	1989,	pp.	253-254,	was	
Het martelaarschap van Petrus en Paulus	
mogelijk	bedoeld	als	middenpaneel	van	een	
drieluik,	waarvan	de	zijluiken	waarschijnlijk	
nooit	zijn	uitgevoerd.	De	opdracht	werd	op	
2	augustus	1569	aan	Pieter	Pietersz	gegeven	
en	aangezien	Van	den	Brink	1989,	p.	239,	
uitgaat	van	een	arbeidsduur	van	drie	tot	vier	
jaar,	neemt	hij	aan	dat	het	schilderij	op	8	
februari	1573	–	het	moment	waarop	de	Sint-
Janskerk	voor	de	protestantse	eredienst	werd	
bestemd	–	nog	niet	gereed	zal	zijn	geweest.	
Op	basis	van	de	gemiddelde	productietijd	van	
een	altaarstuk,	zeker	voor	een	enkel	paneel,	
kan	echter	worden	gesteld	dat	de	periode	
dat	Pieter	Pietersz	aan	het	schilderij	heeft	
gewerkt,	niet	langer	dan	6	tot	8	maanden	zal	
zijn	geweest.	Zie	over	de	Broederschap	van	
Sint	Hubertus	in	Gouda	K.	Goudriaan	in	
Goudriaan	e.a.	1996,	pp.	55-60.

42	Zie	hoofdstuk	2,	pp.	61-62.	
43	Rammelman	Elsevier	1848,	pp.	40-41.
44	Scheller	1972.	Volgens	Montias	1982,	p.	14	

werd	het	Sint-Lucasgilde	omstreeks	1434-1435	
opgericht.

45	Moes	1896	en	Van	Bleyswijck	1667,	pp.	258-
259.

46	In	de	rekeningen	van	het	Delftse	Sint-
Lucasgilde	van	1550	of	1551	worden	kosten	
opgevoerd	die	zijn	gemaakt	door	een	knecht	
die	een	‘paneel’	vanuit	Van	Heemskercks	
woonplaats	Haarlem	naar	Delft	bracht.	
De	post	omvat	gemaakte	onkosten	(o.a.	
wagenhuur),	een	maaltijd	en	wijn.	Zie	Scheller	
1972,	p.	42.	Het	schilderij	De heilige Sint Lucas 
schildert de Madonna,	ca.	1553,	paneel,	
205,5	x	143,5	cm,	in	het	Musée	des	Beaux-Arts	
te	Rennes,	zou	het	bedoelde	stuk	kunnen	zijn,	
ware	het	niet	dat	het	een	ontstaansdatum	van	
1553	als	terminus post quem	heeft.	In	dat	jaar	
verscheen	een	gravure	van	Dirck	Volckertsz	
Coornhert	met	de	binnenhof	van	de	Casa	
Sassi	te	Rome,	die	op	de	achtergrond	van	
Van	Heemskercks	schilderij	is	weergegeven.	
Dirck	Volckertsz	Coornhert,	De binnenhof 
van de Casa Sassi te Rome,	1553,	gravure,	37,8	
x	30	cm,	Rijksprentenkabinet,	Rijksmuseum,	
Amsterdam.	Er	is	een	tekening	in	het	
Kupferstichkabinett	te	Berlijn	met	hetzelfde	
onderwerp,	waarvan	de	toeschrijving	aan	
Maerten	van	Heemskerck	inmiddels	wordt	

betwijfeld.	Ook	als	de	tekening	wel	van	Van	
Heemskerck	zou	zijn,	is	een	directe	ontlening	
onwaarschijnlijk.	Het	spiegelbeeldig	afbeelden,	
zonder	tussenkomst	van	een	prent,	is	
ingewikkeld	en	weinig	voor	de	hand	liggend.	
Zie	Veldman	in	Amsterdam	1986,	cat.	nrs.	146	
en	147,	pp.	264-267.	Zie	ook	Scheller	1972,	pp.	
47-48	(noot	7).	

47	Van	Mander	1604,	fol.	237.
48	Frans	Floris	en	werkplaats,	Drieluik met 

Christus aan het kruis,	1554,	paneel,	295	x	
185,5	cm,	286	x	76	cm	(zijluiken),	Oberkirche,	
Arnstadt.	Zie	Van	de	Velde	1975,	deel	1,	p.	
43,	cat.	nrs.	53-55,	pp.	202-206,	en	deel	2,	
afb.	21	en	22	en	deel	1,	document	9,	p.	440.	
Gheerdt	Diericxsz	of	Gerrit	Dierickszoon	
was	geen	onbekende	in	Delft.	Hij	maakte	
in	1551	het	nieuwe	altaar	van	de	Naam	Jesu	
en	werkte	in	1552	mee	aan	de	oprichting	
van	het	hoogaltaar	in	de	Nieuwe	Kerk	te	
Delft.	Zie	de	ongepubliceerde	lezing	Frans 
Floris in Holland	d.d.	20	november	1986	van	
prof.	dr.	C.	van	de	Velde,	gehouden	op	het	
symposium	dat	werd	georganiseerd	in	het	
Rijksmuseum,	Amsterdam	naar	aanleiding	van	
de	tentoonstelling	Kunst voor de beeldenstorm.	
Graag	wil	ik	prof.	Van	de	Velde	van	het	
Rubenianum	te	Antwerpen	bedanken	voor	het	
mij	toesturen	van	de	integrale	tekst	(d.d.	27	
mei	1993).	Een	voorstudie	van	het	middenluik	
is	bewaard	gebleven	in	het	Prentenkabinet	
van	de	Narodni	Galerie	in	Praag.	Frans	
Floris,	Christus aan het kruis,	ca.	1553,	pen	in	
blauw,	blauw	gewassen,	met	sporen	van	een	
kwadraadnet	in	zwart,	463	x	341	mm.	Floris	
moet	de	tekening	hebben	gemaakt	voordat	hij	
de	exacte	afmetingen	van	het	altaarstuk	wist.	
Hij	heeft	het	middelste	kruis	minder	schuin	
opgesteld	en	de	figuren	dichter	bij	elkaar	
geplaatst	en	op	de	achtergrond	verkleind	om	
de	gehele	compositie	van	de	tekening	op	het	
smallere	middenpaneel	te	krijgen.	

49	Wildeman	1911,	pp.	236-240.	Zie	ook	Lemmens	
1979-1980,	pp.	143-149	en	hoofdstuk	1,	pp.	31-32.

50	Van	Bleyswijck	1667,	p.	261,	en	Moes	1896,	pp.	
63-64.

51	 Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	Het 
woordenboek der Nederlandsche taal op cd-
rom,	Den	Haag/Leiden	2003:	‘afwinnen’	in	de	
betekenis	van	4.	

