
Jacob Cornelisz. van Oostsanen,
Zelfportret, gesigneerd I [merkteken]
A en gedateerd 1533 op cartellino,
olieverf op paneel, 37,9 x 29,5 cm.

Dit schilderij is een van de vroegste
Nederlandse zelfportretten. Jacob
Cornelisz. heeft zichzelf weergegeven
als een zelfbewust persoon die ons
met een lichte ironie aankijkt. Hij
heeft grote, wijd uiteenstaande ogen
en een grote neus. Hij draagt een
zwarte muts met oorkleppen, een
met bont afgezette tabberd over een
wit linnen hemd en een donkerrood
jak. Zijn houding is iets gedraaid,
waarschijnlijk omdat hij in een spiegel
gekeken heeft om zichzelf te kunnen
schilderen.

Het portret is gesigneerd met de ini-
tialen I[acob] en A[msterdam], waar-
tussen het merkteken [VW] van de

kunstenaar geplaatst is. Het schilderij
is 1533 gedateerd.

Voor de identificatie van de voorge-
stelde  en de signatuur bestaat geen
argwaan, maar de datering van het
schilderij is problematisch. Bekend is
namelijk dat Jacob Cornelisz. in of
vóór 1533 stierf. In 1532 is een van
zijn huizen in de Kalverstraat buiten
zijn aanwezigheid verkocht, waaruit
opgemaakt kan worden dat de mees-
ter toen al gestorven was. De stijl
waarin het portret geschilderd is 
correspondeert echter met wat wij
kennen van de kunstenaar, en daarom
wordt vermoed dat Jacob Cornelisz.

dit portret al eerder had geschilderd
en dat de datering later is aange-
bracht, al dan niet door hemzelf.
Van dit portret bestaan nog twee 
andere versies,maar het paneel uit het
Rijksmuseum is zonder meer het 
beste exemplaar. Eén van de twee 
andere zelfportretten is in de collectie
van de Stichting Pieter de Boer in
Amsterdam, olieverf op paneel,
38 x 23,5 cm, gedateerd 1520. Het 
andere bevindt zich in het museum
Palazzo Petti in Florence, olieverf op
paneel 52 x 34,5 cm, niet gedateerd.
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Ons bestuurslid Daantje Meuwissen
vond enige tijd geleden in een van 
de documentatiemappen van het
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in Den Haag, een foto
van een standbeeld van Jacob
Cornelisz. van Oostsanen. Er stond
echter nergens bij wáár dat beeld zich
bevond. Op de foto was duidelijk te
zien dat het geen beeld uit de tijd van
Jacob Cornelisz. was. Daantje dacht,
dat het een laat negentiende-eeuws
beeld zou zijn. Wij hebben ons hard
gemaakt om het op te sporen en we
hebben het gevonden! Het blijkt een
kunstwerk te zijn dat zich in de derde
nis van links, naast de hoofdingang van
het Stedelijk Museum in Amsterdam
bevindt. In de overige nissen bevinden
zich standbeelden van de beeldhou-
wer Hendrick de Keyser, de schilder
Pieter Aertsen en de bouwmeester
Jacob van Campen. Het beeld van
Jacob Cornelisz. is in de 19e eeuw 
vervaardigd door Bonaventura
IngenHousz (1881-1953).
Het standbeeld toont Jacob Cornelisz.
op ware grootte,met zijn schilderspa-
let in de linkerhand. De beeldhouwer
heeft duidelijk rekening gehouden
met de plaats waar het beeld kwam te
staan, namelijk hoog aan de wand, in
een nis. IngenHousz heeft het boven-
ste gedeelte van het lichaam wat gro-
ter gemaakt, en de blik naar beneden
gericht, zodat Jacob Cornelisz. de
toeschouwer als het ware aankijkt en
proportioneel juist lijkt, van onderaf
gezien althans. Het is mogelijk dat de
beeldhouwer hiervoor het zelfportret
uit het Rijksmuseum – een portret dat
Jacob Cornelisz. in 1533 van zichzelf
maakte –, als voorbeeld gebruikte.
(Zie pag. 4) In deze  Jacobsbode gaat

Beeld van Jacob
Cornelisz. in een nis 

van het Stedelijk
Museum in Amsterdam.

Jan Dirk de Kruijff nader in op 
verschillen in kleding tussen het 
zelfportret en het beeld.

