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HET SINT-JOBSRETABEL VAN SCHOONBROEK (RETIE) : 
EEN STATUS QUAESTIONIS

Jaak JANSEN*

Het Sint-Jobsretabel van Schoonbroek (afb. 1 en 2) heeft 
tot hiertoe een eerder verborgen bestaan geleid. Mogelijk 
zijn de afgezonderde ligging en de beperkte middelen van 
de parochie daar de oorzaak van1. Toch blijft het merk-
waardig dat dit gehucht van Retie zo’n bijzonder kunst-
werk herbergt. Sommige onderzoekers geloofden zelfs 
niet dat het retabel tot het patrimonium van de parochie 
kon behoren ; het moest van elders komen, van Nederland 
bijvoorbeeld. Er waren ook veel onduidelijkheden en 
tegenstrijdigheden over herkomst, datering, iconografi sche 
identifi catie, oorspronkelijk uitzicht en vroegere restau-
raties. De tentoonstelling over Antwerpse retabels in de 
kathedraal van de metropool bracht hierin verandering2. 
Het retabel zou gedurende enkele maanden een onder-
deel zijn van een succesvolle expositie die op haar beurt 
deel uitmaakte van de manifestaties die in 1993 werden 
georganiseerd om Antwerpen als culturele hoofdstad van 
Europa te profi leren. Naar aanleiding van deze gebeurte-
nis werden verschillende onderzoeken uitgevoerd die een 
nieuw licht zouden werpen op het meesterwerk. We zet-
ten de verschillende gegevens nog eens op een rij met de 
bedoeling om een nieuwe status quaestionis te scheppen 
die tot een verbeterde interpretatie van het retabel en zijn 
iconografi e moet leiden.

Literatuuroverzicht

In 1886 beschouwde Reussens het retabel nog als 
een banaal werk3. Zijn tijdgenoot Theodorus Ignatius 
Welvaarts was in 1881 meer lovend en noemde het 
retabel een allermerkwaardigst meesterstuk dat volgens 
deskundigen in de vijftiende eeuw zou zijn vervaar-
digd4. Volgens deze laatste auteur zou er reeds in 1476 te 
Schoonbroek een kapel van Sint-Job hebben bestaan en 
veertig jaar vroeger werd er een benefi cie toegekend aan 
“Sint Jobs tot Sconebruc”. Dit alles wijst op een stevige 
traditie in de verering. Welvaarts was de eerste auteur die 
een beschrijving gaf van het kunstwerk. Hij bleef vooral 
stilstaan bij de iconografi sche identifi catie van de tafe-

* Ere-departementshoofd van het departement Documentatie van het Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium.

1 Enkele malen werd er door de plaatselijke overheid aandacht voor gevraagd, maar dit 
bleef beperkt. In 1978 werd een gestencilde cataloog uitgegeven die het vermelden 
waard is : Schoonbroek en St. Job – Vroeger en nu, 1978. Het klasseringsbesluit 
dateert van 19 december 1980.

2 Antwerpse retabels 15de-16de eeuw (tent. cat., Antwerpen, Kathedraal, 
26 mei-3 okt. 1993), deel 1. Catalogus en deel 2. Essays, o.l.v. Hans NIEUWDORP. het 
retabel van Schoonbroek fi gureerde op de tentoonstellingsaffi che. Beschrijving van 
het retabel zie deel 1, p. 118-125 (nr. 16), door J. Jansen, C. Perier-D’Ieteren en 
M. Serck-Dewaide.

3 J. REUSSENS, Elément d’archéologie chrétienne, Leuven, deel 2, 1886, p. 229 : 
A l’église de Schoonbroek sous Vieux-Thurnhout on voit un retable peint, doré et 
muni de volets, représentant l’histoire du saint homme Job, titulaire de l’église : 
c‘est un œuvre médiocre.

4 T.I. WELVAARTS, Geschiedenis van Corsendonk, deel 2, Turnhout, 1881, p. 76-80.

relen. Hierbij beperkte hij zich tot de hoofdscènes van 
zijluiken, retabelbak en predella ; de neventaferelen in 
de bak werden niet beschreven. Terloops vermeldde hij 
ook enkele stijlkenmerken van het retabel dat “in ogivale 
stijl” was gemaakt ; het werd “met eene verwonderlijke 
fi jnheid en zuivere uitvoering uit hout vervaardigd zoodat 
deze beeldhouwkunst de oogen van deskundigen aan zich 
vasthecht en als betovert”. Volgens deze auteur was noch 
de retabelmaker, noch de productieplaats gekend. Hij gaf 
ook de mening van de Turnhoutse oudheidkundige Walter 
Frans Van Genechten die beweerde dat het retabel her-
komstig was uit Noord-Brabant en werd overgebracht in 
de tijd van de Beeldenstorm. Anderen zouden de mening 
zijn toegedaan dat het kunstwerk uit Schijndel (Noord-
Brabant) zou komen. Welvaarts onderzocht de archieven 
van Corsendonk en van Schoonbroek, maar vond nergens 
een document dat deze beweringen kon staven. Het feest 
van de H. Man Job viel op 10 mei en de heilige werd 
aanroepen om gespaard te blijven of verlost te worden 
van het koningszeer (markoenkwaal) of andere ziekten, 
aldus deze auteur. 

Henry Rousseau gaf in 1891 een gedetailleerde 
beschrijving van de beeldengroepen van het retabel5. Hij 
dateerde het retabel aan het einde van de vijftiende of in 
het begin van de zestiende eeuw en zag gelijkenissen met 
het Passieretabel van Oplinter. Op de vraag naar archi-
valische gegevens ter plaatse was er geen afdoend ant-
woord gekomen van de pastoor. Een hardnekkig gerucht 
dat plaatselijk rondging luidde dat het retabel herkomstig 
was uit het seminarie van ’s-Hertogenbosch, vanwaar het 
tijdens de godsdiensttroebelen zou zijn overgebracht. Het 
beeldhouwwerk was volgens Rousseau aanvaardbaar in 
kwaliteit verminderd ; het werd degelijk gerestaureerd 
door twee Belgische kunstenaars in 1864-1865. Enkele 
fi guren werden volledig hermaakt. 

Wanneer Fernand Donnet en Frans Van Leemputten 
op 31 juli 1902 de Sint-Jobskerk van Schoonbroek bezoch-
ten in functie van hun inventarisatie-opdracht, notuleerden 
ze de aanwezigheid van het retabel maar vermeldden noch 
een datering, noch een productiecentrum. Wel gaven ze 

5 H. ROUSSEAU, Notes pour servir à l’histoire de la sculpture en Belgique. Les retables, 
in Bulletin des Commissions Royales d’ Art et d’ Archéologie, 30, Brussel, 1891, 
p. 148-155.
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aan dat het retabel in 1863 werd hersteld door Peeters-
Divoort, van Turnhout. De dubbele luiken van het retabel 
waren, volgens deze auteurs, langs twee kanten beschil-
derd ; het was duidelijk dat ze vaak waren hersteld. De 
predella bestond uit drie taferelen waarvan de luiken zich 
te Brecht bevonden6. Nader onderzoek leert ons dat er in de 
Sint-Michielskerk te Brecht een neogotisch Passieretabel 
aanwezig is met zijluiken die uit de late middeleeuwen 
stammen. De zijluiken stellen echter taferelen voor uit 
het leven van de H. Gregorius van Cappadocië ; ze wor-
den toegeschreven aan Goswin Van der Weyden en zijn 
omstreeks 1490 te dateren. De bewering dat de zijluiken 

6 F. DONNET en F. VAN LEEMPUTTEN, Kerk van Sint-Job, te Schoonbroek, in Inventaris 
der kunstvoorwerpen in de openbare gestichten bewaard. Provincie Antwerpen, 2, 
1902, p. 10-12, buitentekstplaat tegenover p. 12.

van Brecht en de predella van Schoonbroek bij elkaar 
horen is volledig uit de lucht gegrepen vermits de icono-
grafi e totaal verschillend is en het retabel van Schoonbroek 
als een oorspronkelijk ensemble moet gezien worden. Ook 
afmetingen en vorm passen niet bij elkaar. 

Joseph de Borchgrave d’ Altena bleef in 1958 bij 
algemene opmerkingen ; hij beschouwde het als een 
Antwerps retabel en vermeldde geen datering in zijn stu-
die7. Hij gaf de raad het verhaal van de Man Job nog eens 
aandachtig te lezen. Verder meende hij verwantschappen 
te zien met de retabels van Ricey Bas, Enghien en Renlies.

7 J. DE BORCHGRAVE D’ALTENA, Notes pour servir à l’étude des retables anversois, 
in Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 4, 30, Brussel, 
1958, p. 30.

