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De barokke altaaropluistering in de Zuidelijke Nederlanden 

 

o.b.v. voordrachten van Dr. Valérie Herremans 
 

 

Barokke altaren vormen multimediale kunstwerken: altaarstuk omlijst door (klein)architectuur 

en/of monumentale structuren. 

 

Definitie barokke altaaropluistering 

 

De term retabels wordt vooral gebruikt voor M.E. en renaissancealtaarstukken; later (vanaf de 

barok) spreekt men van “altaaropluistering”.  

Retabel: retro tabulum: artistieke versiering “achter” (boven) de altaartafel. (bv. Mechelen O.-

L.-V.-Over de Dijle, altaar van de Jonge Handboog uit de Kathedraal, nu Sint-Jacob) 

 

Vóór de 1
ste

 Beeldenstorm (1566) kwamen 3 types altaar(retabel) voor: 

- in hout (cf. Antwerpse retabels, b.v. Retie Sint-Jobaltaar) 

- in steen (cf. Brussel Kath.: Maeskapel, het albasten passiealtaar (renaissancestijl, 

Italiaanse invloed (1538) van Jan Money, hofbeeldhouwer van Karel V; eerste stenen 

retabel in onze streken na de bloeitijd van de houten Brabantse retabels)  

 

 

 
 

 

 

 

 

1
ste

 Beeldenstorm: 19/8/1566 

- Voor de protestanten zijn afbeeldingen een vorm van verafgoding.  

2
de

 Beeldenstorm 1581-84: Calvinistische zuivering: georganiseerde kaalslag 

- De katholieken zullen steeds meer de nadruk leggen op de verering van Maria en de 

waarachtige aanwezigheid van Christus in de Eucharistie.  

- Het Concilie van Trente (1545-1563) en de Contrareformatie leidden tot regels i.v.m. 

het kerkinterieur, wat vooral tot uiting komt in de barokke herinrichting van de kerken. 

- Definitieve herinrichting pas na 1585, komt bovendien zeer traag op gang. Eerst 

allerlei mengvormen als overgang naar de triomfantelijke barokke 17
de

 eeuwse 

altaaropluisteringen.  
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Retabel als “Gesamtkunstwerk” 

- Onderzoek naar de meest voorkomende types en de afwijkingen van de “norm” 

- Evolutie (vanaf 1598) van klein-architectuur (3-luiken, al dan niet in portiek, of met 

schilderij, of met sculptuur en/of driehoekig fronton bovenaan bv. O.-L.-V. over de 

Dijle) naar een opengewerkte ruimtelijke constructie, met zuilen achter mekaar 

geplaatst (cf. Sint-Jacob, hoofdaltaar) 

- De explosieve groei komt er pas na 1640 (Vrede van Munster 1648) 

 Retabelproductie (plaatsing?) na de Val van Antwerpen (cijfers zijn indexen en zeer 

 benaderend genoteerd) 
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Context waarin de retabels tot stand komen 

 

Opdrachtgevers: de helft van de opdrachtgevers zijn private personen of gilden (cf. 

Houtappelkapel in Carolus). Dit wordt door hen aangezien als een vorm van caritas. Door het 

kerkgebouw van de nodige luister te voorzien en het mecenaat van kunstwerken die heiligen 

voorstellen, stelde men ook daden van naastenliefde en kon men een beroep doen op de 

voorspraak van deze heiligen waardoor de wachttijd in het vagevuur kon bekort worden). 

M.a.w. de heilsverwachting als drijfveer.  

 

Personalisering van de opdrachtgevers: sinds het Concilie van Trente mochten beelden van 

de opdrachtgevers niet langer op de altaarstukken voorkomen. Dit gebeurde dan ook zelden. 

Maar de regel werd vaak omzeild (Cf. Ambrosius Capello, de financier van het altaar in de 

Sint-Pauluskerk, liet een afbeelding van de H.-Ambrosius aanbrengen op het altaar waarvan 

het gelaat een nogal opvallende gelijkenis vertoont met het zijne). 

