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Samenvatting

Altaarstukken behoorden tot aan de Reformatie tot de meest prestigieuze en kostbare 
opdrachten van de schilders- en beeldsnijderswerkplaats. Vanwege de grote sommen 
gelds die ermee waren gemoeid, was het van groot belang dat er goede afspraken 
werden gemaakt en dat deze werden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 
Dergelijke overeenkomsten zijn een  belangrijke, zo niet de belangrijkste informatiebron 
over de ontstaansgeschiedenis van het kunstproduct in kwestie. Uit de periode 
1430 tot 1570 zijn 95 contracten uit de Nederlanden bekend waarin de opdracht is 
vastgelegd voor het snijden, polychromeren en/of beschilderen van een altaarstuk. 
Van deze 95 bevatten 66 teksten voldoende informatie om een indruk te krijgen van 
het altaarstuk dat moest worden geproduceerd. Een derde hiervan is afkomstig uit 
de Noordelijke en twee derde uit de Zuidelijke Nederlanden. De Noord-Nederlandse 
contracten met schilders vormen het hoofdonderwerp van deze studie. Ze zijn in het 
eerste deel van het boek in het bredere kader van alle uit de Nederlanden bekende 
contracten geplaatst met het doel tot beter gefundeerde conclusies te komen. 
Onderzocht is ook of het altaarstuk als onderscheiden categorie voor een studie 
verdedigbaar is en hoeveel altaren er bij benadering in de Noordelijke Nederlanden 
moeten hebben gestaan in de behandelde periode. 

Deel	I	
Noord- en Zuid-Nederlandse contracten voor altaarstukken

In principe is elke gesneden beeldengroep of elk religieus schilderij dat op een altaar 
heeft gestaan een altaarstuk. Tegenwoordig is het echter veelal niet meer mogelijk 
het oorspronkelijke gebruik van dergelijke kunstobjecten te achterhalen. men kan 
zich dan ook afvragen of het altaarstuk als onderscheiden categorie voor een studie 
zinvol is. Een antwoord op deze vraag kan worden gevonden door bestudering van 
contemporaine bronnen. Hieruit blijkt dat in de gehele bestudeerde periode een 
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duidelijk bewustzijn aanwezig is voor datgene wat een altaarstuk onderscheidt van 
andere objecten. Het legitimeert de keuze die is gemaakt om in het geval van een 
bronnenstudie contracten voor andersoortige opdrachten aan beeldsnijders en schilders 
uit te sluiten. 
 Beargumenteerd wordt dat er in het midden van de zestiende eeuw tussen de 
8500 en 9500 altaren in de Noordelijke Nederlanden moeten zijn geweest. Hoewel 
dat een indicatie geeft van het maximum aantal altaarstukken dat er in de periode 
tussen 1450 en 1570 moet hebben bestaan, blijft het problematisch om een 
betrouwbare schatting te maken van het werkelijke aantal. Niet alleen varieerde de 
‘houdbaarheidsdatum’ van een altaarstuk, maar bovendien waren niet alle altaren er 
van een voorzien. 
 Het aanbod was 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. Het was eveneens 
mogelijk een ambachtsman met een vast dienstverband een altaarstuk te laten 
produceren. Er zijn niet alleen aannemingscontracten bekend waarin de vervaardiging 
van een kunstwerk tegen stukloon werd vastgelegd – het hoofdonderwerp van deze 
studie –, maar ook arbeidscontracten en koopcontracten. In alle gevallen diende 
het contract om zich in te dekken tegen een eventuele wanprestatie van een van de 
betrokken partijen. 
 Elke mondelinge of schriftelijke overeenkomst die een verbintenis in het leven 
roept is een contract. Om zeker te zijn dat beide partijen zich aan de afspraken 
hielden, was het uiteraard belangrijk de inhoud van de overeenkomst op schrift te 
stellen. De aanwezigheid van getuigen, het maken van een chirograaf, het geven 
van een godspenning, de wijnkoop en/of het inschrijven van het contract in het 
schepenregister, zoals in de Zuidelijke Nederlanden veelal gebeurde, boden extra 
zekerheid. 
 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. Ook de aannemer kon het afsluiten en ondertekenen 
van het contract ook overlaten aan een zaakwaarnemer, die dan tevens 
verantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht. Uit het onderzoek blijkt dat 
opdrachtgevers veelal uit hoofde van een bepaalde functie contractspartij zijn. De 
reden dat bij een privé-opdracht doorgaans een mondeling contract voldeed, kan 
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wellicht 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 privépersoon 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.