52	Eenzelfde	regeling	bestond	er	bij	het	
Groningse	Sint-Lucasgilde.	Hoogewerff	1947,	
p.	79,	noemt	een	document	uit	1436	waarin	
geschreven	staat	‘item	glasemakers	ende	
malers	solen	die	gilde	wynnen	myt	vier	olde	
scilden,	half	ter	stad	behoef	ende	half	ten	
gilden	behoef,	ten	waer	sake	dat	een	maler	
van	buiten	quame	in	Groningen	die	mochte	
een	borgher	sijn	huys	ofte	camer	malen’.	
De	schild	is	een	Franse	gouden	munt	uit	de	
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dertiende	eeuw,	die	sindsdien	lange	tijd	als	
inflatieresistente	rekenmunt	werd	gebruikt.	
In	1434	wordt	de	schild	in	de	Bourgondische	
Nederlanden	gewaardeerd	op	28	stuivers.	Met	
dank	aan	Marcel	van	der	Beek

53	Slootmans	1964,	p.	25.	Zie	ook	bijlage	4,	pp.	
350-403,	nr.	19.

54	Van	der	Willigen	1866,	p.	166,	Hoogewerff	
1936-1947,	deel	2	(1937),	pp.	500-501,	en	Velius	
17404,	p.	261.

55	Op	22	april	1502	werd	‘Janss	Meester	
Anthuenis	de	Scildre’	poorter	van	Veere.	
Zeeuws	Archief,	Middelburg:	Oud	Stadsarchief	
Veere,	poorterboeken	1472-1666.	Zie	bijlage	4,	
pp.	350-403,	nrs.	17	en	18,	en	hoofdstuk	4,	pp.	
179-191.	Zie	over	het	Veerse	Sint-Lucasgilde	
Hoogewerff	1947,	pp.	211-212.

56	Utrecht	(1304,	1540,	1611):	de	schilders	
maakten	deel	uit	van	het	Zadelaarsgilde,	een	
groot	verzamelgilde.	Hierin	zijn	naast	de	
schilders	de	zadelmakers,	de	patroonschilders	
(kladschilders),	verlichters,	beeldsnijders,	
schedenmakers,	trijpwerkers	en	later	ook	de	
boekdrukkers	en	de	binders	opgenomen.	De	
Grote	Gildebrief	van	1304	is	vanaf	oktober	
1528	niet	meer	van	kracht.	Op	23	maart	1529	
worden	de	politieke	rechten	van	het	gilde	
afgeschaft.	De	nieuwe	keur	of	ordonnantie	
van	het	Zadelaarsgilde	dateert	van	14	april	
1540.	Op	13	september	1611	scheiden	de	
fijnschilders,	de	beeld-	of	antieksnijders,	de	
patroon-	en	grofschilders	en	de	vergulders	
en	kunstverkopers	zich	met	een	eigen	keur	af	
van	het	Zadelaarsgilde	en	ontstaat	het	Sint-
Lucasgilde.	Zie	Muller	1880,	pp.	1-4,	pp.	44-49	
en	pp.	63-69.	Dordrecht	(1367,	1485,	1642	en	
1696):	de	vroegst	bekende	keur	dateert	van	18	
oktober	1696.	Zie	Obreen	1877/78-1888/90,	
deel	7	(1888/90),	pp.	88-94.	Uit	documenten	
blijkt	echter	dat	de	schilders	zich	al	veel	eerder	
hadden	georganiseerd.	In	1369	wordt	een	
oorkonde	opgesteld	waarin	de	bevoegdheid	
om	het	ambacht	uit	te	oefenen	in	gildeverband	
wordt	beschermd.	Het	Sint-Lucasgilde	
bestaat	in	1485	uit	de	schilders,	glazenmakers,	
borduurwerkers,	tinnegieters,	plateelbakkers,	
lantaarnmakers.	In	1641	verzoeken	de	meester-
schilders	(de	kunst-	en	grofschilders)	zich	
te	mogen	afscheiden	van	het	‘gilde	der	vijf	
neringen’	(zo	genoemd	na	de	afscheiding	van	
de	borduurwerkers	in	1487).	In	1642	wordt	
deze	toestemming	gegeven	en	vormen	de	
schilders	een	Sint-Lucasbroederschap.	Zie	
Hoogewerff	1947,	pp.	49-50	en	pp.	186-187.

57	In	chronologische	volgorde:	Groningen	(1416,	
ca.	1506,	1654):	de	vroegst	bewaard	gebleven	
keur	van	het	Sint-Lucasgilde	dateert	van	
13	mei	1654.	De	schilders	en	glazenmakers	
waren	in	1416	samen	met	de	zadelmakers,	
tinnegieters	in	een	gilde	verenigd.	Sinds	

