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HISTORIEK 

1434. De oudste vermelding van een altaar in het hoogkoor, dateert uit 1434: 
een brand had in het oudste gedeelte van de kerk gewoed en het ‘Mariaretabel’ 
beschadigd. Het werd in dat jaar gerestaureerd door de verder onbekende 
beeldhouwer ‘Reynken’. 

1558. Vanaf 1555 is er sprake van diverse betalingen voor grote bedrijvigheden 
in het hoogkoor, met de aanschaf en bewerking van marmer, albast, Avesnesteen 
en zwarte steen. Op 10 juni 1558 werd een nieuw hoogaltaar ingewijd. Enkele jaren 
later (1561-1564) werd het altaar versierd met een drieluik door de toenmalige 
Antwerpse grootmeester Frans Floris. En het onderwerp van het middenpaneel 
was toen al een Tenhemelopneming van Maria. Het stuk was amper twee jaar oud, dus 
in feite gloednieuw, toen het in 1566 door de beeldenstormers zwaar beschadigd 
werd. Een ramp dus… Een jaar na de Beeldenstorm lezen we in de kerkrekeningen 
dat Frans Floris het altaarstuk eigenhandig hersteld had. Wat het voorstelde weten 
we niet, vermoedelijk hetzelfde, maar het schilderij werd al in 1581 uit de kerk 
verwijderd, bij de sluiting van de kerk door het Calvinistisch Bestuur.  

1585. Na het herstel van de katholieke eredienst in 1585 werd het drieluik voor 
onbekende redenen niet teruggebracht, maar, in afwachting van beter, vervangen 
door een ander schilderij van Frans Floris, De aanbidding van de herders. Nogal 
onbegrijpelijk, want het was een stuk dat in 1568 geschilderd was voor het altaar 
van de Hoveniers. De aanbidding van de herders van Frans Floris is na de Franse 
Periode terechtgekomen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. 

1611. Het ontstaan van het hoofdaltaar met het altaarstuk van Rubens is zeer 
goed gedocumenteerd. Het hele verhaal begint al in 1611. In dat jaar is er sprake 
van de bestelling van een nieuw altaarstuk voor het hoogaltaar. De kanunniken 



 

beseften blijkbaar maar al te goed dat de mode ondertussen sterk aan het evolueren 
was. Wellicht daarom werd er beroep gedaan op twee meesters, de ene uit de oude 
school, de meest beroemde Antwerpse schilder uit de laatste decennia van de 16de 
eeuw, de andere een opkomende kunstenaar van de nieuwe school: Otto van Veen 
en Peter Paul Rubens, de leermeester en de leerling in concurrentie naast elkaar.  

Op 24 maart 1611 verschijnt Otto van Veen voor het kapittel om zijn ontwerp 
voor te leggen. Het was een Kroning van Maria en die schets is niet tot ons gekomen.  

Rubens had wat meer tijd nodig, maar het wachten loonde de moeite wat hij 
kwam op 22 april af met twee schetsen ineens: de eerste schets was een combinatie 
van de Tenhemelopneming en de Kroning van Maria en is bewaard gebleven in het 
Hermitage in Sint-Petersburg. De tweede schets is verloren gegaan ondanks het feit 
dat het duidelijk de voorkeur genoot van het kapittel. Blijkbaar heeft Rubens zich 
op dat moment enigszins misrekend over de uiteindelijke beslissing van het kapittel. 
Want zonder te wachten is hij gestart met de uitvoering van het altaarstuk, zonder 
dat het contract getekend was. En toen het klaar was, bleek dat het kapittel niet 
meer beschikte over de nodige geldsommen.  

Dikwijls wordt als argument aangehaald dat het stuk te klein uitkwam. Maar dat 
argument lijkt mij zo onwaarschijnlijk, alsof de afmetingen niet op voorhand 
konden genomen worden. Dat er geen financies voorhanden waren lijkt mij meer 
waarschijnlijk. Daar zat Rubens dus met een groot paneel maar geen opdrachtgever 
meer… Wat nu?  

