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Bijlage	1	

Terminologie	

Aanduiding van altaarstukken in 
vijftiende-eeuwse bronnen

Uit onderstaande voorbeelden blijkt 
dat altaarstukken in vijftiende-eeuwse 
bronnen veelal worden onderscheiden 
door het gebruik van de term 
‘autaertafel’ of een variant daarvan.  
Als het woord niet wordt gebruikt, is 
meestal op een andere manier duidelijk 
dat het om een altaarstuk gaat, doordat 
er bijvoorbeeld naar het altaar wordt 
verwezen waarop het stuk moet 
komen te staan. 

1422, 20 februari (schuldbekentenis): 
‘eenre autaertaflen’ in: Asaert 1972, 
p. 45. 

1425, 13 februari (schuldbekentenis): 
‘eender autertafelen’ in: Asaert 1972,  
p. 45. 

1430, 5 augustus (bijlage 4, nr. 1, p. 353, 
contract voor het vergulden en 
stofferen van een gesneden altaarstuk 
en het beschilderen van de deuren): ‘de 
taeffele staende [...] in de kerke ten 
oeghen out aere’ in: De Busscher 1859b, 
pp. 154-155. 

1432, 26 januari (bijlage 4, nr. 2, pp. 
353-354, contract voor het vergulden en 
stofferen van een gesneden altaarstuk 
en het beschilderen van de twee grote 
en kleine deuren: ‘een outaertafle’ en ‘de 
voirs. tafle’ in: Huth 1981 (19231), p. 110. 

1433, 22 september (verpanding): 
‘alsulken outaertaflen’ in: Asaert 1972, 
p. 47. 

1434, 14 oktober (bijlage 4, nr. 3, p. 354,  
contract voor het vergulden en 
stofferen van een gesneden altaarstuk 
en het beschilderen van de deuren: 
‘autaertafele, metten dueren’ en ‘vors. 
tafle’ in: De Busscher 1859b, pp. 28-30. 

1443, 4 juli (bijlage 4, nr. 4, p. 355, 
contract voor het polychromeren en 
beschilderen van een altaarstuk): ‘een 
tafle diendende ten autaeren’ in: De 
Busscher 1859b, pp. 172-173. 

1443, 10 december (bijlage 4, nr. 5, 
p. 355, contract voor het vergulden en 
stofferen van een gesneden altaarstuk 
en het beschilderen van de deuren): 
‘een autaer tafle’ en ‘der selver tafle’ in: 
De Busscher 1959b, pp. 68-69. 

1446, 12 februari (bijlage 4, nr. 6, p. 356, 
contract voor het vergulden en stofferen 
van een gesneden altaarstuk en het 
beschilderen van de deuren: ‘une taulle 
d’ autel’ in: Louant 1939, pp. 11-19. 

1451, 29 november (cedel: verwijst 
naar de opdracht voor het stofferen en 
leveren van twee altaarstukken: ‘ij 
autaer tafelen’ in: De Busscher 1859b,  
p. 69. 

1460, 28 april (bijlage 4, nr. 8, p. 357, 
contract voor onder andere het 
vergulden en stofferen van een ge-
sneden altaarstuk en het beschilderen 
van de deuren): ‘de hautaer tafle’ in: De 
Busscher 1859b, pp. 151-153.

1460, 13 september (schuldbekentenis): 
‘1 outaertafelen’ in: Asaert 1972, p. 49. 
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1463, 3 januari (borgstelling): ‘de 
outaertafele’ in: Asaert 1972, p. 50. 

1463, 13 juni (schuldbekentenis): ‘an 
eenre outaertafelen’ in: Asaert 1972, 
p. 51. 

1464, 5 juni (schuldbekentenis): 
‘outaertafelen’ in: Asaert 1972, p. 51. 

1464, 19 september (schuldbekentenis): 
‘1 outaertafelen’ in: Asaert 1972, p. 52. 

1464, 31 december (verpanding): ‘een 
gesneden outaertafele’ in: Asaert 1972, 
p. 52. 

1465, 21 mei (borgstelling): ‘een taefele, 
om te staene opten outaer in der 
kercken’ in: Asaert 1972, p. 53. 

1465, 20 september (schuldbekentenis): 
‘van der outaertafele’ in: Asaert 1972, 
p. 53. 

1466, 4 oktober (schuldbekentenis): ‘eere 
outaertaeflen [sic]’ in: Asaert 1972, p. 54.

1468, 30 september (verpanding): ‘van 
eenre outaertaeflen’ in: Asaert 1972,  
p. 54. 

1469, 19 april (aanmaning in verband 
met de levering van een altaarstuk): 
‘eene tafele van pourtraicturen 
dienende ten grooten haultare’ en ‘de 
selve tafel’ in: De Busscher 1859b, p. 116. 

1470, 21 februari (contract voor het 
snijden van een altaarstuk): ‘een taefele 
[...] om [...] op ten hoegen outaer geset 
te wordene’ en ‘de voirs. taefele’ in: 
Asaert 1972, p. 55. 

1472, 15 oktober (schuldbekentenis):  
‘1 outaertafele’ in: Asaert 1972, p. 56.

1474, 22 december (bijlage 4, nr. 11, 
p. 359, contract voor het vergulden en 
stofferen van een gesneden altaarstuk 
en het beschilderen van de deuren: 
‘une table d’autel’ en ‘ladicte table’ in: 
Pinchart 1860-1881, deel 3 (1881),  
pp. 192-193. 

1477, 14 december (ingebrekestelling): 
‘van eender outaertafelen’ in: Asaert 
1972, p. 56. 

1479, 26 maart (visitatierapport):  
‘der gehouwenden outaertafelen’ en 
‘der selver tafelen’ in: Asaert 1972,  
p. 58. 

1479, 3 juli (schuldbekentenis): ‘van 
eender outaertafelen’ in: Asaert 1972,  
p. 58. 

1484 (vermelding aanbesteding: 
opdracht: snijden van een altaarstuk: 
‘een hoech outair’ in: Amsterdam 1980, 
p. 60. 

1485, 29 december (bijlage 4, nr. 13, pp. 
360-361, contract voor het vergulden 
van een deel van een gesneden 
altaarstuk: ‘een pand [...] in ’t grote 
outaer’ en ‘taeffel’ in: Allan 1874-1888, 
deel 2 (1883), p. 205. 

1487, 19 juni (afschrift van een contract 
met de financiële afspraken: opdracht: 
snijden van een altaarstuk: ‘ene altaers 
tafell’, in: Amsterdam 1980, p. 61.

1487, 31 augustus (bijlage 4, nr. 14, 
p.361, contract voor het vergulden van 
een deel van een gesneden altaarstuk: 
‘in der selver tafel’ in: Allan 1874-1888, 
deel 2 (1883), pp. 206-208. 

1489, 20 juli (bijlage 4, nr. 16, p. 362, 
contract voor het beschilderen van 
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twee deuren van een ge sneden altaar-
stuk: ‘die [...] deuren van de hoechoutaer’ 
en ‘die tafel van den hoechouter’ en ‘dat 
groete outaer’ en ‘die groete tafel’ in: 
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206. 

1492, 11 juni (contract voor het snijden 
van een altaarstuk): ‘een stic wercx 
dienende ten aultare’ in: De Busscher 
1866, pp. 224-225. 

1493, 29 september (bijlage 4, nr. 20, 
pp. 364-365, contract voor het snijden 
van een altaarstuk: ‘die groete tafel op 
dat hoechoutaer’ en ‘dese voirs. tafel’ 
in: Vroom 1969, pp. 27-31.

1498 (rekening over de predella van 
een altaarstuk): ‘den voet onder die 
altaertafel’ in: Amsterdam 1980, p. 61. 

Aanduiding van schilderwerk  
in contracten 

Uit onderstaande voorbeelden blijkt 
hoe het schilderwerk in contracten 
voor een al dan niet gecombineerd 
altaarstuk met gesneden en 
geschilderde onderdelen wordt 
onderscheiden van het snijwerk. 

1444, 4 juli 1443 (bijlage 4, nr. 4, p. 355): 
‘portraituren […] buuten an den tafelen’ 
in: De Busscher 1859b, pp. 68-69

1446, 12 februari (bijlage 4, nr. 6, p. 
356): ‘de platte peinture’ in: Louant 1939, 
pp. 11-19.

1482, 26 april (bijlage 4, nr. 12, pp. 359-
360): ‘platte doeren’ en ‘platte tafel’ in: 
Slootmans 1964, pp. 44-45.

1511, 5 september (bijlage 4, nr. 28, pp. 
370-371): ‘in ’t platte’ in: De Busscher 
1866, pp. 65-66.

1513, 10 augustus (Adriaen van 
Overbeke): ‘platwerck’ in: Huth 1981 
(19231), p. 128. 

1517, vóór 23 oktober (bijlage 4, 
nr. 31, pp. 372-373): ‘platten werck’ en 
‘portratueren’ in: Lefèvre 1968, pp. 
109-110.

1526, 30 augustus (bijlage 4, nr. 38, 
pp. 376-377): ‘platte pointen’ en 
‘platwerck’ in: Crab 1977, p. 335.

1529, 8 juni (meester Adriaan van 
Antwerpen): ‘plattwerct’ in: Anoniem 
1873, pp. 217-218.

1529, 9 augustus (bijlage 4, nr. 40, 
p. 378): ‘de platte poincture’ in: Borgnet 
1861-1862, pp. 88-89.

1539, 12 juni (bijlage 4, nr. 46, pp. 382-
383): ‘in platte schilderie’ in: Anoniem 
1872-1873, pp. 93-97.

Aanduiding van de geschilderde 
voorstellingen in contracten 

Uit onderstaande voorbeelden blijkt 
hoe geschilderde voorstellingen 
in contracten voor een al dan niet 
gecombineerd altaarstuk met  
gesneden en geschilderde onderdelen 
in algemene zin worden getypeerd. 

1430, 5 augustus (bijlage 4, nr. 1, p. 353): 
‘portraijtueren’ in: De Busscher 1859b, 
pp. 154-155.

1432, 26 januari (bijlage 4, nr. 2, p. 353): 
‘portraturen’ in: Huth 1981, p. 110.

1443, 10 december (bijlage 4, nr. 5, 
p. 355): ‘pourtraijtueren’ in: De Busscher 
1859b, pp. 68-69.
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1464, 15 maart (bijlage 4, nr. 9, pp. 357-
358): ‘potraturen’ in: Schöne 1938, 
p. 240.

1467, 23 januari (Daniel de Rijke): 
‘portratueren’ in: De Busscher 1859b,  
p. 116.

1469, 19 april (Daniel de Rijke): 
‘pourtraicturen’ in: De Busscher 1859b, 
p. 116.

1471, 20 mei (bijlage 4, nr. 10, p. 358): 
‘porterturen’ in: Asaert 1972, pp. 55-56.

1474, 22 december (bijlage 4, nr. 11, 
p. 359): ‘pourtraiture’ in: Pinchart 1860-
1881, deel 3 (1881), pp. 192-193.

1507, 8 februari (bijlage 4, nr. 26, 
p. 369): ‘portertuere’ in: Van Even 1884,  
pp. 405-407. 

1510, 27 juli (bijlage 4, nr. 27, pp. 369-
370): ‘potoraturen’ in: Van Even 1877, 
pp. 588-589.

1517, vóór 23 oktober 1517 (bijlage 4,  
nr. 31, pp. 372-373): ‘portratueren’ in: 
Lefèvre 1968, pp. 109-110.

1526, 30 augustus (bijlage 4, nr. 38, 
pp. 376- 377): ‘pontracteuren’ in: Crab 
1977, p. 335.

1542, 20 maart (bijlage 4, nr. 52, pp. 
387-388): ‘poutertueren’ in: Van Even 
1867, pp. 494-496.

Aanduiding van de vakken van  
het altaarstuk

Uit onderstaande voorbeelden wordt 
duidelijk hoe de vakken worden 
genoemd waarin gesneden beelden-
groepen moeten worden geplaatst. De 

term ‘parck’ wordt in een enkel geval 
ook gebruikt voor het te beschilderen 
vak van een altaarstuk. 

1434, 14 oktober (bijlage 4, nr. 3, p. 354): 
‘paerc’ in de betekenis van te 
beschilderen vak in: De Busscher 
1859b, pp. 28-30.

1460, 28 april (bijlage 4, nr. 8, p. 357): 
‘backen’ in de betekenis van vakken 
voor gesneden beeldengroepen in: De 
Busscher 1859b, pp. 151-153.

1460, 28 april (bijlage 4, nr. 8, p. 357): 
‘paerc’ als aanduiding van het vak 
waarin de beelden staan in: De Busscher 
1859b, pp. 151-153.

1482, 26 april (bijlage 4, nr. 12, pp. 
359-360): ‘percken’ in de betekenis van 
vakken voor gesneden beeldengroepen 
in: Slootmans 1964, pp. 44-45.

1482, 26 april (bijlage 4, nr. 12, pp. 359- 
360): ‘back’ als aanduiding van het 
middelste deel van het altaarstuk, waarin 
de gesneden beeldengroepen moeten 
staan in: Slootmans 1964, pp. 44-45.

1493, 29 september (bijlage 4, nr. 20, 
pp. 364-365): ‘perck’ in de betekenis 
van vak met een gesneden voorstelling 
in: Vroom 1969, pp. 28-29.

1501, 13 mei (bijlage 4, nr. 22, pp. 366-
367): ‘perck’ in de betekenis van vak 
met een gesneden voorstelling in: Van 
Rappard 1880, pp. 83-87.

1505, 10 oktober (bijlage 4, nr. 24, 
pp. 367-368): ‘back’ als aanduiding van 
het middelste deel van het altaarstuk 
waarin gesneden beeldengroepen 
moeten worden geplaatst in: Lefèvre 
1935, pp. 50-51.
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1506, 10 oktober (bijlage 4, nr. 25, p. 368): 
‘panden’ ter aanduiding van de vakken 
met gesneden voorstellingen in: Crab 
1977, pp. 331-332.

1507, 8 februari (bijlage 4, nr. 26, p. 369): 
‘perck’ in de betekenis van vak met een 
gesneden voorstelling in: Van Even 
1884, pp. 405-407.

1507, 8 februari (bijlage 4, nr. 26, p. 369): 
‘back’ ter aanduiding van het middelste 
deel van het altaarstuk waarin 
gesneden voorstellingen moeten 
worden geplaatst in: Van Even 1884, 
pp. 405-407.

1518, 16 november (bijlage 4, nr. 32, 
p. 373): ‘paerken’ ter aanduiding van de 
vakken waarin gesneden voorstellingen 
staan in: Van Even 1867, pp. 474-475.

1524, 17 september (Gillis Rost): ‘paerck’ 
ter aanduiding van het middelste deel 
van een gesneden altaarstuk met 
geschilderde deuren in: Anoniem 
1845b, p. 181.

1525, 6 september (bijlage 4, nr. 36, pp. 
375-376): ‘parcke’ ter aanduiding van 
vakken voor gesneden voorstellingen 
in: Van Even 1867, pp. 467-479.

1538, 25 september (bijlage 4, nr. 44, 
pp. 380-381): ‘parck’ ter aanduiding van 
een te beschilderen vak in een 
geschilderd veelluik in: Cnattingius en 
Romdahl 1953, pp. 38-39 en pp. 44-46.

1538, 15 oktober (bijlage 4, nr. 45, 
pp. 381-382): ‘back’ ter aanduiding van 
het gesneden middendeel van een 
altaarstuk in: Crab 1977, pp. 337-338.

1545, 3 augustus (bijlage 4, nr. 53, p. 
388-389): ‘parcken’ ter aanduiding van 

vakken met gesneden beeldengroepen 
in: Weyns 1975.
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Bijlage	2	

Aantallen	

De schatting van het totale aantal altaarstukken dat tot aan de Reformatie 
voor altaren in het onderzochte gebied van de Noordelijke Nederlanden werd 
vervaardigd, is gebaseerd op de kloosterkaart van 1555 in de Geschiedkundige 
Atlas van Nederland.1 Alle kerken, kloosters en kapellen die op de kaarten 
van de nieuwe bisdommen (1559-1561) Leeuwarden, Groningen, Deventer, 
Haarlem, Utrecht en Middelburg zijn aangetekend, zijn geteld. De lijst van grote, 
middelgrote en kleine stadskerken en de kloosterkerken van de bedelorden 
is samengesteld op basis van de kaarten van de Dom- en kapittelkerken tot 
1560 en van de in de middeleeuwen gestichte kloosters van de franciscanen, 
dominicanen, augustijnen en karmelieten.2 De telling van de dorpskerken, kleine 
kloosterkerken en kapellen is uitgevoerd op basis van de kaarten behorend bij 
de kloosterkaart van 1555 in de Geschiedkundige Atlas van Nederland.3 Alle 
kerken kregen een gemiddeld aantal altaren toegewezen: grote stadskerken 
30 (25-35); middelgrote stadskerken 20 (15-25); kleine stadskerken 10 (5-15); 
grote kloosterkerken van de vier bedelorden: minderbroeders (franciscanen), 
predikheren (jacobijnen of dominicanen), karmelieten en augustijnen 10; 
dorpskerken 4; kleine kloosterkerken 3 en kapellen 1.4 Waar mogelijk zijn de 
aantallen op basis van stadsbeschrijvingen gepreciseerd.

Grote, middelgrote en kleine stadskerken

Bisdom Leeuwarden 
Bolsward: Sint-Maartenskerk (middelgrote stadskerk)
Bolsward: minderbroeders (Broerekerk: kloosterkerk)
Franeker (middelgrote stadskerk)
Harlingen (kleine stadskerk, vervangen in 1771)
Leeuwarden: dominicanen (Jacobijnekerk: kloosterkerk)
Leeuwarden: latere Galileërkerk (franciscanen: kloosterkerk, afgebroken 1940)
Leeuwarden: Oldenhove, Oude of Sint-Vituskerk (middelgrote stadskerk † 1595)5
Rinsumageest (bij Dokkum): Cisterciënzerabdij Klaarkamp (kloosterkerk)
Sneek (middelgrote stadskerk)
Woudsend: karmelieten (kloosterkerk)
Wokrum (middelgrote stadskerk)
IJlst: karmelieten (kloosterkerk)

Bisdom Groningen
Aduard: Cisterciënzer abdijkerk (kloosterkerk, afgebroken na 1598)
Appingedam (kleine stadskerk: 10 altaren)
Appingedam: Augustijnerklooster (kloosterkerk)
Groningen: Grote of Sint-Maartens- of Martinikerk (grote stadskerk)6
Groningen: Akerk (middelgrote stadskerk)7
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Groningen: Walburgkerk (kleine stadskerk, afgebroken in 1627)8 
Groningen: Franciscanenkerk (kloosterkerk)
Groningen: Dominicanenkerk (kloosterkerk)

Bisdom Deventer
Deventer: Grote of Sint-Lebuïnuskerk (grote stadskerk: 35 altaren)9
Deventer: Bergkerk (middelgrote stadskerk)
Deventer: Mariakerk (kleine stadskerk)
Devenber: Broerenkerk (Minderbroeders: kloosterkerk)
Doesburg: Sint-Martinuskerk (middelgrote stadskerk)
Doetinchem (kleine stadskerk)
Elburg (kleine stadskerk)
Groenlo (middelgrote stadskerk)
Harderwijk: Onze-Lieve-Vrouwekerk (grote stadskerk ca. 20 altaren)
Harderwijk: Minderbroeders (kloosterkerk)
(Harderwijk: Catharinaklooster: kloosterkerk)
Hasselt (kleine stadskerk)
Hattem (kleine stadskerk)
Kampen: Boven of Sint-Nicolaaskerk (grote stadskerk)
Kampen: Onze-Lieve-Vrouwe- of Buitenkerk (middelgrote stadskerk)
Kampen: Franciscaner Broederkerk (kloosterkerk)
Lochem: (kleine stadskerk)
Oldenzaal: Sint Plechelmuskerk (middelgrote stadskerk) 
Oostmarsum (kleine stadskerk)
Steenwijk: Sint-Clemenskerk (middelgrote stadskerk)
Vollenhove: Sint-Nicolaaskerk (kleine stadskerk)
Warnsveld (bij Zutphen): Franciscanerklooster (kloosterkerk)
Zutphen: Sint Walburgskerk (grote stadskerk)
Zutphen: Nieuwstadskerk (kleine stadskerk)
Zutphen: Broederenkerk (Dominicanen: kloosterkerk)
Zwolle: Sint-Michaëlskerk (grote stadskerk
Zwolle: Onze-Lieve-Vrouwekerk (middelgrote stadskerk)
Zwolle: Broerenkerk (Dominicanen: kloosterkerk)

Bisdom Utrecht
Amersfoort: Sint Joriskerk (grote stadskerk)
Amersfoort: Onze Lieve Vrouwekerk (kleine stadskerk)
Amersfoort: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Arnhem: Sint Eusebiuskerk (grote stadskerk)
Arnhem: Sint Walburgskerk (middelgrote stadskerk)
Arnhem: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Arnhem: Johannieters Janskerk (kloosterkerk, afgebroken in 1817)
Brielle (middelgrote stadskerk)
Culemborg: Sint Barbarakerk (middelgrote stadskerk)
Delft: Oude Kerk (grote stadskerk: 20 altaren)10
Delft: Nieuwe Kerk (grote stadskerk: 27 altaren)11
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Delft: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Den Haag: Sint-Jacobskerk (grote stadskerk 25 altaren)12
Den Haag: Dominicanerkerk (kloosterkerk)
Dordrecht: Onze-Lieve-Vrouwekerk (grote stadskerk 47 altaren)13
Dordrecht: Nieuwe of Sint-Nicolaaskerk (middelgrote stadskerk 18 altaren)14
Dordrecht: minderbroeders (kloosterkerk)
Dordrecht: augustijnen (kloosterkerk)
Emmerik: aldegundis (middelgrote stadskerk)
Emmerik: Martinikerk (middelgrote stadskerk 17 altaren)15
Gorinchem: (middelgrote stadskerk)
Gorinchem: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Gouda: Sint-Janskerk (middelgrote stadskerk 18 altaren)16
Gouda: Franciscanerkerk (kloosterkerk, afgebroken 1575)17
Montfoort: (kleine stadskerk)
Naaldwijk (middelgrote stadskerk)
Naarden (middelgrote stadskerk 21 altaren)
Nijkerk (kleine stadskerk)
(Nijmegen: Sint-Stevenskerk (grote stadskerk 38 altaren)18)
Oudewater (middelgrote stadskerk)
Rhenen (kleine stadskerk)
Rotterdam: Sint-Laurenskerk (grote stadskerk)
Schiedam: (middelgrote stadskerk)
Schoonhoven: (middelgrote stadskerk)
Schoonhoven: karmelieten (kloosterkerk)
Tiel: Sint Maartenskerk (middelgrote stadskerk 12/20 altaren)19
Tiel: Dominicanerklooster in Westroyen (kloosterkerk)
Utrecht: Sint-Maartensdom (grote stadskerk 40 altaren)20
Utrecht: Oud Munster (Salvator kapittelkerk middelgrote stadskerk ca. 20 altaren)21
Utrecht: Mariakerk (middelgrote stadskerk)
Utrecht: Buurkerk (middelgrote stadskerk)
Utrecht: Geertekerk (kleine stadskerk)
Utrecht: Jacobikerk (middelgrote stadskerk)
Utrecht: Janskerk (middelgrote stadskerk)
Utrecht: Klaaskerk (middelgrote stadskerk)
Utrecht: Pieterskerk (middelgrote stadskerk 20-25 altaren)
Utrecht: Sint-Catharinakerk (kloosterkerk)
Utrecht: predikheren (kloosterkerk) 
Utrecht: minderbroeders (kloosterkerk)
Utrecht: karmelieten (kloosterkerk)
Utrecht: Paulusabdij (kloosterkerk)
Vianen: (middelgrote stadskerk)
Vlaardingen: (kleine stadskerk)
Weesp (middelgrote stadskerk)
Wijk bij Duurstede (middelgrote stadskerk)
Woerden (middelgrote stadskerk)
IJsselstein (middelgrote stadskerk)
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Bisdom Haarlem
Alkmaar, Sint-Laurenskerk (grote stadskerk)
Alkmaar: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Amsterdam: Oude Kerk (grote stadskerk 35 altaren)22
Amsterdam: Nieuwe of Sint-Catharinakerk (grote stadskerk 34 altaren)
Amsterdam: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Beverwijk (kleine stadskerk)
Edam (middelgrote stadskerk)
Enkhuizen (middelgrote stadskerk)
Enkhuizen (middelgrote stadskerk)
Enkhuizen: Augustijnerkerk (kloosterkerk)
Haarlem: Sint-Bavokerk (grote stadskerk)
Haarlem: karmelieten (kloosterkerk)
(Haarlem: Janskerk (Johannieters: kloosterkerk))
Haarlem: predikheren (kloosterkerk)
Haarlem: Franciscanerkerk (kloosterkerk)
Haarlem: Augustijnerkerk (kloosterkerk)
Hoorn: (middelgrote stadskerk)
Hoorn: (middelgrote stadskerk)
Hoorn: (kleine stadskerk)
Leiden: Pieterskerk (grote stadskerk 34/35 altaren, 29 geïdentificeerd)23
Leiden: Sint-Pancraskerk of Hooglandse kerk (grote stadskerk 19 altaren)24
Leiden: Onze-Lieve-Vrouwekerk (kleine stadskerk)
Leiderdorp: Franciscanerklooster (kloosterkerk)
Medemblik: (middelgrote stadskerk)
Monnikendam: (middelgrote stadskerk)
Purmerend: (middelgrote stadskerk)

Bidsom Middelburg
Brouwershaven (middelgrote stadskerk)
Goes: Sint-Magdalenakerk (grote stadskerk)
Sint Maartensdijk (kleine stadskerk)
Middelburg: Westmonster † na de Reformatie (middelgrote stadskerk)
Middelburg: Noordmonster † 18de/19de eeuw (middelgrote stadskerk)
Middelburg: augustijnen (kloosterkerk)
Tholen (middelgrote stadskerk)
Veere (middelgrote stadskerk)
Vlissingen (middelgrote stadskerk)
Vlissingen: Karmelietenkerk (kloosterkerk)
Westkapelle: Willibrorduskerk (middelgrote stadskerk, afgebrand in 1831)
Zierikzee: Basiliek waarvan alleen de Sint Lievensmonstertoren is bewaard 
gebleven (grote stadskerk)
Zierikzee: minderbroeders (kloosterkerk)
Zierikzee: predikheren (kloosterkerk)
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Dorps-, kleine kloosterkerken en kapellen

Telling van de dorps-, kleine kloosterkerken en kapellen op basis van de klooster-
kaart van 1555. Het gebied bestrijkt de nieuwe bisdommen uit de periode 1559-1561, 
bestaande uit Leeuwarden, Groningen, Deventer, Haarlem, Utrecht en Middelburg 
(het oude Aartsbisdom Utrecht). Niet geteld zijn de verdronken dorpen.

blaD 1
+ = 9
± = 0
o = 0

blaD 2
+ = 20
± = 4
o = 0

blaD 3
+ = 8
± = 1
o = 0

blaD 4
+ = 306
± = 41
o = 2

blaD 5
+ = 127
± = 27
o = 1

blaD 6
+ = 90
± = 25
o = 18

blaD 7
+ = 96
± = 32
o = 3

blaD 8
+ = 20
± = 1
o = 2

blaD 9
+ = 113
± = 130
o = 36

blaD 10
+ = 55
± =45
o = 21

blaD 11
+ = 16
± = 7
o = 7

blaD 12
+ = 30
± = 11
o = 5

blaD 13
+ = 158
± = 86
o = 10

blaD 14
+ = 98
± = 50
o = 21

blaD 15
+ = 11
± = 3
o = 2

blaD 16
+ = 60
± = 18
o = 12

blaD 17
+ = 8
± = 2
o = 1

+ = dorpskerk
± = kleine kloosterkerk
o = kapel

totalen
+ = 1225 x 4 = 4900
± =   142 x 1 =    142
o =  482 x 3 =  1446
                           6488

Noten bij: Aantallen

1	 Muller	e.a.	1920.
2	 Schoengen	1911-1927,	tussen	pp.	180	en	181	

(Kerkelijke indeling van Nederland tevens kaart 
der Dom- en Kapittelkerken en scholen tot 1560)	
en	Coomans	2002,	p.	175,	afb.	3.

3	 Muller	e.a.	1920,	bladen	1-17.
4	 Arie	de	Groot	was	mij	meermaals	zeer	

behulpzaam	bij	de	samenstelling	van	deze	lijst,	
waarvoor	ik	hem	hartelijk	dank.

5	 Eekhoff	1846,	deel	1,	pp.	156-157,	noemt	geen	
altaren.

6	 Beukema	[ca.	1970],	pp.	34-36,	noemt	geen	
altaren.	

7	 Beukema	[ca.	1970],	pp.	38-39,	noemt	geen	
altaren.

8	 Beukema	[ca.	1970],	p.	38,	noemt	geen	altaren.
9	 Dubbe	1992,	pp.	234-236.
10	Van	Bleyswijck,	Van	Heussen	e.a.,	1729,	pp.	

145-146.	Volgens	Delft	1979-1980,	fig.	21,	waren	
er	22	altaren.

11	 Van	Bleyswijck,	Van	Heussen	e.a.,	1729,	p.	255.

12	Dit	blijkt	uit	een	achttiende-eeuwse	
plattegrond-	tekening	van	de	situatie	rond	
1540	in	de	verzameling	Bodel	Nijenhuis,	
Universiteitsbibliotheek	Leiden.	

13	 Balen	1677,	deel	1,	pp.	94-106.	
14	Balen	1677,	deel	1,	pp.	112-114.	
15	 Dit	blijkt	uit	een	zeventiende-eeuwse	

plattegrond,	waarin	de	toestand	vóór	1625	is	
weergegeven.	Schriftelijke	mededeling	d.d.		
21	januari	2003,	Arie	de	Groot.

16	Walvis	[1714],	deel	2,	pp.	23-35.
17	 Walvis	[1714],	deel	2,	p.	113	noemt	geen		

altaren.
18	Lemmens	1969,	p.	88.
19	Rink	1836-1847,	volgens	het	eerste	bijvoegsel	

van	1836,	p.	192:	12	altaren,	volgens	het		
tweede	van	1847,	p.	40:	20	altaren.

20	De	Groot	2006,	pp.	334-335.	
21	Schriftelijke	mededeling	d.d.	21	januari	2003,	

Arie	de	Groot.	
22	Noach	1939,	pp.	138-150.
23	Mulder	1903-1904,	p.	70.
24	Leverland	2000,	p.	250.
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Bijlage	3	

Arbeidscontracten	en	koopcontracten

Arbeidscontracten

Uit de periode 1450-1570 zijn vier arbeidscontracten met schilders en beeldhouwers 
uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bekend. Twee betreffen een 
indienstneming bij een collega en twee bij een klooster.1
 
1.		 Contract	13	november	1498

Werkgever: Gerard Horenbout
Werknemer: Hannekin van den Dijke
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure 1498-1499, folio 24 verso
Van der Haeghen 1914, p. 29

Hannekin van den Dijke en de schilder/verluchter Gerard Horenbout sluiten op 
13 november 1498 een arbeidscontract af, waarin wordt vastgelegd dat Van den Dijke 
vier jaar in dienst zal komen van Horenbout. Voor de verluchtingen die hij maakt 
krijgt hij kost en inwoning. Alleen met toestemming van Horenbout mag hij eigen 
werk verkopen, waarvan de opbrengst alleen hemzelf ten goede komt. Zeker de 
helft van de totale contracttekst is gewijd aan boete-clausules die betrekking hebben 
op een mogelijk huwelijk van Van den Dijke. Als hij binnen twee jaar trouwt, betaalt 
hij 6 pond Vlaams boete. In het derde of vierde jaar is het boetebedrag 4 pond. Twee 
borgen staan garant voor Van den Dijke. Het contract is opgemaakt voor schepenen. 

2.	 Contract	6	augustus	1512
Werkgever: Abdij van Egmond
Werknemer: Jan Joosten
Algemeen Rijksarchief, Den Haag, Archief Abdij van Egmond, Register van abt 
Meinard Man, Inventaris nr. 5, folio 148
Hof 1958, pp. 119-120

De Abdij van Egmond sluit op 6 augustus 1512 een arbeidscontract met de schilder 
Jan Joosten uit Hillegom. Hij is drie jaar in de abdij aan het werk en wordt nu voor 
onbepaalde tijd in dienst genomen.2 Zijn jaarloon van 2 pond Vlaams is bestemd 
voor kleding en dergelijke; kost en inwoning zijn voor rekening van de abdij. De 
schilder gebruikt zijn maaltijden gezamenlijk met de lekenbroeders in de refter en 
bedient mee aan de tafels, wat blijkbaar, zoals letterlijk in het contract staat 
beschreven, in die tijd usance was. Als hij ziek is krijgt hij geen loon, maar wordt 
er wel voor hem gezorgd. De overeenkomst was kennelijk voor beide partijen 
bevredigend, want 14 jaar later – Joosten is dan 51 jaar oud – woonde en werkte hij 
nog altijd in dezelfde abdij.3 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.4 Het contract is opgemaakt in aanwezigheid van 
de abt, de prior en de keldermeester, die in deze periode een aanzienlijke functie 
vervulde.5 Uit de tekst blijkt dat het document is voorzien van het zegel van de abdij. 
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3.	 Contract	25	juni	en	20	oktober	1521
Werkgever: Abdij van Averbode
Werknemer: Anthonis van Huldenberge
Archief van de Abdij van Averbode, Averbode, sectie 1, reg. 13, folio 46 
Gerits en Praem 1967, p. 212 en pp. 213-214

In Averbode moest de Leuvense schilder Anthonis van Huldenberge eerst zes 
weken op proef komen. 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. Van Huldenberge moest op zijn kamer eten en als het nodig was helpen 
bedienen aan de tafels in de refter. Zijn jaarloon bedroeg 15 rijnsgulden plus een 
tabberd, of naar keuze 5 rijnsgulden bovenop zijn honorarium. Bij de afsluiting 
van het contract van 25 juni 1521 zijn twee getuigen aanwezig en wordt een 
godspenning aan Van Huldenberge gegeven. Het contract van 20 oktober 1521 is 
opgemaakt voor een notaris in aanwezigheid van vier getuigen. Beide teksten zijn 
ingeschreven in de abdijrekeningen. 

4.	 Contract	25	november	1538
Werkgever: Laurentius van Rotterdam 
Werknemer: Michiel Gast
Archivo di Stato, Rome, Miscellanea Paesi Bassi, folio 1
Bertolotti 1880, pp. 43-44
Obreen 1877/78-1888/90, deel 3 (1880/81), pp. 208-209
Hoogewerff 1932, p. 161 (noot 3)

Het contract van 15 november 1538 bevat de arbeidsovereenkomst tussen 
Laurentius van Rotterdam en de Antwerpse schilder Michiel Gast. Gast zal een 
jaar lang in de werkplaats van Laurentius werken. Deze zal hem ‘al wat hy van 
consten heeft […] laeten contrefayten’. 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, maar ook 
schilderijen die voor de vrije markt gekopieerd moeten worden. Gast moet 
volgens het contract twee dagen per week tot drie uur ’s nachts arbeiden. Op 
zondagen en religieuze feestdagen mag hij voor zichzelf werken in de werk-
plaats. Een werkdag tot drie uur in de vroege morgen is vreemd, aangezien er 
over het algemeen alleen bij daglicht werd gewerkt. Hoogewerff gaat ervan uit 
dat zijn werkdag tot 6 uur in de namiddag duurde.6 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 



348

partijen en Claudius de Valle, de dienstdoende notaris van het gerechtshof der 
Rota in Rome.7

Koopcontracten

Er zijn vier teksten bewaard gebleven uit de Zuidelijke Nederlanden waarin de 
voorwaarden rondom de aankoop van een altaarstuk zijn vastgelegd. 

1.		 Contract	4	oktober	1466
Koper: Kerkmeester van de kerk van Rilland (Zeeland)
Verkopers: Gielis van Beeringen en Gielis Valcke
Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters 70, folio 82
Asaert 1972, p. 54

Volgens het koopcontract van 4 oktober 1466 is Thomaes Janssone, kerkmeester 
van de kerk van Rilland, aan Gielis van Beeringen, beeldsnijder, en aan Gielis 
Valcke, schilder, beiden afkomstig uit Brussel, 12½ pond Vlaams verschuldigd 
voor een altaarstuk dat de kerkmeester bij hen heeft gekocht. De aankoop 
geschiedde op advies en in aanwezigheid van Cornelis Mathijssone, rentmeester 
van Gielis Butoer, wonend in de genoemde parochie, en van Joes Heinrickxsone, 
wonend te Creke. Het verschuldigde bedrag zal in drie termijnen te Antwerpen 
worden betaald. Al het goed van de kerk van Rilland wordt ten behoeve van het 
contract, dat voor schepenen is opgemaakt, verpand. 

2.	 Contract	3	juli	1479
Koper: Jacop Nemery
Verkoper: Wendelmoet van der Borch
Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters 95, folio 87
Asaert 1972, p. 58

Op 3 juli 1479 wordt vastgelegd dat Jacop Nemery aan Wendelmoet van der 
Borch, weduwe van Jan van der Perssen uit Brussel, verschuldigd is te betalen 10 
pond groot Vlaams voor een altaarstuk dat hij gekocht heeft met de kerkmeesters 
en heilig geestmeester van de kerk van Maasdam bij Dordrecht. Het is onduide-
lijk of het om een gesneden of een geschilderd altaarstuk gaat. Het verschuldigde 
bedrag zal in twee termijnen worden betaald. Het contract is opgemaakt voor 
schepenen.

3.		 Contract	23	oktober	1504
 Koper: Broederschap van het Heilig Kruis, Antwerpen

Verkoper: Aelbert Bouts
Universiteit van Antwerpen, Antwerpen, Kathedraalarchief, Capsa Rerum 
Extraordinariarum, nr. 609
Van den Nieuwenhuizen 1957, pp. 285-287

Volgens het contract van 23 oktober 1504 moet Aelbert Bouts, schilder en poor-
ter van Leuven, het altaarstuk dat de Antwerpse Broederschap van het Heilig 
Kruis van hem heeft gekocht voor hun altaar in de Onze Lieve-Vrouwekerk, 
een jaar lang en zes weken bewaren om het hout geheel te laten uitwerken. Het 
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altaarstuk moet in de genoemde periode in dezelfde staat blijven zoals het is op 
het moment dat het contract wordt afgesloten. Als de broeders het ‘cruys’ (?) 
in het altaarstuk (geplaatst?) willen hebben, dan moet Bouts dit doen zonder 
extra kosten in rekening te brengen. De schilder ontvangt voor het altaarstuk 52 
pond Vlaams in vijf termijnen. Bij de afsluiting van het contract vindt de eerste 
betaling plaats en Bouts schenkt de Broederschap een godspenning ter waarde 
van een gulden ter ere van het Heilig Kruis, waarvoor hij in de mis zal worden 
bedankt. Het document is een gekartelde chirograaf gesneden door abc. Ook 
de kladversie van de tekst is bewaard gebleven. Op de achterzijde van het finale 
document staat: ‘Dat den coop ghesciet’ gevolgd door de rekeningen. 

4.		 Contract	6	oktober	1524
Koper: Abdij van Averbode
Verkoper: Laureys Keldermans
Archief van de Abdij van Averbode, Averbode, reg. 14, folio 28 verso
Lefèvre 1935, p. 53

In het document zijn de afspraken van een overeenkomst vastgelegd die op 6 
oktober 1524 in Antwerpen in aanwezigheid van getuigen is gesloten. Het betreft 
de aankoop van een gesneden altaarstuk van 8 voet breed door de abt van de 
Abdij van Averbode van Laureys Keldermans, alias de ‘tafelmakere’. Het stond te 
koop in het Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwepand en is inmiddels geplaatst op het 
Onze Lieve Vrouwe en alle Maagden altaar in de kerk van de abdij. Voor de prijs 
van 14½ pond Vlaams, oftewel 87 rijnsgulden van 20 stuivers, moest Laureys 
het altaarstuk verpakken en aanleveren aan het schip dat het heeft vervoerd. Hij 
moet het altaarstuk op zijn eigen kosten op het altaar plaatsen, inclusief aankleding 
met vergulde lovertjes (?), pijlers en kapitelen en een verguld beeld van 2½ voet 
dat erbovenop moet komen te staan. Van de lijfkoop (wijnkoop) van 45 stuivers, 
die in herberg De Regenboog is verteerd, moet Laureys de helft betalen. De abt 
heeft de schipper die het altaarstuk van Antwerpen naar Testelt heeft gebracht 
voor het vervoer op 25 oktober 36 stuivers gegeven. 

Noten bij: Arbeidscontracten en 
koopcontracten

1	 Geen	van	de	documenten	is	in	origineel	door	
mij	geraadpleegd.	

2	 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.

3	 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.	
4	 Hof	1958,	p.	118	en	p.	121.
5	 Woordenboek	der	Nederlandsche	Taal,	Den	

Haag/Leiden,	29	delen	(1882-1998),	deel	7	
(1926),	kol.	2112.

6	 Hoogewerff	1932,	p.	161	(noot	3).
7	 Volgens	Hoogewerff	is	Claudius	de	Valle	

geboor-tig	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).
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Bijlage	4	

Aannemingscontracten

In totaal zijn circa 135 contracten met schilders, beeldsnijders en beeldhouwers 
uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden uit de periode 1430 tot 1570 bekend. 
Hieronder bevinden zich niet alleen overeenkomsten die afspraken bevatten over 
het maken, snijden, polychromeren en/of beschilderen van een altaarstuk, maar 
ook teksten over bijvoorbeeld het snijden en polychromeren van losse beelden 
of beeldengroepen, zoals levensgrote grafleggingen, triomfbalken en een Maria-
num, akten over het beschilderen van kapellen, gewelven of andere muren en an-
dersoortige opdrachten. Van al deze contracten gaan 95 over de opdracht tot het 
snijden, polychromeren 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. Eén opdracht kon op basis van de archiefdocu-
menten worden gereconstrueerd (nr. 31). Van al deze contracten is in de bijlage 
een samenvatting opgenomen. Het vroegste contract is afkomstig uit de Zuide-
lijke Nederlanden en dateert uit het jaar 1430. Het vroegste Noord-Nederlandse 
contract is gedateerd op 29 december 1485 (nr. 13). Het laatste is van 1570. Het 
aantal Noord-Nederlandse opdrachten is 22, het aantal Zuid-Nederlandse 44. De 
Noord-Nederlandse contracten die de opdracht voor een geschilderd altaarstuk 
betreffen, worden in extenso behandeld in de hoofdstukken 4, 5 en 6, pp. 161-314. 
De contractteksten zijn integraal opgenomen in de bijlagen 6 tot en met 14, pp. 
411-437. 