Afb. 1 Sint-Jobsretabel in geopende toestand, ca. 1550, Schoonbroek, Sint-Jobskerk. © KIK-IRPA, Brussel, X051172.
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Jozef van Herck8 maakte in 1965 een uitvoerige 
studie over het retabel van Schoonbroek. Hij ging uit-
gebreid in op de materiële beschrijving, de iconografi e, 
de mogelijke achtergronden, het productiecentrum en 
de datering. Het ging volgens hem om een retabel dat in 
Antwerpen was gesneden en dateerde van omstreeks 1530. 
De pedigree van het kunstwerk bleef weinig bestudeerd, 
wat bijzonder spijtig is. Het was belangrijk om het ontstaan 
van dit monumentale kunstwerk te situeren en een beter 
inzicht te bekomen in zijn voorgeschiedenis. Kennis van 
de opdrachtgevers geeft immers de mogelijkheid om te 
begrijpen hoe het kunstwerk tot stand kwam en kan ook 
informatie opleveren over de bestellers, beheerders en 

8 J. VAN HERCK, Het retabel van Sint-Job te Schoonbroek, in Noordgouw, 5, 1965, 
p. 89-108.

bestemmelingen van het kunstwerk. Van 
Herck wijdde zijn studie voornamelijk aan 
een doorgevoerde iconografi sche identifi -
catie van de verschillende onderdelen, al 
moeten in dit verband ook enkele onnauw-
keurigheden worden rechtgezet.

Schoonbroek, gehucht 
met een verleden

De huidige situatie van het gehucht 
Schoonbroek (Schoonenbroeck 1186, 
Sconebruc 1436, Scoenbrouck 1445) 
laat niet vermoeden dat het een belang-
rijk verleden heeft gekend. Kanunnik 
Jozefus Evermodus Jansen9 en Edward 
Sneyers10 maakten reeds een korte histo-
rische schets van het gehucht. Vanaf de 
oudste tijden was de geschiedenis van 
Schoonbroek verbonden met die van 
de Sint-Martinusparochie van Retie en 
met die van de abdij van Tongerlo die 
de parochie bediende. Reeds voor 1164 
werd Schoonbroek vermeld onder de 
schenkingen die de abdij ten deel vielen. 
Godfried III, hertog van Brabant, keurde 
toen de overdrachten goed van verschei-
dene allodiale goederen aan de abdij van 
Tongerlo met als opdrachtgever Conrad 
de Rijsenkehem11. In 1221 kreeg de abdij 
van Tongerlo van Hendrik I, hertog van 
Lotharingen, het volledige gezag over 
de regeling van de belastingheffi ngen te 
Tongerlo, Schoonbroek, Werbeek (Retie) 
en Lichtaart12. In 1264 werden de tien-
den en het recht van de kerkbegeving 
van de Sint-Martinuskerk te Retie toe-
gewezen aan de abdij van Tongerlo door 
deken Willem en door het kapittel van 
Sint-Martinus te Luik. Het verdrag werd 
bekrachtigd door aartsdiaken Engelbert 
de Ysenbruch. Sommige betwistingen 
met de heer van Duffel in verband met de 

tienden en de begevingsrechten werden later opgelost13. 
Vanaf 1264 maakte Schoonbroek deel uit van de Sint-
Martinusparochie van Retie ; de eerst vermelde witheer 
van Tongerlo die te Retie de diensten waarnam heette 
Petrus14.

In 1395 werd de priorij van Corsendonk gesticht 
op grond die door Maria van Brabant-Gelre, vrouwe van 
Turnhout, werd ter beschikking gesteld. Twaalf reguliere 
kanunniken gingen er zich vestigen ; ze volgden de regel 

9 J.E. JANSEN, Turnhout in het verleden en het heden, deel 1, Brussel, 1978, p. 113.
10 E. SNEYERS, Bijdrage tot de geschiedenis van Retie, 1948, heruitgave 1972, p. 73 

en 194.
11 H. LAMY, L’ Abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu’ en 1263, Leuven-Parijs, 

1914, p. 373.
12 Ibidem, p. 390.
13 W. VAN SPILBEECK, De Abdij van Tongerloo, Lier-Geel, 1888, p. 117.
14 SNEYERS [n. 10], p. 185.

Afb. 2 Sint-Jobsretabel in gesloten toestand. © KIK-IRPA, Brussel, X051173. 
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van Sint-Augustinus. Corsendonk maakte deel uit van het 
kapittel van Groenendaal (1402) en Windesheim (1412). 
Omstreeks 1540 telde de priorij dertig kloosterlingen15.

In 1436 was er voor de eerste maal sprake van een 
benefi cie van Sint-Job te “Sconebruc” ; het archiefstuk 
werd gezegeld door de schepenbank van Eersel16. Veertig 
jaren later, in 1476, werd er een kapel opgericht onder toe-
zicht van de pastoor van de Sint-Martinusparochie te Retie 
en met toelating van Johannes van Horne, prins-bisschop 
van Luik, waaronder de streek ressorteerde17. We mogen 
veronderstellen dat de bouw van de kapel was ingeplant 
in een omgeving waar zich een zekere concentratie van 
bewoning bevond. Een tendens naar nog meer zelfstandig-
heid en groei zou verdergezet worden toen in de zestiende 
eeuw een eigen juridische structuur werd opgericht voor 
de omgeving waartoe Schoonbroek behoorde, onder de 
benaming “Jurisdictie van Schoonbroeck ende Geunieerde 
gebueren”18. Dit eigen gerecht werd voorgezeten door de 
schout van Arendonk. Deze Unie ging niet alleen bepaalde 
verordeningen uitvaardigen maar ook sloot ze overeen-
komsten af, zoals de Unie van Schoonbroek en Turnhout 
waarbij tussen de twee gemeenschappen wederzijdse 
afspraken werden gemaakt van fi nanciële of tactische aard.

In 1524 was de benefi cie van de kapel van Sint-Job 
in het bezit van de clericus Gerardus Tsgrooten ; hij gaf 

15 H. DE KOK, Corsendonk te Oud-Turnhout (voor 1858 Turnhout), in Korsendonk en 
de moderne devotie (tent. cat.), E. PERSOONS, H. DE KOK en E. GEMMEKE, Turnhout, 
1984, p. 53-60. 

16 WELVAARTS [n. 4], p. 68-69 ; JANSEN [n. 9], p. 113.
17 Ibidem, p. 68 ; VAN SPILBEECK [n. 13], 1888, p. 118 ; JANSEN [n. 9], p. 113.
18 P.J. HEUVELMANS, Lotgevallen van eenen Turnhoutschen jager, in de XVIde eeuw, 

Turnhout,1843, heruitgave 1998, p. 88-89, n. 1.

ze door aan Jan van Gestel, die er driemaal per week de 
mis moest lezen19. 

Vanaf 1554 namen de augustijner monniken van 
de priorij van Corsendonk er de diensten waar20. Petrus 
Mertens was de eerste monnik die als dusdanig werd ver-
meld ; hij had reeds acht jaren lang diensten verricht in de 
kapel. Hij kreeg voor de benefi cie met drie gelezen missen 
een tegemoetkoming van elf mudden21 rogge. Tijdens de 
Beeldenstorm werd de priorij zwaar geteisterd ; de kanun-
niken verlieten het klooster in 1578 en keerden slechts 
terug in 1610. Tot in 1803 bleven de kanunniken van 
Corsendonk de kapel van Sint-Job bedienen onder toezicht 
van de pastoor van Retie ; deze laatste las er eenmaal per 
jaar de mis, vermoedelijk op de feestdag van Sint-Job22. 
De namen van de pastoors te Schoonbroek werden gepu-
bliceerd door Welvaarts23. De stoffelijke belangen van 
de kapel werden behartigd door de kapelmeesters onder 
toezicht van de pastoor van de Sint-Martinusparochie te 
Retie ; de geestelijke belangen werden vanaf het midden 
van de zestiende eeuw waargenomen door de kanunniken 
van Corsendonk.

In het midden van de zestiende eeuw gebeurden er 
enkele merkwaardige feiten die in relatie kunnen worden 
gebracht met het retabel. Het eerste feit was ongetwijfeld 
de overname van de zielzorg in de Sint-Jobkapel door de 

19 SNEYERS [n. 10], p. 194.
20 WELVAARTS [n. 4], p. 69.
21 Een ‘mud’ is een oude inhoudsmaat die vooral werd gebruikt voor graan.
22 WELVAARTS [n. 4], p. 69.
23 De namen van de pastoors werden ook door Welvaarts gepubliceerd : Ibidem, 

p. 68-73.