1620. Rond diezelfde tijd was Rubens ook bezig in de nieuwe jezuïetenkerk. In 
het contract afgesloten in 1620 tussen Rubens en de jezuïeten voor het realiseren 
van de negenendertig plafondschilderijen in de zijbeuken stond dat Rubens de vrije 
keuze had om ofwel alle schetsen van de plafonddoeken aan de paters af te geven, 
ofwel nog een retabelschilderij te leveren voor een der zijaltaren. Rubens heeft 
wellicht voor dit laatste geopteerd. Want tot in de 18de eeuw hing er op het altaar 
van de Mariakapel van de St.-Carolus Borromeuskerk een Tenhemelopneming van 
Maria.  

Op stilistische grond blijkt dat dit werk al lang bestond vóór de bouw van de 
Mariakapel en dat het dus mogelijk ontstond omstreeks 1615 en gedurende al die 
jaren in het atelier van Rubens stond vooraleer het in de Mariakapel een vaste 
bestemming kreeg. Frans Baudouin, de grote Rubenskenner, veronderstelt dat het 
wel eens om een te voortvarende uitvoering zou kunnen gaan van één van Rubens’ 
ontwerpen met een identiek onderwerp voor het hoofdaltaar van de Antwerpse 
kathedraal. Gezien de aanslepende moeilijkheden hieromtrent zou Rubens besloten 
hebben dit werk aan de jezuïeten te geven die het konden gebruiken voor hun 
nieuwe Mariakapel.  



 

En als we de afmetingen vergelijken zien we dat er maar een verschil is van 30 
centimeter, zowel in de hoogte als in de breedte. Op bijna vijf meter hoog kan dat 
niet veel betekenen. Het paneel bij de jezuïeten was 458 x 297 cm, het paneel in de 
kathedraal is 490 x 325 cm. 

Het doek dat nu op het Mariaaltaar in de St.-Carolus Borromeuskerk staat is een 
kopie naar Rubens. Het origineel altaarstuk werd in 1776 op last van keizerin 
Maria-Theresia gekocht voor 14.000 florijnen en naar Wenen gevoerd. Het is nu 
nog steeds te bewonderen in het Kunsthistorisches Museum. In het begin van de 
19de eeuw werd het vervangen door De Opdracht van Jezus in de Tempel van Jean 
Joseph Delin, maar op vraag van de parochianen werd in 1925 het origineel van 
Rubens door Adolphe Hoffmann gekopieerd zodat het Maria-altaar weer volledig 
was. 

Links op de voorgrond rollen enkele apostelen de steen voor het graf weg. Eén 
van hen kijkt de toeschouwer recht in de ogen om hem te betrekken bij het 
gebeuren. Vier vrouwen stellen vast dat enkel nog de lijkwade overblijft, gevuld met 
rozen zoals verhaald wordt in de middeleeuwse Legenda Aurea. Rechts kijken de 
overige apostelen met verbazing toe hoe Maria, in de bovenste helft van het 
schilderij, door een schare engeltjes ten hemel wordt opgedragen. Altaar en 
schilderij vormen één groot geheel. Maria wordt in de altaarbekroning opgewacht 
door God de Vader die haar destijds een vergulde kroon aanreikte. De kroon is 
ondertussen verdwenen. 