De contracten zijn chronologisch geordend. Dat heeft tot gevolg dat indien 
een opdracht voor het beschilderen van een altaarstuk bijvoorbeeld, in meer-
dere overeenkomsten is vastgelegd, deze verspreid in de lijst voorkomen. Dit 
verschijnsel, het vastleggen van verschillende onderdelen van de opdracht met 
dezelfde aannemer, komt alleen in de Noordelijke Nederlanden voor. Zo zijn er 
vijf verschillende opdrachtmomenten op schrift vastgelegd, in 1485, 1487, 1489, 
nogmaals in 1489 en in 1490, voor het polychromeer- en schilderwerk dat moest 
worden verricht aan het hoogaltaar van de Sint-Bavokerk te Haarlem (nrs. 13, 14, 
15, 16 en 18). De gesneden voorstellingen van het altaarstuk waren op het mo-
ment dat de vroegst bekende opdracht werd gegeven al gerealiseerd en ook een 
deel van het polychromeerwerk was voltooid. Van het altaarstuk dat Maerten 
van Heemskerck schilderde voor het hoogaltaar van de Alkmaarse Laurentius-
kerk is een drietal contracten bekend. Op 25 september 1538 wordt de opdracht 
voor het schilderen van het middenpaneel vastgelegd (nr. 44), op 18 november 
1539 voor de binnenzijden van de vier deuren (nr. 47) en op 12 maart 1541 voor 
de buitenzijden van de deuren (nr. 50). Dat men de opdracht over meer dan twee 
jaar spreidt, is in dit geval begrijpelijk. Het betreft een enorme onderneming, 
niet alleen wat hoeveelheid geld, maar ook wat de omvang van het werk betreft. 
Hetzelfde geldt voor de dubbele zijluiken van het altaarstuk dat op het hoogaltaar 
van de Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam heeft gestaan. Uit het Schilder-
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boeck van Karel van Mander weten we dat het middenpaneel met de kruisiging 
was geschilderd door Jan van Scorel. De kerkmeesters gaven diens leerling 
Maerten van Heemskerck in november 1537 in eerste instantie alleen de opdracht 
tot het beschilderen van de binnenzijden van de binnenste deuren. Pas daarna 
overwegen zij of zij de opdracht geven tot het beschilderen van de buitenzijden 
van de binnenluiken en/of de buitenste luiken (nr. 54). Uit de rekeningen blijkt 
dat Van Heemskerck uiteindelijk alle deuren beschilderde. Ook de opdracht voor 
het drieluik dat Jan Deys schilderde voor de kapel van het weeshuis te Culemborg 
is in twee contracten vastgelegd. Het eerste contract van 4 september 1559 (nr. 
60) gaat over de beschildering van het middenpaneel en de binnenzijden van de 
zijluiken en het tweede, van 22 januari 1561 (nr. 61), over de buitenzijden van de 
zijluiken. Twee keer komt het voor dat dezelfde opdracht, met enkele wijzigin-
gen, nog een keer wordt gegeven. De eerste keer omdat de aannemer is overleden 
(nrs. 12 en 19) en de tweede keer omdat het drieluik is vernield tijdens de Beel-
denstorm (nrs. 58 en 66).

Hoewel de meeste contracten zijn opgemaakt met schilders, betekent dit niet dat 
de geschilderde altaarstukken in de meerderheid zijn. Zeventien contracten gaan 
over schilderwerk dat moet worden verricht aan in totaal veertien geschilderde 
drie- of meerluiken (nrs. 9, 17, 21, 40, 42, 44, 47, 50, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65 en 
66). Alle andere opdrachten met schilders bevatten naast het beschilderen van de 
deuren van het altaarstuk, ook stoffeer- of verguldwerk van de gesneden scènes 
in het midden of ander snijwerk. Beeldsnijders, beeldhouwers en schrijnwerkers 
maken iets meer dan een derde uit van het totaal: 24. Hiervan zijn er slechts drie 
afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden (nrs. 7, 10, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 43, 45, 48, 51, 53 en 57; Noordelijke Nederlanden: nrs. 20, 22, 64). 

Een aantal Zuid-Nederlandse contracten dat uit de literatuur bekend is, is wegge-
laten. Niet opgenomen zijn opdrachten waarover te weinig bekend is doordat er 
alleen een gepubliceerde samenvatting van een verloren origineel bewaard is ge-
bleven. Dit was het geval bij een aantal Doornikse contracten die door La Grange 
en Cloquet 1889 zijn gepubliceerd. Evenmin zijn opgenomen contracten waarin 
voor de inhoud van de opdracht wordt verwezen naar een cedel. Juist in de cedel 
staan de afspraken tussen de partijen opgetekend. Als deze verloren is gegaan, 
dan leren we uit het contract op zijn best iets over de levertermijn en de prijs 
van het altaarstuk. Een voorbeeld is de opdracht die de markgravin van Aerschot 
gaf aan Jan van Coutheren voor de beschildering van een aantal kunstwerken, 
waaronder het altaarstuk voor het hoogaltaar van de Celestijnenkerk te Heverlee 
op 20 november 1528.1 

Vanzelfsprekend zijn ook niet opgenomen die contracten waarvan tot op heden 
in de literatuur werd aangenomen dat zij over een altaarstuk gingen, maar die bij 
nadere beschouwing een andersoortige opdracht behelsden. Het contract dat op 
19 april 1425 werd afgesloten tussen Jhoenen van den Rode en de Gentse schilder 
Jan de Stoevere gaat mijns inziens niet over het beschilderen van een altaarstuk 
in de Onze-Lieve-Vrouwe Heilig-Kaarskapel bij Gent, maar over het stofferen 
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van de muren van de kapel. De schilder heeft immers aangenomen te ‘stoffeerne 
de capelle voer Onser Vrouwen’.2 Hetzelfde geldt voor de opdracht die Joos Vorre 
op 12 augustus 1441 van het Schippersgilde te Gent krijgt. Ook hij moet mijns 
inziens een kapel beschilderen, en niet de deuren van een altaarstuk.3

De contracten zijn zoveel mogelijk in origineel geraadpleegd.4 Soms bleken ze 
echter verloren te zijn gegaan tijdens een oorlog (nrs. 9, 11, 23, 30, 33), soms 
waren ze zoek geraakt tijdens een verhuizing, of om wat voor andere reden dan 
ook onvindbaar (nrs. 21, 24, 39, 43, 46, 55 en 62). De originelen maakten een 
belangrijk verschil tussen noord en zuid inzichtelijk. Terwijl de contracten in de 
Belgische archieven meestentijds te vinden zijn in dikke grote schepenregisters, 
bestaan ze in het noorden uit losse papieren. Ze zijn veelal terechtgekomen in 
archieven waar ze soms geheel niet in thuishoren. Deze contracten bleken vaak 
door de schilder of beeldsnijder zelf te zijn geschreven, terwijl de akten in de 
schepenregisters alle van de hand van de dienstdoende klerk zijn. 

Van alle contracten worden achtereenvolgens de datum, de opdrachtgever(s), de 
aannemer(s), de archiefplaats en de titel van de eerste en de volgende publicaties 
vermeld. Daarna volgt een samenvatting van de gemaakte afspraken. De afme-
tingen worden gegeven in voeten. De voet is een lengtemaat van wisselende 
grootte, in hoofdzaak schommelend tussen circa 25 en 32 cm, verdeeld in 10, 11 
of 12 duimen.5 De genoemde munteenheden zoals onder andere de rijnsgulden, 
de karolusgulden, de philipsgulden en het Vlaamse en Hollandse pond zijn in 
bijlage 5, pp. 404-410 alle omgerekend naar de karolusgulden.

Van al deze per contract in opdracht vervaardigde gesneden en/of geschilderde 
altaarstukken worden er nog acht geheel of gedeeltelijk in kerken en musea 
bewaard. Ze konden worden geïdentificeerd omdat in de teksten een uitvoerige 
beschrijving van de voorstellingen is opgenomen. Het zijn in chronologische 
volgorde het Sacramentsaltaar van Dirk Bouts, geschilderd in opdracht van de 
Sacramentsbroederschap in Leuven (1464, nr. 9), het Sacramentsaltaar van Jan de 
Molder voor de Abdij van Averbode (1513, nr. 29), het altaarstuk dat Jehan Mone 
beeldhouwde voor kapel van Filips de Schone in Brussel (1538, nr. 43); het grote 
Laurentiusaltaar dat Maerten van Heemskerck schilderde voor het hoogaltaar 
van de Grote Kerk in Alkmaar (1538/1539/1541, nrs. 44, 47 en 50), het gesneden 
altaarstuk gewijd aan de heilige Quirinus uit Loenhout van Jan van Velthoven (1545, 
nr. 53), de twee luiken van het altaarstuk voor het Drapeniersgilde te Haarlem, 
eveneens van Maerten van Heemskerck (1546, nr. 54), het luik met de Annunciatie 
geschilderd door Pieter Pourbus voor het Annunciadenklooster te Brugge (1550, 
nr. 56) en het Sacramentsaltaar van de Culemborgse schilder Jan Deys voor de 
Sint-Barbarakerk (1570, nr. 66). De teksten van de Noord-Nederlandse contrac-
ten die leidden tot het ontstaan van het Alkmaarse Laurentiusaltaar en de twee 
luiken van het altaarstuk voor het Drapeniersgilde te Haarlem, beide van Maer-
ten van Heemskerck, en het Sacramentsaltaar van Jan Deys worden in extenso 
behandeld in de hoofdstukken 5, pp. 221-248 en 6, pp. 275-286.
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1.		 Contract	5	augustus	1430
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk van Ruiselede
Aannemers: Jan van Coudenberghe en Maerc van Ghistele
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 30, fol. 107 verso
Diericx 1815, deel 2, p. 115 (noot 1)
De Busscher 1859b, pp. 154-155 (noot 1)

De Gentse schilders Jan van Coudenberghe en Maerc van Ghistele krijgen de 
opdracht het altaarstuk op het hoogaltaar van de parochiekerk te Ruiselede (ten 
westen van Gent) te vergulden, te polychromeren en te beschilderen, en verder 
vier engelen op zuilen te polychromeren die bij hetzelfde altaar staan. Voor zover 
uit het contract valt op te maken, is het altaarstuk samengesteld uit een gesneden 
middendeel met een verhoogd middenstuk met ter weerszijden voorstellingen in 
twee rijen. De bovenste reeks wordt afgesloten met twee kleine deuren en de 
onderste met vier dubbele. Het te vergulden en te stofferen middenpaneel wordt 
niet nader omschreven. Op de bovenste deuren moeten de kroning van Maria 
worden afgebeeld (buitenzijde), het Christuskind liggend in een stralenkrans en 
de doop van Christus door Johannes de Doper in de Jordaan (binnenzijde). Op de 
onderste deuren moeten het laatste oordeel (buitenzijde), en vier of vijf profeten 
worden geschilderd, die de toekomst van Maria voorspellen (buitenzijde). Op de 
binnenkant moeten de boom van Jesse en Maria op haar sterfbed komen te staan. 
Het altaarstuk moet op 1 oktober 1431, de dag van Sint Bavo, of uiterlijk twee weken 
daarna, zijn voltooid. De levering geschiedt door en op kosten van Van Couden-
berghe en Van Ghistele. Zij krijgen voor hun werk in twee termijnen 12 pond 
Vlaams, 3 pond direct en de rest na levering of binnen een maand daarna. Het 
contract is opgemaakt voor schepenen en er zijn twee borgen voor de aannemers.

2.		 Contract	26	januari	1432
Opdrachtgevers: Gheertruden van Goetsenhoven, abdis, en Jacob van 
Reppeemont, convers van de Abdij Hertogendal bij Leuven6
Aannemer: Jan van Molenbeke
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7327, folio 235 verso
Van Even 1866, p. 35
Huth 1981 (19231), p. 110

De Leuvense schilder Jan van Molenbeke moet voor de Abdij Hertogendal een 
altaarstuk dat gewijd is aan de zeven getijden vergulden, polychromeren en 
beschilderen.7 Het altaarstuk, dat zich in de abdij bevindt, bestaat uit een gesneden 
middengedeelte met een verhoogd middenstuk en voorstellingen in twee rijen 
met ter weerszijden zes deuren, twee kleine aan de bovenzijde en vier eronder. 
De iconografie van het gesneden middendeel wordt niet vermeld. De gesneden 
voorstellingen moeten worden verguld ten ‘werclieden prise’. Er wordt een aantal 
aanwijzingen gegeven voor de wijze van vergulden (niet alleen het gebruik van 
goud wordt genoemd, maar ook van zilver) en de te gebruiken kleuren: azuriet 
(‘lazuere’) voor de gewelven van de architectuur en vermiljoen (‘formelgoen’) 
voor de velden van de buitenkant van de deuren. Op de binnenkant van de grote 
deuren moeten getijden komen te staan die de opdrachtgeefster nog zal uitkiezen. 
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Op de binnenzijde van de twee kleine deuren moeten een zittende Christusfi-
guur en de kroning van Maria worden geschilderd. Wat er op de buitenzijde van 
de luiken moet komen te staan, zal nog aan de schilder worden gemeld. Het 
altaarstuk zal met paard en wagen worden vervoerd naar het huis van de schilder 
in Leuven en na voltooiing weer terug worden gebracht naar de abdij. Dit op 
kosten van de abdij en op risico van Van Molenbeke. Als er tijdens het vervoer 
schade mocht ontstaan, dan moet de schilder deze repareren. Het altaarstuk 
moet met Pasen (12 april 1433) gereed zijn. De hoogte van het te betalen bedrag 
(‘ten werclieden prise’) wordt niet nader aangeduid.8 Het contract is opgemaakt 
voor schepenen, er zijn twee getuigen en drie borgen voor de aannemer.

3.		 Contract	14	oktober	1434
Opdrachtgever: Willem de Busoen 
Aannemer: Saladijn de Stoevere
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 33, folio 22 verso
Diericx 1815, deel 2, pp. 255-258 (noot 1)
De Busscher 1859b, pp. 28-30 (noot 1)

De Gentse schilder Saladijn de Stoevere krijgt de opdracht om het altaarstuk dat 
zich in de kapel van De Busoen in de kloosterkerk van de minderbroeders van 
Sint Franciscus te Gent bevindt, te stofferen en beschilderen. Daarnaast moet hij 
het beeld van Willem van Aquitanië, dat op het altaarstuk staat, polychromeren 
en de deuren van de altaarkast die onder het raam aan de westkant van de kapel 
staat beschilderen.9 Het altaarstuk bestaat uit een gesneden middenstuk met twee 
deuren. Het middenstuk bevat een kruisiging met Maria, Johannes, Jakobus en 
Catharina. Nauwkeurig wordt beschreven welke kleuren hij voor welke onderde-
len van de voorstelling moet gebruiken. Expliciet wordt hierbij het gebruik van 
azuriet genoemd. Op de luiken moeten de geboorte van Maria en haar sterfdag 
worden geschilderd (binnenzijden). De vier voorstellingen die in grisaille op de 
buitenzijden moeten worden aangebracht, zijn op het moment van de contractsaf- 
sluiting nog onbekend. Op de binnenzijde van de deuren van de altaarkast 
moeten vier passievoorstellingen worden uitgebeeld: Christus in Getsemane, de 
geseling, de kruisafname en de opstanding van Christus. Op de buitenkant van de 
kast moet in grisaille de annunciatie worden geschilderd. Voor het stoffeerwerk 
van het altaarstuk krijgt de schilder vijf maanden de tijd. Als hij het werk niet op 
tijd gereed heeft, krijgt hij een boete van 20 Parijse ponden. In april, een maand 
later, moet hij de twee luiken van het altaarstuk en de twee deuren van de kast 
leveren. Ook moet het beeld van Willem van Aquitanië dan zijn gestoffeerd. Als 
het werk is gemaakt naar goeddunken van de opdrachtgever en een aantal 
collega’s die het werk mede zullen beoordelen, ontvangt de schilder 9 pond 
Vlaams. Als extra betaling wordt afgesproken dat Saladijn met zijn knechten en 
assistenten in het huis en op kosten van de opdrachtgever zal eten gedurende de 
periode dat hij aan het werk is. De schilder mag geen ander werk aannemen dat 
ten koste gaat van de opdracht. Als hij dit toch doet, dan moet hij voor zijn 
opdrachtgever een kruisiging met vier figuren schilderen op lijnwaad. Hij krijgt 
een aanbetaling van 2 pond Vlaams. Het contract is opgemaakt voor schepenen.
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4.		 Contract	4	juli	1443	
Opdrachtgevers: Ghuye de Schautheete en de kerkmeesters van de kerk te Lede 
(tussen Gent en Aalst)
Aannemer: Nabur Martins
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 36, folio 158
De Busscher 1859b, p. 73 (noot 1)

De schilder Martins krijgt de opdracht tot het stofferen en beschilderen van een 
altaarstuk en het polychromeren van vier engelen. Het altaarstuk bestaat uit een 
gesneden middenstuk en deuren die aan de binnenzijde gesneden voorstellingen 
bevatten en aan de buitenzijde uit gladde panelen bestaan. De stoffering moet 
geschieden naar voorbeeld van het Onze-Lieve-Vrouwealtaar dat zich in de 
Pieterskerk te Gent bevindt. De voorstellingen die op de buitenkant van de luiken 
moeten worden aangebracht, zullen de schilder nog worden verteld. Het gehele 
werk moet met Pasen (12 april 1444) gereed zijn. Zo niet, dan krijgt Martins een 
boete van 6 pond Vlaams en worden zijn inkomsten verbeurd verklaard.10 De 
schilder krijgt voor zijn werk 20 pond Vlaams. De gezworenen van het schilders-
gilde zullen na een visitatie van het voltooide werk de definitieve prijs vaststellen. 
Als het werk minder waard is krijgt de schilder minder, en als het meer waard is, 
krijgt hij meer geld. Het contract is opgemaakt voor schepenen. 

5.		 Contract	10	december	1443
Opdrachtgever: Abdis van het klooster van Nieuwen Bosch in Gent
Aannemers: Jan de Stoevere en Boudin van Wijtevelde
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 37, folio 59 verso
De Busscher 1859b, pp. 68-69 (noot 1)

De abdis van het Gentse klooster van Nieuwen Bosch geeft Jan de Stoevere en 
Boudin van Wijtevelde, schilders te Gent, de opdracht een altaarstuk te vergul-
den en te beschilderen. Het altaarstuk bestaat uit een gesneden middengedeelte 
met aan weerszijden luiken. De voorstellingen van de gesneden scènes worden 
niet vermeld. Evenmin wordt gespecificeerd wat er op de deuren moet komen te 
staan. Jan de Stoevere moet in de derde week van maart het goud, of het geld om 
het goud te kopen dat nodig zal zijn om het altaarstuk te vergulden, aan Boudin 
van Wijtevelde leveren. Hij is degene die het uiteindelijke verguldwerk op zich 
neemt. De Stoevere moet bovendien vóór Pasen (12 april 1444) de deuren van 
het beschilderde altaarstuk aan Van Wijtevelde leveren.  
 Als De Stoevere in gebreke blijft, wordt hij gegijzeld. Van Wijtevelde is degene 
die het voltooide altaarstuk aan de abdis moet afleveren in de week voor Pinkste-
ren (31 mei 1444). Als het goud en de deuren van het altaarstuk niet op tijd door 
De Stoevere aan Van Wijtevelde worden geleverd, dan is de laatste niet gehouden 
aan de met hem afgesproken levertermijn. Ook hij wordt echter gegijzeld als 
hij zijn afspraken niet nakomt. Over het bedrag en de wijze van betaling zijn de 
opdrachtgeefster en de schilders het volgens het contract eens. De hoogte noch 
de termijnen van de betalingen worden vermeld. Het contract is opgemaakt  
voor schepenen. 
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6.		 Contract	12	februari	1446
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Pieterskerk te Antoing (Henegouwen)
Aannemer: Nicaise Barat
Rijksarchief Bergen, Archives locales, C 35
Louant 1939, p. 19

Volgens het contract moet Nicaise Barat, schilder te Doornik, een altaarstuk dat 
bestemd is voor de Pieterskerk te Antoing (bij Doornik) vergulden, stofferen en 
beschilderen. Het altaarstuk heeft een verhoogd middenstuk. Het gesneden 
middendeel heeft ter weerszijden deuren, twee dubbele grote aan de onderzijde 
en twee kleine aan de bovenkant. De voorstellingen ervan worden niet vermeld.11 
Het gebruik van azuriet, vermiljoen en zilver worden in het contract gespecificeerd. 
Op de binnenkant van de grote deuren moeten het Laatste Avondmaal, Christus 
in Getsemane, de hemelvaart van Christus en Pinksteren worden geschilderd. 
Erboven moet de annunciatie worden uitgebeeld. De zes voorstellingen die op de 
buitenzijden van de luiken moeten worden geschilderd, zijn nog onbekend op 
het moment van de afsluiting van het contract.12 Er wordt geen levertermijn of 
bedrag vastgelegd. Uit de rekeningen die op de keerzijde van het contract staan 
vermeld blijkt echter dat Barat in totaal 66 pond Vlaams heeft ontvangen voor 
zijn werk. Na voltooiing zal een visitatie van het werk plaatsvinden door deskundi-
gen op kosten van de beide partijen. Het vervoer van het altaarstuk wordt betaald 
door de kerk. Ter bezegeling van het contract wordt een godspenning gegeven van 
78 schellingen (bijna 4 pons Vlaams), waarvan er 52 worden betaald door de 
schilder, en het derde deel, 26 schellingen, door de kerkmeesters. Naast de twee 
kerkmeesters die als contractspartij optreden, zijn er vier getuigen. Het contract is 
een chirograaf, die aan de bovenzijde is doorsneden door de letters abcDe.13

7.		 Contract	20	september	1447	
Opdrachtgevers: Clais van der Zichelen en de kerkmeesters van de 
Onze-Lieve-Vrouwe Geboortekerk van Nazareth14
Aannemer: Cornelis Boene
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 39, folio 16
Diericx 1815, deel 2, p. 339 (noot 1)
De Busscher 1859b, p. 88, noot 1

De opdracht aan Cornelis Boene bestaat uit vier onderdelen. De beeldsnijder moet 
voor het altaarstuk dat op het Onze-Lieve-Vrouwealtaar staat, naar een patroon 
(een ‘bewerpe’) voorstellingen van de vijf feestdagen van Maria snijden.15 Voor 
op het altaarstuk moet Boene een tabernakel snijden, waarin het beeld van Maria 
moet komen te staan. Verder moet hij een overdekte draagbaar (‘een berie, boven 
met eenre cappe’) maken, om het beeld tijdens de processies die gehouden worden 
tijdens de vijf feesten te kunnen ronddragen. De jaarlijkse omgang waarin het 
beeld van Onze Lieve Vrouw wordt rondgedragen, vindt plaats op 8 september. 
Ten slotte moet hij een preekstoel snijden met in vier vakken de vier Westerse 
kerkvaders.16 Zijn werk moet in de periode van de vasten, en uiterlijk met Pasen 
(24 maart 1448) worden geleverd.17 Bij een te late levering krijgt Boene een boete 
van 20 schellingen (1 pond Vlaams). Hij ontvangt voor zijn werk 12 pond Vlaams, 
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waarvan hij 2 pond Vlaams al heeft ontvangen. De hoogte van het bedrag wordt 
na de gereedkoming aangepast aan de kwaliteit van het werk. Het contract is 
opgemaakt voor schepenen.

8.		 Contract	28	april	1460
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk  te Asper 
(arrondissement Gent)
Aannemer: Cleerbaut van Witevelde
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 45, folio 101
De Busscher, 1859b, pp. 151-153 (noot 1)

De opdracht aan de Gentse schilder Cleerbaut van Witevelde omvat verschillen-
de onderdelen. Hij moet een altaarstuk vergulden, op dezelfde wijze als waarop 
het rijkste altaarstuk dat zich in Gent bevindt is verguld, met goud geslagen op 
de prijs van 4 schellingen groten het honderd. Het betreffende altaarstuk, dat een 
verhoogd middenstuk heeft, bestaat in het midden uit drie vakken met gesneden 
voorstellingen die niet worden gespecificeerd. Ter weerszijden hiervan bevinden 
zich deuren, waarop met goede olieverf (‘goede holevaerwen’) twaalf voorstellin-
gen (‘xij beelden, elken staende in zijn paerc’) moeten worden geschilderd. Welke 
dat zijn is nog niet bekend op het moment dat het contract wordt afgesloten. De 
lijst moet Van Witevelde stofferen naar voorbeeld van de lijst van het altaarstuk 
dat op het hoogaltaar in de kerk van Oudenaarde staat.18 Verder moet hij het 
beeld van Maria met het tabernakel dat op het altaarstuk staat en de vier enge-
len op pilaren die zich rondom het altaar bevinden, vergulden en stofferen. De 
opdracht houdt verder het vergulden en stofferen van een triomfkruis met Maria 
en Johannes de Evangelist in. In verband met het stoffeerwerk worden enkele 
kleuren (groen en wit) en materialen (azuriet) omschreven. Het totaalbedrag voor 
de opdracht is 15 pond Vlaams. Voor het altaarstuk en het tabernakel ontvangt 
de schilder in drie termijnen 10 pond Vlaams. Dit deel van het werk moet zijn 
voltooid vóór 3 april 1461 (Goede Vrijdag). Voor het vergulden en stofferen van 
de vier engelen op de pilaren en het triomfkruis met de bijbehorende figuren 
ontvangt de schilder 5 pond Vlaams. Er wordt afgesproken dat het werk na vol-
tooiing ten tijde van oorlog in het huis van Van Witevelde zal worden bewaard, 
zonder dat voor de opslag hoeft te worden betaald. Het altaarstuk zal in dat geval 
in vredestijd worden afgeleverd.19 Bij een gebrekkige levering moet de schilder 
zijn werk verbeteren, of het geleden verlies vergoeden. Dit alles naar oordeel van 
de deken en gezworenen van het gilde. Het contract is opgemaakt voor schepe-
nen. Drie borgen, onder wie zijn broer en oom, staan garant voor het werk van 
Van Witevelde.

9.		 Contract	15	maart	1464	
Opdrachtgever: Broederschap van het Heilig Sacrament te Leuven
Aannemer: Dirk Bouts
Het oorspronkelijke archiefstuk is verloren gegaan
Van Even 1898, pp. 474-476
Zie verder Leuven 1998, p. 57 (noot 6)
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De Leuvense schilder Dirk Bouts moet volgens het contract het Sacraments-
altaarstuk van de Broederschap van het Heilig Sacrament beschilderen. Het 
altaarstuk is bestemd voor de kapel van het gilde in de Pieterskerk te Leuven. In het 
midden van het drieluik moet een voorstelling komen van het Laatste Avond-
maal. Op de binnenzijde van elk van de deuren moeten twee voorstellingen boven 
elkaar komen te staan. Enerzijds de mannaregen en de ontmoeting tussen 
Abraham en Melchisedek en anderzijds Elia die door een engel in de woestijn 
wordt bezocht en de viering van het Pascha. Op de buitenzijde van elk van de 
deuren moet één afbeelding worden geschilderd. Er is slechts één voorstelling 
bekend, namelijk de 12 broden die men de priesters te eten gaf. Op de plaats waar 
het tweede onderwerp beschreven stond, bevond zich in de tekst een lacune.20 
Alle scènes op de luiken zijn afkomstig uit het Oude Testament en zijn prototypen 
van de eucharistie. J. Vaerenacker en E. Bailluwel, godgeleerden, zijn als adviseurs 
betrokken bij de uitvoering van de opdracht.21 Bouts moet een prestatie leveren 
‘na de kunst die hem god verleent heeft’. De schilder mag gedurende de periode 
dat hij aan deze opdracht werkt geen ander werk aannemen. Er wordt geen 
leverdatum afgesproken. De Broederschap betaalt voor het beschilderen van het 
altaarstuk in vier termijnen 200 rijnsgulden. De laatste betaling van 100 rijnsgulden 
vindt ruim een jaar na de voltooiing van het schilderwerk plaats. Als er eerder 
geld beschikbaar komt via giften, dan zal de schilder na voltooiing van zijn opdracht 
ook eerder worden uitbetaald.22 Bij de afsluiting van het contract zijn behalve de 
twee contractspartijen en de twee godgeleerden drie getuigen aanwezig. Het 
contract is een chirograaf. Het altaarstuk is bewaard gebleven en bevindt zich  
in de schatkamer van de Pieterskerk in Leuven (afb. 33). 

10.	Contract	20	mei	1471
Opdrachtgevers: Katline van Welle, kosteres, en Heilwigen van der Vesten, 
meesteres van de Infirmerie in het Klapdorp bij Antwerpen
Aannemer: Bertelmees van Raephorst
Stadsarchief Antwerpen, Schepenregisters 79, deel I, 1471, folio 21
Prims 1927-1949, deel 6 (1937), pp. 273-274
Asaert 1972, pp. 55-56

De Antwerpse beeldsnijder Van Raephorst moet voor het hospitaal een altaarstuk 
maken bestaande uit een kast, met daarin een beeld van Maria Magdalena, en 
aan weerszijden luiken. Het beeld moet 3½ voet hoog zijn en op dezelfde wijze, 
maar dan nog beter worden gesneden en gestoffeerd, als het beeld dat in de Onze- 
Lieve-Vrouwekerk staat. Op de binnenzijden van de deuren moeten in totaal 
vier voorstellingen uit het leven van de heilige worden geschilderd die niet nader 
worden geïdentificeerd. Van Raephorst moet het altaarstuk leveren met Pasen, op 
29 maart 1472. Voor zijn werk ontvangt hij 5 pond Brabants (1 pond Brabants =  
⅔ pond Vlaams): 2 pond bij de aflevering en vervolgens jaarlijks op Sint Maria 
Magdalenadag en met Kerstmis 15 schellingen (= ⅔ pond Vlaams), tot de volledige 
betaling is gedaan. Het contract is opgemaakt voor schepenen. 
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11.	Contract	22	december	1474
Opdrachtgever: Pastoor en kerkmeesters van de parochiekerk te Warchin bij 
Doornik
Aannemer: Philippe Truffin
Het contract bevond zich in de schepenregisters van het stadsarchief te Doornik. 
Het onderdeel van het archief waarvan het deel uitmaakte is in 1940 vernietigd.
Pinchart 1860-1881, deel 3 (1881), pp. 192-193

Volgens het contract moet de Doornikse schilder Truffin een altaarstuk voor 
de parochiekerk van Warchin (laten) maken, polychromeren en beschilderen, 
en bovendien twee engelen op zuilen die bij het altaar zullen worden geplaatst 
vervaardigen en polychromeren. Het altaarstuk moet bestaan uit een gesneden 
middenstuk met aan weerszijden luiken. Het moet er zo uit komen te zien, dat 
het wat de grootte en de kwaliteit van het verguldwerk en de stoffering betreft, 
vergelijkbaar is met het altaarstuk van de kanunniken in de kerk van de heilige 
Catharina. Dit laatste altaarstuk bevat op de buitenkant van de deuren voorstellin-
gen van de heilige Antonius.23 Op de binnenzijden van de zijluiken moet Truffin 
twee afbeeldingen schilderen van de passie van Christus en op de buitenzijden 
moet hij vier voorstellingen aanbrengen, die nog aan hem zullen worden mede-
gedeeld. Het altaarstuk en de twee engelen moeten met Pinksteren (14 mei 1475), 
gereed zijn. De schilder krijgt voor zijn werk in drie termijnen 7 pond Vlaams. Bij 
een gebrekkige levering krijgt Truffin 5 schellingen Doorniks boete. Het contract 
is opgemaakt voor schepenen. Uit een acte in de schepenregisters, gedateerd 24 
mei 1476, blijkt dat Truffin de opdracht niet tot tevredenheid van de kerkmees-
ters heeft uitgevoerd. De partijen komen overeen dat zij zich zullen onderwerpen 
aan de uitkomst van een visitatie door vier mannen, van wie er twee van beroep 
schilder zijn.24

12.	Contract	26	april	1482
Opdrachtgever: Onze-Lieve-Vrouwegilde te Bergen op Zoom25
Aannemer: Walter Vuy
Historisch Centrum Het Markiezenhof, Bergen op Zoom, Register van rentebrieven 
en recognities, SA 5252 (los stuk)
Slootmans 1964, pp. 44-45

Walter Vuy, beeldsnijder te Gent, krijgt de opdracht naar een patroon een altaar-
stuk te vervaardigen voor de parochiekerk te Bergen op Zoom. Het is onduidelijk 
of het ontwerp van zijn hand is of niet. Het altaarstuk moet bestaan uit een 
gesneden middenstuk geplaatst op een predella, en twee deuren met aan de binnen-
zijden gesneden voorstellingen. De hoogte van het altaarstuk moet 13 voet zijn, 
de breedte in gesloten toestand 10 voet. De bak waarin de gesneden voorstellingen 
worden geplaatst moet 1½ voet diep zijn en de deuren die het altaarstuk afsluiten 
1 voet dik. Een reconstructie van het altaarstuk is op grond van de tekst van het 
contract niet eenvoudig te maken. Het probleem bij de interpretatie wordt 
gevormd door het woord ‘crues’ of ‘cruese’, die volgens de tekst 1 voet breed moet 
zijn. Mogelijk wordt hiermee de verdeling van het altaarstuk in vakken aangeduid, 
gescheiden door een rand met een breedte van 1 voet. Het woord ‘crues’ zou in 
dat geval ‘over het kruis’, langs het ‘kruis’, betekenen, en worden gevormd door de 
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lijn van de grootste lengte en die van de grootste breedte, of door twee middel-
lijnen van enig vlak en vandaar in het Vlaams soms zoveel als: in het vierkant.26 
In totaal moeten er zeventien voorstellingen worden gesneden: één hoofdscène 
in het midden, vier links en vier rechts ervan aan de binnenzijden van de luiken 
en acht in de predella.27 De hoofdvoorstelling is de geboorte van Christus, met op 
de achtergrond de drie koningen die op weg zijn naar Bethlehem. Op elk van de 
deuren moeten vier afbeeldingen komen te staan uit het Oude Testament die 
betrekking hebben op de geboortescène. Daarbij moeten kleine scènes worden 
gesneden, die weer in relatie staan tot het verhaal van de drie koningen. Zowel op 
het middenstuk als op de deuren moeten apostelen en profeten worden afgebeeld, 
langs ‘een cleyn cruese’.28 Op de predella komen acht voorstellingen uit het Oude 
en Nieuwe Testament, die evenmin nader worden gespecificeerd. Vuy moet het 
werk in 1485 afleveren ten tijde van de paasmarkt. Pasen viel in 1485 op 3 april. 
Voor het altaarstuk krijgt de beeldsnijder in vijf jaar tijd 63 pond Vlaams, 4½ pond 
per keer, te betalen telkens als de markten in Bergen op Zoom worden gehouden. 
Bij een gebrekkige levering zal Vuy, na raadpleging van ‘goede notable wercklude’ 
worden gekort op de prijs. Het eventuele afkeuren zal gebeuren bij de levering, 
en niet later, als de beeldsnijder zijn termijnbetalingen uitbetaald moet krijgen. 
Omstreeks november 1483 vond er een visitatie van het werk plaats. De beeld-
snijder gaf tijdens het bezoek te kennen zelf niet tevreden te zijn over het werk. 
Ondanks zijn negatieve gevoelens werd er afgesproken dat hij zijn opdracht zou 
voltooien.29 In een extra opgenomen bepaling wordt vastgelegd dat Vuy meer geld 
zal krijgen als het altaarstuk beter wordt. Het contract is opgemaakt in overeen-
stemming met burgemeester en schepenen. Vuy heeft het altaarstuk niet kunnen 
voltooien. Hij overleed in de periode dat hij aan de opdracht werkte. De erfgenamen 
hebben het te veel betaalde geld (9 pond Brabants (=6 pond Vlaams)) teruggege-
ven aan het Onze-Lieve-Vrouwegilde.30 Een nieuwe opdracht werd gegeven aan 
zijn stadgenoot Ingelbrecht Crieck. Zie het contract van 23 mei 1493 (nr. 19).

13.	Contract	29	december	1485
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Aannemers: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 44 verso-45 (zie voor de integrale tekst 
bijlage 6.1, p. 411)
Van der Willigen 1866, pp. 48-49
Graaf 1876, p. 17 (noot 5) 
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 205
Bangs 1999, pp. 134-135

Dit is het eerste contract van een veel meer werkzaamheden omvattende op-
dracht die op vijf verschillende data is vastgelegd en die alle betrekking hebben 
op het hoogaltaar van de Haarlemse Sint-Bavokerk (nrs. 14-16 en 18). De twee 
schilders moeten twee gesneden voorstellingen vergulden van het altaarstuk dat 
op het hoogaltaar van de Haarlemse Sint-Bavokerk staat. Het altaarstuk bestaat 
uit een middenstuk met gesneden voorstellingen en vier deuren, waarvan de 
twee kleine aan de bovenzijde waren bevestigd, en de twee grote eronder. De 
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scènes die verguld moeten worden, bevinden zich aan weerszijden van de gesne-
den centrale voorstelling die gestoffeerd is door Jacob Willemsz.31 De kerkmees-
ters zijn ontevreden over het door hem geleverde werk. Uitdrukkelijk wordt dan 
ook in het contract vastgelegd dat het werk van de gebroeders beter moet zijn dan 
dat van hun collega.32 Verder moeten de gebroeders de twee kleine luiken aan de 
top van het altaar beschilderen. Geen van de voorstellingen wordt nader gespeci-
ficeerd. Het te stofferen werk moet door de schilders uit de bak van het altaarstuk 
worden genomen en er weer in terug worden geplaatst. De kerkmeesters zullen 
de schilders, indien dit geen kosten met zich meebrengt, met hulp terzijde staan. 
Het werk moet met Pinksteren, op 14 mei 1486, gereed zijn. De schilders krijgen 
voor hun werk in vier termijnen 22 pond Vlaams. 

14.	Contract	31	augustus	1487
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Aannemers: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 46-47 (zie voor de integrale tekst bijlage 
6.2, p. 412)
Van der Willigen 1866, pp. 49-50
Graaf 1876, p. 18
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), pp. 206-208
Bangs 1999, pp. 135-136

Dit is het tweede van een vijftal contracten die alle het hoogaltaar van de Haarlemse 
Sint-Bavokerk betreffen (nrs. 13, 15, 16 en 18). De gebroeders Simonsz van 
Waterlant moeten twee vakken van het hoogaltaar vergulden. Evenals in het 
eerste contract (nr. 13), wordt bepaald dat de uitvoering beter moet zijn dan de 
middelste scène die door Jacob Willemsz is verguld. Daarnaast moeten de 
gebroeders een ander altaarstuk in de kerk beschilderen.33 Voor het schilderen 
van de ‘bijzondere figuren’ moeten Mouwerijn en Claes de hulp inroepen van een 
goede meester uit Holland. De kerkmeesters zijn volgens het contract gerechtigd 
wijzigingen aan te brengen in de opdracht. Indien het werk volgens de mening 
van de kerkmeesters en enkele deskundigen niet aan de eisen voldoet, hebben de 
broers verbeterplicht. De opdracht moet op de dag van Sint Bavo, op 1 oktober 
1488, voltooid zijn. Voor hun werk krijgen de gebroeders 45 pond Vlaams. De 
betaling zal plaatsvinden tijdens de aflaten van drie opeenvolgende jaren, in 
1488, 1489 en 1490. Bij een vlotte voortgang van het werk zal de laatste betaling 
begin 1490 plaatsvinden. 

15.	Contract	1	maart	1489	
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Aannemers: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde  
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 48 (zie voor de integrale tekst bijlage 6.3, 
pp. 412-413)
Van der Willigen 1866, p. 50
Graaf 1876, p. 18
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Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206.
Bangs 1999, pp. 136-137.

Dit is het derde van een vijftal contracten die alle het hoogaltaar van de Haarlemse 
Sint-Bavokerk betreffen (nrs. 13, 14, 16 en 18). Vastgelegd wordt dat de gebroeders 
Simonsz van Waterlant buiten op de grote en op de twee kleine deuren van het 
hoogaltaar de ondergang van Jeruzalem moeten schilderen.34 Hiervoor krijgen zij 
40 rijnsgulden van 20 stuivers. De levering wordt vastgesteld op 19 mei. 

16.	Contract	20	juli	1489
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Aannemers: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 47 verso (zie voor de integrale tekst bijlage 
6.4, p. 413)
Van der Willigen 1866, p. 50
Graaf 1876, p. 18
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206
Bangs 1999, p. 137

Dit is het vierde van een vijftal contracten die alle het hoogaltaar van de Haarlemse 
Sint-Bavokerk betreffen (nrs. 13-15 en 18). Mouwerijn en Claes Simonsz van 
Waterlant krijgen de opdracht de buitenzijden van de deuren van het hoogaltaar  
te beschilderen. Er worden in het contract afspraken gemaakt betreffende de 
lever- termijn en de hoogte van de inkomsten. Het werk moet met Kerstmis, op 
25 december 1489, zijn voltooid. De schilders ontvangen hiervoor in twee 
termijnen 13 pond Vlaams. Van de laatste betaling wordt de wijnkoop ter 
hoogte van 5 schellingen (=  ¼ pond Vlaams) afgetrokken. 