 

De toeschouwer en de devotiepraktijk: door o.m. toegeschreven mirakelen aan sommige 

beelden wordt de devotiepraktijk van de toeschouwer-gelovige belangrijk voor de betekenis 

van het beeld. Zo zal het vaak van het altaar gehaald worden om bv. meegedragen te worden 

in processies.  

 

De specifieke functie van het altaar draagt bij tot de opluistering. Zo zal er bij een 

Venerabelaltaar een tabernakel ingewerkt worden.  

- Vaak wordt een reliekruimte voorzien met relieken van de altaarheilige (cf. Sint-

Salvatorkerk Brugge, Sint-Gummarus in Lier).  
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De iconografie van het altaar draagt ook het kenmerk van de gebruiker:  

- Cf. altaar van de Speellieden in Sint-Jacob met zowel de muziekinstrumenten als het 

schild van de Familie Van de Werve  

 
 

 

De kostprijs van de altaren: functie van de draagkracht van de financiers 

Prijzen vooral sterk beïnvloed door de gebruikte materialen:  

- goedkoopst: houten altaren (ordegrootte: minder dan 1 000 tot 2 000 gulden) 

- stenen altaren(1000-5000 gulden) 

- monumentale stenen/marmermeren altaren (4500-10 000 met uitschieters tot 20 000 

gulden zoals het altaar in de kathedraal) 

De doorsnee-kostprijs van 4500 gulden kwam ongeveer overeen met de prijs van een huis. 

De geschilderde altaarstukken maakten slechts één tiende van de kostprijs uit van het 

monumentale altaar (ook zo voor het altaar in de kathedraal, 1500 gulden voor het schilderij 

van Rubens, 16 5000 voor het monument) 

 

Kerkelijke decreten  

Vóór het Concilie van Trente werd de Eucharistie vaak bewaard in een Sacramentstoren 

(gotische en renaissance); na Trente wordt de Eucharistie verplicht bewaard in tabernakels op 

het hoofdaltaar (met uitzondering voor koordienstaltaren zoals in kathedrale kerken of 

kloosterkerken waar een apart altaar voorzien wordt, het Venerabelaltaar. Bedoeling was de 

koordiensten niet te storen). 

 

De kunstenaars behoorden tot verschillende gilden, met verschillende regelgevingen, die 

hiervoor moesten samenwerken, o.m. 

- de schilders: het Sint-Lucasgilde  

- de schrijnwerkers: het Sint-Jansambacht  

- de Vier Gekroonden: metselaarsambacht (de vier gekroonden zijn 4 heiligen uit de 

Legenda Aurea: Severus, Severinus, Carpophorus en Victorius. Zij waren 

beeldhouwers en weigerden het beeld van Aesculapius te maken waarvan de keizer 

hen een voorbeeld toonde. Zij werden veroordeeld tot de geseling met loden bollen. 

Nadien werden ze in loden kisten gelegd en in de Tiber geworpen.  

 

Genres en types:  

- Basistype: portiek met gebroken fronton en variërend centraal motief 

o Subvorm 1: centraal motief is een nis 

o Subvorm 2: centraal motief is een cartouche (zgn. “Rubenstype” omdat dit 

gebruikt is op het enige altaar dat met zekerheid aan Rubens toegeschreven is 

(welk???) 

o Subvorm 3: centraal motief is een beeld op piëdestal 

- Afwijkende types:  

o Met rondboog (bv. Houtappelkapel) 
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-  
 

o met 3-ledige portiek 

o met architectonische omlijsting 

o zonder portiek (Scherpenheuvel, zijaltaar) 

o portaal met verdieping (superpositie): Leuven Sint-Pieterskerk, altaar van 

Fayd’herbe, vernietigd in WO1. 

o tabernakelretabel (in cirkelvorm of 6-hoekig). Dit refereert naar de H. Grafkerk 

in Jeruzalem. Cf. Abdijkerk Averbode.  

 

Stijl – formele kenmerken 

1. Ca. 1617-1640: Rubens: uit Kapellekerk, nu Sint-Joost-ten-Node: post-

Michelangelesk (Maniërisme): “grandissimo splendore et Ornamento” 

(frontondoorbreking, zuilenstapeling, plastisch karakter) 

2. 1640-1650: consolidatie op de elementen aangegeven door Rubens. “Ornamento 

capricioso”. Invloed van Bernini.  