Afb. 3 Voorstelling 20. © KIK-IRPA, Brussel,X051190.
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Afb. 4 Restauratieschema, Naar Antwerpse retabels 15de-16de eeuw. 
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augustijnen. Daarbij kwam nog de niet afl atende reeks epi-
demieën die het land troffen en waarbij om de twintig jaar 
een nieuwe golf van ellende de bevolking teisterde24. Ten 
gevolge hiervan bouwden de augustijnen van Corsendonk 
een ziekenhuis in 1536-1548 ; onder het zeventiende pri-
oraat van Stephanus van Berchem (1537-1548) werd er 
in de priorij een “infi rmarium” opgericht. Mogelijk zag 
de prior in de aanwezigheid van de Sint-Jobkapel met 
zijn bijzondere patroon een andere mogelijkheid om de 
ellende te lenigen en de devotie tot de pestheilige te sti-
muleren. Deze prior kwam uit een belangrijke adellijke 
Antwerpse familie. Hij werd samen met zijn broer, de 
Antwerpse schepen Cornelius, te Corsendonk onder één 
grafsteen begraven25. Is het vermetel om te veronderstellen 
dat Stephanus van Berchem de opdrachtgever is van het 
Sint-Jobsretabel dat hij in zijn geboortestad bestelde ? Was 
het retabel misschien het gedroomde onderpand om de 
bediening van de kapel voor te behouden aan de priorij ? 

In 1578 vaardigde de jurisdictie van Schoonbroek 
een ordonnantie uit waarin naast een aantal verordeningen 
over landgebruik en veebeheer ook verscheidene punten 
waren opgenomen die verwezen naar initiatieven aan-
gaande de pestbestrijding26 : 

“Item ingeval dat geviel datter yemant storve in 
eenige huysingen van de peste dat de gene die in 
den huyse woonen sullen blyven den tyt van dry 

24 Zie J.A.M. VAN EIJCK, Pestbestrijding in de 16de en 17de eeuw, in H. DE KOK en 
H. COPPENS (red.), Van zotten, kwakzalvers, chirurgijns, vroedvrouwen… Medische 
zorg in de Kempen voor de medicalisering, in Centrum voor de studie van land en 
volk van de Kempen, 5, Turnhout, 1994, p. 53-62.

25 F. PRIMS, Onze-Lieve-Vrouw-Priorij te Corsendonk (Campinia Sacra, 7), Antwerpen, 
1947, p. 156.

26 HEUVELMANS [n. 18], p. 91-92.

weken binnen der sterfhuyse oft op syn erve daer 
aen gelegen.
Item soo verre offer yemant wt eenen sterfhuyse gaet 
in een hutte oft elders dat die sal blyven alleen wten 
lieden den tyt van thien dagen al en isser nyemant 
gestorven maer soo verre alst in twyfel van pest is, 
alsoo verre als men yemant bevint t sy schrobbers 
oft yemant anders die contrarie doet sal men mogen 
arm en de been onstucken smyten ende daer en boven 
gecorrigeert te worden na inhout des keurboeckx van 
Turnhout.

Item dat een yegelyck syn honden verckens 
catten ende andere beesten beware ende binde oft 
vasthouden sal dat se in geen sterhuysen en gaen 
daer prykel van peste is. Die ter contrarie doet sal 
verbeuren alsoo menichmael alst gebeurt nae dat in 
der capellen geseyt sal wesen V .stuyvers.”
Deze maatregelen en verordeningen zijn ongetwij-

feld te plaatsen in het kader van de talrijke pestepidemieën 
die de Lage Landen troffen in de zestiende eeuw. Vanuit 
de kerkelijke en burgerlijke structuren zocht men ook een 
uitweg om aan de schrik te ontkomen of de wanhoop te 
milderen. De stimulatie van de devotie tot de pestheilige 
Sint-Job was hierop een gepast antwoord, mede dankzij 
de aanschouwelijkheid van het verhaal van de Man Job. 
Een bedevaarttraditie werd verder opgebouwd.

De kapel van Sint-Job bleef te Schoonbroek bestaan 
tot in het midden van de negentiende eeuw. Ze werd ver-
groot in 1565 en in 1571 werd er een preekstoel geplaatst27. 
De laatste augustijn die de kapel bediende was Johannes 
Gerardus Molenberghs. Hij was “vicarius residens” te 

27 WELVAARTS [n. 4], p. 69-70.
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Afb. 5 Schema van het retabel met nummering van de verschillende voorstellingen
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Schoonbroek van 1802 tot 183628. In 1803 werd de kapel 
erkend als annex of bijkerk van Sint-Pieters te Turnhout. 
In 1836 werden de augustijnen vervangen door reguliere 
priesters29. De benoeming tot onafhankelijke parochie 
derde klas volgde op 11 juli 1842. Kort daarop werd 
begonnen met de opbouw van de huidige neogotische kerk, 
naar de plannen van architect Eugène Gife. Het schip werd 
gebouwd in 1851, het koor en de dwarsbeuk in 1861, de 
toren in 1875.

Burgerlijk stond Schoonbroek van oudsher, samen 
met Werbeek en Hodonk, onder het toezicht van de pre-
laat van Tongerlo. In naam van de prelaat oefenden ter 
plaatse verscheidene generaties van drossaards of baljuws, 
het gezag en het bestuur uit. In 1858 kwam Schoonbroek 
onder de gemeente Oud-Turnhout. In 1977 werd deze fusie 
ongedaan gemaakt en kwam Schoonbroek terug bij Retie. 

Restauratie van het retabel 
door Hendrik Peeters-Divoort 
en Charles Volders in 1863-1866

Vanaf 1863 zijn in het Bulletin van de Koninklijke 
Commissie voor Kunst en Archeologie de verslagen te 
volgen van de besprekingen die er werden gevoerd in func-
tie van de restauratie van het retabel van Schoonbroek30. 
In de zitting van september 1863 werd geoordeeld dat een 
raming van de onkosten op 2695 frank geenszins overdre-
ven was. De Commissie gaf goedkeuring aan twee kun-
stenaars om de restauratiewerken uit te voeren. De namen 
werden niet vermeld. De Commissie maakte echter een 
voorzichtig voorbehoud en wilde een delegatie ter plaatse 
sturen ter controle van een eerste compartiment dat reeds 
zou gerestaureerd zijn. In het proces-verbaal van de verga-
dering van december 1863 meldt de heer Jules Dugniolle, 
secretaris van de Koninklijke Commissie, dat de noodza-
kelijke fondsen bij elkaar gebracht werden. Het college 
van de commissie wilde aan de heer Van Genechten, cor-
responderend lid, kenbaar maken dat niets nog in de weg 
stond om de werken ten uitvoering te laten brengen. Het 
college herinnerde eraan dat men het eerste compartiment 
nog wilde examineren zodra de restauratie ervan beëin-
digd was. 

Op de jaarvergadering van 15 januari 1864 werd 
tijdens de openbare zitting het project van restauratie 
toegewezen aan Hendrik Peeters-Divoort, van Turnhout. 
De kwaliteit van het retabel werd hoog aangeslagen : “le 
mérite de cette œuvre d’art a été apprécié”. In het verslag 
van de zitting van november 1864 werd vermeld dat de 
afgevaardigden van de Commissie een bezoek hadden 
gebracht aan de kerk van Schoonbroek om er de restau-
ratiewerken aan het retabel te beoordelen. De afgevaar-
digden verklaarden dat de twee kunstenaars die met de 

28 Ibidem, p. 73
29 JANSEN [n. 9], p. 11, 35, 36, 76 en 201 ; zie ook Schoonbroek en St. Job [n. 1].
30 Auteur onbekend, Commission Royale des Monuments, Résumé des procès-verbaux 

des séances du mois de septembre, in Bulletin des Commissions Royales d’art et 
d’archéologie, 2, Brussel, 1863, p. 506 en 507 ; Auteur onbekend, Commission 
Royale des Monuments, Résumé des procès-verbaux des séances du mois de décem-
bre 1863, in Bulletin des Commissions Royales d’art et d’archéologie, 3, Brussel, 
1864, p. 19. 

opdracht waren belast, zich met zorg van hun taak hadden 
gekweten.

Het bezoek gaf ook aanleiding tot een aantal 
beschouwingen en opmerkingen van bijkomend belang. 
Ze sloegen vooral op de voorstelling van de nieuwe kostu-
mering van de fi guren alsook op het vergulden van enkele 
onderdelen van de architecturale decoratie. Men voorzag 
dat de werkzaamheden nog een zestal maanden zouden 
duren. De Commissie stelde voor om de restauratie te laten 
verdergaan onder het toezicht van de heer Van Genechten, 
corresponderend lid van de Commissie.

Tijdens de jaarvergadering van 19 januari 186531 
werden de aangehaalde opmerkingen nogmaals herhaald 
en aangevuld. Dankzij de toelagen van de staat, de toe-
lagen van de provincie en een anonieme gift waren de 
restauratiewerken in volle uitvoering. De afgevaardigden 
hadden vastgesteld dat de heren Peeters en Volders met 
veel zorg hun werk hadden gedaan. Bijgevolg werd aan 
de Minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld om de 
werken verder te laten afwerken. Men sprak de hoop uit 
dat het kunstwerk weldra terug in de kerk zou kunnen 
geplaatst worden. 

In 1866 notuleerde de Koninklijke Commissie dat 
de restauratie van het mooie retabel van Schoonbroek was 

31 Auteur onbekend, Commission Royale des Monuments, Séance publique du 19 jan-
vier 1865, in Bulletin des Commissions Royales d’art et d’archéologie, 4, Brussel, 
1865, p. 47. 