 In steden met een ambachtsgilde was de aannemer van de opdracht altijd 
een (meester-)ambachtsman, die verplicht lid was van het gilde. Het verplichte 
lidmaatschap was erop gericht vreemdelingen het uitoefenen van het ambacht 
in de stad onmogelijk te maken. Uit het onderzoek blijkt echter dat er voldoende 
mogelijkheden waren voor een opdrachtgever om toch met een buitensteedse 
schilder in zee te gaan. 
 De inhoud van de bestudeerde contracten lijkt op het eerste gezicht wellicht 
willekeurig, maar blijkt bij nadere bestudering volkomen logisch. Hij is afhankelijk van 
het type altaarstuk dat werd besteld, de productiefase en eventuele onderaanneming. 
Vaste elementen zijn de levertermijn en de prijs. Ook een aantal dwangmiddelen 
om ervoor te zorgen dat partijen de afspraken nakomen, wordt met regelmaat in het 
contract opgenomen. Bepalingen rond een voortijdige beëindiging van het contract 
hebben vrijwel altijd betrekking op het onverhoopt overlijden van de aannemer. 
Omdat vooral de schilder lang niet altijd al het schilderwerk eigenhandig uitvoerde, 
maar met gezellen, knechten, leerlingen en assistenten werkte, lag het in de rede 
dat de opdrachtgever bij belangrijke stukken eigenhandigheid van de meester 
eiste. Toch komt deze eis slechts in drie van de onderzochte contracten voor. Een 
zogenaamde visitatie van het altaarstuk door een commissie die was samengesteld 
uit vakgenoten kon uitsluitsel bieden bij de beoordeling van de kwaliteit en ook bij de 
waardebepaling van het geleverde altaarstuk.
 In relatief veel contracten wordt verwezen naar een patroon of een voorbeeld. 
Hoewel het patroon onderdeel uitmaakte van het contract, is dit slechts in één 
geval bij de tekst bewaard gebleven. Het betreft een schematische tekening van 
een drieluik op hetzelfde foliovel als waarop de contractteksten staan geschreven. 
De gedetailleerdheid van de tekening zal per opdracht verschillend zijn geweest. Als 
in het contract wordt verwezen naar een voorbeeld dat moet worden nagevolgd, 
gaat het, anders dan tot nu toe veelal werd gedacht, nooit om het maken van een 
kopie. Het na te volgen voorbeeld dient als norm voor de kwaliteit die moet worden 
geleverd. 
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De dag van de aflevering van het altaarstuk valt bijna steeds samen met de laatste 
termijnbetaling. Vaak wordt een belangrijke liturgische feestdag gekozen. Na Pasen 
waren Kerstmis en Pinksteren als afleveringsdatum favoriet. De periode tussen de 
datum van de afsluiting van het contract en de afgesproken leverdatum geeft een 
globale indicatie van de productietijd van het altaarstuk. De periode was uiteraard 
afhankelijk van de grootte en complexiteit van het altaarstuk, het aantal aannemers 
en de omvang van de werkplaats. Op basis van de onderzochte contracten kan 
worden geconcludeerd dat het snijden van een altaarstuk gemiddeld ruim anderhalf 
jaar duurde. Een levertermijn van drie jaar komt echter ook voor. Uit de drie 
contracten voor een gebeeldhouwd altaarstuk blijkt een gemiddelde levertijd van 
veertien maanden. In contracten die het polychromeren en vergulden van de 
gesneden beeldengroepen van het altaarstuk en het beschilderen van de zijluiken 
bevatten, wordt een gemiddelde levertijd van iets meer dan twaalf maanden 
afgesproken. De levertermijn van een geschilderd drieluik met een predella varieert 
van zeven maanden tot één jaar. Uitzonderingen zijn de contracten met maerten 
van Heemskerck. Hij kreeg voor het beschilderen van de twee zijden van de 
binnenste luiken en één zijde van de buitenste luiken van het hoogaltaar van de 
Oude Kerk in Amsterdam ruim drieënhalf jaar de tijd en werkte gedurende vier jaar 
aan het grote Laurentiusaltaar voor het hoogaltaar van de Grote Kerk in Alkmaar. 
 Niet alleen de grote tijdspanne, maar ook het veelal ontbreken van de maten van 
het altaarstuk en het gemis aan informatie over de betaling van de materiaalkosten 
vormt een probleem bij een analyse van de prijzen. De prijs blijkt alleen in de 
zestiende eeuw mede afhankelijk van de status en roem van de aannemer. Een 
gesneden altaarstuk lijkt uiteindelijk duurder dan een geschilderd exemplaar, 
vooral ook als er sprake is van het polychromeren van de beeldengroepen en het 
beschilderen van de luiken. Een gebeeldhouwd altaarstuk blijkt het kostbaarst. Dit 
heeft ongetwijfeld te maken met de kostbare steensoorten die werden gebruikt. 