17.	Contract	17	augustus	1489
Opdrachtgever: Paulus van Borselen
Aannemer: Anthonis Jansz van der Goude35
Zeeuws Archief, Middelburg, Oud Stadsarchief Veere, voorlopig inv. nr. 1311 (zie voor 
de integrale tekst bijlage 7.1, pp. 415-416)36
Van der Horst 1858, pp. 501-502
Van der Horst 1901a, pp. 48-49

Paulus van Borselen, baljuw van Veere, geeft aan Anthonis Jansz, schilder uit 
Gouda, de opdracht tot het beschilderen van een altaarstuk voor de kapel van 
de heilige Paulus in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Veere. Op het drieluik moet 
in het midden een voorstelling komen te staan van Maria zittend op een stoel 
met het Christuskind op haar schoot. Om hen heen vliegen engeltjes die aan 
het kind het kruis, de doornenkroon, de nagels en meer instrumenten van de 
passie tonen. Rechts van Maria moeten de heer Paulus met zijn zonen en de 
heilige Paulus worden geschilderd. Links moeten de vrouw van Paulus, Aleyt van 
Haerlem met haar dochters en de heilige Stefanus worden afgebeeld. Op de luiken 
moet de onthoofding van Paulus, met op de achtergrond in het gebergte aan de 
bovenzijde de bekering van Paulus (rechts) en een voorstelling van de steniging 
van Stefanus, met Saulus die de klederen van de getuigen in bewaring krijgt 
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(links), komen te staan. In het gebergte, boven deze scène, moet een andere ge-
beurtenis uit het leven van Stefanus worden geschilderd. Bij de uitvoering van de 
twee vonnissen moeten de rechters worden uitgebeeld. Op de predella zullen de 
vier uitersten (dood, oordeel, hemel en hel) worden aangebracht. Verder wordt 
bepaald dat op de buitenzijden van de deuren in grisaille een Ecce Homo moet 
worden afgebeeld. De schilder verplicht zich het werk persoonlijk uit te voeren. 
Anthonis Jansz zal op 1 oktober met het altaarstuk beginnen en het precies een 
jaar later leveren. Hij krijgt voor zijn werk in drie termijnen 36 pond Vlaams. De 
eerste betaling vindt plaats als hij begint aan de opdracht, de tweede halverwege 
en de derde na voltooiing van het altaarstuk. Als hij mocht komen te overlijden 
voordat de opdracht is voltooid, dan zal de opdrachtgever het al verrichtte werk 
betalen. Anderzijds moeten de erfgenamen het te veel betaalde geld bij overlijden 
restitueren. Dit alles naar oordeel van een visitatiecommissie. Het contract is een 
chirograaf aan de bovenzijde doorsneden door abcD. Volgens de tekst waren er 
twee exemplaren, één voor de opdrachtgever en één voor de aannemer. 

18.	Contract	12	juli	1490
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Aannemers: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 48 (zie voor de integrale tekst bijlage 6.5, 
pp. 413-414)
Van der Willigen 1866, pp. 50-51
Graaf 1876, p. 18
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206
Bangs 1999, pp. 136-137

Dit is het laatste van een vijftal contracten die alle het hoogaltaar van de Haarlemse 
Sint-Bavokerk betreffen (nrs. 13-16). Op 12 juli 1490 wordt bepaald dat in de twee 
lege zwarte velden beneden in het hoogaltaar vóór 15 augustus een voorstelling 
moet komen te staan van de boom van Jesse. De schilders ontvangen hiervoor 18 
rijnsgulden van 20 stuivers.

19.	Contract	23	mei	1493
Opdrachtgever: Onze-Lieve-Vrouwegilde te Bergen op Zoom
Aannemer: Ingelbrecht Crieck
Historisch Centrum Het Markiezenhof, Bergen op Zoom, Register van rentebrieven 
en recognities, SA 5144, folio 97 recto en verso 
Slootmans 1964, pp. 44-45

Het contract dat het Onze-Lieve-Vrouwegilde afsluit met de in Utrecht geboren 
maar in Gent woonachtige beeldsnijder Ingelbrecht Crieck, komt bijna woor-
delijk overeen met de overeenkomst die het gilde op 26 april 1482 aanging met 
zijn stadgenoot Walter Vuy (nr. 12). Deze Gentse beeldsnijder overleed voordat 
het altaarstuk was voltooid. Anders dan volgens het eerste contract, moet Crieck 
niet de kerstnacht als centrale scène afbeelden, maar de aanbidding van de drie 
koningen. Op de deuren willen de opdrachtgevers opnieuw prototypen uit 
het Oude Testament, maar nu scènes die aansluiten bij het verhaal van de drie 
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koningen. Ook de kleine scènes die hierbij moeten worden gesneden, moeten in 
relatie staan tot de drie koningen. De aflevering moet plaatsvinden na drie jaar, 
in augustus 1496. Crieck krijgt voor zijn werk 60 pond Vlaams, 3 minder dan zijn 
overleden collega. Het bedrag wordt gespreid betaald over een periode van zeven 
jaar. De termijnbetalingen vinden plaats tijdens elke markt die in Bergen op 
Zoom wordt gehouden. Uit de rekeningen blijkt dat Crieck het altaarstuk in de 
loop van 1498-1499 voltooide.37 In 1504 werd de opdracht tot het polychromeren 
van de gesneden beeldengroepen gegeven aan een schilder uit Brussel.38 De deu-
ren werden beschilderd door Florijse Janssone van den Putte uit Antwerpen. Hij 
kreeg hiervoor 58 pond Vlaams. Tijdens het transport naar Antwerpen raakten 
ze beschadigd.39 Het altaarstuk was zo groot dat er 23 el laken (23 x 0,689 meter = 
15 meter en 85 cm) nodig was om het tijdens de vastentijd te bedekken.40 Crieck 
vestigde zich in verband met de opdracht in Bergen op Zoom. Hij werd op 23  
augustus 1493 ingeschreven als poorter. Zie voor de inhoud van de opdracht verder 
het contract van 26 april 1482 (nr. 12).41

20.	Contract	29	september	1493
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk te Hoorn
Aannemer: Jan Pietersz van Jisp
Westfries Archief, Hoorn, inventarisnummer 13, regestnummer 1146
Vroom 1969, pp. 28-29

De Hoornse beeldsnijder Van Jisp krijgt de opdracht scènes voor het altaarstuk te 
snijden, dat op het hoofdaltaar van de parochiekerk te Hoorn moet komen te 
staan. Het altaarstuk moet een gesneden middenstuk krijgen, met scènes uit het 
leven van Christus en gesneden voorstellingen aan de binnenkant van de deuren. 
In het middelste gedeelte van het altaarstuk moet Van Jisp dertien afzonderlijke 
voorstellingen aanbrengen: de geboorte van Christus, de besnijdenis, de aanbid-
ding van de drie koningen, de presentatie in de tempel (Maria Lichtmis), de 
twaalfjarige Jezus in de tempel, de opwekking van Lazarus, de intocht in Jeruzalem 
(Palmzondag), het Laatste Avondmaal, de gevangenneming van Christus, Christus 
voor Herodes, de geseling van Christus, de doornenkroning en ten slotte Christus 
voor Pilatus met diens handwassing. Op de achtergrond, aan de bovenzijde van 
de bak, moet Jeruzalem worden uitgebeeld, met de kruisdraging, de ontkleding 
van Christus, de geseling, de kruisiging en de pietà. De deuren zijn gewijd aan 
Johannes de Doper en Sint Cyriacus, de patroonheiligen van de kerk. Beide 
moeten zeven voorstellingen bevatten. Op het noorder- of linkerluik moet in het 
midden een voorstelling worden gesneden van de doop van Christus in de Jordaan. 
Eromheen komen de aankondiging van de geboorte van Johannes aan Zacharias, 
de annunciatie, de visitatie, de geboorte van Johannes, Johannes die Herodes 
berispt vanwege zijn huwelijk met Harodias (de vrouw van zijn broer Filippus), 
de gevangenneming van Johannes en de onthoofding van Johannes. Op de 
rechterdeur moet Van Jisp de legende van Sint Cyriacus uitbeelden, eveneens in 
zeven scènes die niet nader worden gespecificeerd en die worden gegroepeerd 
rondom een centrale voorstelling. Als de kerkmeesters wijzigingen willen 
aanbrengen in de opdracht, dan betalen zij de kosten die hiermee gemoeid zijn. 
De beeldsnijder moet met Maria Lichtmis (2 februari) beginnen met het werk.  
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Er wordt geen levertermijn afgesproken. Wel wordt bepaald dat de beeldsnijder 
geen ander werk zal aannemen vanaf het moment dat hij op 2 februari de eerste 
aanbetaling heeft ontvangen.42 Er wordt afgesproken dat Van Jisp voor zijn werk 
in zes of zeven termijnen 300 of 350 gouden rijnsgulden van 20 stuivers zal 
ontvangen, naar oordeel van een visitatiecommissie.43 De betaling loopt over een 
periode van vijf of zes jaar. De kerkmeesters stellen hem gedurende de periode 
dat hij aan de opdracht werkt een huis in Hoorn ter beschikking. Hij krijgt 
bovendien het benodigde hout. Afgesproken wordt verder dat als de beeldsnijder 
mocht komen te overlijden, het onvoltooide altaarstuk vervalt aan de opdracht-
gevers. Bij de afsluiting van het contract zijn vier getuigen aanwezig, onder wie 
de burgemeester. Er is bovendien sprake van wijnkoop. Het contract is een 
chirograaf met een carta indentata, en is aan de onderzijde doorsneden door 
abcDeF. Er zijn twee exemplaren waarvan er één is bestemd voor de kerkmees-
ters en de ander voor de beeldsnijder. 

21.	Contract	1	mei	1497
Opdrachtgever: Het Heilig-Kruis- of Visverkopersgilde te Veere
Aannemer: Anthonis Jansz van der Goude
Het manuscript dat zich volgens Van der Horst in 1858 in het stadhuis van Veere 
bevond, is zoek geraakt. Het Oud Stadsarchief Veere bevindt zich tegenwoordig in 
het Zeeuws Archief, Middelburg en ook daar is het document niet gevonden (zie 
voor de integrale tekst bijlage 7.2, pp. 416-417)
Van der Horst 1858, pp. 503-504
Van der Horst 1901c, pp. 342-344

Volgens het contract moet de Goudse schilder Anthonis Jansz voor het heilig 
Kruis- of Visverkopersgilde te Veere een altaarstuk met dubbele deuren beschil-
deren, dat bestemd is voor het altaar in de Heilig-Kruiskapel in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Veere. In het midden van het veelluik moet een kruisdraging 
komen te staan. Op de binnenzijden van de twee deuren rechts moeten Christus 
in Getsemane en een Ecce Homo worden geschilderd. Op de twee linker 
binnendeuren moeten de kruisafname en de opstanding van Christus met een 
voorstelling van ‘noli me tangere’ worden afgebeeld. Verder moet de schilder 
nog wat kleine passiescènes aanbrengen.44 De voorstellingen op de buitenzijden 
van de deuren moeten in grisaille worden uitgevoerd. Ze zijn op het moment 
van de afsluiting van het contract nog niet bekend. Het altaarstuk moet beter 
van kwaliteit zijn dan het drieluik dat Anthonis Jansz voor Paulus van Borselen 
heeft geschilderd (nr. 17). Voor zijn werk krijgt de schilder in drie termijnen een 
bedrag van 40 pond Vlaams. De eerste termijnbetaling vindt plaats bij de 
aanvang van het werk, de tweede halverwege en de derde na voltooiing. Als na 
een visitatie, die door vier mannen zal worden uitgevoerd, twee van de zijde van 
de opdrachtgever en twee van de aannemer, mocht blijken dat het altaarstuk 
meer waard is, dan zullen de Kruismeesters de schilder 10 pond extra geven,  
of zoveel meer als hij verdient. Het altaarstuk moet binnen 1½ jaar worden 
geleverd. Het contract is een chirograaf en is aan de bovenzijde doorsneden 
door abc. Er zijn twee exemplaren, één voor de opdrachtgever en één voor de 
aannemer.
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22.	Contract	13	mei	1501
Opdrachtgevers: Zielbroeders van de Buurkerk te Utrecht
Aannemers: Heynrick Heynricksz en Jacob Eelgisz
Het Utrechts Archief, Utrecht, Stadsbewaarde archieven I, nr. 239, rekeningen 
Zielbroeders 1505-1506: bestek.
Van Rappard 1880, pp. 83-87
Bierens de Haan 1921, pp. 38-39

De opdracht aan de Utrechtse beeldsnijders Heynrick Heynricksz en Jacob 
Eelgisz omvat het (maken en) snijden van een altaarstuk voor het altaar van de 
Zielbroeders in de Buurkerk te Utrecht. Het altaarstuk, dat zich ter linkerzijde 
van het koor bevindt, naast het Heilig-Kruisaltaar, heeft een verhoogd midden-
stuk en moet geheel worden voorzien van gesneden voorstellingen. De bak en 
predella worden afgesloten met twee grote en twee kleine deuren. De bak moet 
10½ voet breed zijn, 8½ voet hoog op schouderhoogte, en 10½ voet ter hoogte 
van het verhoogde midden-stuk. De predella moet 8½ voet breed zijn en 3½ voet 
en 2 duim hoog. De diepte van de bak en de voet moet zonder de deuren 18 duim 
zijn. Uit de rekeningen blijkt dat de bak en de predella van het altaarstuk aan de 
beeldsnijders worden geleverd door de kistenmaker.45 Hoe de verschillende 
scènes moeten worden verdeeld is niet uit de tekst van het contract op te maken. 
Het probleem bij de interpretatie wordt net als in nr. 12 gevormd door het woord 
‘crues’ of ‘cruese’, hier ook ‘kelen’ genoemd. Mogelijk wordt hiermee de verdeling 
van het altaarstuk in vakken aangeduid, gescheiden door een strook. Het woord 
‘keel’ kan duiden op een smalle strook van een plank of in de bouwkunde op een 
holle lijst.46 Duidelijk is in elk geval dat in het midden drie voorstellingen moeten 
komen te staan, waarvan de middelste, het laatste oordeel, het breedst moet zijn. 
Ter weerszijden moeten de heilige Michaël die de zielen weegt (links) en Petrus 
die aan de hemelpoort staat (rechts) worden afgebeeld. Erboven komt de Heilige 
Drie-eenheid, met eromheen engelen. Tevens moeten in het hoofd van het 
altaarstuk Erasmus (links) en Cunera (rechts) worden afgebeeld. Tussen de 
verschillende scènes moeten de twaalf apostelen te zien zijn. Ter weerszijden van 
de centrale voorstelling onder de schouders van het altaarstuk moeten heiligen 
komen te staan. Aan de ene zijde de heiligen Cornelius, Martinus en Hubertus 
(links) en aan de andere Sint Catharina, Barbara en Agatha (rechts). Boven hun 
hoofden moeten engeltjes vliegen. Voor de deuren van het altaarstuk moeten nog 
eens twee maal zes voorstellingen worden gesneden. Rechts de offerande van 
Joachim, de verschijning van de engel aan Joachim toen hij bij de herders was, de 
ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden Poort, de geboorte van Maria, 
de presentatie van Maria en het huwelijk van Maria en Jozef. Links de visitatie, de 
besnijdenis, de aanbidding van de drie koningen, de kerkgang van Maria, de 
kindermoord van Bethlehem en ten slotte de sterfdag van Maria in aanwezigheid 
van de twaalf apostelen. Op de predella moeten de annunciatie, het kraambed 
van Maria en de kerstnacht met de herders komen te staan. Het altaarstuk moet 
worden geleverd met Allerheiligen (1 november 1503). Voor het werk ontvangen 
de twee beeldsnijders in 6 termijnen 150 gouden rijnsgulden (28 stuivers het 
stuk), 2 hoornsgulden (= 1 rijnsgulden van 30 stuivers) voor elke gulden. Het con-
tract bestaat uit twee vellen A4-formaat en is ingenaaid in het rekeningenboek bij 



367

het jaar 1505-1506. Er zijn getuigen aanwezig bij de afsluiting van het contract en 
er wordt een godspenning gegeven.47 De wijnkoop (4 kannen wijn) wordt betaald 
door de opdrachtgever.48 Dat het werk niet tijdig gereed is gekomen, blijkt uit de 
rekeningen van 1504-1505 waarin Hendrick de beeldsnijder wordt betaald voor 
het plaatsen van het laatste oordeel en de voorstelling van het kraambed van Maria 
in het altaarstuk.49 In 1542 wordt het stofferen en vergulden van het altaarstuk in 
opdracht gegeven. De twee cedelen waarin deze opdracht is vastgelegd zijn 
verloren gegaan. De naam van de aannemer is in de rekeningen bewaard gebleven. 
Jan Block krijgt voor zijn werk in drie termijnen van 50, 50 en 70 gulden in totaal 
170 gulden en ook nu is er sprake van wijnkoop (bier). De twee grote en kleine 
deuren en de twee nieuwe deuren voor de predella worden in hetzelfde jaar 
aanbesteed voor 200 philipsgulden aan meester Jan Werscoer. Ook deze twee 
cedels zijn verloren gegaan.50 

23.	Contract	23	april	1504
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Pieterskerk te Bruyelle
Aannemer: Martin Daret
Het contract bevond zich in de schepenregisters van het stadsarachief te Doornik. 
Dit gedeelte van het archief is in 1940 verloren gegaan.
De la Grange en Cloquet 1887-1888, deel 1 (1887), pp. 219-220 (uittreksel)

De beeldsnijder Daret moet voor de kerkmeesters een altaarstuk maken van 7½ 
voet breed, 5 voet hoog en 1 voet diep. In het altaarstuk moeten vijf passievoor-
stellingen komen. Alleen Christus aan de geselpaal en de kruisdraging worden 
genoemd. Voor zijn werk ontvangt Daret 5½ pond Vlaams. Over een levertermijn 
is niets bekend.

24.	Contract	10	oktober	1505
Opdrachtgever: Abdij van Averbode
Aannemer: Willem van Neurenborch
Algemeen Rijksarchief, Brussel, Kerkelijk Archief Brabant, nr. 5014, folio 138 recto 
(voorheen)51
Lefèvre 1935, pp. 50-51

De beeldhouwer Willem van Neurenborch uit Utrecht of Maastricht krijgt de 
opdracht naar een patroon een stenen altaarstuk te maken voor het Sint-Jansal-
taarstuk van de Abdij van Averbode.52 Hij moet het altaarstuk eigenhandig en 
beter maken dan hij tot dan toe in Averbode heeft getoond. De breedte van het 
altaarstuk moet overeenkomen met het altaar waarop het komt te staan en het 
moet zo hoog zijn dat het reikt tot aan het gewelf. De gewenste diepte van de bak 
is 1½ voet. In het midden is een voorstelling van de kruisiging voorzien, met 
Onze-Lieve-Vrouw en Johannes de Evangelist aan de voet van het kruis. Ter 
weerszijden komen de heiligen Petrus, Stefanus, Laurentius en Vincentius. Op de 
holle lijst van de bak zijn nog vier heiligen gepland: Sint Eligius met erboven Sint 
Pancratius en Sint Hubertus met dit keer Sint Lambertus erboven. Op elk van de 
vier pilaartjes komen twee aan twee beeldjes van heiligen te staan. Vervolgens 
wordt een tiental heiligen genoemd in plaats van acht (2 x 4): Cornelius, Sebasti-
aan, Joris, Quirinus, Nicolaas, Gilles, Antonius, Job, Catharina en Barbara, elk 
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met een eigen tabernakel. Bovenop het altaarstuk moet de beeldhouwer een 
beeld van de heilige Johannes de Doper aanbrengen, ook weer met een tabernakel. 
Op de predella worden de mijter met de kromstaf en het wapen van de abt 
afgebeeld. Verder moeten buiten op het altaarstuk de wapens van de prior en de 
kerkmeester van de Sint-Janskerk worden aangebracht. Het altaarstuk wordt 
gemaakt ter meesters prijs. Van Neurenborch eist in het contract een bedrag van 
50 rijnsgulden, waarna de opdrachtgevers een tegenbod doen van 40 rijnsgulden. 
Omdat men er niet uitkomt, wordt afgesproken dat hij 40 rijnsgulden krijgt, en 
dat de hoogte van het bedrag na een visitatie van twee deskundigen indien nodig 
zal worden aangepast. Een van de leden van de visitatiecommissie is Meester 
Coenraet, de vader van de beeldhouwer. De leverdatum van het altaarstuk wordt 
vastgesteld op de feestdag van Sint Johannes de Doper (24 juni 1506). De kosten 
van de levering en plaatsing zijn voor de beeldhouwer. Tijdens de uitvoering van 
de opdracht zal Van Neurenborch te Averbode mondkost krijgen. Bij de afsluiting 
van het contract zijn twee getuigen aanwezig en wordt een godspenning gegeven. 
Uit een later bijgeschreven notitie blijkt dat het altaarstuk in mei 1527 werd 
overgebracht naar het kloosterpand. Men vond het uiteindelijk te sober voor de 
prominente plaats waarop het stond. Op het leeggekomen altaar werd het 
altaarstuk van Allerheiligen gezet (zie ook nr. 31).53

25.	Contract	10	oktober	1506
Opdrachtgever: Schrijnmakersambacht in de Pieterskerk te Leuven54
Aannemer: Hendrik van Tongerlo
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7327, folio 151 recto-151 verso 
Crab 1977, pp. 331-332

De beeldsnijder Hendrik van Tongerlo gaat volgens het contract een altaarstuk 
maken voor het altaar van Sint Leonardus in de Pieterskerk te Leuven. Het moet 
worden vervaardigd naar een door de secretaris ondertekend patroon dat aan 
hem is geleverd en dat hij weer moet inleveren als het werk is voltooid. Er worden 
in het contract bepalingen vastgelegd over de kwaliteit van het eikenhout dat 
moet worden gebruikt.55 In het altaarstuk moeten drie voorstellingen komen te 
staan. Een scène uit het leven van de heilige Leonardus, één uit het leven van de 
heilige Stefanus, en één van Sint Mauritius.56 In het altaarstuk moeten bovendien 
drie heiligenbeelden komen, waarvan alleen Stefanus en Mauritius met name 
worden genoemd. De beeldsnijder moet het altaarstuk leveren met Kerstmis 1507, 
of uiterlijk op Maria Lichtmis (2 februari 1508). Het altaarstuk en de beelden 
moeten worden gemaakt te werkmans prijse. Voor zijn werk krijgt Van Tongerlo 
in drie termijnen 200 rijnsgulden, van 20 stuivers het stuk. De betaling vindt 
plaats in drie termijnen: de eerste 50 bij afsluiting van het contract, de tweede 50 
met Pasen (4 april 1507) en de derde betaling van 100 rijnsgulden zal plaatsvinden 
bij levering. Het altaarstuk moet worden geplaatst op kosten en op risico van Van 
Tongerlo. De hoeveelheid ijzer en lood die hiervoor nodig is, wordt geleverd door 
de opdrachtgever. Het contract is opgemaakt voor schepenen.
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26.	Contract	8	februari	1507
Opdrachtgever: Brouwersgilde in de Pieterskerk te Leuven
Aannemer: Jan Petercels (onderaannemer Jan Borman, beeldsnijder)
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7400, folio 267 verso-268 verso
Van Even 1884, pp. 405-407
Crab 1977, pp. 323-324

De Leuvense schrijnwerker Jan Petercels moet volgens het contract een altaarstuk 
maken voor het Sint-Arnoldusaltaar in de kapel van het Brouwersgilde in de 
Sint-Pieterskerk te Leuven. Het altaarstuk moet worden gemaakt naar een patroon 
van zijn stadgenoot de bouwmeester Mathijs Keldermans. Het bevat een gesneden 
middenstuk dat in drieën is verdeeld, en deuren aan weerszijden. In het middelste 
pand van het middenstuk moeten zes voorstellingen komen te staan uit het leven 
van Sint Arnoldus, één groot afgebeeld en de overige klein. Aan weerszijden 
hiervan moeten vier scènes uit het leven van de heilige Job en vier uit het leven van 
Sint Ghilain komen te staan, waarvan weer één groot en de rest klein. Alle figuren 
moeten worden gesneden door Jan Borman te Brussel. Op het altaarstuk moet 
ook het devies van het ambacht worden aangebracht. De predella moet Petercels 
versieren met hoppekruid en belletjes. Petercels moet een aantal wijzigingen aan-
brengen ten aanzien van het patroon. Het gaat onder meer om de versiering van 
de pilaren en om de baldakijnen van de nissen waarin de figuren moeten worden 
geplaatst. Deze moet hij elk twee philipsgulden (= rijnsgulden van 28 stuivers) 
beter maken dan op het patroon is aangegeven. Er worden in het contract duidelijke 
voorschriften gegeven voor de kwaliteit van het hout.57 Het altaarstuk moet met 
Sint Jansmis 1508 gereed zijn (Johannes de Doper 24 juni). Voor elke week dat 
Petercels te laat levert, moet hij 1 rijnsgulden boete betalen. Uit de schepenregis-
ters blijkt dat het altaarstuk op 19 april 1509 nog steeds niet gereed is. Petercels 
belooft het op die datum binnen 15 dagen te voltooien.58 Hij krijgt voor zijn werk 
in vier termijnen 210 rijnsgulden, 20 stuivers het stuk. De eerste betaling van 30 
rijnsgulden zal binnen een dag plaatsvinden, de tweede betaling van 70 rijnsgul-
den zal worden gedaan met Sint Jansmis (op 24 juni), de derde 50 rijnsgulden met 
Kerstmis en de resterende 70 als hij het werk levert. Estimatie zal steeds uitwijzen 
of de termijnbetaling geheel moet worden voldaan of dat Petercels nog niet 
voldoende heeft gepresteerd om hem de afgesproken som uit te betalen. Petercels 
is verplicht de opdrachtgever te manen de uitbetaling ten tijde van de afgesproken 
data te voldoen. Van het bedrag moet hij ook de in onderaanneming werkzame 
beeldsnijder Borman betalen. Het contract is opgemaakt voor schepenen. Het 
altaarstuk bleef in gebruik tot 1756. Wat er sindsdien mee is gebeurd, is onbekend.59

27.	Contract	27	juli	1510
Opdrachtgever: Broederschap van het Heilig Sacrament te Turnhout
Aannemer: Jan Petercels (onderaannemer Jan Borman, beeldsnijder)
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7400, folio 39 recto-40 verso 
Van Even 1877, pp. 588-589 (noot 1) 
Crab 1977, pp. 325-326

De Leuvense schrijnwerker Jan Petercels moet voor de Broederschap een al-
taarstuk maken, met in het midden gesneden voorstellingen en dubbele deuren 
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aan weerszijden, die in de toekomst zullen worden beschilderd.60 Het altaarstuk 
moet, exclusief de predella, 10 voet hoog, 9 voet breed en 1½ voet diep zijn, en 
aan de bovenzijde worden afgerond. Het hout van de bak moet 2½ duim dik zijn. 
Er zijn in het contract bepalingen vastgelegd over de kwaliteit van het hout.61 
In het middelste deel van het altaarstuk moeten acht voorstellingen komen te 
staan. In het midden een scène van het Laatste Avondmaal met daarbij de zes 
andere sacramenten (doop, vormsel, biecht, oliesel, priesterwijding en huwelijk), 
waarover men hem nog verder zal informeren. De achtste scène, de aanbidding 
van het heilig sacrament, moet worden aangebracht in de segmentboog van het 
middenstuk. Deze voorstelling wordt vrij nauwkeurig in het contract omschreven. 
Twee priesters knielen voor een altaar. Ze presenteren de ciborie met het heilig 
sacrament. Daarbij moeten een knielende man en een vrouw, kindertjes en vier 
engelen worden afgebeeld. Twee engelen bewieroken het Sacrament en twee 
houden toortsen vast. In de kruin van het altaarstuk moeten zeven kleine voor-
stellingen uit het Oude Testament worden geplaatst, of scènes van mirakelen. 
Over de precieze inhoud zal de Broederschap de schrijnwerker nog informeren. 
Alle figuren moeten worden gesneden door Jan Borman of diens zoon Jan Paeschier, 
beiden beeldsnijder te Brussel. Het gilde zal de kosten betalen die gemoeid zijn 
met het in onderaanneming laten stofferen van de voet. Op kosten van beide 
partijen zal Jan Oems de opdrachtgevers een patroon sturen van zijn ontwerp 
voor het altaarstuk met de voorstellingen. Het altaarstuk moet worden geleverd 
ten tijde van de kerkwijding, of ten laatste op Vastenavond (9 maart 1511).62 Voor 
zijn werk ontvangt Petercels in twee termijnen 100 rijnsgulden van 28 stuivers. 
De eerste termijn betaling van 25 rijnsgulden vindt plaats vóór Vastenavond, en 
de tweede van 75 rijnsgulden bij de levering van het werk. Hierna zal een visitatie 
plaatsvinden door deskundigen. Als het altaarstuk lager wordt gewaardeerd, dan 
zal Petercels minder ontvangen. Het eigenlijke contract, dat verloren is gegaan, 
bestond uit twee chirografen waarvan één exemplaar bestemd was voor de op-
drachtgever en één voor de aannemer. Een gemachtigde van het gilde trad op als 
contractspartij. De tekst is op later datum ingeschreven in het schepenregister, 
namelijk toen de eerst betaling plaatsvond.

28.	Contract	5	september	1511
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk van Zeveneken
Aannemer: Arendt Winne
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 301,  
nummer 72, folio 11 recto
De Busscher 1866, pp. 65-66 (noot 1)
Vandamme 1982, pp. 205-206

De kerkmeesters van de parochiekerk van Zeveneken geven Arendt Winne, 
schilder te Gent, de opdracht tot het vergulden en stofferen van de gesneden 
voorstellingen en het beschilderen van de deuren van het altaarstuk van Sint 
Eligius in de genoemde kerk. Het altaarstuk bestaat uit een gesneden middenstuk 
met aan de bovenzijde de twaalf apostelen. Verder bevat het altaarstuk beelden 
van de heiligen Eligius, Job en Christoffel. Het vergulden en stofferen van het 
ornamentele snijwerk moet geschieden naar voorbeeld van het altaarstuk van 



371

Onze Lieve Vrouw, dat ook door Winne is verguld en gestoffeerd. Een aantal 
kleuren wordt gespecificeerd. Op de binnenzijden van de deuren moet Winne 
voorstellingen schilderen uit de legende van de heilige Christoffel en de heilige 
Job. Op de buitenzijden moeten in grisaille vier voorstellingen komen te staan die 
nog door de kerkmeesters zullen worden genoemd. Het altaarstuk moet op 8 
september 1512, op het geboortefeest van Onze Lieve Vrouw, worden geleverd. 
Het bedrag dat Winne voor zijn werk ontvangt, wordt in het contract niet nader 
gespecificeerd. Het contract is opgemaakt voor schepenen.

29.	Contract	25	oktober	1513
Opdrachtgever: Abdij van Averbode
Aannemer: Jan de Molder
Archief Abdij Averbode, I, reg. 12, fol. 46 verso (Nederlandse tekst) en I, reg. 4,  
fol. 17 verso (Latijnse tekst)63
Lavalleye 1926, pp. 147-148
Lefèvre 1968, pp. 108-109
Szmydki 1986, p. 51

De beeldsnijder Jan de Molder moet voor de Abdij van Averbode een altaarstuk 
maken van het heilig sacrament. Het altaar waarop het moet worden geplaatst, is 
6 voet breed. Het altaarstuk moet 7 voet breed zijn, waardoor het aan beide zijden 
iets zal uitsteken, 9 voet hoog, en 1 voet diep. De beoogde hoogte van de predella 
is 1 voet. De bovenzijde van het altaarstuk moet de vorm krijgen van een segment-
boog. Twee deuren uit één stuk maken het mogelijk het altaarstuk te sluiten.64 In 
het midden moet de mis van de heilige Gregorius worden afgebeeld, met aan weers-
zijden het Laatste Avondmaal en de ontmoeting tussen Abraham en Melchisedek. 
Op de deuren moeten de mannaregen en andere prototypen van het heilig 
sacrament worden geschilderd, zoals Elia die door een engel wordt bezocht in de 
woestijn. Het ornamentele snijwerk moet De Molder vergulden. Er worden voor-
schriften gegeven over de kwaliteit van het te gebruiken hout.65 Voor zijn werk 
krijgt De Molder 16 pond Vlaams. Als het altaarstuk door een visitatiecommissie 
lager wordt gewaardeerd, dan krijgt hij ook minder geld. De leverdatum is vastge-
steld op Pasen (16 april 1514). Uit een bijgeschreven akte blijkt dat De Molder op 
12 april 1514, waarschijnlijk de dag van de levering, verklaart volledig betaald te zijn. 
De hoogte van de som die hij uiteindelijk heeft gekregen, wordt niet gespecificeerd. 
Uit de Latijnse tekst blijkt dat naast de contractspartijen twee getuigen aanwezig 
zijn bij de afsluiting van het contract. Er is bovendien een godspenning gegeven. 
Het altaarstuk, waarvan het gesneden middenstuk bewaard is gebleven, werd op 
een later tijdstip op het altaar van de biechtvaders geplaatst, dat zich achter het 
hoofdaltaar bevond (afb. 2). Het verving toen een klein gesneden altaarstuk dat op 
14 juli 1514 van de Antwerpse beeldsnijder Jacob van Cothem was aangekocht.66 

30.	Contract	28	februari	1516
Opdrachtgever: Jehan Piccart, provoost en priester van het gasthuis (hôpital) 
van Marvis te Doornik
Aannemer: Bonaventure de Thieffries
Het contract bevond zich in de schepenregisters van het stadsarachief te Doornik. 



372

Dit gedeelte van het archief is in 1940 verloren gegaan. 
De la Grange en Cloquet 1887-1888, deel 21 (1888), pp. 233-235
Vandamme 1982, pp. 206-207

Bonaventure de Thieffries, schilder, geboren in Doornik, krijgt de opdracht tot 
het vergulden, stofferen en beschilderen van een passiealtaarstuk voor de kapel 
van het gasthuis. De opdracht wordt gegeven door Jehan Piccart, provoost en 
priester van het gasthuis. Het altaarstuk bevat vijf grote vakken met gesneden 
voorstellingen, waaronder de kruisiging en de kruisdraging. Op de binnenzijden 
van de luiken moet De Thieffries Christus in Getsemane, het Judasverraad, de 
opstanding van Christus met de opening van de poorten van de hel en de 
hemelvaart afbeelden. Op de buitenzijde van de deuren moet Sint Leonardus 
met een biddende figuur worden geschilderd en verder de tronende Maria, de 
heiligen Bonaventura en Maria Magdalena.67 In het contract zijn aanwijzingen 
opgenomen betreffende het kleurgebruik (o.a. zwart, sinopel, inkarnaat) en het te 
gebruiken blauwe pigment (azuriet). Er zal een visitatie plaatsvinden ter beoor-
deling van het altaarstuk. De schilder krijgt voor zijn werk in twee termijnen  
11 pond Vlaams (66 rijnsgulden van 20 stuivers). De eerste betaling van 6 pond 
vindt plaats als De Thieffries begint met het vergulden, de resterende 5 pond krijgt 
hij na de voltooiing van de opdracht. Het altaarstuk moet zijn voltooid ten tijde 
van de grote processie te Doornik op 9 september 1517, of eerder. De inhoud van 
het contract is vastgelegd op een stuk papier, dat hardop voor de provoost en in 
aanwezigheid van de contractspartijen is voorgelezen. Het contract is vervolgens 
ingeschreven in de schepenregisters. 

31.	Reconstructie	van	een	opdracht	vóór	23	oktober	1517
Opdrachtgever: Abdij van Averbode
Aannemer: Jan de Molder
Archief Abdij Averbode, Averbode, I, reg. 12, fol. 135 (Rapiarius antiquus)
Lefèvre 1968, pp. 109-110
Szmydki 1986, p. 52

Het altaarstuk van Allerheiligen dat de Antwerpse beeldsnijder Jan de Molder 
moet maken, snijden, vergulden, stofferen en beschilderen, staat bij de ingang van 
de kerk en moet dus extra mooi worden. Het verving het altaarstuk van de heilige 
Johannes dat in 1505 in opdracht was gegeven aan Willem van Neurenborch, 
maar dat men te eenvoudig vond (nr. 24).68 Het nieuwe altaarstuk moet 9 voet 
hoog zijn, en worden geplaatst op een predella van 1½ voet hoog. De voorziene 
breedte is 6 voet en 2 duim, waardoor het aan weerszijden van het altaar ongeveer 
een halve voet zal uitsteken. Deuren zullen het altaarstuk afsluiten. In de opdracht 
zijn aanwijzingen opgenomen over de kwaliteit van het te gebruiken hout.69 
Welke scènes er moeten worden afgebeeld, is hem al voor een deel gezegd. Hij  
zal hierover nog meer informatie krijgen. Op de predella moeten de hoofden van 
Christus en van de twaalf apostelen worden geschilderd. De Molder mag geen 
leerlingen aan het altaarstuk laten werken. Het bedrag en de levertermijn worden 
niet genoemd. Wel wordt bepaald dat het altaarstuk tot meesters prijse moet 
worden gemaakt. Het wordt op 19 maart 1518 door de dekens van het Antwerpse 
Lucasgilde gewaardeerd op 29½ pond Vlaams (177 rijnsgulden van 20 stuivers).70 
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Op 26 november 1518 verklaart Jan de Molder volledig betaald te zijn voor het 
altaarstuk.71 

32.	Contract	16	november	151872
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk te Waarmaarde
Aannemer: Adriaen Jaquemaert
Archief Stad Oudenaarde, Akten en Kontrakten gepasseerd voor Schepenen, 
registernummer 9, folio 80 en 81 recto
Anoniem 1845a, pp. 179-180
Vandamme 1982, pp. 207-208

Adriaen Jaquemaert, schilder te Oudenaarde, krijgt de opdracht tot het vergulden, 
stofferen en beschilderen van een altaarstuk op het hoogaltaar in de kerk te 
Waarmaarde. Het middenstuk van het altaarstuk, dat is samengesteld uit drie 
grote en een aantal kleine vakken met gesneden voorstellingen, moet worden 
verguld en gestoffeerd volgens een patroon (‘monstre’). Er is onder andere een 
kruisiging afgebeeld. Op de binnenzijden van de deuren moeten vier voorstellingen 
worden geschilderd. Op de ene deur de twaalfjarige Jezus in de tempel en Palm-
zondag, en op de andere Pasen en Pinksteren. Op de buitenzijde komen de vier 
kerkvaders te staan: Ambrosius, Augustinus, Gregorius de Grote en Hieronymus. 
De opdracht omvat verder het vergulden van het tabernakel van Onze Lieve Vrouw 
en het vergulden van een processiekruis met de vier evangelisten. Het tabernakel 
maakt waarschijnlijk onderdeel uit van het altaarstuk. Het werk moet half augustus 
worden geleverd, of uiterlijk 8 september 1519, als de omgang te Waarmaarde 
plaatsvindt op de geboortedag van Onze Lieve Vrouw. Als Jaquemaert wat de 
levering betreft in gebreke blijft, moet hij 10 philipsgulden betalen aan de kerk. 
Voor zijn werk ontvangt de schilder in drie termijnen 8 pond Vlaams. De eerste 
termijnbetaling van 2 pond krijgt hij als hij het altaarstuk komt ophalen, de 
tweede betaling van eveneens 2 pond vindt plaats tijdens de Sint Jansmis in het 
jaar 1519 en het resterende bedrag krijgt Jaquemaert bij de levering van het 
altaarstuk. Een visitatie moet uitwijzen of het bedrag te hoog is. Als dit het geval 
is, dan zal de som worden aangepast. De kosten voor het vervoer van het altaar-
stuk van de kerk naar zijn werkplaats en weer terug zijn voor de schilder. Het 
contract is opgemaakt voor schepenen. Er is één borg voor de aannemer.

33.	Contract	19	oktober	1523
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de kerk te Kain (bij Doornik)
Aannemer: Oste Daret
Het contract bevond zich in de schepenregisters van het stadsarachief te Doornik. 
Dit gedeelte van het archief is in 1940 verloren gegaan.73
De la Grange en Cloquet 1887-1888, deel 1 (1887), pp. 220-221

Het document dat op 19 oktober voor schepenen wordt opgemaakt, bevat de 
inhoud van het contract dat de partijen op 21 september 1523 hebben gesloten. 
De beeldsnijder Daret zal voor de kerk van Kain een altaarstuk maken dat gewijd 
is aan de patroon, Sint Omer (Audomarus). Het altaarstuk moet even mooi en 
even groot zijn als het altaarstuk van Onze Lieve Vrouw dat zich in de kerk van 
Saint Jacques te Kain bevindt. Het moet 6 voet hoog zijn, en worden geplaatst op 
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een predella van 1½ voet hoog. In het altaarstuk komen drie of vijf voorstellingen 
te staan van de heilige Omer. Voor zijn werk ontvangt Daret 6 pond Vlaams en  
15 schellingen. Er wordt geen levertermijn vastgelegd.

34.	Contract	10	januari	1524
Opdrachtgever: Gilde van de Kolveniers (buksgilde) te Leuven
Aannemer: Willem Hessels
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7809, folio 322-322 verso
Van Even 1867, pp. 474-475
Van Even 1870, pp. 244-245 (noot 2)
Crab 1977, pp. 333-334

De beeldsnijder/schrijnwerker Willem Hessels moet voor het altaar van Sint 
Christoffel van het Kolveniersgilde in de Pieterskerk te Leuven een drieluik met 
een predella en twee deuren maken. De voorgeschreven maten van het mid-
denpaneel zijn 8 voet hoog, 6 voet breed en 1 voet dik. De predella moet 1½ voet 
breed zijn. De dikte en breedte van de lijsten van het paneel zijn vastgesteld op 
3 duim en ½ voet. Aan weerszijden van het paneel komen twee deuren.74 Er 
worden in het contract eisen vastgelegd betreffende de kwaliteit van het hout.75 
Boven op het altaarstuk komen beelden te staan van 5 voet hoog van de heiligen 
Hieronymus en Gideon.76 Het gehele altaarstuk moet worden gemaakt naar een 
patroon dat aan Hessels is gegeven en dat door beide partijen is ondertekend. De 
leverdatum van het altaarstuk is vastgesteld op de dag van Sint Christoffel (25 
juli 1524). Bij een te late levering moet Hessels 1 angelot boete betalen.77 Voor 
zijn werk zal de beeldsnijder in twee termijnen 30½ rijnsgulden ontvangen: 10 bij 
aanvang van het werk en de rest nadat het altaarstuk is voltooid. De hoeveelheid 
ijzer en lood die nodig is voor de installatie van het altaarstuk zal tijdig worden 
geleverd door het gilde. Het gilde zal worden beboet met 1 angelot als ze Hes-
sels niet op de afgesproken termijn volledig betalen en als het ijzerwerk voor 
de plaatsing van het altaarstuk te laat in de muur is bevestigd. Als de beelden in 
de toekomst gaan splijten, dan moeten ze worden gerepareerd. Het contract is 
opgemaakt voor schepenen.