Afb. 6 Voorstelling 1 (X051185)
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voltooid. De uitgevoerde werken werden goedgekeurd na 
een bezoek ter plaatse32.

De verslagen van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten werden bevestigd door een archiefstuk (zie 
bijlage), een losse nota bewaard in de pastorie te Retie 
(Schoonbroek). In de kwitantie meldden beeldhouwer 
Hendrik Peeters-Divoort en kunstschilder Charles Volders-
Thyssen, beiden woonachtig te Turnhout, dat ze van de 
kerkfabriek van Schoonbroek verscheidene sommen had-
den ontvangen “voor het herstellen van den altaer van St 
Job in de gemelde kerk en dit voor de werksaemheden 
die op hen ingevolge de aenneming van 12 Januari 1864 
beruste”. Eerst werd een bedrag uitgekeerd van twaalf-
honderd frank, daarna nogmaals vijftienhonderd frank met 

32 Auteur onbekend, Commission Royale des Monuments, Séance publique du 
18 juin 1866, in Bulletin des Commissions Royales d’art et d’archéologie, 5, Brussel, 
1866, p. 293.

hetzelfde oogmerk. Van het laatste bedrag werd tweehon-
derd frank uitbetaald door de heer Van Genechten, “ren-
dant33 te Turnhout” ; hij had deze som als particuliere gift 
aan de kerkfabriek bezorgd. Ongetwijfeld gaat het hier om 
het corresponderend lid van de Commissie. Het archiefstuk 
werd door de twee kunstenaars ondertekend te Turnhout 
op 10 juni 1865. Deze datum mag dan ook als de eind-
datum van de restauratiewerken worden beschouwd ; de 
begindatum was 12 januari 186434. 

Het atelier Hendrik Peeters-Divoort was ontstaan uit 
de samenwerking tussen de beeldhouwers Hendrik Peeters 
(°Turnhout 1815-+Antwerpen 1869) en zijn schoonbroer 

33 Een rendant is een rentmeester.
34 Het kerkbestuur was in dat jaar als volgt samengesteld : voorzitter C. De Volder, pas-

toor V. Brems en de heren M. Wens, J.B. Wouters, J. Waegemans en J.B. Hermans, 
leden van de kerkfabriek. In 1865 werd kerkmeester C. De Volder, die was overle-
den, vervangen door Petrus Maes ; Joannes Waegemans werd de nieuwe voorzitter. 
(Kerkarchief in bron pastorij : Deliberatieboek der Kerk St Job te Schoonbroek 
(1843)).

Afb. 7 Voorstelling 6 (X051208)
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Petrus Divoort (°Antwerpen 1821). Het atelier was geves-
tigd te Turnhout waar de stedelijke academie talrijke 
medewerkers afl everde. Mettertijd zou Hendrik de belang-
rijkste fi guur worden en kreeg het atelier zijn naam. Het 
specialiseerde zich in kerkelijk meubilair, waarbij enkele 
grote preekstoelprojecten in het oog springen (Turnhout, 
Mol, Gent, Kasterlee). Het atelier leverde beelden, biecht-
stoelen, doksalen, lambriseringen, koorbanken, altaren en 
communiebanken35. Naast vele herstellingen die werden 
uitgevoerd, is er ook een restauratiedossier bekend, name-
lijk dat van het retabel van Schoonbroek.

Charles Volders-Thyssen was een schilder-vergulder 
uit de Korte Begijnenstraat te Turnhout. Hij verkocht gepo-
lijste en vergulde lijsten. Hij werkte onder andere voor 
Poppel (1867), Sint-Lenaarts (1860), Broechem (1860), 
Gierle (1856) en Gijzegem (1857)36. In 1859 had de ver-
gulder reeds voor het atelier H. Peeters-Divoort gewerkt ; 
toen had hij een troon voor een beeld van O.-L.-Vrouw 
verguld37. Voor de Kloosterzusters van het H. Graf poly-
chromeerde hij in 1859 een beeld van Sint-Jozef38. 

Dendrochronologisch onderzoek 
stelt vragen bij de datering

In 1992 werd er naar aanleiding van de tentoonstelling te 
Antwerpen een dendrochronologisch onderzoek verricht 
door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
(KIK, Brussel). Door de specialist ter zake J. Vynckier 
werden er vijf stukken eikenhout van de beeldengroepen 
van het retabel onderzocht. Eén stuk kon niet met zeker-
heid worden gedateerd ; de vier andere wel. De vier waren 
herkomstig van twee verschillende bomen. Het hout werd 
gedateerd met behulp van de referentiecurve REF 1 van 
Fletcher39. Het hout is herkomstig uit het Oostzeegebied. 
De twee oudste stukken zijn afkomstig van een boom die 
vermoedelijk omstreeks 1531 werd gekapt, de jongste 
gemeten ringen zijn van 1516 en 1518 ; de twee jongste 
stukken zijn herkomstig van een boom die vermoedelijk 
omstreeks 1540 werd gekapt, de jongste gemeten ringen 
zijn van 1526 en 152940. 

Aangezien de Baltische eik nadat hij gekapt was nog 
een hele weg moest afl eggen vooraleer hij op de werk-
bank terecht kwam, mogen we veronderstellen dat de 
datering van het retabel naar het midden van de zestiende 
eeuw mag worden verschoven. De laatste kapdatum van 
1540 is hier maatgevend : dit hout diende nog te worden 
vervoerd, verhandeld, gedroogd, ingekocht en bewerkt. 
In het beste geval kon het ten vroegste worden bewerkt 
omstreeks 1545. Deze datum sluit aan bij de historische 

35 H. DE KOK, Hendrik Peeters-Divoort, de maker van de preekstoel van Sint-Pieter, 
in De Muggenblusser, 2, 16, 1981 (1), p. 47-51 ; IDEM, Twee negentiende eeuwse 
Turnhoutse beeldhouwers : Hendrik Peeters-Divoort en Josephus J.C. Marijnen, 
in Brabants Heem, 33, 2-3, 1981 (2), p. 126-132 ; E. VAN AUTENBOER, Kunst en 
kunstambacht, in H. DE KOK en E. VAN AUTENBOER (red.), Turnhout. Groei van een 
stad, Turnhout, 1983, p. 473-502.

36 VAN AUTENBOER [n. 35], p. 473-502, in het bijzonder n. 237.
37 DE KOK, Twee negentiende eeuwse [n. 35], p. 126-132, in het bijzonder p. 128.
38 HERESWITHA (Zuster), De Heilig-Grafpriorij te Turnhout, 1662-1962, Antwerpen, 

1962, p. 74. 
39 Referentie Fletcher
40 Antwerpse retabels [n. 2], deel 1. Catalogus, p. 118.

ontwikkelingen in Schoonbroek en de rol die de augustij-
nen van Corsendonk er gingen spelen. 

Alleszins werd duidelijk weerlegd dat het hier om 
een vijftiende-eeuws retabel gaat, zoals in de oudste publi-
caties werd vooropgesteld41. Meer recentere dateringen 
situeerden het kunstwerk omstreeks 153042. Er waren wei-
nig aanwijzingen die konden leiden tot een nauwkeurigere 
datering, zeker in het sculpturale gedeelte. Het retabeltype 
met afwerking bovenaan verwees naar de laatste periode 
van de productie in de eerste helft van de zestiende eeuw. 
Alleen de stijl van het geschilderde gedeelte, meer bepaald 
in de predella (afb. 3), liet een latere datering vermoeden43. 
Deze redenering werd ook gemaakt door Catheline Périer-
D’ Ieteren bij haar analyse van de geschilderde gedeelten44. 
De luiken zijn geschilderd in een maniëristische stijl. De 
voorstellingen op de predella zijn van een andere hand ; 
de dynamische plaatsing van de personages, de verkorte 
weergaven of raccourcis en de beweeglijke diagonalen 
komen overeen met de vooropgestelde datum 1540. We 
geven de voorkeur aan een datering in het midden van 
de zestiende eeuw, alleszins na 1545. De datering is van 
toepassing op het retabel in zijn geheel. De opdracht is 
immers zo specifi ek en de iconografi e zo uitzonderlijk 
dat we mogen veronderstellen dat het beeldhouwwerk 
en de luiken tot één enkele opdracht behoren die voor 
Schoonbroek werd uitgevoerd. 