ongeveer	1506	vormden	de	schilders	en	
glasschrijvers	een	afzonderlijke	corporatie.	
Zie	Hoogewerff	1947,	p.	79.	Gouda	(1487,	
1540):	de	vroegste	bekende	keur	van	het	
Sint-Lucasgilde	dateert	van	18	juni	1540.	Zie	
Miedema	1980b,	deel	1,	document	A9,	pp.	
44-48.	In	dit	gilde	zijn	alle	ambachtslieden	
opgenomen	die	‘Int	plat	off	Int	Ronde	ende	
mit	pinselen	wercken’.	Dat	er	ook	een	keur	is	
geweest	op	31	januari	1487,	is	bekend	uit	een	
akte	die	op	14	september	1487	is	gepasseerd,	
waarbij	het	nog	jonge	gilde	zich	als	kerkelijke	
broederschap	vestigde	en	met	de	pastoor	
van	de	Sint-Janskerk	een	overeenkomst	
sloot.	Het	gilde	omvatte	in	1487	de	schilders,	
glazenmakers,	beeldsnijders,	plaatdrukkers	
en	borduurwerkers.	Zie	Hoogewerff	1947,	
p.	50,	Schouten	1972,	pp.	387-390	en	M.	
Hulshof,	‘De	gilden’	in	Goudriaan	e.a.	1996,	
pp.	87-157,	met	name	pp.	136-137.	Den	Haag	
(1487):	de	gildebrief	dateert	van	27	maart	
1487.	Het	gilde	bestond	uit	de	schilders,	
glasmakers,	borduurwerkers,	beeldsnijders	
en	verluchters.	Obreen	1877/78-1888/90,	
deel	5	(1882/83),	pp.	36-37.	Arnhem	(1499,	
1591):	op	31	mei	1487	verleende	Maximiliaan	
de	gilden	in	Arnhem	rechten.	Zes	gilden	
mochten	elk	een	gildemeester	hebben.	De	
oorkonde	wordt	op	21	januari	1499	bevestigd	
door	hertog	Karel.	De	schilders	zijn	met	de	
borduurwerkers,	glasschrijvers,	glazenmakers,	
schrijnwerkers,	steenhouwers,	metselaars,	
rademakers,	kuipers,	timmerlieden,	leidekkers,	
mandenmakers	en	houtsnijders	opgenomen	
in	het	Sint-Josefgilde.	Nieuwe	gildebrieven	
dateren	van	april	1591.	Zie	Hoogewerff	1947,	
pp.	63-64.	Haarlem	(1514,	1590):	de	vroegste	
ordonnantie	van	het	Sint-Lucasgilde	dateert	
van	31	mei	1514.	Ook	de	beeldsnijders	vallen	
onder	de	keur	van	het	Sint-Lucasgilde.	Een	
gewijzigde	keur	wordt	vastgelegd	op	22	januari	
1590.	Zie	Miedema	1980b,	deel	1,	document	A4,	
pp.	32-36	en	document	A14,	pp.	57-61.	Kampen	
(1520,	1525,	1590):	uit	de	Kamper	gildekeur	van	
29	maart	1520	blijkt	dat	de	schilders	samen	met	
de	beeldsnijders,	glazenmakers,	boekbinders	en	
kussenwerkers	deel	uitmaakten	van	een	groot	
verzamelgilde	met	daarin	ook	de	timmerlieden,	
kistenmakers,	kuipers,	rademakers	en	
stoeldraaiers.	Op	14	december	1525	ontstaat	
het	Sint-Lucasgilde,	bestaande	uit	de	schilders,	
beeldsnijders,	borduurwerkers,	boekbinders	
en	heiligenbakkers.	Uit	de	gildebrief	van	1590	
blijkt	dat	in	dat	jaar	in	het	gilde	zijn	verenigd	
de	schilders,	glazenmakers,	boekdrukkers,	
boekverkopers,	boekbinders,	brievenmakers,	
patroniers,	figuursnijders,	stoeldraaiers	en	
verder	iedereen	die	met	penselen	of	borstels	
in	olieverf	werkt.	Zie	Nanninga	Uitterdijk	
1875,	pp.	47-50.	Zierikzee	(1522):	de	vroegst	
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bewaard	gebleven	keur	van	het	Sint-Lucasgilde	
dateert	van	4	september	1522.	Het	gilde	
omvatte	de	boekbinders,	de	stoeldraaiers,	
de	schrijnwerkers,	de	beeldsnijders,	de	
glazenmakers	en	de	schilders.	De	tekst	van	
de	ordonnantie	is	niet	bekend.	Hoogewerff	
1947,	p.	211.	Zwolle	(1537):	de	ordonnantie	van	
het	Sint-Lucasgilde	dateert	van	31	juli	1537.	
In	het	gilde	waren	de	medici,	apothekers,	
schilders,	goudsmeden,	glazenmakers,	
beeldhouwers,	tapijtwerkers,	printers/
boekdrukkers,	boekbinders,	boekverkopers,	
kleine	schoolmeesters	en	kistenmakers	
verenigd.	De	keur	is	in	een	afschrift	uit	1621	
bewaard	gebleven.	Hoogewerff	1947,	pp.	
67-68.	Den	Bosch	(1546):	de	vroegst	bekende	
keur	van	het	Sint-Lucasgilde	dateert	van	
5	september	1546.	Lid	van	dit	gilde	waren	
de	schilders,	beeldsnijders,	glazenmakers,	
borduurwerkers	en	legwerkers.	Bezemer	1894,	
pp.	123-126.	Amsterdam	(1553	(glasschilders),	
1579):	aanvankelijk	waren	de	schilders	in	
Amsterdam	verenigd	in	het	Onze-Lieve-
Vrouwegilde,	een	groot	verzamelgilde.	Op	
2	september	1553	kregen	de	glasschilders	of	
glasschrijvers	een	afzonderlijke	ordonnantie.	
Op	20	juli	1579	vond	er	een	afsplitsing	
plaats:	de	schilders,	beeldsnijders,	plaat-	en	
figuursnijders,	plateelbakkers	en	borduur-	
en	tapisseriewerkers	vormden	samen	
met	de	glazeniers	een	Sint-Lucasgilde,	de	
beeldhouwers	bleven	bij	het	Onze-Lieve-
Vrouwegilde.	Zie	Obreen	1877/78-1888/90,	
deel	3	(1880/81),	pp.	96-108.	Middelburg	
(1585):	de	keur	van	het	Sint-Lucasgilde	dateert	
van	31	december	1585.	In	het	gilde	zijn	de	
glazenmakers,	de	schilders	met	penseel	of	
borstel,	de	glasschrijvers,	kompasmakers,	
koffermakers,	borduurwerkers,	beeldsnijders,	
grootlegwerkers,	intarsiewerkers,	
boekversierders	met	olie-	of	waterverf,	
goudslagers	en	spiegelmakers	verenigd.	Het	
verzoek	van	1616	van	de	fijnschilders	om	een	
eigen	genootschap	te	mogen	oprichten	wordt	
afgewezen.	De	oorspronkelijke	keuren	zijn	
verloren	gegaan.	Zie	Hoogewerff	1947,	pp.	
206-208.