35.	Contract	1	februari	1525
Opdrachtgever: Jehan Lagace uit La Boverie78 
Aannemer: Henri Wauthier
Rijksarchief, Luik, Schepenen van Luik, nr. 488/18
Helbig 1894, pp. 405-407
Vandamme 1982, p. 209

Jehan Lagace geeft in het contract de Luikse beeldsnijder Henri Wauthier de 
opdracht om voor het altaar van Sint Nicolaas in de kerk van Sint Vincentius te 
Fettin (buiten Luik) een altaarstuk te vervaardigen van 6 voet breed en 7 voet 
hoog. Het middelste deel moet vijf gesneden voorstellingen bevatten met ter 
weerszijden deuren die zullen worden beschilderd. In de vijf vakken komen de 
volgende scènes: het huwelijk van Maria en Jozef, de annunciatie met de visita-
tie, de transfiguratie van Christus op de berg Tabor, de aanbidding van de drie 
koningen en de presentatie van Christus in de tempel. Het snijwerk moet met 
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uitzondering van de handen en gezichten van de figuurtjes worden verguld, zoals 
ook in het altaarstuk op het hoogaltaar van de kerk is gebeurd. Deskundigen 
zullen hun oordeel uitspreken over de kwaliteit van de vergulding. De scènes die 
op de deuren moeten worden geschilderd, worden in het contract niet genoemd. 
De opdrachtgever zal zich hierover nog laten adviseren. Voor zijn werk krijgt de 
beeldsnijder 100 rijnsgulden. Het altaarstuk moet worden geleverd op 24 juni 
1525, de geboortedag van Johannes de Doper. De levering geschiedt op kosten 
van de aannemer. In het contract, dat is opgemaakt voor schepenen, is sprake 
van een cedel waarin de afspraken zijn vastgelegd. De inhoud van de cedel wordt 
bij deze gelegenheid ingeschreven in het schepenregister. Aangezien de afspraken 
al eerder waren vastgelegd en de genoemde levertermijn in vergelijking met 
andere contracten buitengewoon kort is, moet rekening worden gehouden met 
de mogelijkheid dat het altaarstuk al voor een deel gereed was. De inschrijving 
van het contract in het schepenregister zal vooral te maken hebben gehad met de 
behoefte aan extra zekerheid over de aanstaande levering. Het altaarstuk is ook 
daarom door de opdrachtgever naar het woonhuis van de aannemer gebracht.79 

36.	Contract	6	september	152580	
Opdrachtgever: Henric van der Beken, pastoor en procureur van de Abdij van 
Maagdendaal bij Oplinter
Aannemer: Jan van den Berghe
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7419, folio 30 recto, folio 42 recto en 
verso en folio 257-258
Van Even 1867, pp. 476-479
Van Even 1870, pp. 247-249
Meulemans 1970
Vandamme 1982, pp. 209-210
Bruijnen 1999, pp. 185-186

Volgens het contract moet Jan van den Berghe, schilder te Leuven, een altaarstuk 
vergulden, stofferen en de deuren ervan voorbereiden voor de beschildering.  
Het altaarstuk is vervaardigd door de beeldsnijder/schrijnwerker Willem Hessels 
en is bestemd voor de kapel van de Abdij van Maagdendaal. Het bestaat uit een 
middendeel met gesneden voorstellingen en links en rechts deuren waarop geschil-
derde voorstellingen moeten komen te staan. De vier gesneden hoofdvoorstel-
lingen van het altaarstuk zijn de kruisdraging, de kruisiging (als centrale scène), de 
kruisafname en de geboorte van Christus. Verder staan er nog vier kleine scènes 
in de predella en negentien andere figuurtjes op het altaarstuk. Van den Berghe 
moet alles vergulden en stofferen met verfstoffen, glanzend en mat goud en zilver 
van de beste kwaliteit.81 Het goud altijd ‘tot meesters pryse’. Gespecificeerd 
worden azuriet en groen, ‘dat niet en versterft’, of anders gezegd, dat allengs zijn 
kleur niet verliest. Verder moet de schilder de deuren pleisteren, zodat ze kunnen 
worden beschilderd. Voor zijn werk krijgt Van den Berghe in twee termijnen 120 
rijnsgulden. De helft van de som ontvangt hij met Pasen (1 april 1526), de rest na 
voltooiing van de opdracht. In de marge van het contract staat dat de schilder bij 
de afsluiting van het contract een aanbetaling van 21 rijnsgulden heeft ontvan-
gen. Het altaarstuk moet op 24 juni, de dag van Sint Johannes de Doper, voltooid 
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zijn, of ten laatste tijdens de kermis te Leuven.82 Tot twee keer toe, op 17 augustus 
en op 1 september, probeerden de twee partijen de overeenkomst vast te leggen. In 
beide gevallen stopt de tekst al na een paar regels. Het contract, dat voor schepenen 
wordt opgemaakt, wordt uiteindelijk op 6 september vastgesteld. Uit de tekst van 
1 september blijkt dat het altaarstuk 11 voet breed en 9 voet hoog meet. 83 

37.	Contract	12	februari	152684
Opdrachtgever: Leon de la Costure voor Maria de Hamal 
Aannemer: Hendrik Mouwe
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7810, folio 438 recto en 438 verso
Van Even 1869, pp. 290-291 
Crab 1977, pp. 334-335

De Leuvense beeldsnijder Mouwe krijgt de opdracht om een triomfkruis te maken 
van 18 voet hoog met aan weerszijden beelden van Onze Lieve Vrouw en Johannes 
de Evangelist, elk van 6 voet hoog. Het kruis moet worden geplaatst op een 
altaarstuk (‘tafel’) waarvan Mouwe een patroon heeft ontvangen. Het moet 6 voet 
breed zijn en de hoogte, die niet wordt vermeld, moet hiermee in overeenstem-
ming zijn.85 Opdrachtgeefster is Maria de Hamal, weduwe van Willem van Croij 
(1458-1521), die onder andere markies van Aarschot was (1518). Van Croij had bij 
testament de wens geuit dat zijn echtgenote een Celestijnenpriorij zou stichten te 
Heverlee. De priorij, die zou dienen als rustplaats voor de familieleden, moest groot 
genoeg zijn om er twaalf priesters en evenveel lekenbroeders in onder te brengen. 
In januari 1522 kreeg De Hamal toestemming van Karel V voor de oprichting van 
het klooster. In 1525 namen de eerste kloosterlingen hun intrek en in hetzelfde 
jaar werd het stoffelijk overschot van Willem van Croij in de kerk bijgezet. De kerk 
werd in 1526 plechtig ingewijd.86 Het altaarstuk en het triomfkruis zijn bestemd 
voor de kapel van het klooster. Het altaarstuk moet kunnen worden afgesloten 
met deuren. Erin zijn vier heiligenbeelden van elk 2 voet hoog voorzien. Welke 
heiligen de beeldsnijder moet snijden, is op de datum van de afsluiting van het 
contract nog niet bekend. Het geheel moet worden gemaakt te werkmans prijse. Er 
worden in het contract eisen gesteld over de kwaliteit van het hout.87 De leverter-
mijn voor het triomfkruis en het altaarstuk wordt vastgesteld vóór Pinksteren 
(20 mei 1526). Er wordt afgesproken dat Mouwe ze in de kapel zal plaatsen. Voor 
zijn werk krijgt de beeldsnijder in nog vast te stellen termijnen, die alle zullen plaats-
vinden voordat hij het werk heeft voltooid, 40 rijnsgulden. Mouwe heeft al 12 
rijnsgulden ontvangen, en met Pinksteren (20 mei 1526) krijgt hij eenzelfde bedrag. 
Het contract is opgemaakt voor schepenen. Uit het contract met de stoffeerder 
dat eveneens bewaard is gebleven (nr. 38), blijkt dat het altaarstuk was voorzien 
van een predella en dat in het altaarstuk een kruisdraging werd afgebeeld. 

38.	Contract	30	augustus	1526
Opdrachtgever: Leon de la Costure voor Maria de Hamal 
Aannemer: Jan van Coutheren
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7811, folio 86 recto en 86 verso
Van Even 1869, p. 292 
Van Even 1870, pp. 404-405
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Crab 1977, p. 335
Bruijnen 1999, pp. 183-184

Jan van Coutheren, schilder te Leuven, moet volgens het contract een triomf-
kruis met Maria en Johannes de Evangelist, en een altaarstuk vergulden, stofferen 
en beschilderen voor het Celestijnenklooster te Heverlee. Opdrachtgeefster is 
Maria de Hamal, weduwe van Willem van Croij (1458-1521), die onder andere 
markies van Aarschot was (1518). Het triomfkruis en het altaarstuk zijn gemaakt 
en gesneden door Hendrik Mouwe (zie nr. 37). De beeldengroep moet even rijk 
worden gestoffeerd als de groep die in de Pieterskerk te Leuven is te zien. Het 
altaarstuk, dat zich onder het kruis bevindt, bevat een kruisdraging met Maria, 
Johannes en Maria Magdalena. Van Coutheren moet de gesneden scènes stofferen. 
Wat de materialen betreft, wordt alleen het gebruik van azuriet voorgeschreven. 
Op de binnenzijden van de deuren moet hij voorstellingen schilderen van Christus 
in Getsemane en de opstanding (of de hemelvaart).88 De twee figuren die gepland 
zijn op de buitenzijden van de deuren zijn nog onbekend en zullen nog aan hem 
worden verteld. Dit geldt ook voor de vijf staande beelden die op de achterzijde 
van het altaarstuk, tussen ‘de lijsten op die platte peneellen’ moeten worden 
geschilderd.89 Er wordt geen levertermijn afgesproken. Jan van Coutheren moet 
het werk maken tot goeds mans prijse. Hij krijgt bij de voltooiing van het werk 80 
rijnsgulden van 20 stuivers groot. Het contract is opgemaakt voor schepenen.

39.	Contract	19	september	152790
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk te Nokere
Aannemer: Gilles Spierinck
Het contract, dat volgens de literatuur als losse kopij in het Stadsarchief 
Oudenaarde werd bewaard, is onvindbaar
Anoniem 1855, pp. 299-302
Vandamme 1982, pp. 212-213

De kerkmeesters van de parochiekerk te Nokere geven de schilder Spierinck de 
opdracht het altaarstuk op het hoogaltaar te vergulden en te stofferen. Het altaar-
stuk bevat gesneden voorstellingen van de geseling van Christus, de kruisdraging, 
de kruisiging, de kruisafname en de opstanding van Christus.91 Verder zijn er elf 
kleine vakken met scènes die niet nader worden omschreven. De gesneden beelden 
die kapot zijn of verloren zijn gegaan, moeten door de schilder worden gerepa-
reerd en aangevuld. Rondom het altaar staan vier engelen op zuilen die Spierinck 
moet verhogen en stofferen. Het hout voor twee nieuwe, hogere voeten krijgt hij 
aangeleverd. In het contract worden uitgebreide aanwijzingen gegeven over het 
verguldwerk (gebruik van goud en zilver) en de stoffering van het altaarstuk en 
de engelen. Van de te gebruiken pigmenten wordt alleen azuriet genoemd. De 
schilder moet daarnaast een Marianum laten snijden naar het patroon dat hij aan 
de opdrachtgevers heeft getoond. Het Marianum, dat 2½ voet hoog moet zijn, 
moet worden verguld en gestoffeerd en op een voet op het altaarstuk worden 
geplaatst. Er worden aanwijzingen gegeven betreffende de kwaliteit van het hout.92 
De leverdatum wordt vastgesteld op Pasen (12 april 1528). Gilles krijgt voor zijn 
werk in vier termijnen een bedrag van 8 pond Vlaams (48 rijnsgulden van 20 
stuivers). De eerste betaling van 2 pond vindt plaats als het altaarstuk ‘gheheel in 
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de witte verrewe’ is (in de grondverf ), de tweede van 1 pond op kerstavond, de derde 
van 1 pond met Maria Lichtmis en de laatste termijnbetaling van 4 pond zal hij 
ontvangen na voltooiing en plaatsing van het altaarstuk in de kerk. Het vervoer 
geschiedt op kosten van de opdrachtgevers. De opdrachtgevers hebben het recht 
binnen een jaar en dag na levering, op eigen kosten een visitatie te doen plaats-
vinden door schilders. Als het werk gebreken mocht vertonen, dan is de schilder 
verplicht de kerk schadeloos te stellen. Twee personen staan borg voor de schilder.

40.	Contract	9	augustus	1529
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk van Saint Germain in Namen
Aannemer: Jehan dele Batte
Stadsarchief Namen, Archives de l’État de Namur, Livres du Conseil provincial de 
Namur, folio 36
Borgnet 1861-1862, pp. 88-89

De schilder Jehan dele Batte krijgt de opdracht tot het (laten?) maken en beschil-
deren van een altaarstuk van 8 voet hoog en 7 voet breed, dat bestemd is voor 
het hoogaltaar van de kerk van Saint Germain. Er wordt geen diepte van de bak 
van het middelste deel vermeld en het gaat dan ook hoogstwaarschijnlijk om een 
drieluik. In het middelste paneel moeten drie scènes van de passie en drie uit het 
leven van Sint Germanus komen te staan. Het schilderwerk moet even goed of 
beter worden uitgevoerd als dat van het altaarstuk dat uit het Pand van Antwerpen 
komt. Op de binnen- en buitenzijden van de deuren moet de schilder vier voor-
stellingen aanbrengen. De voorstellingen die op de binnenzijden moeten worden 
geschilderd, worden niet genoemd. Op de buitenkant van de deuren moeten 
de heilige Germanus, Anna, Onze Lieve Vrouw en Johannes de Doper worden 
afgebeeld. Jehan dele Batte moet tevens (in het midden van het altaarstuk?) een 
crucifix met Johannes en Maria schilderen, op vergelijkbare wijze als in Leernu. 
Op de predella van het altaarstuk worden de bustes van de twaalf apostelen afge-
beeld. De schilder ontvangt voor zijn werk in drie termijnen 100 rijnsgulden. De 
eerste betaling vindt direct plaats, de tweede na levering (8 oktober 1529) en de 
derde met Pasen volgend jaar (17 april 1530). Het altaarstuk moet op de dag van 
Sint Denis, op 8 oktober zijn voltooid, op straffe van 10 rijnsgulden. Franchois 
Penache, die als zaakwaarnemer het contract sluit voor Jehan dele Batte, staat 
borg voor hem. Het contract is opgemaakt voor schepenen.

41.	Contract	7	maart	1536	
Opdrachtgever: Groot Ambacht van de Wolwevers te Leuven
Aannemers: Jan Willems en Jan Rombouts
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters, nr. 7429, folio 381 verso-382 verso
Van Even 1867, pp. 492-493
Van Even 1870, pp. 262-263 (noot 1)
Vandamme 1982, pp. 214-215
Bruijnen 1999, pp. 188-189

De wolwevers te Leuven geven Jan Willems en Jan Rombouts, schilders te 
Leuven, de opdracht tot het beschilderen van een altaarstuk met deuren en een 
predella, dat staat op het altaar van Sint Severus in de Pieterskerk te Leuven. Jan 
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Rombouts de Oude was met het werk begonnen, maar had het tijdens zijn leven 
niet kunnen voltooien. Binnen in het altaarstuk moeten de twee, naar het patroon 
van de overleden schilder, de legende van Sint Severus schilderen. Op de buiten-
zijden van de deuren komt een voorstelling te staan van Sint Severus en Sint 
Gummarus. De panelen van het altaarstuk moeten eerst worden geplamuurd en 
gegrond, op dezelfde wijze als wijlen Jan Rombouts de deuren van het altaarstuk 
van Sint Petrus heeft voorbewerkt. Dit altaarstuk bevindt zich in dezelfde kerk. 
De kroonlijst van het altaarstuk moet worden verguld. De opdrachtgevers 
verwachten niet dat de twee schilders de schildering in dezelfde hand als Jan 
Rombouts de Oude zullen uitvoeren, want zij realiseren zich dat dat niet moge-
lijk is.93 Bij ontevredenheid over de uitvoering van de opdracht zal een visitatie 
plaatsvinden door vier mannen, twee naar keuze van de opdrachtgever en twee 
naar keuze van de aannemer. Willems en Rombouts moeten kwaliteitsstoffen 
gebruiken, en al het azuriet dat zij kunnen vinden in het sterfhuis van de overle-
den Rombouts de Oude. Voor hun werk ontvangen de schilders 165 rijnsgulden, 
waarvan elk jaar 15 rijnsgulden zal worden betaald, te beginnen op Sint Jansmis 
1538 (24 juni), tot het volledige bedrag is uitgekeerd. Op het bedrag wordt 20 
rijnsgulden ingehouden, die de opdrachtgevers al hebben betaald aan de overleden 
Jan Rombouts en 3 rijnsgulden voor het afsluiten van het contract. Het altaarstuk 
moet op 1 februari 1537 voltooid zijn. Dit is de dag van Sint Severus. De boete bij 
een te late levering wordt gesteld op 10 karolusgulden, waarvan een derde deel 
voor ‘de Heer’ zal zijn, een derde deel voor de Pieterskerk en het laatste deel ten 
goede zal komen aan het altaar van het ambacht. Het contract is opgemaakt voor 
schepenen. Uit de margetekst blijkt dat Pauwel Rogier, Jan Baten, Peter Mariens 
en Claes van der Stock, gezworenen van het ambacht van de wolwevers, op 20 
september 1537 hebben verklaard dat het werk binnen de afgesproken tijd naar 
volle tevredenheid is voltooid, en dat er geen visitatie zal plaatsvinden.94 

42.	Contract	november	1537
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam
Aannemer: Maerten van Heemskerck
Het Utrechts Archief, Archief van de familie Huydecoper, inventarisnummer 293  
(zie voor de integrale tekst bijlage 8.1, p. 418) 
Bijtelaar 1963, p. 35

In november 1537 wordt het contract opgemaakt tussen de kerkmeesters van de 
Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam en Maerten van Heemskerck, schilder 
te Haarlem, inhoudende de opdracht tot het beschilderen van de dubbele deuren 
van het altaarstuk dat op het hoogaltaar van de Oude Kerk staat. Uit het Schilder- 
boeck van Karel van Mander weten we dat het middenluik met de kruisiging was 
geschilderd door Jan van Scorel.95 In eerste instantie geven de kerkmeesters alleen 
de opdracht voor het beschilderen van de binnenzijden van de deuren direct 
grenzend aan het middenpaneel. Pas als Van Heemskerck met het beschilderen 
hiervan is begonnen, beslissen de kerkmeesters definitief over de opdracht van 
de buitenzijden. Als hij de opdracht krijgt om zowel de binnen- als de buitenkant 
te beschilderen, krijgt hij in twee termijnen 270 karolusgulden. Als de kerkmees-
ters hem alleen de binnenkant laten schilderen, ontvangt hij de helft van het bedrag. 
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De binnenzijden moeten met Kerstmis, op 25 december 1538, zijn voltooid, de 
buitenzijden één jaar later, op 25 december 1539. Ook wat de aanbesteding van de 
binnenzijden van de twee buitenste deuren van het altaarstuk betreft, houden de 
kerkmeesters een slag om de arm. Als de opdracht aan Van Heemskerck wordt 
verleend, moet het werk 1½ jaar na 25 december 1539 zijn voltooid en zal de 
schilder hiervoor nog eens 135 gulden ontvangen. Uit de rekeningen blijkt dat 
Van Heemskerck uiteindelijk ook de twee buitenste deuren heeft beschilderd. Hij 
krijgt op 4 februari 1541 50 karolusgulden en op 20 december 1541 nog eens 100 
gulden ‘van die buttenste duerren’. In het contract wordt geen melding gemaakt 
van de onderwerpen die Van Heemskerck moet afbeelden.96 Er zijn vier getuigen 
aanwezig bij de afsluiting van het contract. Het document, geschreven en 
ondertekend door Maerten van Heemskerck, is een chirograaf waarvan aan de 
onderzijde de letters abcDeF zijn doorsneden (afb. 56). 

43.	Contract	16	september	1538
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Filips de Schone
Aannemer: Jehan Mone
Algemeen Rijksarchief, Brussel, Rekenhof, reg. 27399, fol. 28, 11 recto97
Roggen 1953, pp. 242-243

Jehan Mone, steenhouwer uit Metz in dienst van keizer Karel V, krijgt de opdracht 
een zeer rijk altaarstuk te vervaardigen van de kostbaarste steensoorten zoals 
jaspis en marmer. Het is bestemd voor het hoogaltaar in de kapel van Filips de 
Schone in Brussel. Twee jaar daarvoor, in december 1536, hadden de opdrachtgevers 
een ander altaarstuk van Mone aangekocht voor de paleiskapel. Toen het albasten 
altaarstuk, waarop tien voorstellingen van de passie en de vier evangelisten waren 
te zien, vanuit Mechelen naar Brussel was vervoerd, en op zijn plaats was gezet, 
vond men het echter te sober.98 Afgesproken werd dat Mone een nieuw, rijker 
altaarstuk zou maken, en dat hij het oude zou terugnemen. De aankoopsom van 
de nieuwe bestelling wordt in mindering gebracht van het bedrag dat Mone voor 
het oude stuk zou ontvangen. Het oude altaarstuk kostte 800 pond Vlaams. 
Mone neemt het terug voor dezelfde prijs. Voor het nieuwe altaarstuk krijgt hij 
1200 pond Vlaams.99 Een visitatiecommissie van deskundigen zal het werk 
komen waarderen. Er wordt geen levertermijn afgesproken. Aan het einde van de 
tekst wordt vermeld dat er een letterlijke kopie van het contract bestaat, maar dat 
in alle gevallen moet worden terugverwezen naar het origineel. Het altaarstuk is 
bewaard gebleven en bevindt zich in de Kathedraal van Sint Michiel en Sinte 
Goedele te Brussel (afb. 3).100

44.	Contract	25	september	1538	
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar
Aannemer: Maerten van Heemskerck
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, 
nr. 11 (zie voor de integrale tekst bijlage 9.1, pp. 420-421)
Van der Willigen 1870, pp. 158-159 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 38-39, pp. 44-46
Grosshans 1980, pp. 144-145 (noot 3)
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Dit is het eerste van een drietal contracten waarin Maerten van Heemskerck de 
opdracht krijgt het altaarstuk te beschilderen dat bestemd is voor het hoogaltaar 
van de Laurentiuskerk te Alkmaar (zie ook nrs. 47 en 50). Voordat de afspraken 
betreffende de eerste opdracht werden vastgelegd, is een knecht in opdracht van 
Maerten van Heemskerck naar Alkmaar gegaan om de maten van het altaarstuk 
op te nemen. Dit blijkt uit een rekening van 5 augustus 1538, waarin staat dat de 
‘dienaer van meester Maerten scilder tot Haerlem’ 8 stuivers krijgt uitbetaald 
voor de onkosten en het vervoer van Haarlem naar Alkmaar en weer terug. Het 
contract behelst de opdracht tot het beschilderen van het middenpaneel. Op het 
bovenste grote paneel moet de kruisiging worden geschilderd, met op het paneel 
eronder de kruisdraging met de heilige Veronica. Aan de bovenzijde moeten bo-
vendien twee tondi worden aangebracht met daarin een profeet of iets anders.101 
Van Heemskerck zal met de vasten, die beginnen op 19/20 februari 1539, aan het 
werk gaan. Het middenpaneel moet twee jaar daarna zijn voltooid. De opdracht-
gevers bieden de schilder voor zijn werk een bedrag aan van 325 rijnsgulden van 
20 stuivers, uit te keren in drie termijnen. De eerste betaling van 100 rijnsgulden 
vindt bij aanvang van het werk plaats, de tweede, eveneens van 100 rijnsgulden 
als het grote, bovenste middenpaneel is voltooid, en de derde van 125 na voltooi-
ing van het werk. Van Heemskerck vindt echter dat hij minstens 450 gulden 
zou moeten ontvangen, met name vanwege de kosten van het vervoer van het 
middenluik naar Alkmaar. Er wordt uiteindelijk afgesproken dat het bedrag 
met 25 gulden zal worden verhoogd, als Jan Jansz, baljuw en Jheronimus Jansz, 
priester, het werk zoveel meer mochten waarderen. Als de schilder mocht komen 
te overlijden terwijl de opdracht nog niet is voltooid, dan krijgen de erven het 
geld uitgekeerd voor het schilderwerk dat op dat moment al is uitgevoerd. Een 
visitatiecommissie zal zich in dat geval over de hoogte van het bedrag uitspreken. 
Het contract wordt opgemaakt in Alkmaar ten huize van priester Jheronimus 
Jansz. Uit de rekeningen blijkt dat de schilder voor de moeite en de reiskosten op 
en neer naar Alkmaar 1 keizersgulden (= 20 stuivers) ontvangt. Het document, 
dat door beide partijen en de priester is ondertekend, is een exemplaar van twee 
cedels, waarvan beide partijen elk een ontvangen. Dat er bij het afsluiten van 
het contract sprake is van wijnkoop, blijkt uit de kwitantie van de drank die men 
heeft gedronken.102 Onder het contract staan twee betalingen van elk 100 gulden 
aan de schilder opgetekend, gedateerd op 9 augustus 1539 en op 23 maart 1540. 
Het altaarstuk is bewaard gebleven en bevindt zich in de Domkerk te Linköping 
(afb. 61-62).

45.	Contract	15	oktober	1538
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de parochiekerk van Sint Kwinten en de 
Broederschap van Sint Kwinten te Leuven
Aannemer: Joris Asselyns
Stedelijk Archief Leuven. Schepenregisters, nr. 7432, folio 140 verso-142 verso
Crab 1977, pp. 337-339

De Brusselse beeldsnijder Joris Asselyns moet volgens het contract het oude 
altaarstuk, dat gewijd is aan Sint Kwinten, Sint Paulus en Sint Johannes de 
Evangelist, en dat op dat moment op het altaar van Sint Kwinten staat, verplaatsen 
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naar het hoogaltaar. Hij moet voor het altaarstuk een nieuwe predella maken, die 
½ voet hoger is dan de oude, en zo breed dat zij goed op het hoogaltaar past. Op 
het vrijgekomen altaar van Sint Kwinten moet een nieuw altaarstuk komen te 
staan met gesneden scènes, een predella en deuren. Het altaarstuk moet aan de 
bovenzijde worden afgesloten met een segmentboog. In het middelste deel moet 
in twee reeksen van drie voorstellingen de legende van Sint Kwinten worden 
afgebeeld. Op de onderste rij moeten folteringen in beeld worden gebracht. Sint 
Kwinten die tussen twee vorken hangt met brandende lampen onder zijn oksels 
(links), het slaan van de nagels in de handen, voeten en schouders van de heilige 
(midden) en Kwinten die op de pijnbank uiteen wordt getrokken (rechts). Erboven 
moet de onthoofding van Sint Kwinten worden uitgebeeld (rechts), het werpen 
van zijn lichaam in de Somme (midden) en de vinding van het lichaam en het 
hoofd van de heilige door Eusebia (links). Asselyns moet bovendien een beeld van 
Sint Kwinten van 2 voet hoog snijden. De kwaliteit van het te gebruiken hout 
wordt duidelijk omschreven.103 Het werk moet klaar zijn met Sint Bavo (1 oktober 
1539). Voor elke week dat de beeldsnijder te laat levert, moet hij een boete betalen 
van 1 pond Vlaams. Voor zijn werk ontvangt hij in meerdere termijnen 200 
rijnsgulden. Als de opdrachtgevers zeer tevreden zijn, krijgt hij 2 pond Vlaams 
extra. Het verwijderen en het verplaatsen van het oude en het installeren van het 
nieuwe altaarstuk geschiedt op kosten van Asselyns. De Broederschap zal de 
benodigde stellages die hiertoe nodig zijn plaatsen. Afgesproken wordt verder dat 
Asselyns voordat het Kerstmis is, de folterscène van het inslaan van de nagels in 
het lichaam van de heilige, samen met het patroon van het geheel, tentoon zal 
stellen in de kerk. Als de parochianen zijn werk niet mooi vinden, dan wordt de 
opdracht ingetrokken en krijgt hij 6 rijnsgulden. Als zij positief oordelen, dan 
zullen verdere afspraken worden gemaakt over de betaling. Bij de afsluiting van het 
contract krijgt Asselyns 18 rijnsgulden. Het contract is opgemaakt voor schepenen. 

46.	Contract	12	juni	1539
Opdrachtgevers: Begijnen van Diksmuide
Aannemer: Maximiliaan Frans
Het contract bevond zich ten tijde van de publicatie in het Stadsarchief van 
Diksmuide, Registres aux oeuvres de loi, 1538-1543, folio 33 verso. Het archief is 
in de eerste wereldoorlog gedeeltelijk verspreid geraakt en verloren gegaan. Het 
document is toen waarschijnlijk zoekgeraakt.
Anoniem 1872-1873, pp. 94-97

De Brugse schilder Maximiliaan Frans moet voor zijn opdrachtgevers een altaar-
stuk van Sint Catharina vervaardigen en beschilderen voor de kapel in het Be-
gijnhof te Diksmuide. De opstand van het altaarstuk moet 6 voet hoog zijn. Het 
altaarstuk moet in gesloten toestand 9½ voet breed zijn en geopend 19 voet. Het 
moet op een predella komen te staan van 2 voet hoog. Boven op het altaarstuk is 
een console voorzien van 2 voet hoog, met daarop een gesneden en gestoffeerd 
beeld van de heilige ter hoogte van 3 voet. Het beeld moet worden bekroond met 
een tabernakel van eveneens 3 voet hoog. Op de deuren willen de opdrachtge-
vers geschilderde scènes uit het begin van het leven van de heilige Catharina. In 
het midden van het altaarstuk komen voorstellingen uit de rest van haar leven. 
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Op de binnenzijden van de deuren moeten de zeven smarten en vreugden van 
Maria worden afgebeeld en op de buitenzijden de vier kerkvaders: Ambrosius,  
Augustinus, Gregorius de Grote en Hieronymus. Op de predella is een voorstel-
ling van Anna-te-Drieën gepland. Dit alles moet worden uitgevoerd volgens 
het patroon dat Maximiliaan Frans aan zijn opdrachtgevers heeft getoond. Het 
schrijn- en snijwerk, dat waarschijnlijk eind augustus gereed zal zijn, zal de schilder 
uitbesteden. Het altaarstuk moet zijn voltooid met Pinksteren, op 5 juni 1541. Bij 
een te late levering krijgt hij een boete van 2 pond Vlaams. Voor zijn werk krijgt 
de schilder in zes termijnen 20 pond Vlaams (120 rijnsgulden van 20 stuivers): 
2½  pond direct, 4 pond na de voltooiing van het schrijnwerk, 2 pond omstreeks 
dezelfde tijd, 2 pond op Vastenavond 1540, 3½ pond met Pinksteren 1540 en de 
laatste betaling van 6 pond met Pinksteren 1541, of eerder als het altaarstuk eerder 
geleverd wordt. Alle onkosten, zoals het materiaal (hout, ijzer en dergelijke), het 
vervoer (per schip en de tol) en de plaatsing van het altaarstuk zijn voor de schilder. 
Als hij voor het voltooien van het altaarstuk mocht komen te overlijden, zal een 
visitatiecommissie bestaande uit vier mannen bepalen of de erven een deel van 
het bedrag moeten restitueren of dat zij nog recht hebben op betaling. Beide 
partijen zijn verplicht borgen aan te wijzen, die bereid zijn zich garant te stellen 
voor de uitvoering van het werk enerzijds en de betaling anderzijds. Het contract 
is opgemaakt voor schepenen.

47.	Contract	18	november	1539	
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar
Aannemer: Maerten van Heemskerck
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummer 216, 230 en 232, 
nr. 11 (zie voor de integrale tekst bijlage 9.2, pp. 421-422)
Van der Willigen 1870, pp. 160-161 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 38-39, pp. 44-46
Grosshans 1980, p. 145 (noot 6)

Dit is het tweede van een drietal contracten waarin de Haarlemse schilder 
Maerten van Heemskerck de opdracht krijgt het altaarstuk te beschilderen dat 
bestemd is voor het hoogaltaar van de Laurentiuskerk te Alkmaar (zie ook nrs. 
44 en 50). De inhoud behelst de opdracht tot het beschilderen van de binnenzij-
den van de vier deuren van het altaarstuk voor het hoogaltaar met de volgende 
voorstellingen en portretten: op de grote deur aan de noordzijde moet Van 
Heemskerck een Ecce Homo schilderen, met daarin het portret van de bisschop 
van Utrecht, Joris van Egmond. De schilder moet hem van tevoren een patroon 
van zijn afbeeldsel ter goedkeuring voorleggen. Uit de rekeningen blijkt dat Van 
Heemskerck bij zijn ontwerp gebruik heeft gemaakt van een patroon dat is over-
genomen van een glasvenster.104 Op de andere deur, die zich aan de zuidzijde van 
het altaarstuk bevindt, moet de hemelvaart van Christus worden geschilderd, 
met daarin de abt van Egmont, Willem van der Goes, of, als deze niet wil worden 
afgebeeld, bijvoorbeeld Pieter Claesz Paling, burgemeester van Alkmaar. Omdat 
de abt van Egmond zich terugtrok als stichter, kreeg de bisschop van Utrecht 
uiteindelijk een plaats in de scène van de hemelvaart. Op de binnenzijden van  
de kleine deuren moeten twee passievoorstellingen komen, met portretten van 
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Jheronimus Jansz, priester, en de rentmeester Dirck van Teylingen. De twee 
portretten zijn om onbekende redenen niet uitgevoerd. De levertermijn voor het 
werk is drie jaar. De betaling van 400 karolusgulden, vindt plaats in drie termijnen: 
100 bij het aanvangen van de opdracht, 100 na voltooiing van één van de deuren 
en 200 als de opdracht is voltooid.105 Het vervoer van de deuren van Alkmaar 
naar Haarlem en weer terug wordt geregeld en betaald door de kerkmeesters.106 
Verder wordt nog bepaald, dat, als de schilder voortijdig mocht komen te overlijden, 
de erfgenamen het te veel betaalde geld moeten restitueren of het te weinig 
betaalde nog zullen ontvangen. Dit alles naar oordeel van een visitatiecommissie. 
Het contract is ondertekend door Maerten van Heemskerck en de twee getuigen, 
Jheronimus Jansz, de priester die ook bij de afsluiting van het eerste contract aan-
wezig was, en Symon Auwelsz, de glasmaker. Het altaarstuk is bewaard gebleven 
en bevindt zich in de Dom van Linköping in Zweden (afb. 63-66). 

48.	Contract	30	december	1539107
Opdrachtgever: Sint-Nicolaasgilde 
Aannemer: Willem van der Borcht (onderaannemer Joos van Santvoort, 
beeldsnijder)
Stadsarchief Antwerpen, Privilegiekamer, bundel 4245, rekening van 1538-1539
Geudens 1891, pp. 53-61
Prims 1938b, pp. 327-333 (uittreksel)

Willem van der Borcht krijgt de opdracht een altaarstuk te maken van verschil-
lende soorten marmer en albast voor het altaar van het Sint-Nicolaasgilde in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Antwerpen. Het Sint-Nicolaasgilde was een religieus 
gilde, waar onder meer het Ambacht der Meerseniers lid van was. Dit ambacht 
van de marskramers was een verzamelambacht van handelaars en ambachtslie-
den. Het altaarstuk moet worden gemaakt naar het patroon dat Van der Borcht 
heeft getekend naar aanleiding van het ontwerp of plan (‘naar de ordinantie’) van 
meester Philips Lammekens, de bouwmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
te Antwerpen.108 Het altaarstuk moet worden geconstrueerd uit verschillende 
steensoorten en bestaat uit een gebeeldhouwd middenstuk met verschillende 
nissen, pilaren, en friezen en deuren met scènes in bas-reliëf. Het geheel wordt 
gedragen door twee albasten sibillen met opgeheven handen, van ongeveer 5 
voet hoog, die aan weerszijden van het altaar op zwarte stenen piedestallen van 
7 of 8 duim zijn geplaatst. In het midden van het altaarstuk komen acht grote 
witte albasten pilaren, vier voor de bak en twee ernaast, waarop een fries moet 
worden geplaatst met een hoogte van 1 voet en 4 duim. Op het fries komen acht 
piedestallen met daarop sibillen, elk van 2 voet hoog. Tussen de twee pilaren in 
het midden zijn drie nissen voorzien, met daarin afgebeeld de wonderen van Sint 
Nicolaas. Aan weerszijden hiervan moeten eveneens drie nissen komen die van 
elkaar zijn gescheiden door kleine pilaartjes met kapiteeltjes, bogen, friezen, een 
piramide en wat dies meer zij. Vóór de grote pilaren moeten acht zuilen worden 
geplaatst, versierd met kapitelen en dergelijke. Onder de grote boog die het al-
taarstuk aan de bovenzijde afsluit, moet een albasten gewelf komen, versierd met 
staande engeltjes of sibillen. Onder deze boog wordt God de Vader in de wolken 
afgebeeld. Boven op het altaarstuk komen drie tabernakels, waarvan in de mid-
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delste de zittende figuur van Sint Nicolaas wordt geplaatst (3½ voet hoog) en in 
de zijtabernakels drie knielende figuren komen (2 voet hoog). De bak van het al-
taarstuk wordt afgesloten met deuren, waarop in bas-reliëf drie voorstellingen uit 
het Nieuwe en drie uit het Oude Testament komen te staan. Deze scènes moeten 
even goed zijn als die in het Onze-Lieve-Vrouwekoor. De zwart marmeren pre-
della waarop het altaarstuk wordt geplaatst, is 2 voet hoog en wordt versierd met 
friezen. In het midden moeten drie albasten in bas-reliëf gesneden voorstellingen 
uit het leven van Sint Nicolaas komen. Op de beide uiteinden van het altaarstuk 
moet een nis komen met aan de ene kant een beeld van Christus als Salvator 
met schaapjes en aan de andere kant Mozes met de twee tafelen der wet. Achter 
het altaarstuk komt een houten constructie met vier pilaren en aan de voorzijde 
drie vakken. Op elke houten pilaar moet een houten sibille of engeltje komen 
te staan van 2½ voet hoog. De albasten onderdelen en de tabernakels met het 
houten gewelf moeten even goed als het werk in Tongerlo worden verguld. Uit de 
rekeningen blijkt dat de dekens en oudermannen van het gilde waren afgereisd 
naar Tongerloo om daar het heilig-Sacramenthuis te bekijken dat zij als voor-
beeld voor het altaarstuk wilden nemen.109 De vier staande beelden en de twee 
dragers moeten worden verzilverd of verguld. De helft van de pilaar waartegen 
het altaarstuk wordt geplaatst, moet zwart, groen of blauw worden geschilderd. 
Het tijdstip waarop de predella wordt geplaatst, wordt vastgesteld op Pasen 1541 
(17 april), en het gehele altaarstuk moet zijn voltooid op 13 maart, tijdens de Pa-
sen van het jaar 1544. Al de beelden en het snijwerk in bas-reliëf moeten worden 
gemaakt door de Mechelse beeldsnijder Joos van Santvoort. De stoffering moet 
worden uitgevoerd door de schilder Jan Crans. Philips Lammekens zal op kosten 
van Van der Borcht de bevestiging voor het altaarstuk aanbrengen. Er wordt in 
het contract geen bedrag vastgelegd. Het contract bevindt zich in het archief van 
de Privilegiekamer. Dit is het archief van de stadsmagistraat en zijn stedelijke 
administratie. 

49.	Contract	28	januari	1540
Opdrachtgever: Broederschap van Sint Antonius en Sint Cornelius te Etten
Aannemer: Lenaert Jansz
Regionaal Archief West-Brabant, Oudenbosch, Archieven notarissen in Etten en Leur, 
1502-1925 (1926), administratienummer 0011: Notaris Cornelis Zeeuwen, 1539-1560, 
inventarisnummer 2, folio 24
Juten 1928, pp. 214-218

Lenaert Jansz, schilder te Breda, moet het altaarstuk van de Broederschap van 
Sint Antonius en Sint Cornelius in de parochiekerk van Etten vergulden, stofferen 
en beschilderen. Het altaarstuk bestaat uit een gesneden middendeel met deuren, 
en is geplaatst op een predella die eveneens deuren heeft. Al het snijwerk, de lijsten 
en pilaren, en alle beelden moeten worden verguld en gestoffeerd. De deuren 
moeten van binnen en buiten worden beschilderd. Op de binnenzijden van de 
luiken die het middendeel afsluiten, moet Jansz vier scènes aanbrengen uit het  
leven van de heilige Antonius. Op de buitenzijde moeten de staande figuren van de 
heiligen Antonius, Cornelius, Anna en Sint Ontcommer (Wilgefortis) komen te 
staan. De buitenzijden van de deuren van de predella krijgen een marmerimitatie. 
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Jansz moet beginnen met het stofferen en beschilderen van de predella. Afgespro-
ken wordt dat dit deel van de opdracht met Pinksteren (16 mei) gereed zal zijn. 
De Broederschap behoudt zich het recht voor de opdracht na de stoffering en 
beschildering van de predella in te trekken. Als dit gebeurt, dan zal hij ⅓ deel van 
het afgesproken bedrag ontvangen (32 rijnsgulden). Voor het gehele werk krijgt 
de schilder in drie termijnen 16 pond Vlaams (96 rijnsgulden van 20 stuivers).  
De eerste termijnbetaling van 32 rijnsgulden ontvangt hij na de voltooiing van de 
predella, de tweede betaling, eveneens van 32 rijnsgulden, wordt uitgekeerd op 
Heilig-Kruisdag en de derde betaling met Kerstmis. Het altaarstuk moet zijn 
voltooid op de Heilig-Kruisdag (14 september).110 Mocht de schilder bij de 
uitvoering van zijn opdracht in gebreke blijven, dan zal hij worden gekort op zijn 
penningen. Het vervoer van de predella en het altaarstuk naar de werkplaats  
van de schilder te Breda en weer terug naar Etten, geschiedt op kosten van de 
Broederschap. Jansz moet bij de plaatsing van het altaarstuk helpen. In ruil 
daarvoor ontvangt hij mondkost. Het contract is opgemaakt voor de notaris. Bij 
de afsluiting ervan zijn twee getuigen aanwezig: de pastoor en priester, die het 
document mede ondertekenen. Ook Lenaert Jansz en één van de dekens van het 
gilde die in het contract als opdrachtgever wordt vermeld, hebben hun hand-
tekening onder de tekst geplaatst. 