Het onderzoek en de behandeling 
door het KIK in 1992-1993 

Naar aanleiding van de hogervermelde tentoonstelling 
over Antwerpse retabels werd het kunstwerk in 1992 
opnieuw bekeken en bestudeerd. Nieuwe bevindingen 
werden genoteerd en getoetst. We verwezen reeds naar 
de nieuwe iconografi sche identifi caties, opgenomen in de 
cataloog (zie volgende paragraaf). Het atelier voor gepo-
lychromeerde houtsculptuur onder de leiding van Myriam 
Serck van KIK onderzocht de fysieke toestand van het 
retabel, alsook de polychromie van het beeldhouwwerk. 
Door het retabel te demonteren konden de onderdelen 
worden onderzocht, hun toestand gecontroleerd en hun 
uitzicht worden beschreven. Op die manier werden er op 
de sculpturale onderdelen een twintigtal handjes opge-
merkt, waardoor de productieplaats Antwerpen duidelijk 
werd bevestigd. Ook op de bak werd het Antwerpse merk 
voor de polychromie aangetroffen (burcht en handjes), 
waardoor het geheel als afgewerkt te Antwerpen kan 
worden beschouwd – zowel het beeldhouwwerk als de 
polychromie. Anderzijds zijn verschillende sculpturale 
onderdelen niet gemerkt ; bovendien werd bij deze onder-
delen vastgesteld dat ze uit ander hout en met een andere 

41 WELVAARTS [n. 4], p. 76 ; ROUSSEAU [n. 5] (einde 15de-begin 16de eeuw) ; Schoonbroek 
en St. Job [n. 1] (16de eeuw).

42 W. AERTS, Beschermd Cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. 
Arrondissement Turnhout, Wommelgem-Antwerpen, 1987, p. 171 (Antwerps, 
ca. 1530) ; R. DE BOODT en U. SCHÄFER, Vlaamse retabels, Leuven, 2007, p. 283 
(Antwerps werk, ca. 1530-1540). 

43 Op basis van deze redenering plaatste ik het retabel in het midden van de zestiende 
eeuw : J. JANSEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. 
Kanton Turnhout I, Brussel-Antwerpen, 1976, p. 25.

44 Antwerpse retabels [n. 2], deel 1. Catalogus, p. 122.
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bewerking waren uitgevoerd. Deze laatste onderdelen zijn 
het resultaat van de negentiende-eeuwse restauratie door 
Peeters-Divoort en Volders. Zowel de handjes als de veer-
tien vernieuwde onderdelen werden in een tekening opge-
nomen45 (afb. 4). Het team van het KIK46 stelde vast dat 
het retabel volledig op neogotische wijze door Volders was 
overschilderd ; ook de vergulding was vernieuwd. Zowel 
de bak als de kaders en de reliëfs werden vernieuwd ; de 
kleuren waren agressiever dan de oorspronkelijke. Ook 
werd vastgesteld dat het bekronende beeldje van Sint-Job 
uit de negentiende eeuw (1864-1865) stamt. Volgens het 
rapport werden in de bak onderaan grote stukken van het 
gebeeldhouwde gedeelte vernieuwd waardoor men zich 
kan afvragen wat het oorspronkelijke uitzicht van het reta-
bel en de juiste volgorde van de verschillende taferelen 
waren. De behandeling van het KIK was conserverend van 
aard. Daar waar de polychromie opstuwingen vertoonde, 
werd ze gefi xeerd. Talrijk waren ook de herstellingen van 
de architecturale onderdelen die los waren gekomen. De 

45 Ibidem, p. 124.
46 Ibid., deel 2. Essays, p. 138-139.

zorgvuldig bewaarde delen werden gereinigd en op hun 
oorspronkelijke plaatsen gelijmd. 

Iconografi e47

Volgens Réau verhaalt het boek Job niet over een histo-
rische fi guur, maar moet het beschouwd worden als een 
parabel waarin Job de held is van het verzet tegen hogere 
machten. Hij is de incarnatie van het geduld van de recht-
vaardige die lijdt ; hij is het slachtoffer van de rivaliteit tus-
sen Jahweh en satan. Job wordt beschouwd als de patroon 
van de pestlijders, als beschermer tegen besmettelijke ziek-
ten, hij wordt aanroepen door echtgenoten van humeurige 
vrouwen en is de patroon van muzikanten en minstrelen. 
Volgens Welvaarts48 werd de H. Man Job te Schoonbroek 
aanroepen tegen koningszeer of markoenkwaal en andere 
ziekten.

Bij het openen van de luiken van het retabel wordt de 
toeschouwer geconfronteerd met de belangrijkste episodes 
uit het verhaal van de Man Job. Naar analogie met andere 
retabels uit de laatste periode van de Antwerpse productie 
werden de voorstellingen gegroepeerd en geordend (afb. 5). 
Op de binnenzijde van het geschilderde zijluik links wordt 
in vijf taferelen de voorspoed van Job uitgebeeld vooraleer 
hij aan talrijke beproevingen zou worden blootgesteld. In 
het centrale gebeeldhouwde gedeelte met zes hoofdscènes 
en acht neventaferelen staan de tegenspoed of de beproe-
vingen van Job centraal. De geschilderde predella vormt 
een aanvulling bij het gebeeldhouwde middengedeelte ; 
hier worden drie rampen uitgebeeld die Job zullen treffen. 
Op de binnenzijde van het geschilderde zijluik rechts komt 
de voorspoed van Job in beeld nadat hij de beproevingen 
heeft doorstaan. De voorstellingen op de predella blijven 
zichtbaar wanneer de zijluiken van het retabel worden 
gesloten. Op de buitenzijde van de luiken treffen we de 
fi guur van Christus Zaligmaker en heiligen aan.

Om aan te tonen in welke mate de voorstellingen 
van het retabel aansluiten bij het Bijbelverhaal wordt tel-
kens een beknopte weergave van de betrokken passage 
uit het verhaal weergegeven, waarna de taferelen worden 
benoemd en oude interpretaties worden weerlegd.

Bij het openen van het retabel begint het verhaal op 
het linkerluik met taferelen van de Voorspoed van Job.

“[Hoofdstuk 1] [1] Eens leefde er in Us een onbe-
rispelijk en rechtschapen man die Job heette ; hij 
vreesde God en hield zich ver van het kwaad […] : 
hij was de rijkste man van heel het Oosten. [4] Zijn 
zonen waren gewend om de beurt een dag feest te 
geven, ieder in zijn eigen huis ; ook hun drie zus-
ters nodigden zij uit op die maaltijden. [5] Als ieder 
aan de beurt was geweest, riep Job hen bij zich om 
hen te heiligen ; vroeg in de ochtend bracht hij dan 
een brandoffer voor ieder van hen. ‘Want’, zei hij, 

47 Grondige studies over de iconografi e van de H. Man Job werden gepubliceerd door 
W.M. HINKLE, The Portal of the Saints of Reims Cathedral. A study in Mediaeval 
Iconography. Monographs on Archaeology and Fine Arts XIII, 1965, p. 53-63 ; 
V. DENIS, Saint Job, patron des musiciens, in Revue belge d’archéologie et d’histoire 
de l’art, 21, 1952, p. 253-295.

48 WELVAARTS [n. 4], p. 80, n. 8.
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‘misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben 
zij God in hun hart vervloekt.’”49

Hieraan beantwoorden volgende retabeltaferelen : 
1. Twee zonen van Job verlaten hun vader om naar 

een feest te gaan ;
2. Voorspoed van Job voor de beproeving : Job 

met zijn vrouw, zijn zeven zonen en drie doch-
ters, de rijke kudden van runderen, kamelen en 
schapen ;

3. De eerstgeborene van Job verwelkomt zijn drie 
zusters voor het feestmaal ;

4. Het feestmaal bij de eerstgeborene van Job ;
5. Job brengt een zoenoffer aan Jahweh om zijn 

kinderen te beschermen.
Indien we het oorspronkelijke Bijbelse verhaal ana-

lyseren en vergelijken met de interpretatie die van Herck50 
heeft gegeven aan de verschillende scènes, dan zijn er 
enkele aanvullingen te maken. Tafereel 1 op het zijluik 
links (afb. 6) werd door J. van Herck benoemd als “Job 
zendt een boodschapper ( ?)”. Het vraagteken achter deze 
titel wijst er reeds op dat de auteur twijfelde aan zijn inter-
pretatie. In het oudtestamentische verhaal zond de hoofd-
persoon nooit een boodschapper uit, maar kwamen er wel 
boodschappers naar hem toe om de rampen te melden die 
er waren gebeurd. We bevinden ons trouwens nog in de 
eerste fase van het verhaal, die van het geluk en de voor-
spoed van de Man Job. De identifi catie van de personages 
via de kleding en de fysionomie laat toe te besluiten dat we 
hier te doen hebben met een introducerende voorstelling 
over de bezorgde houding van de Man Job ten opzichte van 
de feesten die door zijn kinderen worden georganiseerd. 
We menen dan ook dat het hier om een afscheidsscène 
gaat op het moment dat twee zonen van Job hun vader 
verlaten om naar een feest te gaan : Job werd voorgesteld 
met een punthoed, een met hermelijn afgeboorde mantel 
en met een baard ; de twee zonen werden voorgesteld in 
halfl ange kleding, met muts en bolvormige hoed (vergelijk 
met tafereel 2). We menen dat tafereel 1 als eerste voorstel-
ling moet aanzien worden in het verhaal dat verticaal en 
van boven naar onder moet gelezen worden.