58	In	chronologische	volgorde:	Rotterdam	(1609):	
de	oprichtingskeur	van	het	Sint-Lucasgilde	
dateert	van	22	januari	1609.	Obreen	1877/78-
1888/90,	deel	2	(1879/80),	pp.	63-67.	Delft	
(1611):	de	eerste	keur	van	het	Sint-Lucasgilde	
die	bewaard	is	gebleven	dateert	van	29	mei	
1611.	Het	gilde	moet	echter	al	veel	ouder	
zijn.	In	1610	verklaren	de	schilders	te	Delft	
voor	een	notaris	dat	het	Sint-Lucasgilde	al	
sinds	onheuglijke	tijden	een	monopolie	heeft	
op	productie	en	verkoop.	Zie	ook	Scheller	
1972	en	Miedema	1985.	Zie	de	keur	van	het	
Sint-Lucasgilde	van	29	mei	1611	het	afschrift	

van	7	oktober	1642,	Miedema	1980b,	deel	1,	
document	A	119,	pp.	239-246.	Leiden	(1615):	
volgens	Hoogewerff	1947,	pp.	58-59	verenigden	
de	Leidse	schilders	zich	omstreeks	1500	met	
aanverwante	ambachten	in	een	gilde.	Er	zijn	
geen	keuren	bewaard	gebleven	en	het	Sint-
Lucasgilde	heeft	de	alteratie	ook	niet	overleefd.	
op	27	april	1610	dienen	acht	schilders	
tevergeefs	een	verzoek	in	een	eigen	gilde	te	
mogen	vormen.	In	het	Sint-Lucasgilde	van	
1615	zijn	alleen	de	glasschilders	opgenomen.	
Hoogewerff	1947,	p.	175.	Amersfoort	(1630):	
op	12	juli	1630	werd	in	Amersfoort	een	
afzonderlijk	Sint-Lucasgilde	ingesteld.	Hierin	
waren	de	fijnschilders,	de	grofschilders,	de	
glazenmakers	en	de	glasschrijvers	opgenomen.	
Hoogewerff	1947,	p.	118.	Alkmaar	(1631):	de	
oprichtingsakte	tot	het	gilde	waarin	behalve	de	
schilders	ook	de	glasschrijvers,	steenhouwers,	
beeld-	en	antieksnijders	en	de	kunstkopers	
waren	opgenomen,	dateert	van	30	december	
1631.	Zie	Bruinvis	1880,	pp.	121-123,	en	
Bruinvis	1906,	pp.	43-45.

59	In	chronologische	volgorde:	Gent	(1338):	
Marchal	1895,	p.	723,	Brussel	(1357):	Marchal	
1895,	p.	723,	Brugge	(1358):	Van	de	Casteele	
1867,	p.	5,	en	Marchal	1895,	p.	723,	Leuven	
(1360):	Meulemans	1979,	p.	9,	Bergen	(1378):	
Marchal	1895,	p.	723,	Antwerpen	(1382,	1434,	
1442):	Van	den	Branden	1883,	pp.	8-10	en	
Doornik	(1426):	Marchal	1895,	p.	723.

60	Zie	bijlage	3,	pp.	346-348.	Er	zijn	nog	twee	
contracten	bekend	die	niet	zijn	opgenomen	
omdat	zij	buiten	de	bestudeerde	periode	
vallen.	Zie	de	noten	64	en	73.

61	 Zie	bijlage	3,	pp.	348-349,	in	het	bijzonder	nr.	4.	
62	De	tekst	over	de	arbeidscontracten	werd	

eerder	gepubliceerd	in	Helmus	2006.	Zie	ook	
Helmus	1990a	en	Montias	1993,	pp.	1545-1546.

63	Zie	voor	de	organisatie	van	het	bouwbedrijf	
Meischke	1988,	onder	meer	op	pp.	114-126.	
Meischke	zet	uiteen	hoe	bij	langlopende	
projecten	aparte	bouwloodsen	of	bouwfabrieken	
werden	opgericht,	waarbij	men	al	naar	behoeve	
timmerlieden,	metselaars	en	steenhouwers	
in	dienst	nam.	Al	het	werkvolk,	tot	de	top	
toe,	was	bij	een	dergelijke	onderneming	
in	tijdelijke	loondienst.	Een	voorbeeld	is	
het	arbeidscontract	waarbij	het	Utrechtse	
Domkapittel	op	10	maart	1356	Gordijn	van	
Dormael	(bij	Luik)	aanneemt	tot	architect.	
Naast	een	vast	werkloon	en	voedsel	krijgt	hij	
jaarlijks	kleding.	Obreen	1877/78-1888/90,	deel	
5	(1882/83),	pp.	4-8.	Zie	over	schilders	die	in	
tijdelijke	loondienst	werden	genomen	door	
collega-schilders	Helmus	2006.	

64	Het	arbeidscontract	van	Nicolaus	Johansen	
(Claes	Janssen?)	uit	Utrecht,	die	vanaf	26	maart	
1598	een	half	jaar	in	dienst	werd	genomen	door	
Christiaan	IV	van	Denemarken	(1577-1648),	
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valt	buiten	de	behandelde	periode.	Uit	het	
contract,	dat	dateert	van	20	mei	1598,	blijkt	
dat	hij	een	maandelijks	kostgeld	kreeg	van	5	
daalder	(7½	gulden)	en	een	halfjaarlijks	pension	
van	30	daalder	(45	gulden).	Bovendien	kreeg	hij	
een	‘halb	gewonlich’,	dus	niet	al	te	eenvoudig	
maar	ook	niet	al	te	kostbaar,	hofkleed	en	de	
pigmenten	die	hij	voor	zijn	werk	nodig	zou	
hebben.	De	schilder	was	toen	al	meer	dan	
anderhalve	maand	aan	het	werk	aan	het	hof;	
hij	had	zich	beklaagd	over	de	achterstallige	
betaling	en	in	wanhoop	zelfs	om	stukbetaling	
gevraagd.	Zie	Schmidt	1917.

65	Van	Mander	1604,	fol.	235	verso	en	Faries	1972,	
pp.	59-64.	

66	Faries	1997.
67	Van	Mander	1604,	fol.	236.
68	Zie	voor	de	in	Van	Mander	vermelde	schilders	

die	in	dienst	waren	bij	pausen	en	kardinalen,	
Miedema	1981,	pp.	267-269,	en	Miedema	1994-
1999,	deel	3	(1996),	p.	116.

69	Zie	bijvoorbeeld	Duverger	1982	over	
het	statuut	van	de	hofkunstenaar	in	de	
Nederlanden,	met	name	aan	het	hof	van	
Margaretha	van	Oostenrijk.	

70	Zie	bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	52.	Zie	ook	
Meulemans	1979	en	Bruijnen	1999,	pp.	247-
248.	