50.	Contract	12	maart	1541
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te Alk maar
Aannemer: Maerten van Heemskerck
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, 
nr. 11 (zie voor de integrale tekst bijlage 9.3, pp. 422-423)
Van der Willigen 1870, pp. 162-163 en p. 167 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 41-43
Grosshans 1980, pp. 145-146 (noten 10 en 12)

Dit is het derde van een drietal contracten waarin de Haarlemse schilder Maerten 
van Heemskerck de opdracht krijgt het altaarstuk te beschilderen dat bestemd is 
voor het hoogaltaar van de Laurentiuskerk te Alkmaar (zie ook nrs. 44 en 47). 
Volgens deze laatste opdracht moet Van Heemskerck de buitenzijden van de grote 
en kleine deuren van het hoogaltaar beschilderen. Op de grote deuren moeten 
voorstellingen komen van de heilige Laurentius die de kerkschat verdeelt onder 
de armen en de marteldood van de heilige op het rooster. Op de kleine deuren 
zijn scènes van het Laatste Avondmaal en de hof van Getsemane voorzien. Voor 
zijn werk ontvangt Van Heemskerck 200 karolusgulden, of, afhankelijk van de 
beschikbare geldmiddelen, jaarlijks 24 karolusgulden lijfrente gedurende zijn 
leven. Het staat de kerkmeesters vrij een keuze voor de ene of de andere wijze 
van betaling te maken. Op 30 juni 1542 wordt vastgelegd dat de kerkmeesters 
hebben gekozen voor de lijfrente. De grote deuren moeten binnen een jaar worden 
geleverd. Dat is tevens het moment dat Van Heemskerck de eerste jaarrente zal 
ontvangen, wat zoals blijkt uit de rekeningen ook is gebeurd. Als de voltooiing 
van de kleine deuren langer dan een jaar na de levering van de grote op zich laat 
wachten, zal de schilder dat jaar geen lijfrente ontvangen. Evenals bij het opmaken 
van de twee eerdere contracten het geval was, zijn de partijen opnieuw in 
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Alkmaar bijeengekomen. Dit keer ten huize van Dirck van Teylingen, de rent-
meester van de Laurentiuskerk. Het contract, waarvan twee gelijkluidende cedels 
zijn opgemaakt, één voor de opdrachtgever, één voor de aannemer, is onderte-
kend door Maerten van Heemskerck, de kerkmeesters en de twee getuigen, 
Jheronimus Jansz, priester, en Cornelis Buys, schilder. Het altaarstuk is bewaard 
gebleven en bevindt zich in de Dom te Linköping. Hierop is te zien dat de scène 
van de hof in Getsemane om onbekende redenen niet werd uitgevoerd. Hiervoor in 
de plaats heeft Maerten van Heemskerck de aanbidding van de herders geschilderd. 
Op de voorstelling van Sint Laurentius die de kerkschat onder de armen verdeelt, 
zijn de opdrachtgevers uitgebeeld. Direct achter de heilige is de rentmeester 
Dirck van Teylingen geportretteerd. Hij houdt de hoed vast met het geld dat wordt 
uitgedeeld. Links naast hem staat priester Jheronimus Jansz. Volgens Grosshans 
heeft Maerten van Heemskerck zichzelf direct achter deze twee figuren afgebeeld. 
Hij kijkt de toeschouwer aan. Aan de rechter beeldrand is Jorden van Foreest te 
zien, met naast hem Pieter Claesz Paling. De identiteit van de man met de baard 
die het meest links van het groepje is afgebeeld, is onbekend (afb. 67-70).111
 
51.		Contract	11	augustus	1541

Opdrachtgever: Sint-Hubrechtsgilde
Aannemer: Cornelis Petercels
Huidige verblijfplaats onbekend112 
Geudens 1921, pp. 39-43 

De Antwerpse beeldsnijder Cornelis Petercels krijgt van het Sint-Hubrechtsgilde 
de opdracht een altaarstuk te maken voor het altaar van het gilde in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Antwerpen. Als voorbeeld dient het altaarstuk van de schrijn-
werkers, met dien verstande dat de breedte en hoogte moet worden aangepast 
aan het altaar van het gilde.113 Gevraagd wordt aan Petercels om in het bovenste 
paneel een jachtscène te snijden van vier jagers en een hert. De kwaliteit van het 
te gebruiken hout wordt duidelijk omschreven.114 Petercels ontvangt voor zijn 
werk in drie termijnen een bedrag van 27 pond Vlaams. De eerste betaling vindt 
plaats bij de afsluiting van het contract, de tweede zal plaatsvinden als de predella 
en de drie kapitelen klaar zijn, en de laatste als het gehele altaarstuk voltooid is. 
Het altaarstuk moet zo snel mogelijk worden geleverd en geplaatst. Er wordt 
geen datum gespecificeerd. Het document bestaat uit twee chirografen, uit elkaar 
gesneden door Fgh, waarvan de opdrachtgevers en de aannemer elk een exem-
plaar ontvangen. Het contract is door beide partijen ondertekend. 

52.	Contract	10	maart	1542	
Opdrachtgever: Broederschap van Sint Kwinten te Leuven
Aannemer: Jan Willemsz
Katholieke Universiteit Leuven, Parochiearchief van Sint-Kwintens te Leuven, 
nummer I 217, register Daemen, Liber secundus, folio 93 recto-94 verso
Van Even 1867, pp. 494-496
Van Even 1870, pp. 264-166
Vandamme 1982, pp. 215-216
Bruijnen 1999, pp. 189-199
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De Broederschap van Sint Kwinten te Leuven geeft stadgenoot Jan Willemsz de 
opdracht tot het vergulden, polychromeren en beschilderen van een altaarstuk 
voor de parochiekerk van Sint Kwinten te Leuven. Het altaarstuk bestaat uit een 
gesneden middendeel, twee deuren en een predella met gesneden voorstellingen. 
De Brusselse beeldsnijder Joris Asselyns had drie jaar tevoren het centrale gedeelte 
van het altaarstuk gemaakt. Volgens de eindafrekening, die gedateerd is februari 
1539, ontving hij hiervoor 200 rijnsgulden.115 Er worden enkele aanwijzingen 
gegeven betreffende de kleuren bij de stoffering. Op de deuren moeten voorstel-
lingen worden geschilderd uit het leven van de heilige Kwinten. Op de binnenzijden 
moet enerzijds de prediking worden aangebracht, het moment waarop de heilige 
Kwinten voor de rechter wordt geleid, en vervolgens hoe hij in de kerker wordt 
gegooid. Op de andere deur moet worden uitgebeeld hoe het lichaam van de heilige 
wordt gevonden door Sint Eligius, hoe hij verschijnt aan koning Lodewijk, en hoe 
hij zieken en kreupelen geneest. Op de buitenzijden van de deuren is een voorstel-
ling van zijn dood voorzien, met een vrouw die bij hem komt met het hemd van 
haar zieke man. De twee engelen die op de hoeken van het altaarstuk komen te 
staan, moeten worden gesneden en gestoffeerd. Verder wordt de schilder gevraagd 
een houten antependium dat vóór het altaar staat te beschilderen. In het midden 
moet hij de patroonheilige van de Broederschap afbeelden, met aan weerszijden 
de broeders en zusters van het gilde. De leverdatum van de bak van het altaarstuk 
wordt vastgesteld op 31 oktober, ten tijde van de omgang van Sint Kwinten. Het 
gehele altaarstuk moet met Pasen (25 maart 1543) worden geleverd.116 Voor zijn 
werk krijgt Jan Willemsz 125 karolusgulden. In de marge is opgetekend dat een eerste 
betaling van 27 karolusgulden bij afsluiting van het contract heeft plaatsgevonden. 
Bovendien blijkt dat Willemsz het altaarstuk op 19 maart 1543 heeft voltooid en 
afgeleverd. Hij verklaart op die dag dat hij volledig betaald is.117

53.	Contract	3	augustus	1545	
Opdrachtgevers: Heiliggeestmeesters van Loenhout118
Aannemer: Jan van Velthoven
Rijksarchief Antwerpen, Gemeentearchief Loenhout, Gerechtelijk Akten Boek, deel 
1177, 3 augustus 1545119
Weyns 1975

De Bredase beeldsnijder Van Velthoven moet voor de Heiliggeestmeesters van 
Loenhout naar een patroon een altaarstuk maken met gesneden voorstellingen 
uit het leven van Sint Quirinus. Het altaarstuk moet 8 voet breed zijn, 5¼ voet 
diep en hoog navenant de andere afmetingen, aan de bovenzijde afgesloten met 
een segmentboog in renaissance-stijl. Het altaarstuk moet worden voorzien 
van vier deuren, twee voor de bak en twee voor de predella. Aan Van Velthoven 
wordt gevraagd in de bak zes en op de predella drie martelingen van de heilige uit 
te beelden. In het contract wordt de kwaliteit van het hout dat moet worden ge-
bruikt gespecificeerd.120 De beeldsnijder moet het altaarstuk leveren te meesters 
prijse, voor 25½ pond Vlaams. Hij zal worden uitbetaald naarmate het werk vor-
dert. Als het altaarstuk minder goed is dan het afgesproken bedrag, dan krijgt hij 
minder geld. De leverdatum van de predella wordt vastgesteld op de dag van Sint 
Quirinus (30 april) en die van het middenstuk met de gesneden voorstellingen 
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zo spoedig mogelijk daarna. De kosten van het hang- en sluitwerk zijn voor Van 
Velthoven. De deuren van de bak moet worden afgesloten met een ‘maekelare’ 
(eiken lat) en de deuren van de predella met een grendelslot. Als Van Velthoven 
mocht komen te overlijden op het moment dat de opdracht nog niet is voltooid, 
dan moeten de erven al het betaalde geld teruggeven. De bak van het altaarstuk 
is bewaard gebleven (afb. 4). Het is tussen april 1905 en november 1907 vanuit de 
kapel van Sint Quirinus overgebracht naar de parochiekerk van Loenhout, waar 
het zich nog altijd bevindt. De predella is verloren gegaan. De deuren bevonden 
zich op een zeker moment op de zolder van de plaatselijke school. Ze zijn onbe-
schilderd.121 In de bak zijn, zoals in het contract beschreven staat, zes voorstel-
lingen van de marteling van de heilige Quirinus afgebeeld. De centrale scène 
middenonder lijkt een combinatie van de bekering van Quirinus en het uitruk-
ken van de tong van de heilige. Erboven wordt zijn huid verscheurd met ijzeren 
haken. Linksboven worden zijn handen afgehakt en eronder bevindt hij zich in 
een ijzeren pot met kokende olie. Rechtsboven is te zien hoe zijn ogen met een 
priem worden uitgestoken en eronder hoe zijn lichaam met molenstenen aan 
handen en voeten over een foltergalg is gehangen. Onder de segementboog zijn 
twee engelen afgebeeld die de ziel van de heilige opnemen. Het contract is opge-
maakt voor schout en schepenen. 

54.	Contract	4	januari	1546	
Opdrachtgever: Drapeniersgilde te Haarlem
Aannemer: Maerten van Heemskerck
Noord-Hollands Archief, Haarlem (locatie Jansstraat), Gildenarchief, inv. nr. 135  
(zie voor de integrale tekst bijlage 10, p. 425)
Van der Willigen 1866, pp. 126-127
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 230

De Haarlemse schilder Maerten van Heemskerck krijgt de opdracht van het 
gilde van de laken- of wollenwevers, het zogenoemde Drapeniersgilde, om de 
twee deuren van het altaarstuk te beschilderen dat bestemd is voor het altaar 
van het gilde in de Grote of Sint-Bavokerk. In het contract worden het de twee 
‘binnenste’ deuren genoemd, wat erop wijst dat het altaarstuk een polyptiek 
moet zijn geweest. Op de buitenzijden van de deuren moet de annunciatie 
komen te staan. Op de binnenkant van de deuren moeten de geboorte van 
Christus worden geschilderd (links), en de aanbidding van de koningen (rechts). 
De lijst van het altaarstuk moet worden gemaakt en beschilderd in opdracht en 
op kosten van de schilder. Voor zijn werk krijgt Van Heemskerck in drie termij-
nen 150 karolusgulden. De eerste termijnbetaling wordt direct na aanvang 
gedaan, de tweede op het moment van de levering en de derde vier maanden 
daarna. Er wordt geen levertermijn afgesproken. Het contract wordt opgemaakt 
ten huize van Aelbrecht Claess, die het contract mede ondertekende en bij wie 
Van Heemskerck op dat moment woonde. Het contract is verder ondertekend 
door de opdrachtgevers, de aannemer en door een schepen. Op de achterzijde 
van het document staan de rekeningen vermeld. De schilder ontving op 10 
november 1546, op 5 februari 1547 en op 8 januari 1548 respectievelijk 47, 53 en 
50 karolusgulden.122 De luiken zijn bewaard gebleven (afb. 72-74). Het middelste 
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deel, dat bij een brand verloren is gegaan, bestond waarschijnlijk oorspronkelijk 
uit gesneden voorstellingen. In 1590 kreeg Cornelis van Haarlem de opdracht 
een nieuw middenstuk op doek te schilderen met een voorstelling van de 
kindermoord van Bethlehem. De oorspronkelijk gelobde lijsten werden door 
hem rechthoekig gemaakt. Cornelis van Haarlem kreeg voor zijn werk en voor 
het schilderij De monnik en de bagijn 600 gulden. In deze nieuwe toestand zag 
Karel van Mander het drieluik in het Prinsenhof, waar het in 1578, na de 
Reformatie, terecht was gekomen.123 

55.	Contract	1550
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Nieuwe Kerk te Delft
Aannemer: Jan van Scorel
De originele tekst van het contract is verloren gegaan (zie voor de integrale tekst 
bijlage 11, pp. 426-427) 
Van Bleyswijck 1667, pp. 258-259
Van Bleyswijck en Van Heussen 1729, p. 258
Hoogewerff 1923, pp. 124-126
Faries 1972, pp. 270-272 (met een Engelse vertaling)

Jan van Scorel krijgt van de kerkmeesters de opdracht tot het beschilderen van 
het hoogaltaar in de Nieuwe Kerk te Delft. Het altaarstuk moet, wat grootte en 
voor-naamheid betreft, het hoogaltaar in de Domkerk van Utrecht overtreffen. 
Het grote drieluik met dubbele deuren zal ruim 10 voet breed en 12 voet hoog 
worden. Scorel maakte van het altaarstuk een ‘model ofte patroontje van papier 
gheplackt’ dat hij toonde aan zijn opdrachtgevers. Op het middenpaneel moet 
Scorel de kruisiging schilderen. Op de binnenzijden van de binnenste deuren 
moeten rechts de intocht in Jeruzalem op Palmzondag en links de opstanding 
van Christus komen te staan. Op de buitenzijden van deze deuren zal Scorel de 
doop van Christus in de Jordaan schilderen. Op de binnenzijden van de twee 
buitenste deuren zijn de prediking van Johannes in de woestijn (rechts) en de 
onthoofding van Johannes (links) voorzien. Eventueel komen de kerkmeesters 
nog met een ander voorstel over de binnenzijden van de buitenste luiken. De 
kerkmeesters vragen Scorel op de buitenkant van de buitenste deuren in water-
verf de moord op de heilige Ursula en de 11.000 maagden te schilderen. Ursula 
was de patroonheilige van de kerk. Boven het veelluik moet nog een vierkant 
paneel komen met het offer van Isaak door Abraham, naar een ‘vidimus’ dat door 
Scorel aan de kerkmeesters is getoond. De figuren moeten zo groot zijn, dat ze 
vanaf het grote orgel achter in de kerk goed zichtbaar zijn. De schilder eist aan 
arbeidsloon een bedrag van 50 karolusgulden per jaar, 25 jaar lang, en bovendien 
een lijfrente voor zijn zes kinderen (van wie de oudste op dat moment 20 en de 
jongste 6 jaar is) van 2 pond Vlaams (12 rijnsgulden van 20 stuivers) per jaar. Dit 
laatste bedrag wordt na overleg gemiddeld tot 9 gulden jaarlijks hun leven lang. 
Over het arbeidsloon, in totaal 1250 karolusgulden, zal advies worden ingewonnen 
bij de proost van Namen en bij de pater van het Sint-Agathaklooster.124 Er wordt 
geen levertermijn afgesproken in het contract. Het contract met de schrijn- 
werker die het altaarstuk moest maken, dateert van hetzelfde jaar (zie bijlage 11.2, 
p. 427). 
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56.	Contract	12	maart	1550
Opdrachtgever: Frans van der Burcht voor de testamentuitvoerders van 
Margaretha van Oostenrijk
Aannemer: Pieter Pourbus
Archives municipales, Rijsel, Archives départementales du Nord, B 2509/nummer 
90786, B 2509/nummer 90784, B 2509/nummer 90789
Houdoy 1873, pp. 262-263 (in een Franse vertaling)
De Schrevel 1924, pp. 108-125 

De Brugse schilder Pieter Pourbus krijgt de opdracht tot het beschilderen van de 
binnenzijden van de zijluiken van het hoogaltaar van het Annunciadenklooster 
bij Brugge. Op het middelste paneel van het altaarstuk is de aanbidding van de 
koningen uitgebeeld. De opdracht wordt verleend door de uitvoerders van het 
testament van Margaretha van Oostenrijk. Zij had tijdens haar leven toegezegd 
de zwart geschilderde deuren op haar kosten te laten beschilderen met figuren. 
De deuren zijn 5 voet hoog en 5 voet breed. Op de binnenzijde van het rechterluik 
moet de annunciatie worden geschilderd en links moet Pourbus de geboorte van 
Christus afbeelden. Pourbus zegt in het contract toe zijn uiterste best te zullen 
doen op onder meer de architectuur, het landschap, de draperieën, de gezichten, 
en de reflectie van het licht dat Jezus uitstraalt in de geboortescène. Voor zijn werk 
krijgt de schilder 16 pond Vlaams (96 rijnsgulden van 20 stuivers). De leverter-
mijn van de deuren wordt vastgesteld op Maria Lichtmis (2 februari 1551). Het 
document is ondertekend door de twee partijen. Op 10 oktober 1552 vindt de 
eindafrekening plaats. Pourbus geeft bij deze gelegenheid een uitvoerige garantie 
op de kwaliteit. Hij heeft op dat moment al 8 pond Vlaams ontvangen. De annun-
ciatie is bewaard gebleven (afb. 24). Het is gedateerd 1552 en het werd in 1906 
gescheiden van de verso-kant. Op de ommezijde was De besnijdenis geschilderd, 
vermoedelijk van later datum en duidelijk van minder kwaliteit. Het altaarstuk is 
waarschijnlijk tot 1578 in het klooster gebleven.125

57.	Contract	7	mei	1554
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de kapittelkerk van Sint Pharailde te Gent
Aannemer: Gilles de Witte
Stadsarchief Gent, Jaarregisters van de schepenen van de Keure, reeks 103, nr. 106, 
fol. 134 
De Busscher 1866, pp. 274-276

De beeldhouwer Gilles de Witte moet voor het hoogaltaar van de kerk van 
Sint Pharailde te Gent naar een patroon, dat is ondertekend door de secretaris 
van het kapittel, een altaarstuk maken van marmer en albast. Het altaarstuk is 
opgebouwd uit pilaren, zuilen, kroonlijsten en architraven, en bevat vier taberna-
kels met daarin de vier evangelisten. In het midden moet de kruisiging worden 
afgebeeld, met God in de lucht erboven. Op de predella komt de opstanding (of 
de hemelvaart) te staan.126 Op de kroonlijsten naast de bak moeten Abraham en 
Isaak en Mozes met de koperen slang worden gebeeldhouwd. De Witte moet het 
altaarstuk voorzien van het nodige hang- en sluitwerk en het in de kerk plaatsen. 
De leverdatum wordt vastgesteld op Pasen (14 april 1555). Voor zijn werk ontvangt 
De Witte in vier termijnen 14 pond Vlaams. De eerste termijnbetaling van 5 pond 
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ontvangt hij direct, de tweede van 3 pond als het werk halverwege gevorderd 
is, de derde van 3 pond bij de aflevering en de laatste betaling van 3 pond drie 
maanden hierna. Hij belooft ‘schoonnicheyt ende gratieuheyt [in zijn werk] toe 
te legghene’. Een visitatiecommissie van deskundigen zal het altaarstuk op de 
kwaliteit beoordelen. Het contract is opgemaakt voor schepenen. Twee borgen 
staan garant voor de aannemer. 

58.	Contract	4	mei	1557
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 (zie voor de integrale tekst bijlage 12.1, p. 428)
De Jong 1957, pp. 47-48 (samenvatting)

De Culemborgse schilder Jan Deys krijgt de opdracht tot het stofferen en  
beschilderen van een altaarstuk dat bestemd is voor de Sacramentskapel in de 
Sint-Barbarakerk te Culemborg. Op het middenpaneel moet Deys het Laatste 
Avondmaal schilderen. Op de binnenzijden van de luiken zullen rechts het joodse 
Pascha en links het feestmaal van Ester en Ahasveros worden uitgebeeld. Op de 
buitenzijden van de twee deuren komt de mannaregen te staan. De twee deurtjes 
van de predella moeten van binnen worden beschilderd met de Gregoriusmis 
aan de ene kant, en Elisabeth van Culemborg met twee vrouwen en weeskinderen 
van het tehuis aan de andere kant. Op de buitenzijden moeten Elia met de engel 
in de woestijn en Mozes die water uit de rots slaat worden afgebeeld. Deys zal 
de predella en de twee beeldjes die erin staan stofferen. Als leverdatum wordt 25 
december 1557 afgesproken. Voor zijn werk ontvangt Deys 11½ pond Vlaams (69 
gulden). Het geld is afkomstig uit het legaat van Elisabeth van Culemborg. Het 
altaarstuk is vernield tijdens de Beeldenstorm. Op 13 december 1570 krijgt Deys 
de opdracht om een nieuw Sacramentsaltaar te schilderen (nr. 66).

59.	Contract	11	september	1557	
Opdrachtgever: Broederschap van de Zoete Naam Jezus te Leuven
Aannemer: Jan van der Biest
Stedelijk Archief Leuven: schepenregisters nr. 7842 d.d. 11.09.1557, folio 102 verso - 
104 verso
Van Even 1870, p. 410 (noot 6)
Bruijnen 1999, pp. 191-192

De Leuvense schilder Jan van der Biest krijgt van de altaarmeesters van de 
Leuvense Broederschap van de Zoete Naam Jezus de opdracht het gesneden 
altaarstuk dat zich in de Pieterskerk te Leuven bevindt te polychromeren, te 
marmeren en deels te vergulden. Uit de tekst blijkt dat het grotendeels om de 
restauratie van de beschildering gaat (‘alle colueren daer aff vernyeuwen’) en 
niet om een nieuwe polychromie. Er wordt een aantal kleuren (blauw en rood) 
gespecificeerd. Uit de beschrijving valt op te maken dat er een blauwe hemel met 
sterren moet worden geschilderd, dat er een Christusfiguur op een kapiteel is en 
dat buiten op de middelste deuren vier knielende figuren te zien zijn. Bovendien 
is er sprake van een annunciatie (‘boetsschap van onser Liever vrouwen’). Op de 
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muur achter het altaarstuk moet een damasten kleed worden geschilderd. Van 
der Biest moet het werk met Kerstmis afleveren. De opdrachtgever zorgt voor de 
stellages en zal deze ook betalen. Jan van der Biest krijgt voor de uitvoering van 
de opdracht in termijnen 65 karolusgulden: 12 gulden bij de afsluiting van het 
contract en vervolgens elk jaar met Kerstmis 5 gulden tot aan de volledige beta-
ling is voldaan. De eerste termijnbetaling met Kerstmis wordt alleen uitbetaald 
als het werk zover is gevorderd dat de schilder er recht op heeft. Het geld voor 
deze eerste betaling is afkomstig van een particuliere gift gedaan ten behoeve 
van het altaarstuk. Na voltooiing van het werk zal een visitatie plaatsvinden op 
kosten van de schilder. Als de estimatie van het werk hoger uitvalt, dan krijgt de 
schilder geen extra vergoeding; valt deze echter lager uit, dan wordt hij gekort op 
zijn penningen. Het contract is opgemaakt voor schepenen. 

60.	Contract	4	september	1559	
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 (zie voor de integrale tekst bijlage 12.2, pp. 428-429)
De Jong 1957, pp. 55-57 (samenvatting)
Utrecht 1999b, cat. nr. 102, pp. 257-258 (samenvatting en afb. contract)

Jan Deys, schilder te Culemborg, krijgt de opdracht om naar een patroon een 
altaarstuk te beschilderen voor de kapel van het weeshuis te Culemborg (afb. 89). 
Het altaarstuk moet reiken tot aan het gewelf. In het contract zijn aanwijzingen 
opgenomen betreffende de droogtijd van het hout.127 Op het middenpaneel 
moet Deys van boven naar onderen de heilige Drie-eenheid schilderen, de negen 
engelenkoren met aan weerszijden heiligen en een hemel met sterren. Voor het 
altaarstuk moet een beeld van Jezus komen te staan dat Deys moet stofferen. 
Op de binnenzijden van de deuren zal rechts Elisabeth van Culemborg worden 
geportretteerd met twaalf vrouwen en 24 meisjes uit het weeshuis. Onder haar 
portret moet haar wapen worden aangebracht. Op de linkerdeur komen de beide 
echtgenoten van Elisabeth Jan van Luxemburg en Anthonie van Lalaing met hun 
wapens en achter hen twee priesters en 24 weesjongens. Bij de voorstellingen 
moeten de spreuken worden geschreven die in het patroon worden genoemd. 
De achtergrond van de middentafel moet worden verguld en de buitenzijden 
van de deuren moeten worden gestoffeerd met landschappen en bomen. De 
vervaardiging van het altaarstuk en het ijzerwerk vallen buiten het bestek van het 
contract. Deys moet het drieluik vóór 24 juni 1560 leveren. Voor zijn werk krijgt 
hij 56 rijnsgulden van 20 stuivers. Op een dubbel foliovel, in drie verticale banen 
verdeeld, is de plaats aangeduid van de voorstellingen, met daaronder over de 
gehele breedte de contracten van 4 september 1559 over het middenpaneel en de 
binnenkant van de zijpanelen en van 22 januari 1561 (nr. 61) over de buitenzijden 
van de luiken (afb. 89). 
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61.		Contract	22	januari	1561
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg 
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 (zie voor de integrale tekst bijlage 12.3, pp. 429-430)
De Jong 1957, pp. 55-57 (samenvatting).
Utrecht 1999b, cat. nr. 102, pp. 257-258 (samenvatting en afb. contract)

In het contract worden de afspraken vastgelegd die de opdrachtgevers op een 
eerder datum hebben gemaakt met Jan Deys, schilder te Culemborg. Hij moest 
de buitenzijden van het altaarstuk beschilderen voor het altaar van de kapel van 
het weeshuis te Culemborg. Op de buitenkant van de rechterdeur moet een 
kruisiging worden geschilderd met aan de voet van het kruis Maria Magdalena 
en op het linkerluik moeten Maria en Johannes worden afgebeeld. Het werk is al 
voltooid en Deys ontvangt hiervoor op de bovengenoemde datum 12 gulden. Het 
middenpaneel en de binnenzijden van de deuren heeft hij al beschilderd volgens 
een contract van 4 september 1559 (nr. 60). 

62.	Contract	6	februari	1564
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Stevenskerk te Nijmegen
Aannemer: Ernst Maler
Het originele contract is vermoedelijk verloren gegaan.128 (zie voor de integrale 
tekst bijlage 13, p. 435)
Nanninga Uitterdijk 1909, pp. 61-76
Gorissen 1957, p. 237

Ernst Maler, schilder te Kampen, krijgt de opdracht tot het beschilderen van 
een altaarstuk met dubbele deuren bestemd voor het hoogaltaar van de Sint- 
Stevenskerk te Nijmegen. In geopende toestand moet in het midden een voor-
stelling van de passie te zien zijn, met ter weerszijden de geboorte (links) en de 
opstanding van Christus (rechts). Als het altaarstuk één keer wordt gesloten, dan 
is in het midden de Pinksterdag te zien, met links de hemelvaart van Christus en 
rechts de tenhemelopneming van Maria. In geheel gesloten toestand tonen de 
luiken vier voorstellingen in grisaille die niet nader worden omschreven. Voor 
zijn werk krijgt Maler 95 daalder en een el fluweel (= 70 cm) voor zijn vrouw. De 
kostprijs van een el fluweel was in deze tijd ongeveer 3 gulden.129 Een daalder 
had omstreeks 1560 een waarde van 30 stuivers. De schilder krijgt voor zijn werk 
omgerekend 2850 stuivers, 142½ rijnsgulden en daarbovenop dus een stuk stof 
ter waarde van 3 rijnsgulden. Verder wordt van Maler verwacht dat hij na een 
estimatie door een visitatiecommissie korting geeft op de predella die hij schil-
derde voor de parochiekerk van Sint Petrus en Sint Paulus in Kranenburg. Er 
wordt geen levertermijn vastgelegd. Het contract is een chirograaf en is door-
sneden door de letters abcDeFghiKlmn. Het is opgemaakt in aanwezigheid van 
drie kerkmeesters en mogelijk twee getuigen.130 Het dubbele drieluik is volgens 
Gorissen een herhaling van het altaarstuk dat de schilder voor de parochiekerk 
van Sint Petrus en Paulus in Kranenburg moest vervaardigen en dat 1563 wordt 
gedateerd. Als dit inderdaad zo is, dan is de passievoorstelling in het midden van 
het Nijmeegse altaarstuk een kruisiging geweest.131 
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63.	Contract	15	april	1564
Opdrachtgevers: Kapelmeesters van de Sint-Barbarakapel in de Sint-Pieterskerk 
te Leuven
Aannemer: Karel de Cuypere
Stedelijk Archief Leuven, Schepenregisters nr. 7848, folio 411 recto - 412 recto
Van Even 1870, pp. 431-432 (noot 1) 
Bruijnen 1999, pp. 193-194

De kapelmeesters van de Sint-Barbarakapel geven hun stadgenoot, de schilder 
Karel de Cuypere, als vervolgopdracht de zes kapelmeesters naar het leven te 
portretteren op hun altaarstuk dat zich in de Sint-Pieterskerk te Leuven bevindt. 
Volgens een eerdere opdracht moest de schilder het altaarstuk, bestaande uit een 
bak met een predella en deuren, stofferen en beschilderen. De opdracht houdt 
tevens het stofferen en vergulden in van de drie beelden van de heiligen Barbara, 
Catharina en Agnes boven op het altaarstuk. Het geheel moet er beter uit komen 
te zien dan het altaarstuk in de kapel van het College van Savoie en het exemplaar 
van Sint Christoffel dat in dezelfde kerk te zien is. De schilder moet ‘goede vaste 
coluere[n]’ gebruiken. Hij moet op zijn kosten een patroon laten maken door een 
goede meester en dat ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgevers. Als het 
patroon, waarvan de kwaliteit net zo goed moet zijn als de rest van het altaarstuk, 
niet voldoet, dan zal hij het op zijn eigen kosten verbeteren. Als leverdatum wordt 
Sint-Barbaradag (4 december 1564) afgesproken, of een maand eerder, tenzij er 
sprake is van ziekte. Karel de Cuypere krijgt voor zijn werk in vier termijnen 225 
karolusgulden: 50 als de Leuvense kermis wordt gehouden, 50 met Pasen (22 april 
1565), opnieuw 50 tijdens de Leuvense kermis en de rest van het bedrag op Sint-
Barbaradag (4 december) of 8 dagen daarna.132 Na voltooiing van de opdracht 
kan de opdrachtgever op zijn eigen kosten een visitatie organiseren door vier 
personen, twee voor elke partij. Als het werk minder wordt gewaardeerd dan de 
afgesproken som, dan krijgt de schilder minder geld. Indien het hoger wordt ge-
schat dan krijgt hij ‘voer een sunderlinghe speciale gratie’ 12 karolusgulden extra. 
De schilder mag terwijl hij aan de opdracht werkt geen andere grote opdrachten 
aannemen. Indien hij komt te overlijden zal na een visitatie het te betalen of te 
vorderen bedrag met de erfgenamen worden verrekend. Het contract is opgemaakt 
voor schepenen. 

64.	Contract	9	maart	1568
Opdrachtgevers: Kerkmeesters en het Sacramentsgilde van de Oude Kerk te 
Delft
Aannemer: Willem Danielsz van Tetrode
Gemeentearchief Delft, Archief Nederlands Hervormde Gemeente, ongenummerd
Van Bleyswijk 1667, p. 164 (samenvatting)
Oosterbaan 1973, pp. 32-44
Van Binneke 2003, pp. 188-189

De vermoedelijk in Delft geboren, maar al vele jaren in Italië werkzame steen-
houwer Willem Danielsz van Tetrode krijgt de opdracht een nieuw altaarstuk 
te maken voor het hoogaltaar van de Oude Kerk in Delft, nu het oude tijdens de 
Beeldenstorm in 1566 volledig is vernield. Het altaarstuk moet worden gemaakt 
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naar een patroon van Van Tetrode dat al door de opdrachtgevers is goedgekeurd.133 
Het moest worden samengesteld uit kostbare steensoorten zoals albast, zwart 
marmer, toetssteen (basaltsteen) en jaspis. Ook koper is een belangrijk bestands-
deel van het altaarstuk. Van Tetrode verplicht zich het altaarstuk zo te maken dat 
het tot het beste behoort dat in de Nederlanden gevonden kan worden. Als hij dit 
niet doet, dan wordt er 600 karolusgulden van de afgesproken prijs afgetrokken. 
Afgesproken wordt dat de kerkmeesters het benodigde materiaal leveren. De 
steenhouwer zal samen met kerkmeester Pieter van Opmeer naar Luik of andere 
plaatsen reizen om de stenen te kopen. Dit is ook het moment dat de termijn van 
twee jaar ingaat, die is vastgesteld voor de productie van het altaarstuk.134 Als de 
materialen te laat aankomen, dan wordt de termijn met een evenredige periode 
verlengd. Willem Danielsz van Tetrode krijgt voor het altaarstuk 1600 karolus-
gulden. De eerste betaling van 300 gulden vond onmiddellijk plaats. Daarna zal 
elk half jaar 300 gulden worden uitbetaald, tot driemaal toe. De resterende 400 
gulden volgt tweeëneenhalf jaar na de voltooiing van het altaar. Als de steen-
houwer komt te overlijden voordat het altaarstuk gereed is, dan zullen de kosten 
en het werk voor zover het is voltooid worden verrekend met de erfgenamen. 
Hetzelfde geldt als het werk door bijzondere omstandigheden niet kan worden 
afgemaakt. De opdrachtgevers stellen zich garant voor het honorarium met de 
roerende en onroerende goederen van de Oude Kerk. Ook de steenhouwer stelt 
zich garant met al zijn goederen. Pieter van Opmeer is borg voor Willem Da-
nielsz van Tetrode. Beide partijen krijgen een exemplaar van het contract. Uit 
beschrijvingen blijkt dat het altaarstuk was versierd met 24 albasten beelden 
(apostelen en evangelisten) en een beeld van de Verlosser Jezus Christus.135 Het 
altaarstuk moet eind 1572 of begin 1573 voltooid zijn geweest. Het is niet bekend 
of het tijdens de Beeldenstorm van 23 april 1573 beschadigd is geraakt, maar wel 
is zeker dat het spoedig daarna is ontmanteld.136 

65.	Contract	24	maart	1570
Opdrachtgevers: Broeders van het Karmelietenklooster te Schoonhoven
Aannemer: Chrispijn van den Broeck
Streekarchief Midden-Holland, Gouda: Archief van het Gereformeerde Weeshuis  
te Schoonhoven, toegangsnummer 1017, nr. 250 (zie voor de integrale tekst bijlage 
14, pp. 436-437)
Lugard 1946, pp. 106-110

De Antwerpse schilder Chrispijn van den Broeck krijgt de opdracht om voor 
het hoogaltaar in de kerk van het Karmelietenklooster te Schoonhoven een 
altaarstuk met een predella te maken en te beschilderen. Het altaarstuk moet 9½ 
voet breed zijn met een hoogte navenant en aan de bovenzijde worden voor-
zien van een segmentboog. Het hout dat nodig is om het altaarstuk te maken, 
moet de schilder zelf leveren. Op het middenpaneel van het altaarstuk willen de 
opdrachtgevers een voorstelling van de sterfdag van Maria met erboven haar ten-
hemelopneming. Op de binnenzijden van de deuren komen de annunciatie en de 
visitatie te staan en op de buitenkant zijn schilderingen van de vier evangelisten 
in grisaille voorzien. Op de predella moet de schilder de overleden prior afbeel-
den met nog een religieuze figuur die niet nader wordt omschreven. De lijst van 
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het altaarstuk moet worden gestoffeerd. Het altaarstuk moet bovendien rijk 
worden voorzien van sloten en ijzerwerk. De leverdatum van het middenpaneel 
wordt vastgesteld op de dag van Sint Bartolomeüs (24 augustus 1571) en die van 
de deuren zo spoedig mogelijk daarna. Voor zijn werk ontvangt Van den Broeck 
in drie termijnen 500 karolusgulden. Hij zal het altaarstuk per schip vervoeren 
van Antwerpen naar Schoonhoven en het met behulp van een schrijnwerker op 
het hoogaltaar plaatsen. Tijdens hun verblijf in de stad krijgen ze logies in het 
klooster. Voor het plaatsen van het altaarstuk ontvangt Van den Broeck 18 gulden 
extra. Het klooster betaalt de kosten die met de plaatsing zijn gemoeid. Het con-
tract is in aanwezigheid van vijf getuigen opgemaakt in het Karmelietenklooster 
te Antwerpen. 

66.	Contract	13	december	1570
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 (zie voor de integrale tekst bijlage 12.5, pp. 432-433)
De Jong 1957, pp. 170-171 (samenvatting)

Jan Deys, schilder te Culemborg, krijgt de opdracht een nieuw altaarstuk te be-
schilderen voor het Sacramentsaltaar in de Sint-Barbarakerk te Culemborg. Het 
oude, dat eveneens van zijn hand was (zie nr. 58), is vernield tijdens de Beelden-
storm.137 Het drieluik moet dezelfde voorstellingen bevatten. Op het middenpa-
neel komt opnieuw het Laatste Avondmaal te staan en op de binnenzijden van de 
deuren komen opnieuw rechts het joodse Pascha en links het feestmaal van Ester 
en Ahasveros. Eventueel zullen de opdrachtgevers binnen twee maanden een 
andere scène noemen die Deys dan moet afbeelden. Op de buitenzijden van de 
deuren moet Deys de mannaregen schilderen, of eventueel een andere voorstel-
ling die de opdrachtgevers hem nog zullen noemen. De kleine deurtjes van de 
predella worden zowel aan de binnen- als aan de buitenzijden beschilderd en de 
beelden die er in staan worden gestoffeerd. De schilder moet vooraf een patroon 
van het geheel laten zien, dat eventueel zal worden gecorrigeerd. Voor zijn werk 
ontvangt Deys in twee termijnen 85 gulden. Het altaarstuk moet in augustus 1571 
worden geleverd. De wijnkoop van 24 stuivers komt voor één derde deel ten laste 
van de schilder. Het altaarstuk is bewaard gebleven en bevindt zich in het Museum 
Elisabeth Weeshuis te Culemborg (afb. 83-88). 
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Noten bij: Aannemingscontracten

1	 Van	Even	1870,	p.	406	en	Bruijnen	1999,	p.	184	
(documentnr.	5).

2	 De	Busscher	1859,	pp.	144-145.	Dijkstra	1990,	
bijlage	3,	nr.	2,	p.	295	gaat	er	bijvoorbeeld	
wel	van	uit	dat	het	om	de	opdracht	tot	het	
polychromeren	en	beschilderen	van	een	
altaarstuk	gaat.

3	 De	Busscher	1859,	pp.	91-92	en	Dijkstra	1990,	
bijlage	3,	nr.	6,	p.	296.

4	 De	in	het	kader	van	deze	bijlage	bezochte	
archieven	zijn	het	Regionaal	Archief	
Alkmaar,	het	Stadsarchief	Antwerpen,	het	
Rijksarchief	Arnhem,	het	Historisch	Centrum	
Het	Markiezenhof,	Bergen	op	Zoom,	het	
Stadsarchief	Gent,	het	Streekarchief	Midden-	
Holland,	Gouda,	het	Noord-Hollands	Archief,	
Haarlem,	het	Westfries	Archief,	Hoorn,	het	
Stedelijk	Archief	Leuven,	het	Zeeuws	Archief,	
Middelburg,	het	Regionaal	Archief	West-
Brabant,	Oudenbosch	en	Het	Utrechts	Archief,	
Utrecht.	Van	het	Rijksarchief	Antwerpen,	het	
Rijksarchief	Bergen,	het	Stadsarchief	Namen,	
het	Archief	Stad	Oudenaarde	en	de	Archives	
municipales,	Rijsel	ontving	ik	fotokopieën	van	
de	originele	documenten.	

5	 Als	leidraad	voor	de	maateenheid	is	gebruik	
gemaakt	van	Verhoeff	1983.	Hierin	worden	
de	oude	Nederlandse	maten	per	stad	
onderscheiden.

6	 Een	convers	is	een	leek	die	een	aantal	taken	
verrichtte	bij	een	klooster	en	een	geregeld,	
vroom	leven	leidde.

7	 De	zeven	getijden	zijn	de	momenten	waarop	
dagelijks	de	kerkdienst	plaatsvindt.	Van	Even	
gaat	ervan	uit	dat	de	zeven	kanonieke	uren	
zijn	afgebeeld.	Van	Even	1866,	p.	34.	Het	lijkt	
echter	onwaarschijnlijk	dat	een	altaarstuk	
zou	zijn	gewijd	aan	de	zeven	biduren	van	de	
dag.	De	getijden	verbeelden	ook	de	zeven	
levensfasen	van	de	mens:	metten,	prime,	terts,	
sext,	noon,	vespers	en	completen.	Timmers	
1947,	p.	417.

8	 Van	Even	1866,	p.	35,	veronderstelt	dat	het	
bedrag	na	voltooiing	werd	vastgesteld	door	
deskundigen.	

9	 Dat	het	om	Willem	van	Aquitanië	gaat,	blijkt	
uit	de	beschrijving	van	het	beeld	‘...’t	beelde	van	
Sente	Willem,	dat	boven	der	autaertafele	staen	
sal,	de	cucuele	[=ordegewaad]	scoen	zwart,	
ende	zijn	wapene	verselvert,	ende	de	boerden	
vergaudt	van	fijnen	gaude...’.	Willem	van	
Aquitanië	is	een	soldatenheilige,	die	door	de	
heilige	Benedictus	tot	het	christendom	werd	
bekeerd.	Na	zijn	bekering	trok	hij	zich	terug	
in	het	klooster.	Als	devotiefiguur	is	hij	gekleed	
in	het	zwarte	habijt	van	de	benedictijnen,	met	
naast	zich	zijn	wapenrusting	en	een	kroon.	
Hall	1993,	p.	373.

10	Het	gaat	in	de	tekst	om	de	verbeurdverklaring	
van	‘zijnen	neeringhen’.	Volgens	De	Busscher	
wordt	hiermee	het	uitoefenen	van	het	
ambacht	zelf	bedoeld.	Hij	zou	dan	uit	het	
gilde	worden	gestoten.	De	Busscher	1859b,	
p.	73.	Met	‘neringe’	worden	echter	naast	het	
ambacht	zelf	ook	de	winst	of	de	inkomsten	
uit	arbeid	bedoeld.	Zie	Instituut	voor	
Nederlandse	Lexicologie,	Het woordenboek 
der Nederlandsche taal op cd-rom,	Den	Haag/
Leiden	2003.