Zoals gezegd is het gebeeldhouwde middengedeelte 
gewijd aan de Beproevingen van Job. Het verhaal gaat 
voort in het linker compartiment met de volgende verzen :

[…] [7] En de heer zei tegen de satan : ‘Waar bent 
u overal geweest ?’ ‘Ik heb rondgezworven over de 
aarde’, antwoordde de satan. [8] ‘Wel,’ vroeg de 
heer, ‘hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar ? […], 
hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad.’ 
[9] De satan antwoordde : ‘Hij vreest God niet voor 
niets ! [10] , U zegent alles wat hij onderneemt, en in 
het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. 
[11] Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat 
hij heeft : wedden dat hij U vervloekt in uw gezicht.’ 
[12] Toen zei de heer tegen de satan : ‘Goed, alles 
wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet 
u afblijven.’ […] [13] Welnu, op de dag dat de zonen 
en dochters van Job weer hun feestmaal hadden in het 
huis van hun oudste broer, [14] kwam er een bode 

49 Website Willibrord uitgave.
50 VAN HERCK [n. 8].

bij Job met het bericht : ‘De runderen waren aan het 
ploegen, vlakbij graasden de ezelinnen, [15] en de 
Sabeeën kwamen ons overvallen : ze roofden het vee 
en sloegen de knechten neer met het zwaard. Ik kom 
het u vertellen, want ik ben de enige die over is.’
Overeenkomstige retabeltaferelen :
6. Satan tijdens zijn zwerftocht op aarde (afb. 7) ;
7. Satan vraagt Jahweh om Job op de proef te 

stellen ;
8. Een bode meldt Job een ongelukstijding ; 
9. De Sabeeën roven de kudden en doden de 

knechten. 
De geschilderde taferelen van de predella tonen de 

scènes van de rampspoed, maar blijkbaar in de omge-
keerde volgorde van het Bijbelverhaal, namelijk van links 
naar rechts :

Afb. 9 Voorstelling 17 (X051198)
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Afb. 10 Voorstelling 19 (X051195)

Afb. 11 Voorstelling 15 (X051194)
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“[16] Hij was nog niet uitgesproken, of een volgende 
[bode] kwam met het bericht : ‘Een geweldig vuur 
is uit de hemel gevallen, het heeft vreselijk huisge-
houden onder schapen, geiten en herders en het heeft 
ze vernietigd. Ik kom het u vertellen, want ik ben de 
enige die over is.’
[17] Hij was nog niet uitgesproken, of weer kwam 
iemand met het bericht : ‘De Chaldeeën hebben in 
drie groepen onze kamelen overvallen : ze hebben de 
dieren geroofd en de knechten neergeslagen met het 
zwaard. Ik kom het u vertellen, want ik ben de enige 
die over is.’ [18] Hij was nog niet uitgesproken, of een 
vierde kwam met het bericht : ‘Uw zonen en doch-
ters hielden hun feestmaal in het huis van hun oudste 
broer ; [19] er kwam een machtige windhoos uit de 
woestijn en die viel op alle vier de hoeken van het 
huis : het stortte in en uw kinderen vonden de dood. Ik 
kom het u vertellen, want ik ben de enige die over is.’” 

Overeenkomstige taferelen in het retabel :
20. Een orkaan verwoest de gebouwen waarin de 

kinderen van Job feest vieren (afb. 3) ; 
21. De Chaldeeën roven de kudden en doden de 

knechten van Job ; 
22. Een hemels vuur verbrandt en verteert de scha-

pen en de knechten van Job. 
In het middelste compartiment gaat het verhaal 

verder :
“[20] Toen scheurde Job zijn kleed, schoor zijn 
hoofd, viel in verering op de grond [21] en zei : ‘[…] 
de heer geeft, de heer neemt. Gezegend is de naam 
van de heer.’[22] Ondanks deze gebeurtenissen zon-
digde Job niet ; hij maakte God geen enkel verwijt.
[Hoofdstuk 2] [1] […] [4] De satan antwoordde : 
‘[…] [5] Maar pak hem eens aan, tref hem in zijn 
gezondheid : wedden dat hij U vervloekt in uw 
gezicht.’ [6] Toen zei de heer tegen de satan : ‘Goed, 

Afb. 12 Voorstelling 16 (X051196)
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Afb. 13 Voorstelling 14 (X051210)
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hij is in uw hand ; maar u moet hem in leven laten.’ 
[7] En de satan […] sloeg Job met kwaadaardige 
zweren van voetzool tot kruin. [8] Job krabde ze af 
met een scherf, zittend in as. [9] Toen zei zijn vrouw 
tegen hem : ‘Blijf je nu nog de brave uithangen ? 
Vervloek God en sterf !’ [10] Maar hij antwoordde : 
‘Dat is onwijze vrouwenpraat. Het goede nemen we 
wel aan van God, waarom dan het kwade niet ?’ […]”
Overeenkomstige retabeltaferelen :
10. Een bode meldt  Job een volgende 

ongelukstijding ;
11. Job scheurt zijn kleed en spreekt zijn trouw uit 

aan Jahweh (afb. 8) ;
12. Satan slaat Job met boze zweren, van de voet-

zool tot de kruin ;
13. De vrouw van Job verwijt hem zijn trouw aan 

Jahweh ;
14. Job wordt bespot door zijn vrouw en 

omstaanders. 
Volgende Bijbelpassages worden uitgebeeld in het 

rechter compartiment :
“[11] Elifaz, de Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, 
de Naämatiet, drie vrienden van Job, […] gingen 
samen van huis om Job hun medeleven te tonen 

en hem te troosten. [12] Al vanuit de verte zagen 
ze hem, maar aanvankelijk herkenden ze hem niet. 
Luid begonnen ze te klagen, scheurden hun kleren, en 
wierpen stof boven hun hoofden omhoog. [13] Zeven 
dagen en zeven nachten zaten ze bij hem op de grond 
zonder een woord te zeggen, want ze zagen hoe groot 
zijn lijden was.”
“[Hoofdstuk 32] [1] De drie mannen zagen verder af 
van het gesprek met Job ; hij hield zichzelf toch voor 
onschuldig. [2] Maar Elihu […] ontstak in woede. 
Woedend was hij op Job, die meende tegenover God 
in zijn recht te staan. [3] Woedend was hij op de drie 
vrienden, die met al hun gepraat niet in staat waren 
gebleken Job van zijn eigen schuld te overtuigen. 
[4] Gedurende heel het gesprek had Elihu geduldig 
gezwegen, omdat de anderen ouder waren. [5] Nu de 
drie vrienden niets meer wisten te zeggen, ontstak 
hij, zoals gezegd, in woede. [6] En Elihu, de zoon 
van Barakel uit Buz, sprak als volgt : […]”
“[Hoofdstuk 42] […] [7] Na zijn woorden tot Job 
richtte de heer zich tot Elifaz, de Temaniet : ‘Zeer 
ontstemd ben Ik over u en uw beide vrienden, want 
u hebt van Mij niet zo’n zuiver beeld gegeven als 
mijn dienaar Job. [8] Haal daarom zeven jonge 

Afb. 14 Voorstelling 25 (X051182)
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stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn 
dienaar Job, draag een brandoffer op voor uzelf, en 
mijn dienaar Job zal voor u bidden. Wellicht ben 
Ik hem ter wille ; dan zal Ik u niet straffen voor uw 
dwaasheid, ofschoon u van Mij niet zo’n zuiver beeld 
hebt gegeven als mijn dienaar Job.’ [9] Elifaz, de 

Temaniet, Bildad uit Suach en Sofar, de Naämatiet, 
gingen naar Job en deden wat de heer hun gezegd 
had ; en de heer was Job ter wille.”
Overeenkomstige retabeltaferelen :
15. De vrienden van Job gaan hun vriend bezoeken 

(afb. 11) ; 
16. Job krijgt medeleven van drie vrienden ;
17. Elihu in gesprek met Job (afb. 9) ;
18. Jahweh richt het woord tot Job ;
19. De drie vrienden van Job – Elifaz, Bildad en 

Sofar – dragen een brandoffer op om door 
bemiddeling van Job het mededogen van 
Jahweh op te wekken.

In het gebeeldhouwde gedeelte zijn in de interpreta-
tie van J. van Herck meerdere anomalieën aan te treffen. 
Hier ook dient het verhaal verticaal gelezen te worden ; 
de bijscènes sluiten aan bij de hoofdscène. Voorstelling 6 
(afb. 7) werd door van Herck omschreven als “Satan ruit 
het volk op”, maar deze interpretatie gaat te ver. Het boek 
Job suggereert slechts dat satan ondervraagd werd door 
God (Jahweh) na een zwerftocht op aarde, dus nadat hij 
tussen de mensen was geweest. We menen dan ook dat 
in deze scène deze zwerftocht werd voorgesteld, waarbij 
satan (met de bokkenpoten) de toestand op aarde in ogen-
schouw neemt. Een betere titel voor deze hoofdscène is 
dan ook : “Satan tijdens zijn zwerftocht op aarde”.