Geschilderde altaarstukken kosten rond het jaar 1500 circa 200 gulden van 20 
stuivers terwijl de hoogte van de prijs erna zeer fluctueert. Voor een drieluik van een 
minder bekende meester als Deys kan men terecht voor minder dan 100 gulden, 
maar voor altaarstukken van bekende meesters als Jan van Scorel en maerten van 
Heemskerck kan de prijs enorm oplopen. Zij zijn ook de enige schilders die zich laten 
uitbetalen in lijfrenten.
 De bestelling van een altaarstuk was zeer kostbaar en werd vrijwel altijd met 
externe middelen gefinancierd. Het bedrag werd in bijna alle gevallen in termijnen 
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uitgekeerd. Gespreide betaling had niet alleen te maken met zekerheidsstelling over 
de voortgang van de opdracht, maar was vanwege de hoogte van het bedrag ook 
noodzakelijk. De meeste altaarstukken werden gefinancierd met giften, die over 
een langere periode werden ingezameld, opbrengsten uit gilden, het verkopen van 
lijfrenten en/of met een legaat.
 Om beide partijen aan de in het contract vastgelegde afspraken te houden, 
waren er tal van strafmaatregelen mogelijk, die veelal in de tekst zijn vastgelegd. 
Het boetebeding en de gijzeling gaan vrijwel altijd over de tijdige levering, en de 
borgstelling diende meer in het algemeen voor de nakoming van de prestatie zoals 
die in het contract was vastgelegd. Technische gebreken die na aflevering door een 
visitatiecommissie of door vakgenoten werden opgemerkt, vielen soms onder de 
garantie van het altaarstuk. Deze wordt een enkele keer, net als de reparatieplicht, 
in het contract of bij de eindafrekening in een aparte akte vastgelegd. De looptijd 
ervan duurde vaak nog lange tijd voort nadat de opdracht was beëindigd. Als de twee 
partijen beide aan hun verplichtingen hadden voldaan, betekende dit automatisch het 
einde van de overeenkomst. Het niet nakomen van de afspraken leidde uiteindelijk 
tot contractbreuk en een proces. 

Deel	II
Noord-Nederlandse contracten met schilders voor altaarstukken

Uit de periode vóór 1500 is een zevental Noord-Nederlandse contracten voor 
altaarstukken bewaard gebleven die alle uit het laatste decennium van de vijftiende 
eeuw dateren. Vijf ervan betreffen deelopdrachten aan de gebroeders Simonsz van 
Waterlant voor polychromeer-, verguld- en schilderwerk aan het hoogaltaar van de 
Sint-Bavokerk in Haarlem. Toen het eerste contract met hen werd afgesloten bevond 
het altaarstuk zich al in gevorderde staat. Het bestond uit een middenstuk met vijf 
vakken met gesneden voorstellingen en deuren. Of het altaarstuk een predella had is 
niet duidelijk. De gebroeders moesten het schilderen van de gezichten van de figuren 
uitbesteden aan een goede Hollandse schilder. De betalingen lopen niet altijd synchroon 
met de in de contracten vastgelegde data en de som die de twee schilders ontvingen 
is veel hoger dan het totaal dat volgens de vijf contracten moest worden uitbetaald. 
De twee andere contracten uit deze periode gaan over opdrachten voor het schilderen 
van twee altaarstukken voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het Zeeuwse Veere. De 
voorstellingen die Anthonis Jansz van der Goude moest afbeelden op het drieluik dat 
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hij in opdracht schilderde van Paulus van Borselen, houden direct verband met diens 
baljuwschap. Het veelluik voor het Heilig-Kruis- of Visverkopersgilde is gewijd aan de 
passie van Christus.
 Uit de periode tussen 1500 en 1570 zijn twaalf Noord-Nederlandse contracten 
met schilders bewaard gebleven. Van Jan van Scorel is de inhoud overgeleverd van het 
contract met de opdracht om het altaarstuk voor het hoogaltaar van de Nieuwe Kerk 
in Delft te schilderen en Van maerten van Heemskerck is een vijftal contracten bekend 
waarvan er drie het altaarstuk van het hoogaltaar in de Alkmaarse Sint-Laurenskerk 
betreffen, één de luiken van het altaarstuk van het hoogaltaar van de Oude of 
Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam en één de zijluiken van het altaarstuk van het 
Haarlemse Drapeniersgilde. De zes andere contracten uit de periode na 1500 zijn 
opgemaakt met Jan Deys, Ernst maler en Chrispijn van den Broeck. 