11	 Volgens	Louant	1939,	p.	16,	waren	in	het	
midden	van	het	altaarstuk	drie	gesneden	
taferelen	te	zien	van	de	passie,	met	in	het	
midden	de	kruisiging,	links	de	kruisdraging	
en	aan	de	rechter	zijde	de	graflegging.	Deze	
scènes	zijn	in	elk	geval	niet	in	tegenspraak	
met	de	beschrijving	die	in	het	contract	van	de	
polychromie	wordt	gegeven.

12	Omdat	Louant	het	onwaarschijnlijk	vindt	
dat	de	scènes	die	op	de	buitenluiken	moeten	
komen	te	staan	op	het	moment	van	de	
afsluiting	van	het	contract	nog	onbekend	zijn,	
oppert	hij	de	veronderstelling	dat	de	schilder	
zelf	mocht	bepalen	wat	erop	afgebeeld	moest	
worden.	Hij	interpreteert	het	woord	‘consel’	
dan	ook	als	‘d’imagination’	of	‘inspiration’.	Dit	
is	naar	mijn	idee	uiterst	onwaarschijnlijk.	‘au	
los	dou	consel’	moet	mijns	inziens	worden	
geïnterpreteerd	als	op	advies	van	hen	tweëen	
(deux),	namelijk	de	twee	kerkmeesters	die	als	
opdrachtgevers	optreden.	Het	komt	vaker	voor	
dat	niet	alle	voorstellingen	bekend	zijn	op	het	
moment	dat	de	schilder	de	opdracht	krijgt.	
Dat	betekent	echter	nooit	dat	de	schilder	
zelf	de	voorstellingen	mag	kiezen.	Louant	
1939,	p.	11	en	noot	1	en	p.	18.	In	contract	nr.	8	
staat	het	hierop	zeer	gelijkende:	‘au	los	[gré]	
du	conseil’	(invoeging	tussen	haken	van	de	
auteur	Pinchart),	hetgeen	‘naar	de	wil	van	de	
raadsman,	of	het	besluit	van’	kan	betekenen.	
In	dit	geval	gaat	het	om	een	verbeterplicht	van	
de	beeldsnijder,	voor	het	geval	het	altaarstuk	
gebreken	zou	vertonen	na	oplevering.	De	
beeldsnijder	moet	het	altaarstuk	dan	repareren	
‘au	los	[gré]	du	conseil	de	madame	l’abbesse	
et	de	dame	prieure	de	l’abbaye	de	Flines,	et	
tout	par	dit	[avis]	d’ouvriers	à	ce	cognoissans’.	
Pinchart	1860,	deel	1,	p.	47.	Zie	ook	de	nrs.	9	
en	12,	pp.357-358	en	pp.	359-360.

13	 Het	document	bevindt	zich	samen	met	circa	
5000	andere	chirografen	in	het	historisch	
archief	van	de	griffie	van	Antoing-lez-Tournai.	
Louant	1939,	p.	11.	Het	altaarstuk	was	tot	het	
einde	van	de	achttiende	eeuw	nog	in	eigendom	
van	de	Pieterskerk.	Toen	de	kerk	werd	afgebro-		
ken,	werd	het	verkocht	aan	het	klooster	in	
Vezon,	waar	het	in	de	kapel	kwam	te	staan.	Over	
de	huidige	verblijfplaats	van	het	altaarstuk	is	
niets	bekend.	Zie	Louant	1939,	pp.	14-17.
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14	Nazareth	ligt	tussen	Gent	en	Oudenaarde	in	
het	arrondissement	Gent.

15	 De	dagen	zijn	Maria	Onbevlekte	Ontvangenis	
(8	december),	Maria	Geboorte	(8	september),	
Maria	Boodschap	(25	maart),	Maria	Lichtmis	
(2	februari)	en	Maria	tenhemelopneming	(15	
augustus).

16	In	het	contract	worden	zij	aangeduid	als	de	vier	
‘leeraers’.	Volgens	De	Busscher	gaat	het	om	de	
vier	evangelisten.	De	Busscher	1859b,	p.	88.		
Ook	in	andere	contracten	komen	‘de	viere	
leeraers’	voor.	Adriaen	Jaquemaert	moet	ze	
volgens	het	contract	van	16	november	1518	op	
de	buitenzijde	van	de	deuren	van	een	altaarstuk	
afbeelden	(nr.	32,	p.	373).	In	het	contract	met	
Maximiliaan	Frans	van	12	juni	1539	worden	
ze	‘de	vier	docteuren	van	der	heiligher	kercke’	
genoemd.	Ook	in	dat	geval	moeten	ze	op	de	
buitenluiken	worden	geschilderd	(nr.	46,	pp.	
382-383).	Naar	mijn	idee	worden	steeds	de	vier	
westerse	kerkvaders	Ambrosius,	Augustinus,	
Gregorius	de	Grote	en	Hieronymus	bedoeld.	
De	vier	evangelisten	worden	altijd	als	zodanig	
in	contracten	genoemd.

17	 De	vastenperiode	duurt	veertig	dagen	en	loopt	
van	Aswoensdag,	6/7	februari,	tot	Pasen.

18	Hiermee	wordt	het	altaarstuk	in	de	Sint-
Walburgskerk	te	Oudenaarde	bedoeld	dat	in	
1444	werd	gestoffeerd	door	Nabur	Martins.	De	
Busscher	1859b,	p.	152.

19	Mogelijk	heeft	deze	bepaling	betrekking	op	
onregelmatigheden	na	de	slag	bij	Gavere	die	op	
23	juli	1453	plaatsvond.

20	De	luiken	waren	waarschijnlijk	maar	aan	één	
kant	beschilderd.	Ze	werden	in	1486	verguld	
door	de	twee	zonen	van	Bouts,	Aelbert	en	
Dieric.	Zie	Schöne	1938,	p.	91	en	p.	241.

21	Zie	over	godgeleerden	die	adviseerden	bij	de	
iconografie	Dekeyzer	1998.	

22	Bouts	verklaart	in	februari	1468	volledig	
betaald	te	zijn	voor	zijn	werk.	In	hetzelfde	jaar	
wordt	het	altaarstuk	voorzien	van	een	slot.	Zie	
Van	Even	1898,	pp.	478-479.

23	Het	altaarstuk	in	de	kerk	van	de	heilige	Catharina,	
dat	de	schilder	als	voorbeeld	moest	dienen,	is	
volgens	Pinchart	ook	van	de	hand	van	Truffin.	
Zie	Pinchart	1860-1881,	deel	3	(1881),	p.	192.

24	Pinchart	1860-1881,	deel	3	(1881),	p.	192	en	p.	193.	
25	Slootmans	veronderstelt	ten	onrechte	dat	

het	bestuur	van	de	stad	mede	opdrachtgever	
van	het	altaarstuk	is	geweest.	Het	contract	is	
opgemaakt	voor	burgemeesters	en	schepenen	
van	Bergen	op	Zoom.	Daarom	worden	hun	
namen	vermeld	in	de	akte.	Slootmans	1964,		
p.	23	en	p.	44.

26	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	Het 
woordenboek der Nederlandsche taal op 
cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003:	‘kruis’	in	de	
betekenis	van	nr.	9:	‘Over	(‘t)	kruis’.	Zie	voor	
‘crues’	ook	nr.	22,	p.	366.

27	In	het	contract	staat	geschreven:	‘in	den	back	
bijnnen	ende	oick	in	de	doeren,	sal	wesen	een	
crues	breet	zijnde	eenen	voet,	ende	daerinne	17	
percken	met	historien	uuten	ouden	testamente	
ende	uuten	nyewen’.	Slootmans	1964,	p.	24,	gaat	
ervan	uit	dat	het	om	17	voorstellingen	gaat	die	
rondom	het	centrale	thema	van	het	middenstuk	
moeten	komen	te	staan	en	daarbij	nog	8	op	de	
deuren.

28	Zie	noot	26.
29	Slootmans	1964,	p.	23.
30	Slootmans	1964,	p.	36,	noot	33.
31	 Willems	kreeg	voor	zijn	werk,	dat	tevens	

het	stofferen	van	apostelen	en	het	maken	of	
beschilderen	van	een	voorhang	voor	het	altaar	
inhield,	25	pond	Vlaams.	De	opdracht	was	
blijkens	de	afrekening	niet	vastgelegd	in	een	
contract.	Zie	p.	164.

32	Uit	de	rekeningen	blijkt	dat	de	kerkmeesters	de	
gebroeders	Simonsz	van	Waterlant	opdracht	
gaven	het	stoffeerwerk	van	Willemsz	bij	te	
werken.	Zie	p.	168.

33	In	het	contract	wordt	een	duidelijk	onderscheid	
gemaakt	tussen	‘de	lesten	tafel’	(het	altaarstuk	
voor	op	het	hoogaltaar)	en	‘die	ander	tafel’.	
Allan	gaat	ervan	uit	dat	het	in	beide	gevallen	
om	werkzaamheden	aan	het	hoogaltaar	gaat.	
Als	reden	voert	hij	aan	dat	Sint	Bavo	‘eer	moest	
hebben’	van	het	werk.	Als	patroonheilige	van	de	
kerk	was	het	echter	niet	zo	vreemd	dat	zijn	
naam	ook	in	andere	opdrachten	van	de	
kerkmeesters	wordt	genoemd.	Ook	de	datum	
waarop	moet	worden	afgeleverd,	de	dag	van	
Sint	Bavo,	is	geen	reden	om	ervan	uit	te	gaan	
dat	het	hier	om	het	hoogaltaar	gaat.	Bijna	altijd	
wordt	een	hoogtijdag	als	datum	gekozen	
waarop	een	opdracht	voltooid	moet	zijn.	Voor	
de	kerkmeesters	van	de	parochiekerk	in	
Haarlem	was	dit	altijd,	naast	de	andere	feest-	
dagen	die	voor	een	ieder	ander	ook	golden,	1	
oktober.	Zie	Allan	1874-1888,	deel	2	(1883),	p.	
207.	In	de	eindafrekening	van	12	juli	1449	staat	
bovendien	dat	de	schilders	zowel	‘in	dat	groete	
outaer	als	elders’	werk	hebben	verricht.	Graaf	
1876,	p.	18,	gelooft	wel	dat	het	om	een	ander	
altaarstuk	gaat,	namelijk	om	een	altaarstuk	dat	
is	gewijd	aan	de	heilige	Bavo.

34	De	opdracht	tot	het	maken	of	beschilderen	van	
de	twee	‘butenste	dueren’	wordt	gescheiden	van	
de	opdracht	die	op	1	maart	1489	wordt	gegeven.	
Dan	spreekt	men	over	de	voorstellingen	‘buten	
op	beide	die	dueren’.	In	beide	gevallen	wordt	een	
bedrag	afgesproken	voor	het	werk.	Mogelijk	
gaat	het	hier	toch	om	dezelfde	deuren,	die	eerst	
moeten	worden	voorbewerkt,	en	later	beschil-
derd.	Ook	is	het	mogelijk	dat	er	vier	deuren	zijn	
geweest.	De	formulering	‘buitenste	deuren’	
doet	dit	vermoeden.	In	dat	geval	hebben	de	
deuren	waarschijnlijk	gescharnierd,	en	worden	
op	20	juli	de	twee	buitenste	delen	bedoeld.	Zie	
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ook	het	contract	met	Maerten	van	Heemskerck	
van	4	januari	1546,	nr.	54,	pp.	389-390.	

35	 Op	22	april	1502	wordt	‘Janss	Meester	Anthuenis	
de	Scildre’	poorter	van	Veere.	Zeeuws	Archief,	
Middelburg:	Archief	Stad	Veere,	Oud	
Stadsarchief	Veere,	poorterboeken	1472-1666.

36	Uit	het	contract	zijn	twee	stukjes	gesneden.	In	
de	transcriptie	van	Van	der	Horst	1901a,	pp.	
48-49,	staan	hier	respectievelijk	de	woorden	
‘metselrye’	en	‘uut	verband’.		Zie	ook	p.	415.

37	Slootmans	1964,	p.	25.
38	Slootmans	1964,	p.	25.
39	Slootmans	1964,	p.	26.
40	Slootmans	1964,	p.	25.	
41	Het	hout	om	het	altaarstuk	te	maken	kocht	

Crieck	in	Dordrecht.	Slootmans	1973,	p.	112,	
noot	1.

42	In	de	tekst	staat	geschreven	‘Ende	dairtoe	
sal	hij	ontfangen,	Jan	voirn.,	vijftich	gouden	
gulden,	als	hij	dat	werck	begint	ende	des	en	sal	
Jan	Pietersz.	voirn.	gheen	werck	onder	dit	werck	
annemen	of	maken.’	In	contracten	waarin	
geen	levertermijn	wordt	afgesproken,	komt	
deze	bepaling	vaker	voor.	Zie	bijvoorbeeld	
het	contract	met	Bouts	van	15	maart	1464,	
nr.	9,	pp.	357-358.	Vroom	1969,	p.	30,	gaat	er	
ten	onrechte	van	uit	dat	de	levertermijn	van	
het	altaarstuk	even	lang	was	als	de	periode	
waarover	de	betalingen	zich	uitstrekten:	vijf	of	
zes	jaar.	De	termijnbetalingen	zeggen	lang	niet	
altijd	iets	over	de	datum	waarop	de	aflevering	
moet	plaatsvinden.	Het	blijkt	dat	de	betalingen	
vaak	nog	doorlopen,	lang	nadat	het	altaarstuk	
is	geleverd.	In	het	geval	van	Van	Jisp,	die	alleen	
aan	dit	altaarstuk	mocht	werken,	en	geen	
andere	opdrachten	aannam,	vond	de	levering	
waarschijnlijk	zo	spoedig	mogelijk	plaats.

43	Vroom	rekent	voor	de	gouden	gulden	een	
gemiddelde	koers	van	28	stuivers,	in	plaats	van	
20	stuivers.	Een	bedrag	van	300	rijnsgulden	
komt	omgerekend	neer	op	420	rijnsgulden	
current.	Posthumus	1964,	deel	2,	p.	27	en	
p.	29.	Volgens	de	afrekening	ontving	de	
kunstenaar	200	rijnsgulden	en	moest	hij	nog	
12	rijnsgulden	ontvangen.	Vroom	1969,	p. 30.	
Zie	echter	ook	pp.	404-405	en	p.	406.

44	Mogelijk	worden	hier	de	voorstellingen	op	de	
predella	bedoeld.	Zie	ook	Graaf	1900-1901,	p.	172.

45	Van	Rappard	1880,	p.	79.	
46	Zie	noot	26	en	Instituut	voor	Nederlandse	

Lexicologie,	Het woordenboek der Nederlandsche 
taal op cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003:	‘keel’	in	
de	4de	en	6de	betekenis.	Zie	ook	Haslinghuis	
1986,	p.	197.

47	‘Item	ghegheven	om	een	godesbennick	15	
wit.’	Het	Utrechts	Archief,	Stadsbewaarde	
archieven	I,	nr.	239,	rekeningen	Zielbroeders	
1501-1502	en	Van	Rappard	1880,	p.78.

48	‘Item	doe	wy	die	tafel	bestaede	by	den	
prokatoers	ende	ghescyckte	totter	tafel	al	jan	

scot	willem	jacobsz.	verburg	dierck	vercerck	
abel	die	goutsmit	van	wynckkoep	ghegheven	
4	kannen	wyns	elke	kan	3	stuvers	facit	12	
stuvers’.	Het	Utrechts	Archief,	Stadsbewaarde	
archieven	I,	nr.	239,	rekeningen	Zielbroeders	
1501-1502	en	Van	Rappard	1880,	p.	78.

49	‘Item	ghegheven	heynrick	beltsnyder	van	
ons	ou	tafelen	wt	te	breken	ende	dat	ordel	in	
die	toern	te	setten	ende	ons	vrou	in	cram	in	
dat	cruswerck	te	setten	an	die	nortsyde	vant	
cruuswerck	ondert	glas	ende	anders	te	samen	5	
enkel	gulden	van	30	stuvers	facyt	4	scylden	26	
stuver’.	Het	Utrechts	Archief,	Stadsbewaarde	
archieven	I,	nr.	239,	rekeningen	Zielbroeders	
1504-1505	en	Van	Rappard	1880,	p.	81.	Volgens	
Van	Rappard	1880,	p.	81	(noot	1),	gaat	het	hier	
om	het	altaar	van	Onze-Lieve-Vrouw	in	de	
Kraam,	gesticht	door	Peter	Pot.	

50	Het	Utrechts	Archief,	Stadsbewaarde	
archieven	I,	nr.	239,	rekeningen	Zielbroeders	
1542-1543	en	Van	Rappard	1880,	pp.	413-414.	

51	 Volgens	de	heer	H.	Janssens,	archivaris	van	
het	Archief	Abdij	Averbode	is	dit	archief	
overgebracht	naar	het	Rijksarchief	te	Leuven	
(e-mail	d.d.	25	augustus	2003).	Naspeuringen	
in	dit	archief	hebben	niets	opgeleverd.	

52	In	het	contract	staat	dat	de	steenhouwer	
afkomstig	is	uit	‘Triecht’,	dit	kan	Utrecht	of	
Maastricht	zijn.	

53	Lefèvre	1935,	pp.	50-51.
54	Bij	het	Leuvense	Schrijnmakersambacht	

waren	ook	de	kuipers,	draaiers	en	rademakers	
aangesloten.	Dit	blijkt	uit	de	tekst	van	het	
contract.	Zie	ook	Crab	1977,	p.	171.	

55	 In	het	contract	staat	geschreven:	‘goeden	
wageschot	sonder	olm,	witte	oft	root,	ende	
sonder	strepe’	en	‘goeden	eyckenen	houte,	
sonder	ryschellich	olm,	roet	oft	witte,	oft	quade	
swertte	weeren	ende	al	ten	herdden	cante’.	

56	In	het	contract	wordt	Mauritius,	die	een	moor	
was,	‘Sinte	Moer’	genoemd.

57	In	het	contract	staat	geschreven	‘goeden	
druegen,	rypen,	herden	houte,	sonder	eenich	
fouw	oft	ryscellicheyt	en	al	dat	men	van	
wagenscot	maken	mach,	dat	sal	hy	sculdich	
syn	van	wagenscot	te	maken’.

58	Van	Even	1884,	p.	408	(noot	1).
59	Van	Even	1884,	p.	410.
60	Het	is	niet	duidelijk	of	er	aan	weerszijden	

twee	deuren	moeten	komen,	of	dat	er	een	
scharnierende	deur	moet	komen	aan	elke	
zijde.	Misschien	heeft	de	opmerking	aan	het	
slot	van	de	akte	hiermee	te	maken:	‘Item,	hoe	
wel	dat	niet	vutgesproken	en	es	van	die	doeren	
te	breken	nochttan	om	beters	wille	willen	wy	
dat	hy	die	doeren	breken	sal’.	

61	In	het	contract	staat	geschreven:	‘vast	werck	
en	sterck’	en	‘geheelen	houte’.	

62	Vastenavond	is	de	dinsdag	na	de	zevende	
zondag	voor	Pasen	(20	april	1511).



401

63	De	Nederlandse	tekst	is	een	vertaling	van	de	
Latijnse.	Toegevoegd	is	een	bepaling	omtrent	
de	visitatie	van	het	altaarstuk.	De	Latijnse	
versie	werd	gepubliceerd	door	Lefèvre	1968,	
pp.	108-109.	De	Nederlandse	versie	door	
Lavalleye	1926,	pp.	147-148.	Szmydki	1986,	
p. 51,	geeft	beide	teksten.	

64	In	de	tekst	staat	geschreven:	‘Item	beijde	
de	doeren	zelen	geheel	blijven,	ende	boven	
ondedeijlt.’

65	In	de	tekst	staat:	‘Item	dese	tafel	sal	zijn	van	
goeden	droegen	scrijnhout,	tot	meesters	prijse,	
gewrocht	ende	wel	gestoffert	en	vergult’.	

66	Zie	Lavalleye	1926,	Szmydki	1968,	p.	32	en	
Lefèvre	1922,	pp.	227-236.	

67	In	de	tekst	staat	geschreven:	‘Saint	Lyon	et	
ung	priant	d’après	le	vif ’.	Volgens	De	la	Grange	
en	Cloquet	1887-1888,	deel	2	(1888),	p.	161,	
wordt	hier	de	stichter	bedoeld.	Een	andere	
mogelijkheid	is	dat	deze	gelovige	een	bijfiguur	
is	bij	de	heilige	Leonardus,	die	veelal	wordt	
afgebeeld	met	gewezen	krijgsgevangenen.	Zie	
Hall	1992,	pp.	203-204.

68	Lefèvre	1968,	p.	107	en	Szmydki	1986,	p.	33.	
69	‘sterck	van	goeden	getijdigen	scrijnhout’.	
70	Lefèvre	1968,	p.	110	en	Smydki	1986,	pp.	52-53.
71	 Lefèvre	1968,	p	110	en	Szmydki	1986,	p.	53.
72	Bij	Anoniem	1845a,	pp.	179-180,	Dijkstra	1990,	

nummer	49	en	Vandamme	1982,	pp.	207-208,	
als	15	november	1518.

73	Zie	ook	nr.	11	(22	december	1474),	p.	359.
74	Het	gaat	in	het	contract	om	een	drieluik,	en	

niet	om	een	gesneden	middenstuk	met	deuren,	
zoals	Van	Even	1866,	p.	474,	veronderstelt.	

75	Er	staat	geschreven:	‘droogen	scrynhoute’,	
‘goeden	eycken	houte,	niet	ryschellich,	speck	
oft	vouw’.

76	In	het	contract	wordt	de	heilige	‘Wyden’	
genoemd.	Volgens	Van	Even	is	dit	Sint	Gedeon,	
ook	wel	Gidion	genoemd.	Zie	Van	Even	1867,	
p.	474.	Crab	1977,	p.	175,	noemt	hem	de	heilige	
Wyden.	

77	Een	angelot	is	de	Nederlandse	naam	voor	een	
Engelse	gouden	angel	(⅔	rozenobel)	met	een	
afbeelding	van	de	aartsengel	Michael,	geslagen	
1465-1643.	Van	Gelder	1980,	p.	257.

78	La	Boverie	is	een	dorpje	in	de	buurt	van	Luik.
79	Zie	ook	Helbig	1894,	p.	406.
80	Bij	Van	Even	1867,	pp.	476-479,	Vandamme	

1982,	pp.	209-210	en	Bruijnen	1999,	p.	185,	als	
10	september	1525.	In	het	contract	staat	‘sxa’.	
Bovendien	bevindt	zich	bij	de	akte	een	door-	
gehaalde	tekst	waarin	voluit	staat	dat	men	op	
‘sexta	septembris’	voor	schepenen	is	verschenen.	

81	 In	het	contract	staat	geschreven:	‘allen	die	
verwe,	die	in	dit	werck	verwracht	sullen	
weerden,	sullen	moeten	goet	ende	fyn	syn,	als	
dat	sy	niet	en	versterven,	weel	gewreven	ende	
ruynlyck	geleet,	soe	dat	behoirt’.

82	De	kermis	vindt	en	vond	begin	september	

plaats.	Volgens	Van	Even	1867,	pp.	477-478	is	
het	altaarstuk	bewaard	gebleven	en	werd	het	
in	1783	vanuit	de	abdij	overgebracht	naar	de	
parochiekerk	van	Sint	Genoveva	in	Oplinter.

83	De	documenten	van	17	augustus	en	1	september	
zijn	herondekt	door	Meulemans.	Het	eigenlijke	
contract	van	6	september	dat	al	door	Van	Even	
1867	werd	gepubliceerd,	wordt	door	hem	niet	
vermeld.	Zie	Meulemans	1970,	pp.	34-36.

84	Bij	Dijkstra	1990,	p.	301,	als	19	februari	1525	o.s.	
85	In	het	contract	wordt	gestipuleerd	dat	het	

triomfkruis	op	een	‘tafele	‘	moet	worden	
geplaatst.	Crab	1977,	p.	179,	noemt	het	geen	
altaartafel	maar	een	kist.	

86	Zie	Lipsius	en	Papy	2000,	nr.	530,	p.	338.
87	Het	kruis	moet	volgens	het	contract	

worden	gemaakt	van	‘goeden	berdden	ende	
werckelycken	eycken	houte’	en	de	beelden	van	
‘goeden	loffelycken’	en	‘herden	eycken	houte’.

88	In	het	contract	staat	geschreven:	‘daer	Ons	
Heere	verrijst’.	

89	Volgens	Crab	1977,	p.	179,	moeten	de	twee	
voorstellingen	op	de	zijpanelen	van	de	kist	
komen	te	staan.	

90	Bij	Vandamme	1982,	pp.	212-213,	als	17	
september	1527.

91	In	het	contract	staat	‘verrisen’.	Hiermee	kan	
zowel	de	opstanding	als	de	hemelvaart	worden	
bedoeld.	Uit	de	beschrijving	van	de	stoffering	
blijkt	in	dit	geval	duidelijk	dat	het	om	een	
opstanding	gaat.	Zie	ook	noot	88.

92	In	het	contract	staat	geschreven:	‘drooghen	
spierschen	haute’.	

93	In	het	contract	staat	geschreven:	‘behalven	
dat	die	voirs.	aennemers	niet	gehouden	en	
sullen	zyn	inde	gelycheyt	vander	hant	van	Jan	
Rombouts	saliger	gedachten,	want	tselve	niet	
moegelyck	en	es’.	

94	Zie	o.a.	Van	Even	1867,	p.	493.
95	Zie	Van	Mander	1604,	fol.	236.	Volgens	Sterck	

1918,	pp.	186-187,	is	het	drieluik	dat	wordt	
bewaard	in	het	Begijnhof	te	Amsterdam	een	
ontwerp	van	Scorel	voor	het	altaarstuk.	Het	
heeft	in	het	midden	een	voorstelling	van	de	
kruisiging.	Op	de	binnenzijden	van	de	deuren	
zijn	de	kruisdraging	en	de	opstanding	
uitgebeeld,	en	op	de	buitenzijden	staan	Adam	
en	Eva.	Zie	voor	deze	veronderstelling	en	een	
bespreking	van	de	opdracht	hoofdstuk	5,	pp.	
205-220.

96	Volgens	Van	Mander	1604,	fol.	246,	stonden	
er	op	de	deuren	passievoorstellingen	en	was	
er	op	de	buitenzijde	een	geelkoperkleurige	
schildering	van	de	opstanding	aangebracht.	
Het	altaarstuk	is	tijdens	de	Beeldenstorm	
vernietigd.	Zie	hoofdstuk	5,	pp.	205-219.

97	Het	is	mij	niet	gelukt	het	document	in	dit	
archief	te	traceren.

98	Zie	Roggen	1953,	p.	230	en	documenten	Ix-xII,	
pp.	240-242.	
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		99	Volgens	Roggen	1953,	p.	230,	werd	Mone	in	
1541	betaald.	

100	Zie	Roggen	1953,	p.	230.
101	 Hoewel	deze	op	het	altaarstuk	niet	te	zien	

zijn,	zijn	ze	waarschijnlijk	wel	uitgevoerd.	In	
de	rekeningen	worden	de	twee	tondi	met	de	
profeten	en	sibillen	namelijk	wel	genoemd.	
Zie	hoofdstuk	5,	p.	232.

102	 ‘Denselven	daege	betaelt	de	5	kanne	wijns	
ende	’t	bier	verdroncken	tot	meester	Ooms	in	
’t	besteden	van	’t	werck	beloipende...14	s.	6	d.’	
(14	schellingen	en	6	deniers	of	penningen).

103	 In	het	contract	staat	geschreven:	‘droegen	
scrynhout,	sonder	ryscellinch	olmen,	roet	of	
wit	of	fouw	dair	inne	gewracht,	op	visitatie	
diet	hen	verstaen	sal’.	De	bak	moet	zijn	van	
‘volcomen	houte	niet	vernepen’

104	‘Betaelt	tot	Bruessel	van	des	bischops	
patroen	uut	een	glas	gemaect	te	hebben	
omme	meester	Maertens	patroon	daernae	
te	maecken...10	s.’	Tevens	blijkt	uit	de	
rekeningen	dat	de	Utrechtse	bisschop	op	
25	juli	1550	en	op	dezelfde	dag	in	1551,	een	
bedrag	belooft	te	fourneren	van	twee	maal	
100	karolusgulden.	Zie	hoofdstuk	5,	p.	232.

105	 Op	de	achterzijde	van	het	contract	staat	
vermeld	dat	de	schilder	op	13	maart	1541	een	
bedrag	van	100	karolusgulden	ontving.	Dit	
moet	de	eerste	betaling	zijn,	die	volgens	het	
contract	werd	uitgekeerd	op	het	moment	dat	
de	schilder	aan	de	uitvoering	van	de	opdracht	
zou	beginnen.	Zie	ook	hoofdstuk	5,	pp.	229-
232.

106	Uit	de	rekeningen	blijkt	dat	Van	Heemskerck	
voor	het	bestellen	en	het	vervoer	van	de	grote	
deuren	5	karolusgulden	en	9	stuivers	rekent.	

107	 Bij	Dijkstra	1990,	p.	302	(doc.	73)	als	30	
september	1539.	

108	Volgens	Prims	1938b,	p.	330	en	p.	332,	
is	het	patroon	bewaard	gebleven	in	de	
Meersenierskamer.	Papebrochius	geeft	
er	een	beschrijving	van	die	door	Prims	
als	volgt	wordt	samengevat:	‘Boven	zag	
men	Sint	Niklaas	in	den	hemel,	onder,	zijn	
bisschopswijding,	en	wederzijds	waren	er	
voorstellingen	uit	de	Schriftuur:	de	zalving	
van	Salomo	door	Sadoc	voor	de	ark	des	
Verbonds,	Christus	als	opperpriester	[…]’.	
Op	de	buitenzijden	van	de	luiken	waren	de	
volgende	voorstellingen	te	zien:	‘De	wijding	
van	het	Tabernakel	(Boek	der	getallen),	de	
priesterswijding	van	Aaron,	de	Zending	
van	den	H.	Geest	en	het	Lam	van	den	
Apocalypsis’.	Het	altaarstuk	is	volgens	Prims	
1938b,	p.	332,	tijdens	de	Beeldenstorm	van	
1568	verloren	gegaan.

109	Prims	1938b,	p.	330.
110	 Uit	het	contract	blijkt	dat	met	de	Heilige-	

Kruisdag	in	dit	geval	niet	3	mei,	de	dag	van	
de	kruisvinding,	wordt	bedoeld,	maar	de	dag	

van	de	kruisverheffing,	14	september.	
111	 Zie	ook	hoofdstuk	5,	pp.	232-238.	
112	 Geudens	1921,	pp.	39-43,	geeft	geen	verblijf-	

plaats	voor	het	document	daar.	De	stads-
archivaris	van	het	Stadsarchief	Antwerpen	
liet	mij	per	e-mail	d.d.	22	september	2009	
weten	dat	het	document	mogelijk	te	vinden	is	
in	het	Universiteitsarchief	van	de	Universiteit	
Antwerpen,	waar	de	archieven	van	de	
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal	worden	
bewaard.	Geudens	was	archivaris	van	deze	
kerk.	Misschien	bewaarde	hij	de	documenten	
daar,	maar	voorlopig	ontbreekt	elk	spoor	en	
moet	zijn	publicatie	als	de	enige	bron	worden	
beschouwd.

113	 Petercels	wordt	in	het	contract	‘metselrij	
snijdere	in	houte’	genoemd.	Volgens	Geudens	
1921,	p.	40	(noot	1),	moet	deze	benaming	
worden	opgevat	als	een	beeldhouwer	in	
steen	en	hout.	Het	lijkt	mij	waarschijnlijker	
dat	deze	beeldsnijder	vooral	ornamenteel	
houtsnijwerk	vervaardigde.

114	 In	het	contract	staat	geschreven:	‘goeden	
drooghen	houte	van	den	besten	wagenschote,	
dat	hij	ghecrijghen	can’.

115	 Zie	Van	Even	1867,	p.	494.	
116	 Het	altaarstuk	wordt	in	het	contract	

omschreven	als	‘die	creeste	en	die	twee	
dueren	metten	voet’	en	bij	de	aflevering	zijn	
twee	momenten	belangrijk,	de	voltooiing	
van	‘die	creesten’	en	van	‘die	dueren’.	De	
betekenis	van	het	woord	‘creesten’	is	
niet	geheel	duidelijk.	Nazoeking	naar	de	
betekenis	van	het	woord	in	de	uitgave	van	
het	Instituut	voor	Nederlandse	Lexicologie,	
Het woordenboek der Nederlandsche taal op 
cd-rom,	Den	Haag/Leiden	2003	geeft	geen	
opheldering.	Gezien	de	context	ga	ik	ervan	
uit	dat	met	het	woord	mogelijk	de	bak	van	
het	altaarstuk	wordt	aangeduid.

117	 Van	Even	1867,	p.	496.
118	 Weyns	1975,	p.	14,	stelt	ten	onrechte	dat	de	

schout	en	schepenen	mede	opdrachtgevers	
zijn.	Het	contract	is	voor	schout	en	
schepenen	opgemaakt,	daarom	worden	hun	
namen	vermeld.	

119	 Het	Schepenregister	van	het	Oud	
Gemeentearchief	Loenhout	bevindt	zich	in	
zo’n	slechte	staat,	dat	het	niet	geraadpleegd	
kan	worden.	In	het	Rijksarchief	te	Beveren	
beschikt	men	over	een	microfilm	van	het	
register.	Weyns	drukt	in	zijn	publicatie	het	
origineel	in	extenso	af.	Weyns	1975.

120	In	het	contract	staat	geschreven:	‘goeden	
custbaren	wagenschote	zonder	vou	oft	
speeck’.

121	 Mondelinge	mededeling	van	de	pastoor	van	
de	kerk	van	Loenhout,	E.H.	Noyens,	april	
1992.	Navraag	naar	de	verblijfplaats	heeft	
echter	niets	opgeleverd.
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122	 Zie	over	de	betalingen	en	de	periode	dat	
de	schilder	aan	de	luiken	heeft	gewerkt	
hoofdstuk	5,	pp.	241-242.	

123	 Van	Mander	1604,	fol.	246,	spreekt	zijn	lof	uit	
over	de	luiken.	Volgens	de	biograaf	bevindt	
zich	een	zelfportret	van	Maerten	in	de	scène	
van	de	aanbidding	van	de	koningen.	Zie	hier-
over	en	over	de	lotgevallen	van	de	luiken	en	
het	middelste	deel	hoofdstuk	5,	pp.	242-248,

124	De	proost	van	Namen,	toentertijd	pastoor	
van	Sint	Hippolytus,	was	Lambert	Willemsz	
Varick,	die	in	1520	met	Scorel	meeging	op	
pelgrimsreis	naar	Jeruzalem.	Ook	met	de	
pater	van	het	Sint-Agathaklooster,	Cornelis	
Musius,	onderhield	Scorel	goede	contacten.	
Zie	verder	hoofdstuk	5,	p.	248.	Het	altaarstuk	
is	tijdens	de	Beeldenstorm	van	1566	verloren	
gegaan.

125	 Zie	Brugge	1984,	pp.	140-143.
126	 In	het	contract	staat	‘Verrysenesse’.	Hiermee	

kan	zowel	de	opstanding	als	de	hemelvaart	
worden	bedoeld.	Zie	ook	de	noten	88	en	91.

127	 In	de	tekst	staat	geschreven:	‘wageschot’	‘tot	
zynen	schoensten	dattet	wel	droogen	mach	
eer	zy	gelymt	en	ineen	gevuegt	worde’.

128	 Nanninga	Uitterdijk	1909,	pp.	70-71,	vermeldt	
dat	hij	het	stuk	in	handen	heeft	gekregen	van	
G.A.	Meijer,	prior	van	het	Dominicanen-
klooster	te	Assendorp.	Lemmens	1969,	p.	92,	
schrijft	dat	het	aanwezig	is	in	het	archief	van	
de	Sint-Canisiusparochie	in	Nijmegen.	Een	
zoektocht	in	dit	archief	leverde	echter	niets	op.	
Het	bevindt	zich	evenmin	in	het	archief	van	
de	Nederlandse	Dominicanen.	Het	archief	
van	de	Sint-Stevenskerk	wordt	bewaard	in	het	
Regionaal	Archief	Nijmegen.	De	vijftiende-	en	
zestiende-eeuwse	bronnen	van	de	kerk	zijn	
ondergebracht	in	het	Historisches	Archiv	van	
Keulen.	Ook	in	deze	twee	archieven	is	het	
document	niet	te	vinden.

129	 Zie	hoofdstuk	6,	p.	141.	
130	 Volgens	Nanninga	Uitterdijk	1909,	p.	71,	

eindigt	het	contract	met	‘2	met.’,	hetgeen	
zou	kunnen	duiden	op	2	‘metgenoten’	
(medegenoten)	of	metgezellen.	

131	 Zie	Gorissen	1957.	Zie	ook	hoofdstuk	6,	
pp. 300-302.

132	 Het	is	niet	helemaal	duidelijk	wat	er	in	de	
tekst	wordt	bedoeld:	‘In	de	ganghinghe	van	
sinte	barbelen,	daer	nae	oft	ombegrepen	acht	
daghen	daernae	telcken	termijn	als	verreijcte	
schult’.	

133	 Het	patroon	is	verloren	gegaan.	Zie	Van	
Binneke	2003,	p.	58.

134	 Uit	de	rekeningen	blijkt	dat	de	steenhouwer	
inderdaad	samen	met	Van	Opmeer	onder	
andere	naar	Mechelen	en	Luik	ging	om	stenen	
te	kopen	die	per	schip	naar	Delft	werden	
getransporteerd.	Zie	Oosterbaan	1973,	p.	35	
en	Van	Binneke	2003,	64.

135	 Oosterbaan	1973,	pp.	36,	38	en	39	en	Van	
Binneke	2003,	p.	61.	

136	 Van	Binneke	2003,	p.	68.
137	 Zie	over	de	Beeldenstorm	in	Culemborg	en	

de	vervolgopdracht	aan	Deys,	hoofdstuk	6,	
pp.	279-281.	
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Bijlage	5	

Boetes	en	prijzen

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de boetes en de prijzen die 
met de beeldsnijder, de beeldhouwer, de polychromeerder/vergulder/schilder en 
de schilder in de contracten werden vastgelegd.1 Deze bedragen staan in veel 
gevallen uitgedrukt in rekeneenheden, zoals in ponden Vlaams (ook wel pond 
groten genoemd) of ponden Hollands. Deze rekeneenheden geven veelvouden 
weer van de munteenheid, hier de (Vlaamse) groot of de stuiver (dubbele groot). 
Vanaf 1527 was in de Bourgondische Nederlanden de voorgeschreven rekeneen-
heid de karolusgulden, gebaseerd op de gouden munt van dezelfde naam. Evenals 
het pond Hollands was de karolusgulden verdeeld in 20 stuivers. 

Soms werden de bedragen echter genoteerd in concrete muntstukken, wat het bedrag 
een zekere resistentie tegen inflatie gaf. Vaak werd hiervoor gebruik gemaakt van de 
Rijnse Gulden ofwel rijnsgulden. Aanvankelijk was dit een gouden munt uitgegeven 
door de Duitse keurvorsten langs de Rijn, die in de jaren 1460 in de Nederlanden 
een koers van 20 stuivers had. Deze waarde steeg vanaf 1470 tot maximaal 32 
stuivers, maar stabiliseerde uiteindelijk in 1499 op 28 stuivers. Toen het muntstuk 
de rijnsgulden vanaf 1548 weer verder in koers steeg, bleef de term rijnsgulden  
(of Rijnse Gulden current) als rekeneenheid in gebruik voor de hoeveelheid van 
28 stuivers. Vooral in Holland en Brabant komt men de rekeneenheid rijnsgulden 
vanaf het laatste kwart van de vijftiende eeuw ook wel tegen voor de gulden van 
20 stuivers. In dat geval staat deze waarde er vaak bij vermeld. Waar dat niet is 
gebeurd, is hier de rijnsgulden in zestiende-eeuwse documenten als rekeneenheid 
van 28 stuivers opgevat. 

1 pond Vlaams = 20 schellingen = 240 groten 
1 pond Hollands = 20 stuivers = 40 groten
1 pond Vlaams = 6 pond Hollands
1 karolusgulden = 20 stuivers
1 rijnsgulden ‘van 20 stuivers’ (als rekeneenheid aan het einde van de vijftiende 
en in de zestiende eeuw) = 20 stuivers 
1 rijnsgulden (als rekeneenheid in de zestiende eeuw) = 28 stuivers 

Ook andere fysieke muntsoorten werden gebruikt om bedragen in uit te drukken, 
zonder dat deze zich later tot rekeneenheid ontwikkelden. In de contracten komen 
philipsguldens uit de Bourgondische Nederlanden en angelotten uit Engeland voor. 
Dit waren muntsoorten die vooral in handelskringen werden gebruikt en waar-
voor de overheid een officiële koers (uitgedrukt in groten of stuivers) vaststelde 
waarvoor zij mochten circuleren. Afhankelijk van de economische omstandig-
heden werden deze koersen met langere of kortere tussenpozen gewijzigd. De zo 
genoteerde bedragen kan men omrekenen naar stuivers aan de hand van de op 
dat moment van kracht zijnde koerslijst (evaluatie of tarief ). 
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Om de bedragen enigszins met elkaar te kunnen vergelijken, zijn zij hier alle 
omgerekend naar het aantal stuivers waarmee zij in het betreffende jaar overeen-
kwamen, en deze zijn verder omgerekend naar guldens van 20 stuivers. Van een 
omrekening van de gulden met gebruikmaking van het omrekenmodel van het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis naar de koopkracht van de 
euro in 2006 (http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nlphp) is uiteindelijk afgezien. 
Wat men tegenwoordig wel of niet met zijn geld kan doen, is niet te vergelijken 
met vroeger en ook de onderlinge verhouding van de prijzen van allerlei goederen 
en diensten is soms sterk gewijzigd. De koopkracht van het oude geld is zeer lastig 
te bepalen. De prijzen, vooral van de eerste levensbehoeften, konden sterk, zelfs 
binnen één jaar, variëren. 

Boetes

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boetes die in contracten worden 
afgesproken. Het nummer in de eerste kolom verwijst naar het contractnummer 
in bijlage 4, pp. 350-403. De gulden in de laatste kolom is de karolusgulden. Soms 
gaat het om een boete die wekelijks moet worden betaald. Het gaat dan om het 
overschrijden van de leverdatum. Vaker echter, wordt een eenmalig bedrag geëist. 