71	 Zie	Meulemans	1964	en	Bruijnen	1999,	p.	37.	
Voor	de	jaarwedde	van	Rombout	van	Berlaer	
zie	Meulemans	1970,	p.	35.

72	Zie	Dickstein-Bernard	1979,	pp.	39-40.
73	Een	arbeidscontract	dat	buiten	de	behandelde	

periode	valt,	dateert	van	19	juli	1595	en	
werd	afgesloten	met	de	in	Utrecht	geboren	
Hendrick	de	Keyser	(1565-1621).	Hij	kwam	
voor	onbepaalde	tijd	in	dienst	als	meester-
beeldsnijder	en	steenhouwer	bij	de	stad	
Amsterdam.	De	Keyser	moest	zoveel	knechten	
en	leerlingen	aannemen	als	de	fabrieksmeester	
noodzakelijk	achtte	en	toezicht	houden	op	
hun	werk.	Van	hem	werd	verwacht	dat	hij	
zelf,	indien	dat	nodig	was,	meewerkte.	Voorts	
moest	hij	naar	beste	kunnen	modellen	en	
patronen	ontwerpen	en	wat	gesneden	en	
gehouwen	werd	aan	de	stad	doen	toekomen.	
Hij	was	verplicht	tot	het	gebruik	van	goede	
materialen	en	moest	toezicht	houden	op	alles	
wat	in	zijn	bewaring	werd	gesteld,	zonder	dat	
hij	daar	iets	van	mocht	verkopen	of	gebruiken	
anders	dan	voor	de	stad	zelf.	Voor	zijn	werk	
ontving	De	Keyser	een	woning	en	vrij	gebruik	
van	oud	hout	en	spaanders	als	brandstof	
en	bovendien	jaarlijks	een	bedrag	van	320	
gulden,	te	betalen	in	vier	termijnen.	De	Keyser	
mocht	geen	financieel	voordeel	genieten	
van	de	knechten	en	leerlingen	die	onder	zijn	
leiding	voor	de	stad	werkten.	Het	contract	
mocht	wederzijds	worden	opgezegd	met	een	
minimale	opzegtermijn	van	3	maanden.	Zie	

Peters	1901,	pp.	229-230.
74	Zie	Bertolotti	1880,	p.	44	en	Hoogewerff	1932,	

p.	161.	De	tekst	werd	eveneens	in	Obreen	
1877/78-1888/90,	deel	3	(1880/81),	pp.	208-209	
gepubliceerd.	

75	Volgens	Hoogewerff	is	Claudius	de	Valle	
geboortig	uit	het	graafschap	Vermandois,	
diocees	Kamerijk.	Hij	komt	al	sinds	1541	in	
Rome	voor	als	‘clericus	coniugatus’	en	lid	van	
de	S.	Maria	dell’Anima.	Zie	Hoogewerff	1932,	
p.	161	(noot	1).

76	Hoogewerff	1932,	p.	160.	
77	Hoogewerff	1932,	p.	161	(noot	3).
78	Zie	voor	de	toetreding	tot	het	Antwerpse		

gilde	Rombouts	en	Van	Lerius	1961,	deel	1,		
p.	209.	Dacos	beweert	in	Brussel/Rome	1995,	
p.	195,	ten	onrechte	dat	Gast	in	dat	jaar	het	
meesterschap	verwerft.	

79	Van	Mander	1604,	fol.	205.	
80	Op	basis	van	stilistische	vergelijking	is	door	

N.	Dacos	een	tweede	schilderij	aan	Michiel	
Gast	toegeschreven.	Het	betreft	Koning David 
in een landschap met ruïnes,	paneel,	diameter	
20,2	cm,	Koninklijk	Museum	voor	Schone	
Kunsten,	Antwerpen.	Er	is	één	kopergravure	
van	Gast	bekend	met	De Porta Latina,	128	
x	225	mm.	Op	de	bovenste	rand	staat	het	
opschrift	‘Di	M[aest]ro	Michil	Gast	fiandroso’.	
Zie	N.	Dacos	in	Brussel/Rome	1995,	cat.	nr.	94,	
pp.	195-196	met	afb.	Zie	voor	toeschrijvingen	
van	Romeinse	fresco’s	aan	Gast,	Dacos	1995,	
pp.	43-51.

81	 Gast	wordt	door	zijn	broer	Mathias	vermeld	
in	een	brief	van	9	november	1575,	geschreven	
te	Salamanca,	gericht	aan	Juan	Moreno,	een	
medewerker	van	de	hertog	van	Alva.	Mathias	
deelt	erin	mede	dat	Michiel	het	schilderij	‘del	
sitio	de	Roma	en	1556’	bijna	heeft	voltooid.	
Thieme	en	Becker	1907-1950,	deel	13	(1920),		
p.	240.

82	Het	betreft	een	los	bewaarde	notitie	gesteld	
in	het	Latijn,	die	eveneens	door	Bertolotti	is	
opgetekend.	Zie	Hoogewerff	1932,	p.	162.

83	Van	Mander	1604,	fol.	287	verso.
84	Van	der	Haeghen	1914,	p.	29.	
85	Zie	Hoogewerff	1932,	p.	161	(noot	2),	en	N.	Dacos	

in	Brussel/Rome	1995,	p.	195.	
86	Zie	Van	der	Haeghen	1914,	p.	27,	en	Calkins	

1998,	p.	52.	Campbell	1981,	p.	48,	interpreteert	
het	contract	wel	als	een	overeenkomst	tussen	
een	meester	en	een	assistent.

87	Zie	De	Jager	1990,	pp.	71-73.
88	Van	der	Haeghen	1914,	p.	30.	
89	De	Jager	1990,	p.	70	en	pp.	74-75.
90	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	Het 

woordenboek der Nederlandsche taal op cd-rom,	
Den	Haag/Leiden	2003:	‘gezel’	in	de	betekenis	
van	2.	

91	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	Het 
woordenboek der Nederlandsche taal op cd-rom,	
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	 Den	Haag/Leiden	2003:	‘knecht’	in	de	
betekenis	van	1,	5	en	6.	

		92	 Op	15	december	1526	verklaart	Joosten	dat	
hij	ongeveer	17	jaar	in	het	klooster	heeft	
gewoond	en	gewerkt.	Dat	betekent	dat	hij	al	
sinds	1509	voor	de	abdij	werkte.	Zie	Hof	1958,	
p.	120.

		93	 De	tekst	van	het	contract	is	voor	het	eerst	
gepubliceerd	door	Hof	1958,	pp.	119-120.	

		94	De	letterlijke	tekst	luidt:	‘Ende	sal	dair	
mededienen	als	dat	gewoenlichen	is	by	hem	
luyden’.	Zie	Hof	1958,	p.	120.

		95	 Dit	blijkt	uit	een	rapport	van	de	commissie	
van	de	landvoogdes	d.d.	15	december	1526,	
over	de	verkiezing	van	broeder	Willem	van	
der	Goes	als	abt	van	Egmond.	Zie	Hof	1958,	
p.	120.	