 Het contract waarin de voorwaarden met maerten van Heemskerck zijn vastgelegd 
voor het beschilderen van de dubbele luiken voor het altaarstuk met de door Scorel 
geschilderde kruisiging dat op het hoogaltaar van de Oude of Sint-Nicolaaskerk in 
Amsterdam stond, dateert van november 1537. Het altaarstuk zelf is verloren gegaan, 
maar van Scorels middenpaneel is een drietal composities bekend, waarvan die op 
het drieluik uit het Amsterdamse Begijnhof het meest verwant lijkt aan het origineel. 
De opdracht aan Van Heemskerck om deuren te schilderen bij Scorels middenpaneel 
is interessant, omdat de twee schilders elkaars grootste concurrenten waren. Van 
Heemskerck schilderde in opdracht van het Haarlemse Drapeniersgilde in een periode 
van tien maanden de zijluiken van hun altaarstuk, dat waarschijnlijk een gesneden 
middendeel had. Op de binnenzijde van het linkerluik kwam de geboorte van Christus 
en op het rechterluik de aanbidding van de koningen te staan. Op de buitenzijden 
moest de annunciatie worden afgebeeld. Het Laurentiusaltaar is het grootste 
altaarstuk uit de Noordelijke Nederlanden dat bewaard is gebleven. Wat omvang 
betreft is de opdracht vergelijkbaar met het altaarstuk dat Scorel voor Delft 
schilderde. De prijzen die de twee schilders voor hun werk vroegen en ook ontvingen, 
zijn in vergelijking met de betalingen die in de periode 1550 tot 1570 werden 
uitgekeerd aan collega-schilders veel hoger. Daarbij moet worden aangetekend dat de 
formaten van de altaarstukken ook fors zijn toegenomen. 
 De zes andere contracten betreffen opdrachten voor altaarstukken voor de 
kleinere, oude steden Culemborg, Nijmegen en Schoonhoven. Het Karmelietenklooster 
in Schoonhoven ging met de Antwerpenaar Chrispijn van den Broeck in zee. In 
Culemborg en Nijmegen werden minder bekende schilders ingehuurd. Jan Deys, die 
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drie altaarstukken in Culemborg schilderde, waarvan de opdracht in vier aparte 
contracten werd vastgelegd, was hoogstwaarschijnlijk een inwoner van die stad en 
Ernst maler, met wie de kerkmeesters van de Sint-Stevenskerk in Nijmegen een 
contract sloten, woonde en werkte in Kampen.
 Twee altaarstukken van Deys waren bestemd voor het altaar in de Sacramentskapel 
van de Sint-Barbarakerk en één voor het altaar dat in de kapel van het weeshuis stond. 
Ze werden alle gefinancierd uit de nalatenschap van Elisabeth (1475-1555), gravin van 
Hoogstraten en Culemborg. Dat Deys tot tweemaal toe hetzelfde altaarstuk in opdracht 
kreeg, kwam doordat het eerste tijdens de Beeldenstorm van 1566 verloren ging. De 
twee andere contracten met Deys hebben betrekking op het altaarstuk voor de kapel 
van het weeshuis. Van dit altaarstuk, dat een uitzonderlijke iconografie heeft, is een 
schematische tekening met daarin een beschrijving van de voorstellingen bewaard 
gebleven. Het maakt onderdeel uit van de contracten. De Kamper schilder Ernst maler 
schilderde een altaarstuk met dubbele deuren voor het hoogaltaar van de Sint-
Stevenskerk in Nijmegen. Verondersteld wordt dat het een herhaling is geweest van 
het veelluik dat maler een aantal jaren eerder voor de parochiekerk van Sint Petrus en 
Paulus in Kranenburg vervaardigde. Dat de prior van het Karmelietenklooster in 
Schoonhoven bij de Antwerpse schilder Chrispijn van den Broeck terecht kwam, komt 
wellicht door de banden die er waren met het klooster van de ongeschoeide karmelieten 
in de Scheldestad. Hij schilderde voor het klooster een drieluik met een predella dat 
waarschijnlijk nog geen twee jaar dienst heeft gedaan. Het is, net als de meeste 
altaarstukken, verloren gegaan. Van de in de Noord-Nederlandse contracten beschreven 
altaarstukken zijn alleen het Laurentiusaltaar en de zijluiken van het altaarstuk van 
het Haarlemse Drapeniersgilde van maerten van Heemskerck en het tweede drieluik 
dat Jan Deys schilderde voor de Sacramentskapel van de Sint-Barbarakerk in 
Culemborg bewaard gebleven. 