Nr Plaats Datum Bedrag gulden 
3 Gent 14.10.1434 20 Parijse ponden2 23
5 Gent 04.07.1444 6 pond Vlaams 36
7 Gent 20.09.1447 20 schellingen Vlaams 6
11 Doornik 22.12.1474 5 schellingen Doorniks 1,50
26 Leuven 08.02.1507 1 rijnsgulden van 20  

stuivers per week
1,40

32 Oudenaarde 16.11.1518 10 philipsgulden3 12
34 Leuven 10.01.1524 1 angelot4 3,30
40 Namen 09.08.1529 10 rijnsgulden 14
41 Leuven 07.03.1536 10 karolusgulden 10
45 Leuven 15.10.1538 1 pond Vlaams per week 6
46 Diksmuide 12.06.1539 2 pond Vlaams 12

Prijzen

In de onderstaande tabellen zijn de prijzen voor altaarstukken onderverdeeld per 
ambacht. Omdat lang niet altijd bekend is of de onkosten in de afgesproken prijs 
zijn opgenomen, is het zelfs binnen één categorie niet eenvoudig om eenduidige 
conclusies te trekken over de hoogte van het bedrag. Rekening moet bovendien 
worden gehouden met het feit dat een opdracht meer taken kon bevatten dan 
alleen het werk dat aan het altaarstuk moest worden verricht. Daarnaast zijn ook 



406

de afmetingen van het altaarstuk bepalend voor de prijs, en die zijn lang niet altijd 
bekend. Het nummer in de eerste kolom verwijst naar het contractnummer  
in bijlage 4, pp. 350-403. De gulden in de laatste kolom is de karolusgulden.

De	beeldsnijder

Nr. Datum 
contract

Uitvoerder Opdracht Bedrag gulden

**.**.14775 Adriaen van 
Wesel

Altaarstuk 350 rijnsgulden + 
36 rijnsgulden

402,5 + 
41,4

12 26.04.1482 Walter Vuy Maken en snijden 
van een altaarstuk

63 pond Vlaams 378

**.**.14846 Adriaen van 
Wesel 

Altaarstuk voor 
het hoogaltaar

1000 rijnsgulden 1600

19 23.05.1493 Ingelbrecht 
Crieck

Maken en snijden 
van een altaarstuk

60 pond Vlaams 360

20 29.09.1493 Jan Pietersz 
van Jisp

Snijden van het 
altaarstuk op het 
hoogaltaar

300 (of 350) 
gouden gulden 
van 20 stuivers

300 
(of 350)

22 13.05.1501 Heynrick 
Heynricksz 
en Jacob 
Eelgisz

Maken en snijden 
van een altaarstuk

150 gouden 
rijns   gulden 2 
hoornsgulden 
voor elke gulden

225

23 23.04.1504 Martin Daret Maken en snijden 
van een klein 
passieretabel

5½ pond Vlaams 33

25 10.10.1506 Hendrik van 
Tongerlo

Maken en snijden 
van een altaarstuk

200 rijnsgulden 280

26 08.02.1507 Jan Petercels 
en Jan 
Borman 

Maken en snijden 
van een altaarstuk

212 rijnsgulden 
van 20 stuivers

212

27 27.07.1510 Jan Petercels 
en Jan 
Borman

Maken en snijden 
van een altaarstuk

100 rijnsgulden 140

29 25.10.1513 Jan de 
Molder

Maken en snijden 
van een altaarstuk

16 pond Vlaams 96

33 19.10.1523 Oste Daret Maken en snijden 
van een altaarstuk

6 pond 
15 schellingen 
Vlaams

40,5

34 10.01.1525 Willem 
Hessels

Maken en snijden 
van een altaarstuk

30½ rijnsgulden 45,7

35 01.02.1525 Henri 
Wauthier

Maken en snijden 
van een altaarstuk

100 rijnsgulden 140
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**.02.15397 Joris Asselyns Maken en snijden 
van het middelste 
deel van een 
altaarstuk

200 rijnsgulden 280

51 11.08.1541 Cornelis 
Petercels

Maken en snijden 
van een altaarstuk

27 pond Vlaams 162

53 03.08.1545 Jan van 
Velthoven

Maken en snijden 
van een altaarstuk

25 pond 
10 schellingen
Vlaams

153

De	beeldhouwer

Nr. Datum 
contract

Uitvoerder Opdracht Bedrag gulden

24 10.10.1505 Willem  
van Neuren-
borch

Het maken 
van een stenen 
altaarstuk met 
voorstellingen

40 of 50 
rijnsgulden 

56 of 70

43 16.09.1538 Jehan Mone Het maken van 
een groot, 
kostbaar stenen 
altaarstuk

1200 pond 
Vlaams

7200

57 07.05.1554 Gilles de 
Witte

Het maken van 
een altaarstuk 
van marmer en 
albast

16 pond Vlaams 96

64 09.03.1568 Willem 
Danielsz van 
Tetrode

Het maken van 
een hoogaltaar 
uit kostbare 
steensoorten

1600 karolus 
gulden

1600

De	polychromeerder/vergulder/schilder

Nr. Datum 
contract

Uitvoerder Opdracht Bedrag gulden

1 05.08.1430 Jan van 
Couden-
berghe en 
Maerc van 
Ghistele

Hoogaltaar 
vergulden, poly-
chromeren en 
beschilderen en 
poly chromeren 
vier engelen 

12 pond Vlaams 72

4 04.07.1443 Nabur  
Martins

Vergulden, 
polychromeren 
en beschilderen 
altaarstuk en 
polychromeren 
vier engelen

20 pond Vlaams 120
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30 28.02.1516 Bonaventure 
de Thieffries

Vergulden, 
polychromeren 
en beschilderen 
altaarstuk

11 pond Vlaams 66

32 16.11.1518 Adriaen 
Jaquemaert

Vergulden, 
polychromeren 
en beschilderen 
altaarstuk

8 pond Vlaams 48

36 06.09.1525 Jan van den 
Berghe

Vergulden en 
polychromeren 
altaarstuk, 
voorbereiden 
deuren voor 
beschildering

120 rijnsgulden 168

49 28.01.1540 Lenaert 
Jansz

Vergulden, 
polychromeren 
en beschilderen 
altaarstuk

16 pond Vlaams 96

52 10.03.1542 Jan Willemsz Vergulden, 
polychromeren 
en beschilderen 
altaarstuk en een 
houten bord voor 
het altaarstuk

125 karolus-
gulden

125

De	schilder

Nr. Datum 
contract

Uitvoerder Opdracht Bedrag gulden Totale 
prijs 

9 15.03.1464 Dirk Bouts Drieluik 200 rijnsgulden 200
17 17.08.1489 Anthonis 

Jansz
Drieluik 36 pond Vlaams 216

21 01.05.1497 Anthonis 
Jansz

Vijfluik 40 pond 
Vlaams

240

**.**.1504 Jheronimus 
Bosch

Drieluik 36 pond Vlaams 216

**.**.15068 Jan van Hout Altaarstuk voor 
het hoogaltaar

170 rijnsgulden 238

06.08.1526 Lucas van 
Leyden

Drieluik 35 pond Vlaams 210

41 07.03.1536 Jan Willems 
en Jan 
Rombouts

Deuren 165 rijnsgulden 231



42 **.11.1537 Maerten van 
Heemskerck

Binnenzijden 
twee binnenste 
deuren

135  
karolusgulden

135 405

42 **.11.1537 Maerten van 
Heemskerck

Buitenzijden 
twee binnenste 
deuren

135 
karolusgulden

135 405

42 **.11.1537 Maerten van 
Heemskerck

Binnenzijden 
twee buitenste 
deuren

135 
karolusgulden

135 405

44 25.09.1538 Maerten van 
Heemskerck

Beschilderen 
middenpaneel

325 rijnsgulden 
van 20 stuivers

325 925
(-200 
= 725)

46 12.06.1539 Maximiliaan 
Frans

Maken en 
beschilderen 
altaar inclusief 
houten beeld

20 pond 
Vlaams

120

47 18.11.1539 Maerten van 
Heemskerck

Binnenzijden van 
de vier deuren

400 
karolusgulden

400 925  
(-200 
= 725)

50 12.03.1541 Maerten van 
Heemskerck

Buitenzijden van 
de vier deuren 

200 karolus 
gulden of 24 
karolusgulden 
lijfrente

200 of 
24 lijf-
rente

925 
(-200 
= 725)

54 04.01.1546 Maerten van 
Heemskerck

Binnen- en 
buitenzijden 
twee deuren 
en maken en 
beschilderen 
lijst van het 
altaarstuk

150 
karolusgulden

150

55 **.**.1550 Jan van 
Scorel

Hoogaltaar 25 jaar lijfrente 
van 50 karolus-
gulden en 25 
jaar lijfrente 
voor zijn  
6 kinderen van 
9 karolusgulden

1250  
(en een 
lijfrente 
van 9 
karolus-
gulden 
voor 6 
kinderen)

56 12.03.1550 Pieter 
Pourbus

Binnenzijden van 
zijluiken

16 pond Vlaams 96

1555? Pieter 
Aertsen

Drieluik 2000 kronen9 3800

58 04.05.1557 Jan Deys Drieluik met 
predella

11½ pond 
Vlaams

69
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60 04.09.1559 Jan Deys Middenpaneel 
en binnenluiken 
drieluik 
(buitenluiken?)

56 rijnsgulden
van 20 stuivers

56 68

61 22.01.1561 Jan Deys Buitenzijden 
deuren drieluik

12 rijnsgulden 
van 20 stuivers

12 68

62 06.02.1564 Ernst Maler Altaarstuk met 
dubbele deuren

95 daalder + 
een el fluweel  
(3 rijnsgulden) 

142,5  
(+ 4,20)

02.08.156910 Pieter 
Pietersz

Voor- en 
achterzijde 
altaarstuk 
bestaande uit één 
paneel

86 gulden 86

65 24.03.1570 Chrispijn 
van den 
Broeck

Altaarstuk met 
predella voor het 
hoogaltaar

700 rijnsgulden 
van 20 stuivers

700

66 13.12.1570 Jan Deys Drieluik 85 karolus-
gulden 

85

Boetes en prijzen

		1	Marcel	van	der	Beek	van	het	Geldmuseum	
in	Utrecht	heeft	de	verschillende	bedragen	
d.d.	14	maart	2008	omgerekend	naar	guldens,	
waarvoor	mijn	hartelijke	dank.	

		2	In	1433	had	in	Frankrijk	de	gouden	‘salut’	(een	
muntsoort)	een	waarde	van	25	sols	tournois	
(‘Tourse	stuivers’);	de	Parijse	en	de	Tourse	
rekenmunt	verhielden	zich	als	5:4,	dus	de	salut	
was	20	sols	parisis	waard	(‘Parijse	stuivers’),	
ofwel	precies	één	Parijs	pond.	De	twintig	
Parijse	ponden	werden	dus	vertegenwoordigd	
door	20	saluts.	De	salut	had	in	de	Bourgondische	
Nederlanden	volgens	tarief	van	1434	een	koers	
van	46	Vlaamse	groten,	ofwel	1,15	gulden,	en	

zo	deden	de	20	saluts	(en	dus	de	20	Parijse	
ponden)	23	gulden.

		3	 De	philipsgulden	volgens	tarief	van	1517:		
50	groten,	ofwel	1,20	gulden;	10	stuks	dus		
12	gulden.

		4	De	angelot	volgens	tarief	van	1523:	126	groten	
ofwel	3,30	gulden.

		6	Amsterdam	1980,	p.	36	en	pp.	58-59.	De	
rijnsgulden	volgens	tarief	van	1473:	23	stuivers.	

		7	 Zie	Van	Even	1867,	p.	494	en	bijlage	4,		
pp.	350-403,	nr.	52.

		8	 Sterck	1919,	pp.	88-89.
		9	 De	kroon	volgens	tarief	1548:	38	stuivers.
10	Pot	1929,	p.	131.
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Bijlage	6	

1485/1487/1489/1490	de	gebroeders	Simonsz	van	Waterlant	
en	Haarlem

6.1	 Contract	29	december	1485
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Uitvoerders: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 44 verso-45 
Van der Willigen 1866, pp. 48-49
Graaf 1876, p. 17 (noot 5) 
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 205
Bangs 1999, pp. 134-135

Opten XXiXsten dach in Decembry anno lXXXv soe hebben wi kercmesteren 
alghemeen der prochie kercke van Hairlem besteet  te maken totter kercken 
behouff Mourijn Symonsz. ende Claes Symonsz. een pand ant zuyd eynd ende 
een pand an die noort zijde int grote outaer dat nu an malcander sal comen, 
mits dat nouwe werck dat ghemaect es int middel ende noch dair toe die halve 
taeffeltges an beyden zijden boven den back alzoe groot alst boven begrepen 
heeft tot byneden toe vanden taeffel met die vanghen niet dair of uuytgesondert. 
Noch zijnt voorwaerden dat Mouryn ende zijn broeder voerscr. zullen dit werck 
bet maken, het ’t zij in vergulde gulden lakenen te legghen; ende anders dat 
werckluyden zullen kennen dattet bet ghemaect es dan’t Jacop Willem zoen dat 
middelpant ghemaect heeft of beter; of dat werckluden vanden ambocht kennen 
zullen dattet alzoe goet es. Voert zijnt voerwaerden dat dese twee broeders 
voirscr. zullen dit werck uuyt den back nemen ende weder in setten ende goet 
gout (selver te crigen) mede te vergulden. Ende oeck alle datter an te doen es 
zullen die kercmesteren voirscr. ongehouden zijn. Mar moghen die kercmesteren 
voirscr. hem luyden yet te baten comen van enighen dinghen buten den kercken 
cost, dair zullen die kercmesteren voirscr. hem gheryffelyck in wesen alle dat zij 
konnen ende moghen. Ende dit werck al aldus gedaen hebbende Mourijn ende 
zijn broeder voirscr., zoe zullen zij dit werck voirscr. goetstijts leveren ende 
wel ghemaect voer Pinxter anno lXXXvi. Voert zoe zullen Mourijn ende zijn 
broeder voirscr. hebben, als dit werck aldus ghemaect sal wesen, voer hoeren 
arbeit als voorwaerden zijn die boven verclaerren, die somme van XXii lb. gr. 
Vlaems. Daerof dat die voirscr. broers hebben ontfanghen als dat zij dit werck 
annaemen een lb. gr. rede. Ende dit ander sal men betaellen op driën termijnen, 
te weten: Vrouwe Lychtmisse anno lXXXv vii lb. gr. die betaelt zijn; die anderde 
dach tot Paesken anno lXXXvi, ende die derden dach opt oflaets dach dair 
naest an volghende. Ende om dese voerwaerden voirss. wel ende deuchtelijck te 
houden, zoe hebben die kercmesteren voirscr. an die een zijde begheert, ende 
Mourijn, zijn broeder voirscr., an die ander zijde, dat men dit aldus teykenen sal 
in de kerckenboeck, aldus gheschiet ende besteet in’t jaer ons Heeren dusent 
vierhondert ende lXXXv, stilum cursum Hollandie.
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6.2	 Contract	31	augustus	1487
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Uitvoerders: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 46-47 
Van der Willigen 1866, pp. 49-50
Graaf 1876, p. 18
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), pp. 206-208
Bangs 1999, pp. 135-136

Opten den laesten dach van Augusto anno lXXXvii soe hebben wy kerckmesters 
hier nae ghescreven, te weten Steffen Heynrickz., Aernt Janz. Kenninck, Aernt 
Willemz., Dirck de Weent, te samen eendrachtelijck besteet Mourijn Zymonz. 
ende Claes Zymonz., ghebroederen, twee panden inder selver tafel dair zij twee 
panden inne ghemaect hebben vore in ghelike mate ende opter selver condiciën 
van beter gout te legghen dan Jacop Willem ghedaen heeft ende werck luden dat 
kennen zullen datte bet ghemaect es of alzoe goet als wel verclaert staet voer 
vanden voerwaerden voirscr. Dit aldus gheschiet vanden lesten tafel. Voert zoe 
hebben wy kerckmesteren voirscr. noch besteet der selver broeders die ander 
tafel te maken. Dats te verstaen, alzoe dat dit werck een ander const eyscht ende 
elcke pandt bij sonderlinghe aensichten daer in te maken, soe hebben dese 
broeders voiscr. gheloeft, ende gheloven als goeden mannen van trouwen, dat sijt 
alzoe maken zullen met alsoe goeden mester die zij te hulpe nemen zullen als in 
Hollant es, die dit werck contrifeiten sel met aensichten ende anders, alsoe alst 
werck eyscht dat zij daer eer of hebben zullen dat zijt dat werck ghemaect 
hebben. Ende waert bij alsoe dat hier inne enyghe ghebreken ghevielen, als wij 
hopen dattet nyet en sal, zoe sullen die ghebroederen voirscr. dat alzoe beteren 
bij den kercmesteren ende werckluden die dair verstant op zullen hebben dat 
Sinte Baef dair eer of sal hebben. En isser enyghe van dese panden die die voirscr. 
kerckmesteren aldus of alsoe ghemaect wil hebben, dat hemluden dunct dattet 
anders hoert ghemaect te wesen, dairinne hebben die broeders hem over 
ghegheven. Ende dat zullen zij doen als alle voerwaerden aldus gheschiet zijn 
ende wel ghemaect ende ghepresen. Zoe hebben Mourijn ende zijn broeder 
voirscr. dit werck volmaect met alle zijn condiciën te leveren van Sinte Baven 
dach anno voirs. tot Sinte Bavendach anno lXXXviii al gheheel ende al volmaect 
op dat outaer, sonder enyghe dissimulacie dair in te wesen, met alle zijn 
toebehoerren. Ende dan dit alst aldus wel volmaect ghedaen es soe zullen die 
kercmesteren ghehouden wesen Mourijn ende sijn broeder voirscr. te betaellen 
op drie oflaten, te weten: tjaer van lXXXviii, Xv lb. gr. Vlaems; ’t jaer van lXXXiX 
Xv lb.  van anderde termijn; ende dat derde jaer, ’t jaer van Xc oeck Xv lb. gr. 
Vlaems. Ende Aernt Janz. heeft verleit, om dat werck te bet voertgaen sal, dat 
laeste termijn (te weten tjaer van Xc) Xv lb. gr. Vlaems, ende Aernt voirscr. sal sair 
nae beiden ter tijt dat dat laeste jaer verschijnen sal eer dat hij zijn penninghen 
ontfangen sal. Dit aldus gheschiet tjaer voirscr. stilum cursum Holandie. 

6.3	 Contract	1	maart	1489
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
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Aannemers: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 48 
Van der Willigen 1866, p. 50
Graaf 1876, p. 18.
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206.
Bangs 1999, pp. 136-137.

Opten eersten dach van maert anno lXXXiX soe hebben die kercmeesters besteet 
Mouwerijn Simonsoen ende Claes Simonz., ghebroederen, die tafel vanden 
hoechouter buten op beide die dueren te maken: die distrucxie van Jerusalem 
metten twe bovendueren. Ende hebben hemluden daer voer gheloeft te betalen 
uten ghelde vanden oflaet de somme van veertich Rijnsgulden tot XL gr. tstuck. 
Ende sullen ghemaect wesen ende gheset op ons Heren Hemelvaerts avont. Ende 
dat opten verbuernis vanden penninge die sijluden daer off bedinct hebben.

6.4	 Contract	20	juli	1489
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Uitvoerders: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 47 verso 
Van der Willigen 1866, p. 50
Graaf 1876, p. 18
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206
Bangs 1999, p. 137

Opten XXe dach in Julio anno lXXXiX soe hebben wij kerckmeester besteet 
die twee butenste dueren vanden hoechoutaer Mouwerijn Simonz. ende 
Claes Simonz., ghebroederen, ende sullense ghemaect leveren Kersmisse 
naestcomende en sullen daer voir hebben dertien lb. gr. Vlaems. Die ene helffte 
als sij twerck beghinnen ende die ander helffte opt oflaet naestcomende. Hierop 
hebben die kerckmeesters te wijncoep verleit iX sch. ende sullense hemluden 
corten ten lesten dagen.

6.5	 Contract	12	juli	1490
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Uitvoerders: Mouwerijn en Claes Simonsz van Waterlant
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde 
Gemeente te Haarlem, inv. nr. 316, folio 48 
Van der Willigen 1866, pp. 50-51
Graaf 1876, p. 18
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 206
Bangs 1999, pp. 136-137

Item, op den Xiiste dach in Julio anno Xiiii ende Xc ghedr[ae]cht ende 
gheconposiert met Mourijn ende Claes, ghebruederen schilders, van alle dat 
werck dat sy die kerck ghemaeckt hebben, alsoe wel in dat groete outaer als 
elders tot den dach toe ende datum als boven. Ende dat by Gherrijt Vischer, 
burghemeester, ende Jacop Engbrechtsz., zieckemeester. Ende wy sullen 
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hemluyden betalen XXi Rijnsse gulden paeyments na den laesten gheboeden 
ende valuacie, verhoudentlic dat die twe ghebroeders voers. noch sullen maecken 
in di twe leghe zwarte velden byneden in die groete tafel den stam van Yesse, 
zierlic ghemaect met menigherleye verwe ofgheset. Ende dit sal ghemaect wesen 
ende weder in gheset voier Onser Vrouendach Assumcio, na den datum voirs.

6.6	Contract	1490?	(fragment)
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem
Uitvoerder: onbekend
Noord-Hollands Archief, Haarlem (locatie Jansstraat), Archief Hervormde 
kerkvoogdij, inv. nr. 618
Weissman 1915, pp. 69-70 
Bangs 1999, p. 137
Opmerkingen: Het afschrift is door Weissman 1915, pp. 69-70 overgenomen uit een 
handschrift van Hendrik van Zutphen, die van 1835 tot 1855 koster van de Grote 
Kerk van Haarlem was. Hij nam het op zijn beurt over uit ‘een boekje van 1490 op 
een los stuk papier’, dat nu ontbreekt. 

Om te maken die parcken na proporcy als dat behoeren sal dat is te weten: Dat 
eerste parck daer die engel die harderen die boetscap bracht dat moet wesen in 
een landscap ende, om die story te bet te vertaen soes al men daer bi maecken 
een rol, dat segghende syn die harderen transeamus uxque Tetlehem et videamus 
hoc verbum quod dictum est nobis, so als dat evalgely inhoudende es. Ende dat 
ander eparck daer onse Heer besneden wordt dat moet seten in een tempel ende 
dat suverlic nae synder eyssche. Ende dat derde parck daer onse Heer gheoffert 
wordt van die heylighe dry coninge dat moet ghemaket wesen in een huus 
tot Betlehem in een landscap. Ende dat vierde parck daer onse Heer geoffert 
wordt in den tempel daer sal men maken een manier als een tempel om die 
story te vervollen als dat behoert. Dat vyfde parck daer Herodes laet doeden die 
kinderen, dat sal men maken in een landscap. Ende daer Maria naer Egiptelant 
trock dat moet oock wesen in een landscap nae dat manier. Ende daer onse Heer 
sit in dat midden van doctoren dat moet wesen cierlic gemaket in een tempel. En 
daer Sint Johannes onsen Heer doept dat moet wesen in die lucht ende landscap 
als die manier es. Ende dese manier sal men vinden van husen en story in die 
sceepmakers tafel daer ons off cunkt dat beste te wesen. 
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Bijlage	7	

1489	en	1497	Anthonis	Jansz	van	der	Goude	en	Veere

7.1	 Contract	17	augustus	1489
Opdrachtgever: Heer Paulus van Borselen
Uitvoerder: Anthonis Jansz van der Goude
Zeeuws Archief, Middelburg, Oud Stadsarchief Veere, voorlopig inv. nr. 1311
Van der Horst 1858, pp. 501-502
Van der Horst 1901a, pp. 48-49
Opmerkingen: Uit het contract zijn twee stukjes gesneden (afb. 49). In de 
transcriptie van Van der Horst 1858 staan hier respectievelijk de woorden 
‘metselrye’ en ‘uut verband’. Uit de rekening vermeld op de achterzijde van het 
document blijkt dat Jansz van de rentmeester Huyghe Ghysbrechtsz in totaal 21 
pond heeft ontvangen, de eerste keer 9 en daarna twee betalingen van elk 6 pond. 
Zie voor een reconstructie van het altaarstuk Graaf 1900-1901, pp. 171-173. 

A B C D
In aldustanygen manyer ende vorwaerden, soe hebbe ic meester Anthonis Jansz 
aengenoemen een taeffel van scilderye, die ic selff met mijner hant sal maecken, 
alsoe ic daer eer off hebben wil mijne here Pouwels, bailju vander Vere, ende dat 
om ses ende dertich pond groten, daer off dattet vorwaerden siin, dat meester 
Anthonis ontfangen sal negen pond groten nu te Bamesse naest comende ende 
negen pond groten tot wat tijden dat dese taeffel halff gemaec sal siin, ende 
hoemeer dat dese taeffel volmaect es ende gelevert wort, soe sal hij dan noch 
18 lb. groten ontfangen van laetste payment. Voirt soe siin vorwaerden, dat in 
mydden van dese taeffel sal Onse Vrouwe sitten op een stoel riickeliic gemaect 
haer kiindekiin op hoer scoet ende omtrent haer sullen engelkens vlyegen ende 
toenen het kiindekiin het cruus ende den doern croen ende nagellen met meer 
ander dyngen vander passy. Ende aende rechter syde sal Sinte Pouwels staen 
ende presenteren myne heer Pouwels met siin knechtkens, al gemaect nae tleven, 
ende an de linker syde sal staen Sinte Steven ende presenteren myne vrouwe met 
hoer dochteren, oic al gemaect nae tleven, ende boven dese heylichen sal staen 
gemaec boven in hoeff vander taeffel een scoen [metselrye]. Voert soe sal staen 
inde doer ande rechter hant Sinte Pouwels, daer hy onthoeff sal worden, ende 
den rechter daer ontrent met siin yesegen, ende boven sal Synte Pouwels vanden 
paerde geworpen worden van verde te syen in gebercht. Voert sal staen inde doer 
van de linker syde Sinte Steven, ende sal daer gesteen worden, ende de rechter 
daer bij, met Synte Pouwels die de clederen houden sal, ende boven in gebercht 
wat van siin leven dat best daer toe dyent. Ende beneden inde voet sal staen vyer 
percken vande vyer uterste, wel ryeckelic gemaec, ende buten op de doeren daer 
sal op gemaec worden Ecce Homo van wiitten ende van svarten steens gewyest. 
Ende dese vorscreven taeffel sal beghonnen worden nu Bamesse naest comende, 
ende sal volmaect wesen met de hulpe Goets te Bamesse in jaer van Xv. Ende 
waer dat zaecke dat ic Anthonis voerscreven offlyvich worde eer dese taeffel 
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volmaect wear, soe sal mynen here niet meer betaellen dan in avenant dat daer an 
gemaect sal siin, ende dat by seggen van meesters, die hem dyes wercx verstaen. 
Ende hadde meester Anthonis hyer meer gelts op ontffangen dan hy verdyent 
hadde, dat soude syn erffgenaemen weder omme keren. Alle dync sonder arch 
off list, in kennesse dat dit waer es, soe hebben wy elc van ons beyden een zedule 
[uut verband] gesneden met a b c ende dese vorwaerden siin gescyet in jaer Ons 
Heren duusent vyerhondert neghen ende tachtiche, den xvijde dach van oest.

7.2	Contract	1	mei	1497
Opdrachtgever: Het Heilig-Kruis- of Visverkopersgilde
Uitvoerder: Anthonis Jansz van der Goude
Het manuscript dat zich volgens Van der Horst in 1858 in het stadhuis Veere 
bevond, is zoek geraakt. Het Oud Stadsarchief Veere bevindt zich tegenwoordig in 
het Zeeuws Archief, Middelburg en ook daar is het document niet gevonden 
Van der Horst 1858, pp. 503-504
Van der Horst 1901c, pp. 342-344
Zie voor een reconstructie van het altaarstuk Graaf 1900-1901, pp. 171-173. 

Jhesus Maria
Item tzijn voerwaerden tusschen den Heylighen Cruysmeesters Hughe Tzarjan, 
Willem Pietersz, Joest ende Bertelmeeus Lincsloet, ende meester Anthonis Jansz 
vander Gou, hoe dat den cruysmeesters voerscreven besteet hebben haer tafel te 
maken van poertretuer in sulker formen als hiernae bescreven. Item ten eersten 
aen die rechterzide, in den eersten duer, binnen, sal staen daer Onsen Heer in t 
thoefken is, ende dat mit zijn toe behoeren, die tweeste duer, binnen, daer Onsen 
Heer ghetoent wort Ecce Homo, ten derden, die gheheel tafel, daer Onsen Heer 
zijn cruys draecht, mit den moerdenaeren ende allen datter behoert; ten vierden, 
die ander duer, aen der slinkerside binnen, den ofneeminck van den cruys met 
Jozep ende Nicodemus ende meer ander, Marien, al zoët eyschende is, ten vijff-
ten, inden anderduer, binnen, sal staen daer Onsen Heer verijst uten grave ende 
boven int lantscap noly me tangere, ende allen den ander parken wat meer van 
den pasci int cleyne, al zoët eyschende sal wezen. Ende buten op den duerren sal 
staen dat gheen dat den Cruysmeesters beliefven sal, ende dat van witten ende 
swarten als steens ghewijs. Ende dezen voersz tafel met sijn toe hoeren sal mees-
ter Anthonis voersz zoe goed ende beter maken als minen Heer Baeljuus tafel 
van der Veer, oft minen Heer, Heer Pauwels vander Veer in zijner kapelle staet. 
Ende van dezer tafel voersz zoe hebben beloeft die Heylighen Cruys[-meesters] 
voersz veertich pont groet, mer ist bij al zoe dat hem meester Anthonis voersz 
dat voersz weerck die beterscop hem selven al zoe m[eer] quijt ende werklieden 
segghen, twe aen die een side ende twe aen die ander zide, zoe sallen gheven 
die Heylighen Cruys-meesters voersz aen meester Anthonis voersz noch tien 
pont groet oft al zoe veel meer als hij van den werck verdient sal hebben. Ende 
wanneer dezen voersz werck oft tafel gheordenneert sal wezen oft bewerpen, 
zoe sallen den Heylighen Cruys-meesters voersz gheven aen meesters ses pont 
ende wanneer den werck oft tafel half ghemaeck is, noch ses pont groet ende 
niet meer ten sal tot hoeren beliefte staen, dan want [sic] den tafel oft den voersz 
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werck vol ende al gemaect sal wezen, zoe sallen den Heylighen Cruys-meesters 
voersz vol ende al betaellen aen meester Anthonis voersz. Dezen tafel voersz zoe 
sal meester Anthonis voersz gheheel ende al voldoen binnen anderhalf jaer. Dit al 
ghedaen in deuchden ende sonder arch oft list, 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 ande-
ren als duer a b c. Ende dits gheschiet int jaer Ons Heren duzent cccc Xcvij den 
eersten dach van mey oft daer omtrent.
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Bijlage	8	

1537	Maerten	van	Heemskerck	en	Amsterdam

8.1 Contract november 1537
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Oude of Sint-Nicolaaskerk te Amsterdam
Uitvoerder: Maerten van Heemskerck
Het Utrechts Archief, Utrecht, Archief van de familie Huydecoper,  
inventarisnummer 293 (afb. 56)
Bijtelaar 1963, p. 35

In novembri anno Xvc XXXvij hebben Peter Cantert, Symon Martszoon ende 
Florys Floryszoon, kerckmeesteren van Sinter Niclaes prochiekercke binnen der 
stede van Aemstelredamme bestaedt, ende meester Martyn Jacobsz., schilder 
van Heemskerck heeft anghenoomen, te schilden die vier zijden van de twee 
binnenste deuren van ’t hooghe altair in de voirsz. kercke, voir de somme van 
twee hondert ende t’zeventich gouden karolus guldenen. The betalen dertich 
der zelver guldenen ghereet ende de rest binnen twee jaren mitter tijt ende zoo 
vrouch ’t werck gelevert zal wesen. Welverstaende dat de voirsz. meester Martyn 
gehouden zal wesen de twee binnenste zijden te maken voir Kersmisse [25 
december] anno XXXviij. Ende zullen de voorsz. kerckmeesteren heur keurre 
hebben, off zij de twee buyten zijden mede gemaict willen hebben oft nyet, ende 
dat zullen zij gehouden wesen den voornoemde meester Martyn Jacobszoon te 
zegghen, zoo vrouch hij de twee binnenste zijden kenlycken ende werckelycken 
beghost zal hebben te maken. Ende indien de kerckmeesteren de twee buyten 
zijden mede begheeren gemaict te hebben, zoo zal meester Martyn gehouden 
wesen die mede te maken ende te leveren voir Kersmisse [25 december] 
anno Xvc XXXiX. Ende indien zij die nyet en begheren, zullen zij voir de twee 
binnenste zyden nyet meer betalen dan de helfte van de voorsz. tweehondert 70 
gulden beloopende hondert vijf ende dertich gouden karolus guldenen. Item, 
de kerckmeesteren indertijt wesende, zullen mede (zoo wanneer de voorsz. vier 
zijden gemaict zijn) hoore keure hebben off zij de twee binnen zijden van de 
buytenste deurren mede gemaict willen hebben, ende indien hen dat belieft, zal 
meester Martyn gehouden wesen die mede te maken ende te leveren binnen 
anderhalf jaren na Kersmisse anno XXXiX [eind juni 1541] ende dat om hondert 
vijf ende dertich karolus guldenen te betalen binnen de tijt van ’t maken ende 
oick zoo vrouch als die gelevert zullen wesen. Sonder arch ende list. Hier zijn 
bij an ende over geweest als zegxluyden eerszamen ende wijsen meester Claes 
Boelen, provisor, Claes Gheryt Matheuszoon, Gelys Jans zoon ende Burchman 
Wouterszoon. T’oorconde van dien deser cedullen twee alleens luydende vuyt 
malcander ghesneeden per abcDeF. Martyen Jacopz. Hemskerick.
a b c D e F
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8.2	Anonieme	en	ongedateerde	notitie	
Het Utrechts Archief, Utrecht, Archief van de familie Huydecoper,  
inventarisnummer 293.
Bijtelaar 1963, p. 37.

1537 besteed het schilderen van de binnendeuren met de binnenzijde van de 
buitendeuren in ’t koor aan M. v. Heemskerck voor de somma f 405.- op de 
buitenzijde […] schilder geschildert wit en zwart voor f 33,- 4 groote beelden, en 
verdere stoffering aen Roelof de schilder f 13,-
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Bijlage	9	

1538/1539/1541	Maerten	van	Heemskerck	en	Alkmaar

9.1	Contract	25	september	1538
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar
Uitvoerder: Maerten van Heemskerck
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, nr. 11 
Van der Willigen 1870, pp. 158-159 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 38-39, pp. 44-46
Grosshans 1980, pp. 144-145 (noot 3)

In der manieren hiernaer volgende ende verclaert soe zijn bij tuyschen spreecken 
van meester Jheronimus Jansz., priester ende Bertelmeus Thomasz. scepen der 
stede van Alcmaer met malcanderen geaccordeert ende vereenicht, meester 
Maerten Heemskerck ter eenre, ende Jordaen van Foreest, Yff Symonsz., meester 
Ysbrant Pietersz., ende Dierick van Teylingen tegenwoirdige kerckmeesteren 
der parochiekercke tot Alcmaer ter andere, noopende ’t scilderiewerck in ’t 
hooge altaer staende up ’t koer binnen der  selver kercke. Te weeten soe sal die 
vors. meester Maerten al tot zijne coste ende laste binnen den tijt van twee 
jaeren, incluz beghinnende van de vasten naestcommende (19/20 februari 
1539), upmaecken eerst dat groote middelste paneel van ’t vors. groote altaer 
daerinne hangende Ons Heere an ’t cruys mette twee moerdenaeren ende andere 
personaigen ende goede materie daerinne dienende nae eysch van ’t werck. 
Mitsgaeders mettet beneden paneel daer die pila ren in staen, daer hij een parck 
off maecken sal indien ’t die kerckmeesteren belieft, daer men alsdan in mach 
set ten de historie daer den Heere ’t cruys draecht met Vero nica, ende anders nae 
den eysch van ’t werck. Ende sal noch daer toe maecken ende scilderen de twee 
bovenste ronden in elcx een profeet ofte anders datter in dient. Waervoeren ende 
mits dat die vors. meester Maerten ’t vors. werck eerlicken met goede verwen 
ende anders tottet werck behoerende upmaecken ende volbrengen sal binnen 
den stede van Alcmaer alsoe ’t daer staet, hij hebben ende ontfangen sal eens 
die somme van drie hondert vijff ende twintich rinsgulden ’t stuck tot twintich 
stuvers gerekent. Te weeten als hij ’t vors. werck antast, ’t welck sal wesen in 
de vasten naestcommende [19/29 februari 1539], sal hij hebben ende ontfangen 
an gereeder gelde hondert der selver rinsgul den. Noch sal hij hebben gelijcke 
hondert rinsgulden als hij ’t binnenste grootste paneel volmaect sal hebben, 
ende die reste van hondert vijff ende twintich rinsguldens sal men hem te vollen 
betalen soe wanneer hij al ’t vors. werck volbrocht sal hebben. Ende alsoe die 
vors. mees ter Maerten hem beclaecht dat die vors. somme te weynich is omme 
’t vors. werck soe eerlicken te volbrengen al up zijne cost, alhier binnen der stede 
van Alcmaer dat hem tot groote coste ende moeyte vallen sal ende verclaert 
nyet min hem te behoiren te bieden dan vierdalffhondert rinsgulden ten prijse 
vors., soe zijn die andere vijff ende twintich rinsgulden gebleven staen tot seggen 
ende uuyt spreecken van Jan Jansz. bailliu van der Nijenburch ende an meester 
Jheronimus Jansz. priester, die dear  van alsdan nae eysch van ’t werck een 
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uuytspraeck doen sullen, ’t welck men alsdan die vors. meester Maerten mede 
betalen sullen. Alle ding sonder arch ende fraude. Ende waert saecke dat die 
vors. meester Maerten offli vich worde binnen middele van tijde eer hij ’t voors. 
werck upgebrocht sal hebben, soe sal men ’t selve betalen tot seg gen van goede 
meesters hem dies verstaende ’t gundt hij daeran verdient ende gewrocht sal 
hebben, nae den eysch van ’t werck. Hiervan zijn gemaect twee cedullen alleens 
luydende van woorde tot woorde, beyde ondergeteyckent bij den voirnoemde 
kerckmeesteren, meester Maerten ende segsluyden, daer van elcx een nae hem 
genommen heeft. Actum binnen der stede van Alcmaer ten huyse van meester 
Jheronimus Jansz. priester vors., op ten 25ste septembris anno Xvc acht ende 
dertich, Martynus Heemskerick, Tey lingen, Yf Symonsz, Hioronimus Jansz 
priester, Jorden van Foreest, IJsbrant Pieterss

9.2	Contract	18	november	1539
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te Alk maar
Uitvoerder: Maerten van Heemskerck
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en  
232, nr. 11 
Van der Willigen 1870, pp. 160-161 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 38-39, pp. 44-46
Grosshans 1980, p. 145 (noot 6)

Aenbestedinge van den binnen dueren [in de marge]. In der manieren hiernaer 
volgende soe heeft meester Maerten Heemskerck angenommen ende neempt 
an mits desen bij tuyschen sprecken van meester Jheronimus Jansz., pries ter 
ende Symon Auwelsz., glaesemaecker, eerlick te schil deren als dat behoort de 
vier binnendueren van dat groote hooge altaer staende up ’t koer binnen der 
parochiekercke van Alcmaer. Waervan hij in de groote noorder binnenduer 
maecken sal ecce homo met zijn toebehoren, daer inne hij conterfeyten ende 
maecken sal den bischop van Uutrecht knyelende ende siende nae de naecte 
Godt als een bischop nae zijne digniteyt ende eerwaerdicheyt. Ende sal eerst 
daervan een patroon maecken ende ’t selve den bischop van Uutrecht laeten 
besien, ende al ’t selve nae zijn sinlickheyt ende goetdunken te maecken. Ende 
in de groote zuyder duer sal gemaect worden de verrise nisse Ons Heren met 
zijn toebehoren, daerinne de vors. meester Maerten mede gehouden sal wesen 
mijnen Heere de prelaet ende abt van Egmont inne te conterfeyten nae zijn 
digniteyt als een abt, in soe verre hij anders daerinne begeert te staen, indien 
nyet sal hij yemant anders daerinne gehouden wesen te conterfeyten, ’t sij Pieter 
Claesz. Palinck, off een ander die daer toe de behulpelicke handt reycken sal. 
Ende angaende de twee cleyn ste binnendueren sal hij mede in elcx een artykel 
van de passie Ons Heren maecken met zijn toebehoren, waerinne hij in d’eene 
meester Jheronimus Jansz. priester conterfeyten sal, ende in d’ander Dierick van 
Teylingen rentmeester. Omme al ’t welck bij den vors. Maerten eerlick volbrocht 
ende upgemaect te worden hij hebben ende ontfangen sal voir eens de somme 
van vierhondert karolus guldens ’t stuck gerekent tot twintich stuvers, ende als 
hij ’t werck beghint sal men hem up te handt geven hondert der selver karolus 
guldens, noch sal hij hondert gelycke karolus guldens ontfangen als hij d’eene 
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zijde van den binnen dueren upgemaect ende gelevert sal hebben, ende ’t rest 
van de twee  hondert karolus guldens sal hij ontfangen als al ’t werck volbrocht 
ende te vollen upgelevert sal wesen, ende men sal hem alle die dueren buyten 
zijne cost tot Haerlem leveren, ende al sulcx als die gemaect sullen wesen buy-
ten zijne cost weder t’Alcmaer doen brengen. Ende in gevalle meester Maerten 
voirnoemt eenich gelt up te handt ontfangen hadde ende de Here hem haelde 
sulcx dattet werck nyet upgelevert en ware, soe sal men ’t gundt hij daeran 
gemaect sal hebben hem betalen tot discretie van meesters hem dies verstaende. 
Ende indien dat soe veele nyet en beliep als hij ontfangen hadde, soe sullen zijne 
erffgenaemen ’t rest weder sculdich wesen te restitueren, Ende sal dit werck ten 
langsten gehouden wesen up te leveren binnen drie jaren. Ende want dit aldus 
gesciet is, soe heeft die voirnoemde meester Maerten metten segsluyden dit 
ondergeteykent up ten 18de novembris anno XVe negen ende dertich.Martynus 
Heemkeric, Sijmon Auweluss, Hieronimus Janz, priester.