Een gelijkaardige opmerking is er te maken bij voor-
stelling 16 (afb. 12) waar volgens van Herck Jobs drie 
vrienden zich van hem zouden hebben afgekeerd. Hiermee 
gaven ze uitdrukking aan hun afkeer voor de koppigheid 
van Job die ondanks zijn tegenslagen trouw bleef aan 
Jahweh en bleef geloven. Deze handelswijze komt niet in 
het Jobverhaal voor. Het is naar onze mening een interpre-
tatie die getuigt van een meer dramatiserende lezing van 
de tekst in het midden van de negentiende eeuw. 

Bij de beschrijving van de bijscènes liet van Herck 
enkele identifi caties onbeantwoord. De kleinere groep 11 
(afb. 8), bovenaan links in het middelste compartiment, 
kreeg geen benaming. Ze stelt een tafereel voor waarin Job 
een gesprek voert met God. Naar de geest sluit deze scène 
aan bij het eerste compartiment waarin de vraagstelling 
over de vroomheid en oprechtheid van Job wordt bespro-
ken. Hier gaat het om Job die zijn vrees en trouw uitspreekt 
tegenover God : “Job spreekt zijn trouw uit aan God”.

Ook bijscène 17 (afb. 9), bovenaan links in het rech-
ter compartiment, werd door van Herck niet benoemd ; we 
willen deze betitelen als “Elihu in gesprek met Job”. Het 
gaat hier inderdaad om de jonge vriend van Job die als 
vierde gesprekspartner de drie oudere, troostende vrienden 
komt vervoegen. Hij had gewacht en had de drie oudere 
vrienden laten voorgaan. In het boek van Job is de reactie 
van Elihu scherp en uitvoerig weergegeven.

Tot slot is er in dit gedeelte nog een laatste hoofdscène 
die een aantal vragen oproept. Voorstelling 19 (afb. 10), 
onderaan rechts, werd door van Herck genoemd als het 
“Eerherstel door de vrienden”. Na de aftocht zou aldus het 
eerherstel worden uitgebeeld. Dit doet echter tekort aan het 
verloop van de tekst. Deze scène moet wellicht gezien wor-
den in het kader van de andere voorstellingen die de verla-
tenheid van Job in het licht willen stellen. Geen enkele van 
zijn vier goede vrienden zal hem de nodige troost kunnen 
brengen. De scène moet gecombineerd worden met de twee Afb. 15 Voorstelling 34 (X051179)
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omringende scènes 15 (afb. 11) en 16 (afb. 12) ; we treffen 
hier dezelfde personages aan. De drie scènes schetsen de 
gesprekken die met de ongelukkige Job worden gevoerd : 
de redeneringen en antwoorden, uitgewisseld tussen Job en 
zijn drie vrienden Elifaz de Timaniet, Bildad de Suchiet en 
Sofar de Naämatiet, of de tussenkomst van de jongere Elihu 
de Buiet en het antwoord van Job. Nadien volgt een gesprek 
tussen God en Job en de vermaning van Jahweh aan Elifaz 
de Temaniet die eerst gesproken had. God wijst op het grote 
vertrouwen van Job en zijn rol als bevoorrecht bemiddelaar 
voor het mededogen dat wordt gevraagd voor de vrienden. 
We geven er de voorkeur aan om hier het mededogen van 
Jahweh te onderlijnen dat door Job en diens houding werd 
bewerkstelligd. De vrienden vragen de tussenkomst van Job 
voor het gebrek aan geloof dat ze hebben betoond.

Merkwaardig genoeg zijn er in de twee scènes 
onderaan telkens vier mannelijke personages rondom Job 
geschaard ; dit geeft de indruk dat het tweemaal om een-
zelfde scène gaat. Daarbij komt nog dat het snijwerk van 
taferelen 15 (afb. 11) en 19 (afb. 10) onderaan rechts geen 
enkel Antwerps merkteken draagt terwijl de andere reliëfs 
wel gemerkt zijn. We mogen veronderstellen dat deze scè-
nes later zijn bijgemaakt of herwerkt. Naar onze mening 
gaat het hier om volledig nieuwe scènes waarbij er ook 
een herschikking gebeurde in het retabel. Het is immers 
opvallend dat de achtergrondvoorstellingen bovenaan in 
het middelste compartiment niet zijn aangepast. Waar de 
scène nu een voorstelling geeft van de Bespotting van Job 
door zijn vrouw en familie, past de achtergrond van dit 
compartiment eerder bij een tafereel dat de ramp moet voor-
stellen waarin de kinderen van Job werden omgebracht. Hier 
werd dan ook oorspronkelijk deze ramp in beeld gebracht : 
“Een orkaan verwoest het gebouw waarin de kinderen van 
Job feest vieren”. De huidige voorstelling waarin Job per-
soonlijk wordt getroffen vertegenwoordigt een volgende 
fase in het verhaal. Eerst volgt nog een gesprek tussen God 
(Jahweh) en satan. Het is toch ook merkwaardig dat op het 
Drieluik van Sint-Job oftewel de Triptiek met de deugd van 
het geduld door Barend Van Orley, geschilderd in 152151, de 
centrale voorstelling wordt gevormd door “De ramp bij het 
feest van de kinderen van Job”. Ook dit drieluik moest de 
deugdzaamheid van Job illustreren ; op de zijluiken waren 
onder meer “De roof van Jobs kudden door de Sabeeën” en 
“Jobs vrienden smeken om zijn tussenkomst” voorgesteld. 

Het is mijn hypothese dat de huidige scène 14 
(afb. 13) met “Job op de mesthoop, bespot door zijn 
vrouw” oorspronkelijk onderaan was geplaatst en dat 
centraal bovenaan het drama van het feestmaal van de 
kinderen van Job was uitgebeeld. Deze voorstelling moet 
zeker uitgebeeld zijn geweest ; ze vindt aansluiting bij het 
decor van de brandende gebouwen waaruit een (derde) 
bode kan ontsnappen.

Onderaan kwam de scène waarin Job wordt bespot 
door zijn vrouw, familie en buren. Dit is logischerwijs de 
volgende voorstelling. Daarbij komt nog dat de breedte 
van de voorstelling past in de opening van het middelste 
vak en niet in de zijvakken. Dit betekent ook dat er tijdens 

51 Deze triptiek werd vermoedelijk besteld door Margaretha van Oostenrijk voor haar 
raadsman Antoon de Lalaing voor het Kasteel van Hoogstraten, waar de de Lalaings 
verbleven. Inventariscataloog van de oude schilderkunst, Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, Brussel, 1984, p. 216. 

de restauratie nieuwe voorstellingen werden toegevoegd. 
We menen dat het derde vak was voorbehouden om de 
gesprekken te illustreren van Job met zijn vrienden of het 
gesprek met Elihu. In het rechter vak van de bak werden in 
de twee hoofdscènes de gesprekken uitgebeeld tussen Job 
en zijn vrienden. Het thema werd mogelijk ontdubbeld in 
een “Bespotting van Job door zijn vrienden en zijn echtge-
note” en het “Gesprek van Job met zijn vrienden”, hetgeen 
zou eindigen in een vermaning vanwege Jahweh aan het 
adres van de vrienden, nadat er een (schapen)offer werd 
gebracht. Alleszins werd er in vergelijking met het oor-
spronkelijke uitzicht een scène bijgevoegd : nr. 15 of 19. 
Aangezien voorstelling 16 oorspronkelijk is menen we 
dat 15 minder past in de reeks en dat 19 een vernieuwde 
versie is van een oorspronkelijke scène. We krijgen dan 
deze oorspronkelijke volgorde :

In het middelste compartiment :
 – Een orkaan verwoest de gebouwen waarin de 

kinderen van Job feest vieren ;
 – Job op de mesthoop, bespot door zijn vrouw.

In het rechtse compartiment :
 – Job krijgt medeleven van zijn drie vrienden ;
 – De drie vrienden van Job willen het mededogen 

van God door bemiddeling van Job.
De geschilderde taferelen op de binnenzijde van het 

rechterluik tonen Job in ere hersteld na de beproevingen :
“[10] En de heer gaf Job al zijn bezittingen weer 
terug, omdat hij gebeden had voor zijn vrienden. 