		96	Hof	1958,	p.	118	en	p.	121.
		97	 Gerits	en	Praem	1967,	pp.	212-214.
		98	 Ook	Nicolaus	(Clausz)	Johansen	krijgt	als	

hij	in	dienst	komt	van	Christiaan	IV	van	
Denemarken	een	kledingstuk.	Zie	noot	64.	

		99	Scholliers	1960,	p.	84.
100	Noordegraaf	en	Schoenmakers	1984,	pp.		

20-22.
101	 Van	Mander	1604,	fol.	238	verso.
102	 Van	Mander	1604,	fol.	256	verso.	Hoewel	

Van	Mander	positief	is	over	de	landschappen	
van	Cornelis	Molenaer,	noemt	hij	hem	
geen	‘uytnemende	schilder’	zoals	hij	wel	
bij	Beuckelaer	doet.	Hij	wijdt	63	regels	aan	
Beuckelaers	leven,	terwijl	de	biografie	van	
Molenaer	slechts	24	regels	beslaat.	Van	
Mander	1604,	fol.	238-238	verso	en	fol.	256	
verso-257.

103	 Van	Mander	1604,	fol.	241	verso.	Zie	over		
de	lengte	van	de	werkdag	Scholliers	1960,	
pp. 91-92.

104	Leuven	1975,	p.	24.
105	 Campbell	1981,	p.	49.
106	Campbell	1981,	p.	48.
107	 Amsterdam	1980,	p.	36.
108	Montias	1982,	p.	20.
109	Lugard	1946,	p.	107.
110	 Moes	1896,	p.	62.	Instituut	voor	Nederlandse	

Lexicologie,	Het woordenboek der 
Nederlandsche taal op cd-rom,	Den	Haag/
Leiden	2003:	‘jonger’	in	de	betekenis	van	4.

111	 Volgens	Montias	1982,	p.	18,	is	6	stuivers	per	
dag	een	typisch	schilderstarief.

112	 Bij	deze	telling	wordt	geen	rekening	gehouden	
met	perioden	van	ziekte	of	werkloosheid.	
Aan	het	einde	van	de	zestiende	eeuw	nam	het	
aantal	werkdagen	toe	als	gevolg	van	een	sterke	
afname	van	het	aantal	religieuze	feestdagen.	
Zie	Leuven	1975,	p.	22	en	47,	Noordegraaf	
1980,	pp.	33-34,	en	Noordegraaf	en	
Schoenmakers	1984,	pp.	21-22.	Scholliers	komt	
in	zijn	onderzoek	naar	de	levensstandaard	in	
de	vijftiende	en	zestiende	eeuw	in	Antwerpen	

op	maximaal	264	mogelijke	werkdagen,	49	
verletdagen	en	52	zondagen	per	jaar.	Deze	
aantallen	worden	aangehouden	bij	arbeiders	
die	werken	tegen	een	dagloon.	Bij	het	
inwonend	personeel,	dat	kost	en	inwoning	
genoot,	zal	het	aantal	werkdagen	hoger	
hebben	gelegen.	Scholliers	gaat	in	dat	geval	
uit	van	300	werkdagen.	Scholliers	1960,	
pp.	 84-87	en	pp.	95-96.

113	 Zievoor	de	rekeneenheden	p.	404.	
Huldenberge	verdiende	dus	zo’n	(20	x	28)	
560	stuivers	per	jaar	en,	uitgaande	van	250	
werkdagen,	2,24	stuiver	per	dag.	

114	 Zie	Gerits	en	Praem	1967,	pp.	211	en	215.
115	 Het	jaarloon	van	Joosten	bedroeg	2	pond	

Vlaams	=	240	stuivers.	Zijn	dagloon	
bedroeg	in	dat	geval,	weer	uitgaande	van	250	
werkdagen,	0,96	stuiver.	Zie	noot	113.

116	 Noordegraaf	en	Schoenmakers	1984,	p.	27,	
Vroom	1969,	p.	30.

117	 Noordegraaf	en	Schoenmakers	1984,	p.	82.
118	 Zie	Van	Biema	1905,	p.	156.
119	 Zie	Noordegraaf	en	Schoenmakers	1984,	

p. 13.	Bij	inwoning	moet	de	arbeider	ook	op	
zon-	en	feestdagen	worden	gevoed,	en	ook	in	
de	winterperiode	als	er	minder	werk	is.	Zie	
voor	het	percentage	Scholliers	1960,	pp. 95-
96.

120	Hof	1958,	pp.	119-120.	
121	 Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,		

Het woordenboek der Nederlandsche taal op 
cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003:	‘prove’	en	
‘prebende’	in	de	oudste	betekenis	van	voedsel	
en/of	levensonderhoud.	

122	 Van	Mander	1604,	fol.	206.
123	 Zie	voor	het	altaarstuk	van	Geertgen	tot	Sint	

Jans,	Châtelet	1980,	pp.	97-106.	
124	Bangs	1979,	p.	92.
125	 Bangs	1979	p.	93.
126	 De	Schryver	1955-1956.
127	 Zie	bijvoorbeeld	Campbell	1976,	p.	191,	en	

Wilson	1990a,	pp.	621-622.	Deze	bepaling	is	
vastgelegd	in	een	aantal	Noord-Nederlandse	
gildekeuren.	Zie	de	keur	van	Haarlem	van	
1514,	artikel	8,	en	de	keur	van	1590,	artikel	7:	
Miedema	1980b,	deel	1,	p.	34	en	pp.	59-60,	de	
keur	van	Utrecht	van	1611,	artikel	14:	Muller	
1880,	p.	66	en	de	keur	van	Delft	van	1611,	
artikel	10:	Miedema	1980b,	deel	1,	p.	241.

128	 Campbell	1976,	p.	191.	
129	 Zie	voor	de	kunstmarkt	in	Antwerpen	Prims	

1938a,	Ewing	1990	en	Vermeylen	1999.	Zie	
Cornelis	1987	over	de	kunstmarkt	in	Gent	en	
Wilson	1983	en	Wilson	1990b	over	die	van	
Brugge.	Brussel,	Antwerpen	en	Mechelen	
waren	ook	de	drie	steden	waar	de	waardering	
door	het	inslaan	van	ponsoenen	ambachtelijk	
werd	voorgeschreven.	Zie	Crab	1977,	pp.	
49-54	(Antwerpen),	55-60	(Brussel)	en	61-65	
(Mechelen).
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130	 Zie	voor	het	Onze-Lieve-Vrouwepand	in	
Antwerpen	Prims	1938a,	Vroom	1983,	pp.	
78-84,	Ewing	1990	en	Vermeylen	1999.	Dit	
is	bekend	uit	rekeningen.	Het	is	onbekend	
wat	er	op	het	schilderij	boven	de	ingang	was	
afgebeeld.	Het	beeld	stelde	waarschijnlijk	
Maria	voor.	Ewing	1990,	p.	563	(noot	34).	