3. 1676-1678: nisaltaren: weg van het strakke. Cf. Kapel van O.-L.-V. Lof in kathedraal 

(nu verdwenen met devotiebeeld). De belangrijkste vertegenwoordigers waren: 

Verbrugghen, Quellinus en Scheemaekers. Bv. O.-L-.V. Kapel in Duffel  

 

Inhoud: iconografische typologie  

1. Basistype: in het teken van een heiligenverering 

a. Geschilderde voorstelling in het centrum van het altaar: illustratie van 

“waarom hij heilig is” en dus wat de gelovige moet navolgen (“instructio”) 

b. De gebeeldhouwde versie bovenaan: de altaarpatroon (“devotio”) 

c. Links en rechts bovenaan engelenbeelden die een illustratie zijn van wat men 

de patroonheilige verschuldigd is: de verering. (“exemplum devotionis”). Cf. 

Sint Niklaaskerk in Gent.  

2. Eucharistische types: sacramentsaltaren 

a. Geschilderde voorstelling van eucharistische thema’s op het altaarstuk 

b. Gebeeldhouwde Christus als “Salvator Mundi” of  als “Pastor Bonus” met God 

de Vader en de H. Geest 

c. Links en rechts bovenaan engelen in aanbidding 

d. Grote beelden links en rechts naast het altaarstuk van Petrus en Paulus als 

duces in militia Christi.(de belangrijkste geloofverkondigers) 

e. In de loop van de geschiedenis van de kerkinrichting heeft het sacrarium 

verschillende onderkomens gekregen zoals het hangtabernakel, het 

muurtabernakel of de sacramentstoren. Pas vanaf de 16
de

 eeuw raakt de 

bewaring op het altaar meer verspreid. Na de contrareformatorische 

kerkhervorming geeft men aan deze situering zelfs de voorkeur. Deze 

verandering moet gezien worden in het licht van het dogma van de 

Waarachtige Aanwezigheid dat in de Roomse geloofsleer een centrale plaats 
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inneemt. In tegenstelling tot de hervormden geloven katholieken dat Christus 

waarachtig aanwezig is in het H. Sacrament. Om dit te beklemtonen schrijft de 

kerk voor dat de Eucharistische Reserve op de meest waardige plaats van de 

kerk moet bewaard worden. En dit is zonder twijfel het altaar. 
(V. Herremans, http://www.vlaamsekunstcollectie.be/nl/de_expositienis_en_het_tabernakel.aspx) 

3. Mariale types (cf. oorspronkelijke hoofdaltaar in de Kathedraal) 

a. Geschilderde Maria-ten-Hemelopneming   

b. Christus met kroon en God de Vader en de H. Geest 

c. Links en rechts bovenaan engelen in aanbidding 

 

 

 

Het Altaar van de voormalige Sint-Michielsabdij (nu in Zundert, Ned.) met De 

Aanbidding der Koningen, P.P. Rubens, 1624 (KMSKA) 

 

- Het altaarstuk van het hoofdaltaar van de Sint-Michielsabdijkerk in Antwerpen wordt 

in 1624 besteld door de Norbertijner abt Math. Irsselius. Kostprijs 1500 gulden 

- Op de pijlers was een beeld van de Abt aangebracht (nu in Kopenhagen).  

 

- Reconstructie van het altaar:  

o De altaaromlijsting zelf bevindt zich in de Sint Trudokerk van Zundert. De 

oorspronkelijk vorm is behouden, maar nu met een ander schilderij.  

o Sinds 1927 is het altaar ontmanteld: de beelden worden afzonderlijk opgesteld 

in de kerk.  

o Driehoekig fronton, waarop drie sculpturen, levensgroot in albast: H. Maagd 

met Kind; Sint-Michiel (patroonheilige) en Sint-Norbertus (stichter Sint-

Michielsabdij). Het is uitzonderlijk dat de patroonheilige niet in de top staat; er 

staan ook geen engelen aan weerszij die de heiligen vereren. Het ontwerp van 

Rubens is echter rechtstreeks ontleend aan de Italiaanse villa- en 

tempelbekroningen (Acroter: 3 figuren op driehoekig fronton in de oudheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o De auteur van de 3 frontonbeelden is niet gekend. Sommige bronnen spreken 

van Hans van Mildert, vriend van Rubens, die ook intens met hem 

samenwerkte. Het ontwerp is duidelijk van Rubens zelf. Er zijn schetsen van 

hem bewaard die identiek zijn met de beelden zelf.  