 

1618. Vijf jaar lang gebeurt er niets. En plots, op 16 februari 1618, wordt er een 
vergadering georganiseerd met de kerkfabriek en het kapittel. Meester Rubens legt 
hen weer eens twee ontwerpen voor, ditmaal voor het volledige altaar, dus niet 
meer alleen voor het altaarstuk, maar voor de volledige constructie. De keuze 
tussen beide ontwerpen wordt overgelaten aan bisschop Malderus die snel een 
beslissing neemt, misschien om de vorige perikelen goed te maken. Geen van beide 
schetsen is bewaard, maar we weten wel dat één van beide uitgevoerd werd. Op 29 
mei 1618, dus amper vier maanden na de voorlegging van de schetsen, wordt er een 
driedimensionaal model uitgevoerd op kleine schaal, door de gebroeders De Nole. 
Robrecht en Jan de Nole waren toen de meest gevierde beeldhouwers in 
Antwerpen en kwamen dus natuurlijk als eersten in aanmerking voor de realisatie 
van het hoofdaltaar ontworpen door Rubens.  

In oktober 1619 komt Joannes del Rio, de deken van het kapittel, op de 
proppen met een voorstel. Hij is op dat moment 64 jaar oud, en voelt zijn einde 
komen. Hij zou heel graag begraven worden aan de noordkant van de kooringang, 
en in ruil is hij bereid zelf het altaarstuk van Rubens te betalen. Eindelijk een 
oplossing in zicht… En, ja, het dubbele voorstel wordt aanvaard en op 12 
november 1619 ondertekenen del Rio en Rubens samen en contract waarin de 



 

schilder belooft het altaarstuk met De tenhemelopneming van Maria te schilderen voor 
de som van 1500 gulden. Het bedrag is geen geschenk maar is ook niet overdreven 
duur. In diezelfde jaren schilderde Rubens twee altaarstukken voor het hoofdaltaar 
van de jezuïeten voor de som van 3000 gulden, dus net het dubbele. Tien dagen 
later verschijnt Del Rio voor de notaris van het kapittel om zijn schenking vast te 
leggen. 

1621. Nu konden de werken van start gaan. Maar neen, het duurde weer twee 
jaar. Op 26 mei 1621 wordt eindelijk een contract getekend met de beeldhouwers 
De Nole waarin stond dat het altaar afgewerkt moest zijn tegen Pasen 1624. Ze 
kregen dus nog geen drie jaar tijd voor het optrekken van dat altaar. Dat lijkt veel, 
maar in de 17de en 18de eeuw zijn er vezel gevallen bekend waarbij drie jaar tijd 
voorzien werd voor een altaar. U moet zich inbeelden dat het marmer moest 
gezocht worden, besteld, vervoerd worden naar het atelier, gebeeldhouwd, en dan 
moest die enorme architecturale constructie naar de uiteindelijke locatie vervoerd 
worden, en ter plaatse opgetrokken worden. Niet mis met de middelen van die tijd. 
In elk geval hebben ze de termijn niet gehaald.  

1624. Met Pasen 1624 waren ze nog bezig met de fundamenten zodat de eerste 
steen pas op 2 mei 1624 gelegd werd terwijl het altaar in feite al af moest zijn. Uit 
de kerkrekeningen blijkt dat de gebroeders De Nole pas in 1632 hun laatste 
betaling kregen. 

1625. Ondertussen had Rubens deze keer geduldig gewacht dat de bestelling 
echt doorging. Hij ging pas aan het schilderen in de zomer van 1625. Zoals voor 
vele reusachtige stukken gebeurde dat ter plaatse. Zo weten we dat de gekleurde 
glasramen die er nu nog staan, tijdens het schilderen verwijderd werden om de 
keuze van de kleuren niet te storen. Gedurende die periode konden ook geen 
diensten in het koor plaatsvinden. Misschien daarom is Rubens snel te werk gegaan, 
gezien in september 1626 de eerste betalingen gebeurden. Voor Rubens was het 
nochtans een zeer moeilijke periode: de pest heerste toen in Antwerpen en het gezin was 
zes maanden lang in een herberg in Laken gaan wonen. In februari 1626 komen ze terug naar 
Antwerpen, te vroeg blijkbaar. Hoe dikwijls zal Rubens daar spijt van hebben. Zijn geliefde 
vrouw Isabella geraakt besmet en sterft op 20 juni. Ze waren zeventien jaar getrouwd. Zij 
werd begraven in het graf van haar ouders in de St.-Michielsabdij. Rubens is zeer 
aangeslagen. In een brief van 15 juli 1626 gericht aan Pierre Dupuy schrijft hij: ‘Ik 
heb in haar een uitnemende levensgezellin verloren … want zij had geen van de fouten eigen aan 
haar geslacht. Zij was één en al goedheid en beminnelijkheid’. Rubens is net bezig aan de 
reusachtige Tenhemelopneming van Maria voor het hoogaltaar van de Antwerpse 
kathedraal. Er wordt gezegd dat hij als eerbetoon voor zijn trouwe echtgenote, haar 
zou portretteren als één van de vrouwen rond het graf van Maria, centraal op het 
paneel en gekeerd naar de toeschouwer. 