Afb. 16 Voorstelling 36 (X051175)
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Zelfs het dubbele van zijn vroegere bezit schonk Hij 
hem. [11] Toen kwamen zijn broers en zussen en al 
zijn vroegere kennissen weer bij hem thuis eten ; 
zij betuigden hem hun medeleven en hielpen hem 
al de rampen te boven te komen die de heer over 
hem gebracht had ; […] [12] En de heer zegende 
het latere leven van Job nog meer dan het vroegere ; 
[…] [13] Zeven zonen kreeg hij nog en drie doch-
ters. [14] […] [15] Van de vrouwen in het hele land 
waren de dochters van Job de mooiste. Zij kregen 
van hun vader, net als hun broers, grond in bezit. 
[16] Daarna leefde Job nog honderdveertig jaar ; hij 
zag zijn kinderen en kleinkinderen tot in de vierde 
generatie. [17] Toen stierf Job oud en hoogbejaard.”
Overeenkomstige retabeltaferelen :
23. Job herwint zijn voorspoed en verdubbelt zijn 

bezit ; 
24. De broers, zusters en bekenden van Job komen 

tot hem met geschenken ;
25. Job houdt in zijn huis een feestmaal met broers, 

zusters en bekenden (afb. 14) ; 
26. Job en zijn nakomelingen in vernieuwde 

voorspoed ; 
27. Job sterft oud en van het leven verzadigd.
Op de scheidingswanden in de kast treffen we twee 

niet-geïdentifi ceerde fi guurtjes aan en boven het centrale 
compartiment de halfl ijfse fi guur van God met een wereld-
bol ; de rechterhand is afgebroken. 

28. Figuur met een boek ;
29. Figuur met een schriftrol.
Ook bij de identifi catie van de fi guren aan de buitenzij-

den van de luiken stelde J. van Herck enkele vraagtekens en 
maakte hij enkele vergissingen. Bij gesloten luiken zien we 
onderaan vier personen naast elkaar, van links naar rechts : 
H. Johannes de Doper met kruisstaf en wimpel waarop 
het opschrift “Ziet het Lam Gods” ; Christus Zaligmaker, 
met kruisdragende wereldbol ; de Man Job, met banderol 
waarop het opschrift “Godt gaf, Godt namp, den naem des 
Heere syt gebenedijdt” en de H. Antonius abt, eveneens 
patroon van de pestlijders. Laatstgenoemde is afgebeeld in 
zijn typische pij met schoudermanteltje en een kalot op het 
hoofd (afb. 15). De slechte toestand van het schilderij ter 
hoogte van Antonius’ voeten wijst mogelijk op de vroegere 
aanwezigheid van een varken, zijn attribuut, dat later zou 
zijn overschilderd. Bovenaan links in de top wordt de H. 
Martinus voorgesteld terwijl hij zijn mantel deelt met een 
bedelaar. Zijn aanwezigheid verwijst naar de parochiële 
afhankelijkheid van de Sint-Martinuskerk van Retie. Rechts 
in de top is een ridder voorgesteld, niet geïdentifi ceerd door 
van Herck, die een vaandel draagt waarop negen kanonsbal-
len zijn uitgebeeld. Het gaat hier om de H. Quirinus van 
Neuss die ook als pestheilige werd vereerd, vooral in het 
Rijngebied. Hij was één van de vier maarschalk-heiligen, 
samen met Antonius abt, Hubertus van Luik en Cornelius 
paus. Hij beschermde het vee en vooral de paarden. Hij 
werd voorgesteld als een ridder met standaard en wimpel, 
versierd met negen bollen. Deze laatste komen voor in het 
wapenschild van de stad Neuss en zijn een allusie op de 
Latijnse benaming van de stad : Novesium52. De fi guren 

52 L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, Parijs, 1955, deel 2, p. 310-318.

van de buitenzijden zijn allen voor een doorlopend muurtje 
geplaatst, zowel boven- als onderaan. 

Op de buitenzijde van de luiken staan afgebeeld : 
30. H. Johannes de Doper ;
31. Christus Zaligmaker ;
32. H. Martinus van Tours ;
33. H. Man Job ;
34. Antonius abt (afb. 15) ;
35. H. Quirinus, tribuun van Neuss.
Het retabel wordt bekroond met een negentiende-

eeuws beeld van Job :
36. Beeldje van H. Man Job (afb. 16).

Besluit

Het is duidelijk dat de uitbeelding van het Jobverhaal een 
doorgedreven kennis veronderstelde van de inhoud van 
de tekst. Elementen uit de apocriefe geschriften werden 
geweerd, zoals bijvoorbeeld het verhaal van de woede 
van satan omdat Job een heidense tempel zou vernietigd 
hebben. Alleen een geletterd persoon kan deze bijbelge-
trouwe uitbeelding in meerdere scènes hebben bedacht. 
Opnieuw wijst dit besluit in de richting van de priorij 
en haar bewoners. Het verhaal werd uitstekend in beeld 
gebracht door exegeet en beeldsnijder. De negentiende-
eeuwse restauratie zou echter de leesbaarheid vertroebelen 
en er een verkeerde, dramatiserende dimensie aan toe-
voegen. We hopen met deze studie meer duidelijkheid te 
hebben gebracht.

Bijlage

Retie (Schoonbroek), Pastorie
Archiefstuk, losse nota : Kwitantie voor de restau-

ratie van het retabel, uitgevoerd door H. Peeters-Divoort 
en Ch. Volders-Thyssen :

“De ondergeteekende Peeters Dievoort beeldhou-
wer alhier & Carel Volders schilder insgelyks alhier 
wonende bekennen bij deeze ontvangen te hebben 
uit handen van het kerk bestuur van Schoonbroek 
onderhans de somme van den eersten twaelf honderd 
francs voor het herstellen van den altaer van St Job 
in de gemelde kerk van Schoonbroek & dit voor de 
werksaemheden die op hen ingevolge de aenneming 
van 12 Januari 1864 beruste & den tweeden eene 
somme van vijftien hondert francs die hem insgelijk 
voor wat zyn vak aenging te goed … ingevolge voor-
melde aanneming tot herstelling van de zelven altaer 
tweehondert francs van die vijftien hondert heeft hy 
uit handen van de heer Van Genechten Rendant te 
Turnhout ontvangen die dien aen de kerk als parti-
culiere gifte bezorgd heeft.
Mits welke betalingen de ondergetekenden verklae-
ren ten volle voldaen te zyn zonder eenige reserve uit 
welke hoofde het ook mogt wezen & zijn bereid des 
noodts hier van quittantie op zegel te geven.
Turnhout 10 Juni 1865
(ondertekend) Ch. Volders-Thyssen en H. Peeters 
Divoort”

kg301205_inside_1.indb   48 20/02/13   16:57



49

Jaak JANSEN – Het Sint-Jobsretabel van Schoonbroek (Retie) : een status quaestionis

Résumé – Samenvatting – Abstract 

Le Retable de saint Job de Schoonbroek (Retie) : un état de la question
Le Retable de saint Job de Schoonbroek est un produit unique de la sculpture anversoise du milieu du XVIe siècle. Il a attiré 
l’attention en particulier en 1993, lors de la grande exposition de retables dans la cathédrale d’ Anvers. À cette occasion, une 
équipe de l’ IRPA a étudié de façon approfondie la caisse du retable et ses composantes sculptées, tant sur les plans technique 
et matériel que du point de vue stylistique. Cet article reprend de manière détaillée les éléments de l’étude historique, de 
la littérature existante et de quelques documents d’archives afi n de clarifi er le contexte dans lequel a été réalisé ce retable. 
De nouvelles photographies numériques offrent également l’occasion de découvrir plus avant l’iconographie complexe 
de l’œuvre. Enfi n, sur la base de certains passages du livre de Job, différents groupes iconographiques sont identifi és et 
certaines interprétations erronées sont ici corrigées.

Het Sint-Jobsretabel van Schoonbroek (Retie) : een status quaestionis
Het retabel van Sint-Job van Schoonbroek is een uniek product van de Antwerpse beeldsnijkunst van het midden van de 
16de eeuw. Het kwam vooral onder de aandacht tijdens de grootse retabeltentoonstelling in de Antwerpse kathedraal in 1993. 
Bij die gelegenheid werden de bak en de gebeeldhouwde onderdelen door een team van het KIK grondig bestudeerd op 
materiaal-technische en stilistisch vlak. In dit artikel worden de gegevens van het historisch onderzoek, van de bestaande 
literatuur en van enkele archieven thans uitgebreid hernomen zodat een helder beeld ontstaat van de context waarin het 
retabel tot stand kwam. Nieuw digitaal fotomateriaal biedt ook de kans om de complexe iconografi e van het retabel verder te 
ontrafelen. Vertrekkende van citaten uit het boek Job worden de verschillende beeldengroepen en -groepjes geïdentifi ceerd 
en worden foute interpretaties verbeterd. 

The Altarpiece of St. Job from Schoonbroek (Retie) : a Status Quaestionis
The Altarpiece of St. Job is a unique example of Antwerp sculpture from the middle of the 16th century. It received much 
attention during the vast exhibition of altarpieces in Antwerp Cathedral in 1993. On that occasion, the style, materials 
and techniques of the casing and carved elements were studied in depth by a team of IRPA-KIK. This article details the 
results of the historical study, the existing literature and certain archives, giving a clearer picture of the context in which 
the altarpiece was executed. New digital photography helps reveal more about the altarpiece’s complex iconography. 
Citations from the book of Job enable the identifi cation of different iconographic groups and the correction of previous 
erroneous interpretations. 
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