 

http://www.vlaamsekunstcollectie.be/nl/de_expositienis_en_het_tabernakel.aspx
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o Tabernakel (zie rechts) geplaatst los van het 

altaar. Maar oorspronkelijk was het aan de 

achterzijde van het altaarretabel.  

o Het altaarstuk zelf moest in verband staan 

met de Eucharistie: de Aanbidding van de 

Koningen kan ook in die context geplaatst 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Norbertus                                   engel        engel met bloemenkorf  

 

 

Algemeen 

- onderdelen worden in de verschillende ateliers gemaakt én afgewerkt; vervoerd (per 

schip, per wagen) naar de kerk. In de kerk wordt een tijdelijk atelier ingericht om het 

altaar samen te stellen. De delen worden samengevoegd met mortelspecie.  

- De invloed van Rubens op de retabelbouwkunst is niet te onderschatten. Rubens was 

zelfs toonzettend. (Cf. Sint-Joost, Kapellekerk)   

- De kostprijs van het marmer was sterk afhankelijk van de herkomst. Het duurst was 

het Italiaans marmer (wit) zowel omwille van de kwaliteit als het vervoer en de eraan 

verbonden risico’s. Uit de streek van Namen kwam ook zwart en gekleurd marmer.  

 

 

 

 

 

 

 



 
De barokke altaaropluistering in de Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw. 

7 

Enkele tips voor een goed barokke gevoel: 

 
- Wil je originele altaren uit de 17e eeuw zien, dan moet je niet in de Kathedraal zijn maar in 

kerken als Sint-Jacob, Sint-Andries, Sint-Paulus en St.-Carolus-Borromeus.  

- Wil je de evolutie van de barokke altaarkunst  eens onder loep nemen, is er in Antwerpen 

slechts één adres: Sint-Jacob. Altaren die weinig geleden hebben sinds hun ontstaan vanaf de 

renaissancealtaar van de houtzagers (1606) met zijn zeer bijzonder scharniersysteem,  

tot het laatbarokke sublieme hoofdaltaar (1685) met zijn opengewerkte louter 

gebeeldhouwde structuur (Artus Quellinus de Jonge en Willem Kerrickx)  

 

 

 

 

 

 

 

- Wil je de mooiste salomonische altaarzuilen zien moet je in Sint-Paulus (altaar van het Heilig 

Sacrament, zie foto) en Sint-Jacob (o.a. Venerabelaltaar) zijn.  

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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- wil je een prachtig mariaal iconografisch programma zien, moet je o.m. in de Kathedraal zijn 

(altaar van O.-L.-Vrouw Lof), weliswaar een 19de- eeuwse opstelling, maar de originele 

elementen zijn uitzonderlijk van kwaliteit.    

 
 

- Wil je jezuïetenbarok op zijn aanschouwelijkst zien, een verrassendste theatershow op het 

altaar, dan moet je in St.-Carolus-Borromeus zijn, met aswoensdag en op paaszaterdag. Dan 

worden de schilderijen gewisseld, en dat zorgt voor animo op het altaar @@@@ in de kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

- Wil je genieten van de enige overgebleven altaartuintjes in Antwerpen en van fijngesneden 

altaren, met originele salomonische zuilen én fruitkorven, én een heerlijk zicht op een van de 
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mooiste gesculpteerde barokke altaren, dan moet je even gaan zitten in de middenbeuk van 

Sint-Andries ter hoogte van de preekstoel en liefst nog in de latere namiddag wanneer de 

volle zon aan de zuidwestkant binnenvalt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De barokke pracht van de Antwerpse kerken, dat is pas genieten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst Jan Vanes 

Foto’s p. 1-6: copyright Valérie Herremans 

Foto’s p. 7
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