9.3	 Contract	12	maart	1541
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te Alk maar
Uitvoerder: Maerten van Heemskerck
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummers 216, 230 en 232, nr. 11
Van der Willigen 1870, pp. 162-163 en p. 167 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 41-43
Grosshans 1980, pp. 145-146 (noten 10 en 12)

Bestedinge van de buytendueren ende zijden van ’t hooge altaer [in de marge]. 
Up huyden den 12de marty XVc een ende veertich nae ’t gemeen scriven, soe zijn 
vergadert geweest ten woonhuyse van Dierick van Teylingen, rentmeester, die 
kercmeeste ren de parochiekercke van Alcmaer ter eenre, ende meester Maerten 
Heemskerck, scilder tot Haerlem ter andere, die welcke bij ’t seggen ende 
vutspreecken van meester Jeronimus Jansz., priester ende meester Cornelis Buys, 
schilder, eendrachtelicke met malcanderen geaccordeert ende overcommen zijn, 
up ’t annemen van den vier buy tenzijden van der groote ende cleyne dueren van 
’t hooge altaer t’Alcmaer mede te schilderen in manieren hier naer volgende. 
Eerst soe sal die vors. meester Marten wel ende eerlicken gehouden wesen de 
vors. vier buytenzijden van der groote ende cleyne dueren an ’t hooge altaer 
t’Alc maer te schilderen met goede verwen ende anders als dat behoirt, sonder 
hem selffs daer inne te soucken, soe goet als ’t in ’t principael binnen werck mach 
wesen. Daerinne hij up d’eene groote buytendeure setten sal de historie van Sinte 
Laurens, ons patroon, daer hij den armen ’t scat deelt, ende up d’ander daer hij 
up ten rooster leyt, met elcx zijn toebehoiren ende dat daer best bijvougen ende 
behoiren sal. Ende up die beneden buyten deure, up d’eene het avontmael Ons 
Heren ende up d’ander het hooffgen. Waervoren ende van alle ’t selve wel ende 
eerlicken up te maecken ende volbrengen al behoort, de vors. kerckmeesteren 
hem gehouden sullen wesen al ’t selve uegemaert ende gelevert wesende, daer 
voeren eens te betalen de somme van twee hondert karolus guld. ’t stuck tot 20 
stuvers, off ingevalle zijluyden deselve penningen nyet wisten up te brengen, soe 
sullen die vors. kerck meesteren ofte huer nacommelingen, den selven meester 
Maer ten jairlicx betaelen de somme van vier ende twintich der zelver karolus 
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guld. ’t stuck tot 20 stuvers jairlicxs lijffrenten, zijn leven lang geduerende 
ende nyet langer, ende hem daervan goede vaste brieven te doen hebben ende 
passende up te selve kerck tot zijnder verseeckerheyt. Ende sal die vors. meester 
Maerten dat eerste jaer der zelver renten ontfangen als hij de groote dueren 
uplevert an beyden zijden, ende indien hij dan langer dan een jaer vertoeffde met 
dye cleyne dueren up te leveren an beyden zijden, soe en sal hem gheen jaerrente 
eer verschenen wesen, voir ende alleer hij de zelve mede te vollen upgele vert 
sal hebben. Ende dan soe voirts vervolgende van jaer tot jaer zijn leven lang 
geduerende, ende nyet lang er. Van welcke twee saecken, ’t sij de lijffrenten te 
betalen, off die vors. twee hondert karolus guld. an gelde up te leggen, die vors. 
kerckmeesteren ofte huer nacommelingen dan henluyder optie ende kuer off 
hebben sullen, wat van twee zijluyden dan sullen willen doen. Alle ding sonder 
arch ende fraude des t’oirconde soe zijn hier van gemaict twee cedullen alleens 
luydende van woor de tot woorde ende beyde ondergeteyckent bij den voir noem-
de kerckmeesteren, meester Maerten ende segsluyden vors., daer van elcx een 
nae hem genommen heeft. Actum ten daege ende jaere als boven. Hieronimus 
Jansz priester, J. de Foreest, Teylingen, Bertelmees Thomasz, Cornelys Buysz, 
Symon Jansz

9.4	 Contract	30	juni	1542
Kopie van de akte waarin de kerkmeesters van de Sint-Laurentiuskerk te  
Alk maar verklaren ervoor gekozen te hebben Maerten van Heemskerck voor 
het laatste deel van zijn opdracht uit te betalen in lijfrenten. 
Regionaal Archief Alkmaar, Alkmaar, Oud Archief, regestnummer 216, 230 en 232, nr. 11
Van der Willigen 1870, p. 167 (in Franse vertaling)
Cnattingius en Romdahl 1953, pp. 42-43
Grosshans 1980, p. 146 (noot 12)

Copie
Up huyden den 30sten juny XVc twee ende veertich soe zijn weder van nyeus 
eendrachtelicken geaccordeert die kerckmeesteren der parochiekercke van 
Alcmaer ondergescreven, bij advys van Andries Pietersz. Zel, Symon Janss. 
Brouwer ende meester Ysbrant Pietersz., burgermeesteren der sel ver stede 
ter eenre, ende meester Maerten schilder van Haerlem ter andere, ende dat in 
manieren naervolgende. Te weten, soe sullen die vors. kerckmeesteren in de 
blaetse van de twee hondert karolus guld., die zij den zel ven meester Maerten 
sculdich souden wesen achtervolgende contract daer van met malcanderen 
gemaect, als hij de vier buyten zijden an ’t hooge altaer te vollen upleverde, nu 
an gereeden gelde betalen in ’t upleveren van de groote dueren an beyden zijden, 
een jaer lijffrente van vier ende twintich Karolus gulden ’t stuck tot 20 stuvers 
’t sjaers. Ende sal noch gelijcke jaerrente mede ontfangen, een jaer naedat hij 
de twee benedenste dueren van ’t selve altaer an beyden zijden opgelevert sal 
hebben, ende soe voirts van jaer tot jaer vervolgende geduerende soe lange de 
voors. Maerten in levendige lijve wesen sal ende nyet langer. Ende in ’t leveren 
van de selve dueren sal men hem gehouden wesen goede vaste lijffrente brieven 
daervan te leveren tot zijnder verzeeckerheyt, ende daer hij mede bewaert sal 
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wesen daer beyder partien mede tevreden verclaertden te wesen. Des t’oirconde 
soe hebben die voors. kerck meesteren ende meester Maerten voirnoemd dit 
ontergeteyckent up ten dach ende jaere als boven. Aldus ondergeteyckent Philips 
Roncxz., Jan Jansz. Buys, Bertelmeus Thomasz., D. Teylingen. Gecollacionneert 
tegens zyn principael rustende onder meester Maerten ende accordeert by mij. 
Teylingen
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Bijlage	10	

1546	Maerten	van	Heemskerck	en	Haarlem

Contract	4	januari	1546
Opdrachtgever: Het drapeniersgilde te Haarlem
Uitvoerder: Maerten van Heemskerck
Noord-Hollands Archief, Haarlem (locatie Jansstraat), Gildenarchief, inv. nr. 135
Van der Willigen 1866, pp. 126-127
Allan 1874-1888, deel 2 (1883), p. 230 

Op maenendach den vierden dach january in den jaere Ons Heeren duysent 
vijffhondert zes ende veertich hebben Cornelis Claess Ban, deken, Dirick Claess 
Wij, Jan Pieterss. Verwer, Willem Corneliss Gael ende Aelbrecht Claess Ban, 
vinders ende regenten van den drapenyerdersghilde binnen der stede van Haerlem, 
gecontracteert met meester Maerten van Heemskerck Jacobss., schilder, ende 
sijn met hem overcommen, als dat hij te zijne selffs eere ende tot eere ende 
chyrage van den drapenyerders outaer staende in ’t noorder cruyswerck binnen 
de prochykercke de voors. stede nae zijnen const ende gerechte weetenheyt 
schilderen ende volmaict opleveren zal de twee binnenste deuren van den voors. 
outaer. Ende dat mette figure van d’engelsche gruetenisse aen Onse Vrouwe, 
op beyde buyten zijden van de voors. deuren, ende sal ’t binnenste van de selve 
deuren figureren te weeten aen de noortzijde met de heylige kersnacht ende 
aen de ander zijde mette presentatie ende offer van de heylige drye coninghen. 
Sal oick te zijnen coste maicken oft doen maic ken ende leveren de lijsten oft 
boorden verguldt ende gestoffeert om de voors. deuren. Ende op dese contracte 
ende overeenkompste sullen de voors. vinders ende Regen ten der voornoemde 
meester Maerten Jacobss. aen ghelde leve ren ende betaelen, te weeten van 
stonde aen gereet vijftich karolus guldens. Item vijftich k. guldens op te levering-
he van ’t voors. werck, ende gelijcke vijftich k. gul. vier maenden daernae. Al vrij 
zuyver gelt ende sonder voerder oncosten. Gereec kent de voors. k. gul. ’t stuck 
te veertich grooten vls. oft payement dier waerde. Acte ten huyse van Ael brecht 
Claess, aldaer de voornoemde meester Maerten zijne woen stede ende resi dentie 
hyelde, die als gere quireert metten voornoemde deken, vinders ende meester 
Maer ten dese ten oirconde onder teyckent hebben ten dage ende jaere als boven. 
Cornelys Ban, Dirck Claesz. Wij, Jan Janss. Verwer, W. Gael Cornelij filius, 
Martynus Heemskerck, Aelbert Claess Ban, A. Raet
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Bijlage	11	

1550	Jan	van	Scorel	en	Delft

11.1	Contract	1550
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Nieuwe Kerk te Delft
Uitvoerder: Jan van Scorel
De originele tekst van het contract is verloren gegaan 
Van Bleyswijck 1667, pp. 258-259
Van Bleyswijck en Van Heussen 1729, p. 258
Hoogewerff 1923, pp. 124-126
Faries 1972, pp. 270-272 (met een Engelse vertaling)

‘Na desen tijdt en vinde ick aengaende de Autaeren niet als op den Jare 1550. seker 
Contract tusschen de Heeren Kerck-Meesteren met den vermaerden Meester 
Johan van Schorel, Canonick tot S. Marien t’ Utrecht, om een nieuwe hoogh 
Autaer-stuck, ’t welck in magnificentie soude overtreffen, het hoogh Autaer-stuck 
van den Aerdts-Bisschoppelijcken Dom tot Utrecht, waer van hy de mate met 
een toutje ende recht bescheyt in een Brief over-sendende, als noch onder de 
Bullen in het Comptoir van de Heeren Kerck-Meesteren over-ghebleven zynde, 
te kennen gevende, dat het paneel aldaer was breedt acht voeten min twee duym, 
ende hoogh negen voeten min anderhalf duym en die Figueren groot ses voeten; 
doch dit stuck alhier ten Nieuwe Kercke van Delft, soude wesen ter breete van 
tien voeten ruym, en ter lanckte eens wageschots ofte 12. voeten in de hooghte, 
welck stuck [in de marge: ‘Des selfs hoedanigheyt en inhoudt.’] soude wesen met 
dubbelde ofte vier opslaende deuren, waer van hij een model ofte patroontje 
van papier gheplackt den Kerck-Meesteren hadt in handen gegeven, daer in ’t 
principael groote paneel geschreven staende: Dominus in cruce pendens cum 
latronibus, te verstaen-gevende, dat daer in geschildert soude werden de Cruysinge 
Christi; op de binnenste deuren, op-gheslaghen zynde, staet voor eerst aen de 
rechter zyde ingrediens Dominus in sanctam civitatem Hierosolimorum, dat is 
de Palm-Sondagh, daer Christus binnen Jerusalem komt; aen de slincker zyde, 
Dominus e monumento resur gens, dat is de Verrijsenisse; dese deuren gesloten 
zynde stont daer achter tegen aen, Joannes Baptisans Christum in Jordane, 
dat is de Historie daer Christus van Joannes in de Jordane werdt ghedoopt, dit 
wederom van de twee buyten-deuren bewaert ende besloten werdende, staet 
in de rechter aen de binnen-zyde, Joannis Predicans in deserto, daer Joannes in 
de Woestyne Predickt, in de slincker Decollatio Joannis propter Herodiadem, de 
onthalsinge Joannis; [in de marge: ‘Leght nevens Brief ende anders in de Laade 
C.’] doch by aldien de Heeren noch tot eenige andere Historien voor de buytenste 
deuren geliefden te resolveren, hy soude des op de bequaemste maniere 
ordonneren: sulcks dit als een dubbelt Autaer-stuck tot tweemaal kost gheopent 
werden, yder reys drie verscheyde Historien vertoonende, boven op het Tafereel 
soude noch komen een vierkant paneel, daer inne gheschildert soude wesen, 
die Offerhanden van Abraham en Isaac, na d’ ordinantie van ’t vidimus daer van 
ghelevert, ’t welck nu niet meer te vinden is; van achteren op de rugge van de 
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Tafel, die Historie van de elf duysent Maeghden, met Water-Verwen; belangende 
de groote van de Beelden in ’t generael, schrijft hy in syn Brief ’t selfde alsoo te 
sullen wercken, dat men staende onder die groote Orgel achter in die Kerck, 
[in de marge: ‘Mitsgaders belooninge daer voor.’] goede kennisse sal mogen 
hebben van alle die Figuren, etc. Voor welck werck den voorsz. Meester Schorel 
over arbeydts-loon was eysschende vijftigh Caroli guldens jaerlycks, gedurende 
den tijdt van vijf en twintigh Jaren lanck, welcken eysch hy wilde keeren ter 
discretie van den eersame Heere mijn Heere den Proost van Namen, Pastoor 
van d’ Oude Kerck alhier, mitsgaders den eersamen Heere die Pater van ’t S. 
Agathen Clooster, daer by-voeghende noch een anderen eysch op Lijf-Renten, 
namentlijck op syn ses kinderen met namen in ’t Contract ghespecificeert, waer 
van de oudste twintigh en de jonghste ses jaren hadde geleeft, op yders lijve twee 
ponden Vlaems [in de marge: ‘Aengaende ’t Lijst werk en andere behoeften, 
daer toe dienende’] jaerlijcks, welcke laetste conditie gevonden wierdt tot negen 
gulden jaerlijcks voor yder persoon haer leven langh: welck stuck dan volbracht 
zynde naer alle apparentie met treffelijck Lijst-werck, pilaren, en andersints seer 
heerlijck is toe-gestelt ende op-gerecht geweest.’ 

11.2	Contract	1550
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Nieuwe Kerk te Delft
Uitvoerder: een schrijnwerker
De originele tekst van het contract is verloren gegaan 
Van Bleyswijck 1667, p. 259
Van Bleyswijck en Van Heussen 1729, p. 259

[…]dees aengaande vinde noch een Contract van den selfden Jare, tus- [in de 
marge: ‘hoeften, daer toe dienende’] schen de Heeren Kerk-Meesteren van de 
Nieuwe Kerk, ende seker Meester Schryen-wercker, waer by de selfde aen-neemt 
te leveren een back van een hoogh Autaer, met syn Lijsten, Paneelen, Voet, enz. 
alle te samen naer uytwijsen ’t patroon den  Kerck-Meesteren voorsz. daer van 
gelevert: daer van het middelste paneel dicke wesen sal twee duymen, breedt 
thien voeten, ende hooch vijfthien voeten, ende sal aen elcke zijde hebben dob-
belde deuren, daer van dat die paneelen dicke wesen sullen eenen duym, ende die 
voet sal hoogh wesen vier Roe-voeten, daer van dat hy ’t middelste panneel met 
de paneelen van de deuren gehoude blyft te leveren wel gelijmt ende gevoeght, 
alsoo dat uyt die sorge blyven moghen van scheuren, ende dit voor Kersmisse 
naest-komende, ende de reste te weten Lijsten, Voet, Cresten, ende die geheele 
Back van nu in een Jaer, enz. ende sal den geheelen Back in als hoog wesen seven-
en-twintig Roe-voeten, ende breet opstaende met sijn deuren, dat die reycken 
sullen tot aen beyde de naeste Pilaren, enz. Sulcks dit groote werck de geheele 
breete van het Middel-choor beslagen heeft.’
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Bijlage	12	

1557/1559/1561/1570	Jan	Deys	en	Culemborg

12.1	Contract	4	mei	1557
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252
De Jong 1957, pp. 47-48 (samenvatting)

In vorwairden ende manieren hier nae bescreven, heeft Jan Deys Geritz. 
aengenomen van den executoren hieronder gescreven van de testament onzere 
genadige vrouwe, vrouwe Elizabet zeligher memorien, vrouwe van Culemborch 
etc., te schilderen, te stofferen ende te vercieren de tafell in ’t niewe chor, staende 
op ten outaer dearinne dat weerdighe ende heylighe sacrement op settende iss, 
ende dat mit schilderie hiernae bescreven. Te weten in ’t principael middelste 
velt deser tafelen dat avontmael dat Onss Heer Got at mit zijn apostelen, aen die 
rechter sijde daer dat paesslam ghegheten werdt van die kynderen van Ysrahel, 
ter lusterzijde die maeltijt van koninck Assuozus, buten op beyde die dueren 
van de selve taffel, daer die kijnder van Israhel dat manna ofte dat hemelss broot 
vergaderen, ende beneden aen die cleyn duerkens van der voirs. tafelen, buyten 
aen die een zijde den enghel die Heliam slapende onder enen boom weckten 
ende dede hem eten ende drincken broot ende dranck die daer stont aen sijn 
hooft, op d’ander sijde sal staen Aaron ende Moyses mit die roede die wt den 
steen water sloech daer die kynder van Ysrahel ende haer beesten aff droncken. 
Ende binnen op die duerkens aen d’een sijde daer Sint Gregorius celebreert ende 
in der missen Ons Heer God op buerdde iss, aen d’ander zijde onze genadige 
rouwe zelyger gedachten, geassocieert mit een joffrouwe off twe, daer bij noch 
weeskynderen, so knechtgens so meechdekens in heur habijt, ende voortss den 
voet van die tafelen ende twe beeldekens dairinne mette overloop binnen ende 
buyten te stofferen op sijn behuer. Ende voir dit voirs. werck sal Jan voirs. hebben 
van den voirs. executoren twaleff - halve pont groot vlaemsch. Voirt sal Jan voirs. 
dese voirs. tafel opleveren en maken voir Kersdach naestcomende [25 december]. 
Ende gelooft voordt dat voirgenoemde werck op eere ende trouwe te maken, so 
dat die testamentoors voirs. dess een goet benucghen hebben sullen. Alle ’t voirs. 
sonder arch ofte list oirkonde der hantscrifte hieronder geset op ten vierden dach 
meij, anno dusent vijfhondert seven ende vijftich.
Johan Schoenhoven, Jan Deijs Geritz. 

12.2. Contract 4 september 1559
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 
De Jong 1957, pp. 55-57 (samenvatting)
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Utrecht 1999b, cat. nr. 102, pp. 257-258 (samenvatting en afb. contract)
Opmerkingen: Op een dubbel foliovel, in drie verticale banen verdeeld, is de 
plaats aangeduid van de voorstellingen, met daaronder over de gehele breedte de 
contracten van 4 september 1559 over de binnenkant, en van 22 januari 1561 over 
de buitendeuren van het altaarstuk (zie afb. 89 en p. 430). 

Overcomen met Jan Deys schildere, dat hij dese tafele totten outaer van de 
capelle in ’t weeshuys totter welvinge toe maken ende schilderen, ende ’t 
wageschot eersten daertoe sal laten sagen tot zijnen schoensten dattet wel 
droogen mach eer zij gelijmt ende ineen gevuegt worde, der maten dattet 
niet meer en repe om voor te zijn hant daerop te gebruycken. Te setten 
boven de heilige drievuldicheit, daeronder de 9 chooren van den ingelen, aen 
beyden zijden de santen ende santinnen, onder de chooren van den ingelen 
eenen gesterden hemel, de dueren binnen aen beyden zijden becleedt met 
personnagien, wapenen ende scriften als dat hier boven geteyckent staat. Wel 
ende loeflicken gestoffeert met golde ende andere verwen naer den heysch van 
den wercke volmaect te leveren om in de voirsz. capelle te setten tusschen dit 
ende sint Jansmisse naestcomende [24 juni]. Daer hem dan voor betaelt sal 
worden de somme van ses ende vyftich rinsguldenen te 20 stuvers den gulden. 
Nu te daerbij noch te leveren de representatie van een Jesue om mede op ten 
aultaer voor ’t midden van de tafelen geset te werden, gestoffeert naer zijnen 
eysch. Gedaen te Culemborg den 4den dach septembris anno XVc negen ende 
vijftich. De gront van den tafelen behalven de personnaegen met gout beleit 
ende den gront van de dueren daer op sluytende uut lantscapen ende boomen. 
’t Yserwerck ende ’t maken van der tafelen buyten bescheyden. Melchior, 
Herdinck

12.3	Contract	22	januari	1561
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Aannemer: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252
De Jong 1957, pp. 55-57 (samenvatting)
Utrecht 1999b, cat. nr. 102, pp. 257-258 (samenvatting en afb. contract)
Zie ook de opmerkingen bij het contract van 4 september 1559.

Naderhant is men noch overcomen ende verdragen met den voirnoemde Jan Deys, 
als dat hij schilderen ende stofferen solde de twee opgaende dueren van den 
voirs. tafele buyten, te weten de eenen aen der rechter zijde met een crucifix met 
dat beeldt van Onsen Heere God daer aen hangende ende Sinte Marie Magdalena 
daer onder, ende de andere aen der slincker zijde met Onse Lieve Vrouwe ende 
Sint Johan, soe hij gedaen heeft voer de somme van twaelf guldenen, die Jan van 
Cyck als gecommitteert te houden de rekeninge van de executie van den 
testamente van wijlen onse genadige vrouwe hoochloflicke memorien, hier bij 
bevelen werden te betalen, gelijck als de ses ende vijftich gulden van de andere 
schilderye van den voirs. tafele. Mits overbrengende dese ende quitantie daertoe 
dienende, sal hem ’t selve in vuytgeven van zijnen rekeninge gepasseert werden. 
Actum 22ste January anno lXj. Melchior
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14
15

  1. de heilige drievuldicheit. Benedicta sit Sancta Trinitas
  2.  negen choren der inghelen
  3. aen beyden zijden de
  4. vergaderinge van santen ende santinnen
  5. een representatie van eenen Jhesue voor de tafel
  6. eenen gesternden hemel
  7.  In nomine Jhesu omne genu flectatur
  8. de representatie van mijn vrouwe op huere knyen
  9. achter huer de 12 vrouwen
10. achter de vrouwen de 24 meyskens, oic mit lavender grau gecleet mit de  

E opte mouwe
11. Culemborch huere wapenen dubbelt ruytz gewijsen Lalang mitten hoet 

d’andere opte rechterzijde
12. respicere dignare super hanc familiam tuam
13. de representatien van mijnen heeren van Ville ende van Hoochstraten, mit 

huere wapenrocken ende mit dat colier van den oerden, beyde knielende
14. twee priestere achter hem
15. de 24 knechtkens daerachter mit lavender grau gecleet ende mit een E opte 

mouwe
16.  Luxembroch Lalang huer dabey der wapenen hieronder mitten oerden ende 

de eenen metten hoet te weten de ruyten Luxemborch opte rechte zijde
17. sub umbra alarum tuarum protege nos. 
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12.4	Stukken	d.d.	18	mei	1569	en	31	oktober	1570	die betrekking hebben op het 
voornemen van de uitvoerders van het testament van Elisabeth van 
Culemborg om een nieuw altaarstuk te bestellen nu het oude tijdens de 
Beeldenstorm is vernietigd.
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 (zie voor de integrale tekst bijlage 12.3, pp. 366-367)

Alsoe eertijts van wegen des voirs. testamente bij de executoiren geordonneert 
ende gesticht is geweest in Sinte Barbaren kercke tot Culemborg een choorken 
ofte cappelle van den hoochweerdigen heyligen sacramente met alle ornamenten, 
outaercleederen, gordijnen, outaercasse ende taferelen, welcke outaercasse met de 
taferelen in den verleden beelde smijtinge verkracht, gedestrueert ende verbrant 
zijn, doch alle ornamenten ende cyraeten met goede bewaerisse behouden, 
ende soe als men de voirs. cappelle ter ordonnantie van mijnen heeren den 
lest overleden executoir Melchior van Culemborch corts voir zijnen sterfdach 
eens deels begonnen heeft te repareren, soe met affsluytinge ende anders, ende 
soe daer nootlick gebreck is een outaercasse mit twee beelden daerin ende een 
tafereel daerboven, gelijck die eertijts gemaect ende geweest zijn, versuecken 
oitmoedelick dat men de selve casse, beelden ende tafereel tot coste van den 
testamente maken ende den rentmeester van den voirs. testamente Jan van 
Cuyck Henricxsz. geordonneert werde de selve te betalen opdat hem zulcx in 
vuytgeven van zijnen rekeninge gepasseert mach werden.

[in de marge] de voirs. executeuren ordonneren voir ’t eerste dat de voirnoemde 
Jan van Cuyck deur eenen goeden schrijnwercker sal doen coopen goet schoon 
drooch wageschot om de casse te laten maken mit de deuren daertoe dienende, 
na de proportie van den altaer, ende dat in dachhuyren tot des voirs. testaments 
coste op dattet goet sterck ende duyrachtich werck zijn mach, doch plat ende 
slecht, sonder gesneden werck, soe als ’t gesneden werck altijts stoff is ladende. 
Ende de voirs. casse gemaect zijnde oft midler tijt, sullen de voirs. executoiren 
ordonneren mit wat schilderije men de selve sal doen stofferen. Actum tot 
Culemborch den 18den may anno lXiX t’oirconde de hantscriften hier onder 
gestelt. Anthonis van Abcan genaempt Van Merthen, Pieter Cool, Librecht 
Meerhouts

Soe Jan van Cuyck Henricxz., als gecommitteert te houden de rekeninge van 
der executie van den testamente van wijlen loflicker memorien onse genadige 
vrouwe, diens ziele God almachtich genedich, zijn wil ons executoiren van 
de voirs. testamente te kennen gegeven heeft dat hij tot onser scriftelicker 
ordonnantien doen maken heeft een groote hooge altaercasse van wageschot 
op ten altare in de nyeuwe sacraments capelle aen de noorde zijde van Sinte 
Barbaren kercke, ende dattet nu tijt soude zijn de selve tafel te doen schilderen 
ende te stofferen, soe als de voirs. ordonnantien mogelic mede brengen mach, 
daer van men doch ’t rechte bescheyt niet en kan geweten, overmitz de voirs. 
Jan van Cuyck claecht de selve ordonnantien vermist, verleyt oft verlooren 
te hebben, versueckende de voirs. Jan van Cuyck dat men hem op ’t maken 
van de selve tafel ende ’t schilderen van dier een nyeuwe ordonnantie soude 
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willen verlenen om oft de voirs. ordonnantie niet weder gevonden en worde 
sich daer mede te mogen behelpen. Soe is ’t dat wij executoiren voirscreven 
recorderende de voirs. ordonnantie van de voirs. altaertafel te laten maken, 
gegeven te hebben, doen wij hem ’t selve noch gestant soe voele des noot zij bij 
desen, ende sullen hem de stoffen ende den arbeyt van dier in rekening passeren, 
mits overbrengende daer van ’t selve bewijs hij ons daer van nu gethoont 
heeft, beloopende bij een boucxken oft qouyerken, na den calculatie daervan 
gedaen ter sommen van vijf ende veertich gulden sesthien stuvers eenen halven 
braspenning tot 20 stuvers den gulden. Daer doch mede inne begrepen zijn de 
reparatien van ’t selve choorken van binnen, ende belangende ’t schilderen ende 
’t stofferen van de voirs. tafel. Bedunct ons daer op geordonneert te hebben 
bij de voirs. ordonnantie die de voirs. Cuyck verclaert vermist te hebben ende 
ordonneren niettemin noch bij desen tot verchieringe van de voirs. cappelle ende 
augmentatie van den dienst Gods derhalven te spreken met Jan Deys schilder, 
soe verre hij sich tractabel wil laten vinden, de selve tafel van buyten ende van 
binnen te schilderen ende te maken van den historien die in de eerste tafel (die 
in den verleden troublen verdestrueert is) gestaen hebben, beter ende bequamer 
soe wel mogelic, om den luyden tot devotien ende tot den dienst Gods des te 
meer te mogen verwecken. Mits daervan eerst te doen maken een goet patroon, 
ende ’t selve gesien ende gecorrigeert nae gelegenheyt als dan een goede vast 
conventie daer op te maken mit den voirnoemde Jan Deys oft ander die ’t selve 
werck op ’t bequamelicxte soude connen maken. Ende mits overbrengende 
dese ende de voirs. conventie mit quitantie daertoe dienende, sal men den 
voirs. Jan van Cuyck alle’t in rekening passeren daer ende alsoe dat behoiren sal 
houdende de vermiste voergaende ordonnantie overmits dese voer gecasseert 
ende van gheenre weerden. Actum te Culemborch den lesten octobris anno XVc 
tsoeventich. Anthonis van Abcan genaempt Van Merthen, Peter Cool
Librecht Meerhouts

12.5	Contract	13	december	1570
Opdrachtgevers: Uitvoerders van het testament van Elisabeth van Culemborg
Uitvoerder: Jan Deys
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 
De Jong 1957, pp. 170-171 (samenvatting)

In vorwaerden ende manieren hiernae bescreven heeft Jan Deys Gerijtsz. 
aengenomen van mijn heeren de geassumeerde executoiren van den testamente 
van wijlen loflicker memorien onse genadige vrouwe vrouwe Elyzabeth, in 
hueren levenen gravinne van Hoochstraten ende van Culemborch aen diens 
ziele God almachtich genedich zij, te schilderen, te stofferen ende te vercieren 
mit schilderije die nyeuwe tafel op ten altaer in ’t nyeuwe sacraments choorken 
beneffens Onser Liever Vrouwen choor in de noorde zijde van Sinte Barbaren 
kercke, daer men gewoenlicken is ’t hoochweerdige heilige sacrament op 
te setten ten allen sonnendagen. Welcke altaertafel mijnen voers. heeren 
executoiren nu wederom nyeuw hebben laten maken, soe de andere tafel die 
tot cost van den voers. testamente eertijts daer gemaect stonde, in den verleden 
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troublen aen stucken geslagen was. Ende dat mit alsulcke historien ende figuren 
als hierna volgen sullen. Te weten in ’t principael middelste velt der voers. tafelen 
dat avontmael dat Onse Heere God gehouden heeft mit zijnen apostelen aen die 
rechter sijde op de duere van binnen, die figure soe het paesslam gegeten werdt 
van die kynderen van Ysrahel, ter lusterzyden op d’andere duere van binnen 
die maeltyt van conick Assuerus oft een andere figure die men hem noemen 
sal binnen die naeste twee maenden. Buten op beyde die dueren van der selver 
taffel, de figure dat de kinderen van Israhel dat manna ofte dat hemelss broot 
vergaderen, oft oic wat anders tot optie der voers. executoiren. Ende beneden 
aen die cleyn duerkens van der voors. tafelen binnen ende buyten sulcke figuren, 
beelden ende schilderien als de voers. heeren executoiren gelieven sal, ende 
de beelden die daer inne gestelt sullen werden te stofferen nae den eysch ende 
believen van den voers. executoiren, alle ’t cunstich, cierlick ende mit goede vaste 
colueren ende verwen durachtich wesende, alsoe dat men daer eer af hebben 
mach, ende insunderheyt de boerden oft lijsten wel mit goudt gestoffeert ende 
beleyt, na den eysch tot meesters pryse hem sulcx verstaende. Daervoer de 
voers. executoiren den voirnoemde Jan Deys betalen sullen de somme van vijf 
ende tachtentich gulden tot twintich stuvers brabants elcken gulden gerekent, 
des sal ’t patroon ’t welcke Jan Deys gemaect heeft binnen gaen, als te weten 
gereets geltz op te hant vijf ende twintich gulden ende twee maenden nae de 
opleveringe van de voers. tafel (welcke opleveringe wesen sal in de maent van 
augusto naestcomende anno een ende tsoeventich) de reste als tsestich gulden. 
Ordonnerende de voers. heeren executoiren bij desen Jan van Cuyck Henricxz. 
als gecommitteert te houden de rekeninge van de executie van den voers. 
testamente, de voers. betalinge op ten voirs tijde ende termijnen te doen, de selve 
sal hem mits overbrengende dese ende gutane in rekeninge gepasseert werden. 
Actum tot Culemborch den 13den decembris anno XVc tsoeventich. T’oirconde 
hebben de voers. heeren executoiren ende oic mede Jan Deys elcx hueren naem 
hier onder gescreven. Peter Cool, Librecht Meerhouts, Anthonis van Abcan 
genaempt van Merthen, Jan Deys Geritz.

Hier op is te wincop verteert 24 stuvers, de twee deel tot last van den testamente 
ende het derdedeel tot last van Jan Deys, welcke derdendeel bedragende acht 
stuvers de voirs. Jan Deys betaelt heeft. Comt tot last van het testament boven de 
85 gulden tot den wincoop ... 16 st.

12.6	Verklaring	31	mei	1571	
Verklaring van de uitvoerders van het testament van Elisabeth van 
Culemborg over het wijzigen van de predella van het altaarstuk
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 

De altaercasse in ’t nyeuwe sacraments capelleken. Item ’t hermaken van eenen 
nyeuwen voet [marge]. Syndert hebben enige devote persoonen raetsaem ende 
goet gevonden den voet onder de voirs. altaercasse oft tafele anders te laten 
maken, te weten mit drie open veldekens om te midswegen ’t hoochweerdige 
heylige sacrament daer inne te mogen setten mit zijn pavillon, ende in de andere 
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twee velden te setten die beelden van Sint Anthonis ende van Sinte Elisabets, als 
patroon ende patronesse van wijlen hoochloflicker memorien onsen genadige 
heeren ende vrouwen graven ende gravinne van Hoochstraten ende heer ende 
vrouwe van Culemborch in hueren leven geweest hebbende, diens zielen God 
almachtich genedig zyn wil. Tot welcke vermaken van den voirs. voet de voirs. 
devote persoonen willich waren een somme van penningen onder hunluyden te 
vinden ende te contribueren. Doch nadenmael de voirs. geheele tafel gemaect 
is geweest tot coste van den voirs. testamente van wijlen onse voirs. genadige 
vrouwe, heeft ons ondergescreven voer goet gedocht den voirs. voet van de altae-
rcasse oick te doen hermaken tot cost van den selven testamente, opdat de voirs. 
devote persoonen huere vergaderde somme van penningen solden emploien tot 
andere ciraet van den voirs. altare oft cappelle. Ende soe den voirs. nyeuwen voet 
gecost heeft te maken in maniere als voeren de somme van thien gulden, ordon-
neren wij ondergescreven geassumeerde executoiren Jan van Cuyck Henricxsz. 
de voirs. somme van thien gulden oick te betalen aen handen van Jaspar An-
driesz., diese voir de voirs. somme aengenomen hadde te maken ende te leveren 
van zijnen houte, soe hij de selve oick gemaect ende gelevert heeft, ende mits 
ons overbrengende dese ende quitantie van den voirgenoemde Jaspar, sal men de 
voirs. somme van 10 gulden passeren in ’t vuytgeven van des testaments rekenin-
ge daer ende alsoe dat behoiren sal. Actum te Culemborch penultima may anno 
XVc een ende tsoeventich. Peter Cool, Librecht Meerhouts

12.7 Garantieverklaring 5 augustus 1573
Garantieverklaring van Jan Deys op de kwaliteit van het door hem geleverde 
altaarstuk 
Rijksarchief Arnhem, Archief van de heren en graven van Culemborg, bloknummer 
0370, inventarisnummer 252 

Ick Jan Deys voirnoemd kenne noch mit voerweten van mijnen heeren die geas-
sumeerde executoiren van den voirs. testamente mits desen ontfangen te hebben 
van Jan van Cuijck Henricxsz., de somme van elf gulden ten prijse alsboven, 
tot volle betalinge van de geheele somme van vijf ende tachtentich gulden mij 
der halven der goeder betalinge bedanckende. Doch mit sulcker conditien oft 
mijn heeren d’executoiren in toecomenden tijden te rade vonden de voirs. tafel 
te doen visiteren bij meesters hun sulcx verstaende, oft de selve oic cunstich, 
chierlic ende mit goede vaste coleuren en verwen duijrachtich wesende gemaect 
is vermoegens de vorwaerde, dat ingeval dan bij den voirs. meesters daer enich 
gebreck oft faulten inne bevonden worden, gelove ick voer mij ende mijnen 
erven de selve tot mijnen cost te beteren of ’t te doen corrigeren ende beteren 
naer behoiren, of ’t te betaelen ’t gene ’t selve costen solde te doen corrigeren, 
daer onder verbindende mijnen persoon ende goederen. In oirconde mijnen 
naem hier onder gestelt den 5de dach augusti anno XVc drie ende tsoeventich. 
Jan Deys Geritz. 
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Bijlage	13	

1564	Ernst	Maler	en	Nijmegen

Contract	6	februari	1564
Opdrachtgevers: Kerkmeesters van de Sint-Stevenskerk te Nijmegen
Aannemer: Ernst Maler
Het originele contract is vermoedelijk verloren gegaan (zie p. 403 (noot 128))
Nanninga Uitterdijk 1909, pp. 61-76
Gorissen 1957, p. 237

In vorwaerde vnde manyren hyrnae bescreuen sijn ouercomen dye eerwerdige 
heer vnde deecken meester Thomas Buys, meester Jacop Losbert, meester Jan 
Hollant & cetera vnde meester Ernst van Campen, schilder, als dat meester 
Ernst schilderen sal vnde stoffyren een tafel op den hoegen altaer yn dat choer 
van Sinte Steuenskeyrcke bynnen Nymwegen weessende meyt dobbel dueren 
buyten ende bynnen, waeruan dye drye bynnenste percken weessen sullen, dat 
myddelste perck dat lijden Ons Heeren, dye bouenste duer natiuitas Chris ti, dye 
benedenste resurrectio, daernae oepengaende, het myddelste dye Pynxterdach, 
dye bouenste duer ascen sio Domini, dye benedenste assumptio Marie, buyten 
op dye dueren wyr beelden ynt wytt, vnde dyt voerscreuene werck sall meester 
Ernst nae sijn vterste beyst maeken. Daervoer sullen hem dye heeren voergenuy-
mpt geuen, vijff vnde negentich daeler vnde voer sijn huysfrou een eell vrou eels 
vnde wat affslach. Meester Ernst hyr yn doeyn sal voer den voeyt te stoffyren toe 
Cranenburch, sall staen tot goeyder luy seyggen vnde yngeuall nae meysters prijs 
meester Ernst soe vul hyr nyt aen verdynt en hefft, sall hij mysscelden aen sijn 
peynningen, is hij oeck bedynckt, salt men hem van vergoeyde. Vnde alle dyng 
sonder ennige lyst. Gescydt anno 1564 ipso Dorothee [6 februari]. Hyr sijn bij 
geuest drye meester Henrick Buysen geneffen, 2 met. a b c D e F g h i K l  m n
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Bijlage	14	

1570	Chrispijn	van	den	Broeck	en	Schoonhoven	

Contract	24	maart	1570
Opdrachtgevers: Broeders van het Karmelietenklooster te Schoonhoven
Aannemer: Chrispijn van den Broeck
Streekarchief Midden-Holland, Gouda: Archief van het Gereformeerde Weeshuis te 
Schoonhoven, toegangsnummer 1017, nr. 250 
Lugard 1946, pp. 106-110

In den naem des Heeren up den vierentwintichsten in maerte anno XVc 
t’seventich voir Paeschen, stilo Braban tie, is ghecommansceept tuschen broeder 
Jan Oswald in den naem ende als prior van Onsz Vrouwen brueders binnen 
stadt van Schoonhoven in Hollandt vuer d’een zijde, ende meester Crispiniaen 
van den Broucke, schilder binnen Antwerpen vuer d’ander zijde, dat de selve 
den zelven convente van Schoonhoven sal schilderen een aultaertafel met eenen 
rijckelicken voet in den welcken den prior overleden saligher ghedenckenisse op 
d’een zijde moet gheconterfeijt sijn ende op d’ander sijde noch een religieutje. 
Midtz oick leverende al ’t houte werck der selver tafel toebehoorende naer 
de breijde van den aultaer, neghen ende een half voeten ombegrepen breedt, 
in den hooghen choor des selfs cloos ters, ende die hoogdhe naer advenant, 
rijckelick met den ijseren leden ende slo ten ende met eenen boghe opghaende 
ende de lijsten ghe stoffeert rijckelick naer den eijsch van den wercke. Bin nen in 
’t middel panneel we sende Onsz Liefver Vrouwen des maechs Marie sterfdach, 
ende boven die hemelvaert der selver. In d’een blat van den dueren die bodtscap 
van Onsz Vrouwe ende in d’ander blat die visitatie Marie, ende buuten die vier 
evange listen, wit en swert. Dit werck, oft teminsten die tafel ist moghelick, sal 
ghelevert sijn ende staen te ghens sinte Barotelmeent dach in Ougst maendt 
[24 augustus 1571] anno een en t’seventich ende die dueren so haest daernaest, 
als ’t moghelick sal wesen. Dies is bespreck dat de selve mees ter Crispiniaen 
sal hebben ghereeder penninghen tweehondert guldenen op de handt ende 
noch een hondert gul denen als die tafel sal gherecht staen in den selve choor, 
ende noch twee hondert guldenen, als men die dueren aen hanghen sal, alzoo 
dat tsamen die com mansceep is vijf hondert guldenen. Is noch bespreck dat 
meester Crispiniaen sal met den tafel reijsen te scepe tot Schoonhoven ende 
die bewaeren, leveren en stellen met sijne schrijnwercker ende in ’t clooster 
met den selven den cost hebben. Dies sal ’t convent betalen den oncost van 
die ghereetscap ende nootelijcke ijseren, om d’werck vast te maken, ende voor 
sijn vacatie met sijnen scrijnwercker tsamen sal meester Crispiniaen boven 
die vijfhondert guldenen noch ontfang hen van den prior achtien guldenen 
eens. Aldus ghedaen binnen onsz liefve brueders clooster tot Antwerpen, 
ter presentie ende goetducken des eerweerdighe meester provinciael der 
selver ordene, broeder Johan Smeijers, doctor in der godtheijt, ende heer 
Gillis Happaert, thesourier der stadt Antwerpen, ende broeder Jan Hanswijck 
leesmeester, met brueder Gielis Vermijlen, prior des cloosters ende broeder 
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Laurentius Cuper, die dit ghescreven hebben. Oirconden die hantteecken van 
beijde dese die ’t aenghaende is hier onder ghestelt. Ita fatum frater Johannes 
Oswaldi, prior Carmili torum conventus Schoonhovensis. Crispiaen van den 
Brocke