131	 In	Duitsland	zijn	meer	dan	honderd	
altaarstukken	teruggevonden,	in	Zweden	
bijna	veertig,	in	Frankrijk	eveneens	een	
veertigtal	en	in	Denemarken,	Polen,	
voormalig	Oost-Duitsland,	Nederland,	
Spanje,	Portugal	met	Madeira,	Engeland	en	
Oostenrijk,	elk	een	tiental.	Enkele	werken	
bevinden	zich	nog	in	Finland,	Estland	en	
Rusland.	Zie	Jacobs	1986,	p.	20,	Derveaux-
Van	Ussel,	Nieuwdorp	en	Steppe	1979,	pp.	
39-40,	en	meer	algemeen	Vermeylen	1999,	
pp.	18-22.	Zie	voor	de	export	van	Brabantse	
retabels	in	de	vijftiende	en	zestiende	eeuw	
Périer-D’Ieteren	1990.	Zie	ook	G.	Derveaux-
Van	Ussel,	‘De	Antwerpse	retabels	in	
Zweden’,	S.F.	Plathe,	‘Brabantine	carved	
altarpieces	in	Denmark’	en	C.	Dumortier,	
‘Retables	sculptés	anversois	dans	la	
pénincule	Ibérique’,	alle	in	Antwerpen	1993b,	
pp.	89-93,	94-110	en	111-113.	Zie	ook	
Derveaux-Van	Ussel,	Nieuwdorp	en	Steppe	
1979,	pp.	39-40.	

132	 Ewing	1990,	pp.	571-572.
133	 Wilson	1983,	p.	479,	Wilson	1990a	en	1990b.	

Zie	over	de	ontwikkeling	van	de	Brugse	
kunstmarkt	in	de	periode	1454-1530	Martens	
1998.

134	 Zie	Jacobs	1989	en	Jacobs	1991.	Zie	voor	het	
precieze	aantal	(322)	Montias	1993,	p.	1550.	

135	 Jacobs	1989,	p.	212.	
136	 Zie	Jacobs,	1991,	p.	34.
137	 Zie	Jacobs	1989,	pp.	224-229	en	daarvoor	al	

Campbell	1976,	p.	194.	
138	 Lefèvre	1935,	p.	53.
139	 Lefèvre	1935,	p.	52.	Het	stenen	retabel	werd	

vervangen	door	het	altaarstuk	dat	de	abdij	
door	Jan	de	Molder	had	laten	maken.	Er	zijn	
meer	voorbeelden	van	afgedankte	
altaarstukken	die	van	de	hand	werden	gedaan.	
Zo	verkocht	het	Onze-Lieve-Vrouwegilde	te	
Bergen	op	Zoom	in	1496/97	voor	7½	pond	
Brabants	hun	oude	altaarstuk	aan	de	
bestuurders	van	de	Sint-Peterskapel	op	de	
Hoogstraat.	Zij	hadden	per	contract	d.d.	23	
mei	1493	een	nieuw	altaarstuk	besteld.	Het	
pond	Brabant	was	⅔	pond	Vlaams	ofwel	4	
guldens	van	20	stuivers	Zie	Slootmans	1964,	
p.	25	(noot	40),	en	bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	
19.	Voor	meer	voorbeelden	zie	Jacobs	1989,	
pp. 209-210.

140	Gerlach	1975,	p.	355.	
141	 Amsterdam	1980,	p.	55.
142	 Ewing	1990,	p.	574.	

143	 Vanwege	de	korte	levertijd	gaat	Dijkstra	1990,	
p.	17,	ervan	uit	dat	alleen	de	zijpanelen	nog	
moesten	worden	vervaardigd.	Jacobs	1989,	
p.	214,	meent	echter	dat	het	hele	altaarstuk	
op	het	moment	dat	het	contract	werd	
afgesloten,	nog	moest	worden	gemaakt.	Net	
als	in	contracten	waarbij	wordt	verwezen	
naar	een	patroon,	wordt	de	iconografie	van	
het	middelste	deel	ook	nu	slechts	globaal	
aangeduid.	De	globale	richtlijnen	van	
de	voorstellingen	van	het	middenpaneel	
wijzen	mijns	inziens	eerder	niet	dan	wel	
op	een	bestelling	naar	een	model.	Als	een	
ander	altaarstuk	model	staat,	is	het	immers	
helemaal	niet	nodig	om	de	voorstellingen	te	
noemen	in	het	contract.	De	scènes	van	de	
luiken	worden	evenmin	genoemd,	omdat	er	
een	duidelijk	voorbeeld	is,	namelijk	de	luiken	
die	te	zien	waren	in	het	Pand.	Ik	veronderstel	
dan	ook	dat	het	gehele	altaarstuk	nog	moest	
worden	gemaakt,	maar	dat	het	gesneden	
middenstuk	moest	worden	samengesteld	
uit	geprefabriceerde	onderdelen.	De	
drie	mannen	die	in	het	contract	worden	
genoemd,	zijn	volgens	Jacobs	getuigen,	
die	het	tentoongestelde	model	moesten	
zien,	om	later	de	juiste	uitvoering	van	de	
opdracht	te	kunnen	bevestigen.	Ewing	
1990,	p.	574,	onderschrijft	de	these	van	
Jacobs.	Ribbancourt,	Lenfant	en	Wouters	
vertegenwoordigen	echter	de	opdrachtgever	
en	zijn	daarom	contractspartij	en	geen	
getuigen	in	juridische	zin.	Als	er	getuigen	
aanwezig	zijn	bij	de	afsluiting	van	een	
contract,	wat	lang	niet	altijd	het	geval	is,	dan	
worden	hun	namen	doorgaans	vermeld	aan	
het	slot	van	de	akte,	wat	hier	niet	het	geval		
is.	Zie	over	de	leverdatum,	de	levertermijn		
en	de	leveringsvoorwaarden	hoofdstuk	3,		
pp. 132-139.	