Ook de gulle opdrachtgever heeft het schilderij nooit gezien, want deken Joanes 
del Rio had het tijdelijke al met het eeuwige geruild in januari 1624. 



 

BESCHRIJVIN G VAN  HET HOOFDALTAAR 

Hoe het altaar er uitzag weten we exact dankzij een mooie gravure gemaakt 
door Andriaan Lommelin omstreeks 1650.  

Het altaar was echt een totaalconcept dankzij het feit dat Rubens het geheel had 
mogen ontwerpen. Zo had hij het thema dat voorzien was, namelijk een 
‘Tenhemelopneming en Kroning van Maria, kunnen splitsen tussen het 
geschilderde paneel en de gebeeldhouwde nis boven de kroonlijst. Op het paneel 
zien we Maria die door een hele schare engeltjes naar omhoog wordt gedragen. En 
boven de architraaf, in de nis, staat haar Zoon Jezus haar op te wachten met een 
kroon in de rechterhand, klaar om Zijn moeder de kroon aan te reiken. En nog 
hoger, in een halfsegmentboog boven de nis, zien we een bustevoorstelling van 
God de Vader met open armen. Tussen de Vader en de Zoon vliegt de duif van de 
Heilige Geest. Zo stond de hele Heilige Drievuldigheid klaar als ontvangstcomité 
bij de aankomst van Maria in de Hemel. We zien hier dus de overgang van het 
tweedimensionale van de schilderkunst naar het driedimensionale van de 
beeldhouwkunst. Op de beide voluten aan weerszijde van de nis zaten of lagen 
twee grote engelen met de symbolen van de overwinning in de hand: een 
laurierkroon en een palmtak. Helemaal zijdelings waren er nog twee grote 
kandelaars. 

 

VERDERE LOTGEVALLEN  

Het geheel werd ontmanteld in 1798 tijdens de Franse Periode. Het altaarstuk 
was toen al naar het Louvre verhuisd (1794). Wanneer het altaarstuk triomfantelijk 
naar Antwerpen terugkeert is er geen altaar meer om het in te plaatsen.  

1824-1826. Het is Jan Blom die de opdracht krijgt voor een nieuw hoofdaltaar  
in neoclassicistische stijl, een mastodont eerlijk gezegd. Het altaar van de De Nole’s 
was 14,3 meter hoog, 3,3 meter breed en 1,4 meter diep. Maar dit altaar was slechts 
bedoeld voor de kleine ruimte van het koor, tussen kooromgang en koordoksaal. 
Met het verdwijnen van het doksaal moest het altaar van Jan Blom gezien worden 
tot achteraan in de kerk. Vandaar de veel grotere schaal. Her altaar zelf werd 
ontworpen door Jan Blom. Er werd wel gebruik gemaakt van bestaande 
onderdelen: de predella met De Aanroeping van de Bronzen Slang van Willem Ignatius 
Kerrickx, net als de marmeren zuilen werden aangekocht in 1813 van de St.-
Walburgiskerk. De bekroning met de Heilige Drievuldigheid is werk van Jan Frans 
Van Geel. 

 