144	Van	den	Nieuwenhuizen	1957.	Uit	de	
inhoud	van	het	contract	blijkt	mijns	inziens	
dat	het	hier	niet	zoals	tot	op	heden	werd	
aangenomen	een	bestelling	betreft,	maar	dat	
het	om	een	aankoop	gaat.	In	de	tekst	wordt	
ook	gesproken	over	‘comenscap’	en	‘coop’.	
De	algemene	betekenis	van	‘koomenschap’	
is	koopmanschap	en	‘koop’	duidt	op	een	
handeling	waarbij	iemand	tegen	betaling	van	
een	bepaald	bedrag	iets	als	zijn	eigendom	
verkrijgt.	Instituut	voor	Nederlandse	
Lexicologie,	Het woordenboek der 
Nederlandsche taal op cd-rom,	Den	Haag/
Leiden	2003:	‘koomenschap’	in	de	betekenis	
van	1.	

145	 Diericx	1815	(deel	2),	p.	262	(noot	1)	en	De	
Busscher	1859b,	pp.	91-92.

146	 Jacobs	1989,	pp.	209-210.	Zie	voor	Gent	
ook	Cornelis	1987	en	voor	Antwerpse	
koopcontracten	Asaert	1972.
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147	 Dit	gold	bijvoorbeeld	ook	voor	het	vijftiende-
eeuwse	Brugge.	Zie	Martens	1998.	

148	 In	de	kroniek	van	de	Nieuwe	Kerk,	waarin	
het	mirakelverhaal	is	opgetekend,	wordt	
hij	‘constenair	ende	meester’	genoemd.	
Zie	Van	Bleyswijck	1667,	pp.	192-194,	
Oosterbaan	1958,	pp.	80-82	en	Verhoeven	
1993,	p.	50.	De	algemene	betekenis	van	
‘kunstenaar’	is	iemand	die	zijn	vak	verstaat.	
Zie	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	
Het woordenboek der Nederlandsche taal op 
cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003:	‘kunstenaar’	
in	de	betekenis	van	2.	

149	 Centen	1740,	pp.	49-50.
150	 Centen	1740,	p.	50,	en	Verhoeven	1993,	pp.	

50-51.	Eenzelfde	mirakel	deed	zich	al	in	de	
tiende	eeuw	voor	in	Hanswijk	bij	Mechelen

151	 Bijlage	3,	nr.	4,	p.	349
152	 B.	Dubbe	en	W.H.	Vroom	in	Amsterdam	

1986,	p.	21.
153	 In	Bonn	1982,	pp.	111-112,	wordt	gesteld	

dat	het	paneeltje,	te	oordelen	naar	het	lege	
wapenschildje,	werd	geschilderd	voor	de	
handel.	Het	schilderij	bevindt	zich	in	goede	
staat.	Slechts	kleine	details	zijn	gerestaureerd.	

154	 Bijlage	4,	pp.	350-403,	nr.	56.
155	 Zie	voor	Scorel	bijvoorbeeld	Faries	en	

Helmus	2000	en	voor	Coecke	van	Aelst:	
Verougstraete-Marq,	Smeyers	en	Van	
Schoute	1981.	Een	voorbeeld	van	de	laatste	
schilder	is	het	Drieluik met de rust op de 
vlucht naar Egypte	uit	ca.	1535,	paneel,	
103	x	71	cm	(middenpaneel),	104,5	x	
29,5	cm	(zijpanelen)	uit	de	collectie	van	
Museum	Catharijneconvent	te	Utrecht.	
Het	middenpaneel	is	afkomstig	uit	de	
werkplaats	van	Pieter	Coecke	van	Aelst.	
Uit	technisch	onderzoek	is	gebleken	dat	de	
zijpanelen	zwart	waren	geschilderd	en	op	
een	later	moment	door	Dirck	Jacobsz	van	
portretten	zijn	voorzien.	Zie	Faries	2001,	
pp.	99-101.	Er	zijn	twee	Noord-Nederlandse	
voorbeelden	bekend,	waarbij	een	albasten	
reliëf	uit	Mechelen	of	Antwerpen	werd	
gebruikt	als	middenstuk	voor	een	drieluik.	
Een	kastje	om	het	in	te	plaatsen	met	zijluikjes	
voor	de	portretten,	werd	later	bijbesteld.	
Het	Dordtse	huisaltaar	van	Bleyenburg	
en	Bogaert	uit	ca.	1550-1555	bevat	in	het	
midden	een	reliëf	met	onder	andere	een	
voorstelling	van	de	kruisiging.	De	zijluiken	
zijn	door	een	anonieme	meester	beschilderd	
met	portretten	van	Bleyenburg	en	zijn	
gezin.	Anoniem	(Mechelen	of	Antwerpen	
en	Dordrecht),	Huisaltaar van Adriaen van 
Bleyenburg en Clara Bogaert,	ca.	1550-1555,	
albast,	verguld	en	beschilderde	koperlegering,	
eikenhout	en	paneel,	albasten	retabel,	88	x	
51	x	11,5	cm,	kast	98	x	63,5	x	16,4	cm,	Simon	
van	Gijn	-	museum	aan	huis,	Dordrecht	

(bruikleen	Collot	d’Escurystichting,	Den	
Haag).	Het	altaar	van	het	Amsterdamse	
echtpaar	Sybrant	Pompeiusz	Occo	en	Lisbeth	
Jacobsdr	Brouwer,	dat	zich	momenteel	in	
de	Sint-Nikolaikerk	te	Kalkar	bevindt,	is	het	
tweede	voorbeeld.	Zie	Amsterdam	1986,	cat.	
nr.	210,	p.	332.

156	 Het	verschil	in	grondering	tussen	de	
zijpanelen	en	het	middenpaneel	geeft	volgens	
W.	Kloek	aanleiding	te	veronderstellen	
dat	het	drieluik	niet	als	één	geheel	is	
geconcipieerd.	Kloek	1987,	pp.	257-258.	Zie	
ook	Amsterdam	1986,	cat.	nr.	135,	pp.	487-488.

157	 Schrassert	1730-1732,	deel	1	(1730),	p.	
47.	W.	Vroom	wees	mij	op	het	bestaan	
van	het	bestek	en	A.	Pietersma	van	Het	
Utrechts	Archief	was	mij	behulpzaam	bij	de	
transcriptie	van	het	zeer	moeilijk	leesbare	
handschrift.

158	 Streekarchivariaat	Noordwest-Veluwe	
(lokatie	Harderwijk),	Oud	Archief	
Harderwijk,	inv.	nr.	833,	bestek	van	9	
oktober	1569	en	inv.	nr.	248,	rekeningen	van	
de	rentmeesters	over	1569.	Het	document	
bevond	zich	in	1730	in	het	kerkboek	in	de	
secretarie	van	de	Onze-Lieve-Vrouwekerk.	
Zie	ook	noot	157.