De stijl 
De stijl waarin IngenHousz werkte,
noemen wij Historicisme,of Neogotiek,
en is kenmerkend voor de tweede
helft van de 19e eeuw. In die tijd 
beheerste de geschiedenis nagenoeg
elk aspect van het westerse denken,
niet in de laatste plaats de beeldende
kunst. Opera´s speelden zich af tegen
middeleeuwse achtergrond – denk

maar aan Aïda (1871) van Giuseppe
Verdi – en schilderijen verbeeldden
historische situaties, of brachten his-
torische figuren in beeld, dit alles met
een intens romantisch verlangen naar
lang vervlogen tijden. De Engelse
groep kunstenaars die zich de 
‘prerafaëlieten’ noemden, zijn hiervan
een goed voorbeeld.
Sterk beïnvloed door deze
Historische stroming, ontstond in
Nederland een beweging, die in de 
regel het Symbolisme genoemd
wordt, omdat symboliek in hun werk

Heeft u uw bijdrage van mini-
maal 5 euro over het jaar 2004
al overgemaakt? Graag op
bankrekening nr. 3505.66.879
t.n.v. St. Jacob Cornelisz. van
Oostsanen met vermelding van
uw postcode en administratie-
nummer (vermeld op het etiket
van de envelop)

Foto: Stedelijk Museum Amsterdam

Rijksmuseum Amsterdam

Kadotip voor de komende
feestdagen

Wilt u voor 5,- euro per jaar iemand,
bij wijze van cadeau, lid maken 
van onze stichting? Maakt u dan
minimaal vijf euro over op
Rabobank rek.nr. 3505.66.879;
onder vermelding van uw postcode
en administratienummer (vermeld
op het etiket van de envelop) en
naam en adres van de ontvanger. 

- 4 - - 1 -



centraal stond. De meest bekende
kunstenaar uit deze stroming is de
schilder Jan Toorop, die zachte,
mysterieuze, lineaire tekeningen en
schilderijen maakte, waarin hij per-
soonlijke expressie en emotie ver-
beeldde. Ook Antoon Derkinderen,
de leermeester van Bonaventura
IngenHousz, behoorde tot deze 
stroming. Derkinderen maakte veel
muurschilderingen, waarmee hij met
een romantische kijk op de
Middeleeuwen aansloot bij opkomen-
de, nieuwe religiositeit.

Stedelijk Museum.
Nu zou men zich kunnen afvragen
waarom een beeld van Jacob
Cornelisz de gevel siert van een 
museum voor moderne en eigentijdse
kunst. Dit komt omdat het aanvanke-
lijk niet de bedoeling was dat het
Stedelijk Museum exclusief eigentijdse
kunst zou tentoonstellen.Het gebouw
was bedoeld als onderkomen voor de
collectie Lopez Suasso, een rijke 
particuliere verzamelaarster, die voor
een belangrijk deel bestond uit oude
kunst.Het museum toonde bijvoorbeeld
ook stijlkamers, waar een interieur uit
de 17e eeuw was gereconstrueerd.
Saillant detail hierbij is dat de toe-
zichthoudende zaalwachten er zelfs in
bijpassende historische kostuums wa-
ren uitgedost. Pas na de 2e wereld-
oorlog ontwikkelde het museum zich
onder het conservatorschap van
Willem Sandberg tot een van de 
belangrijkste musea voor moderne
kunst in Nederland.Toen het museum
gebouwd werd lag dus de keuze voor
de middeleeuwer Jacob Cornelisz.
meer voor de hand. Bovendien vond
men vermoedelijk dat het toepasselijk
was om dit museum van de gemeente
Amsterdam te decoreren met een
beeld van de eerste belangrijke
Amsterdamse kunstenaar Jacob
Cornelisz.

Wie was Bonaventura
IngenHousz?
Bonaventura IngenHousz werd als
zoon van een welgestelde doktersfa-
milie in 1881 geboren. Hoewel hij op
diverse kantoren werkte,zat de passie
voor boetseren en beelden maken
hem al jong in het bloed. Hij 
studeerde aan de Rijksschool voor
Kunstnijverheid, waar hij in 1906, in

zijn laatste studiejaar, een prijsvraag
won met het ontwerp voor een mo-
numentale fontein. Vanaf 1906 tot
1908 studeerde hij in Brussel, waarna
hij toelatingsexamen deed bij de
Rijksacademie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam. In 1908 won
hij de Prix de Rome, de oudste
Nederlandse staatsprijs die bedoeld
was om jonge talentvolle beeldende
kunstenaars en architecten te stimule-
ren. Ten behoeve van deze prijs 
maakte IngenHousz een beeld van
Mercurius, die met zijn staf twee strij-
dende slangen scheidt. Hiermee won
IngenHousz een reisbeurs ter waarde
van 1200 gulden om gedurende enke-
le jaren in Italië, Parijs of Berlijn de 
antieke kunst te bestuderen.
Hij reisde inderdaad naar Italië, waar
hij diverse beelden maakte. Daarna
vertrok de kunstenaar naar Parijs,
waar hij aan een groot beeld van
Adam en Eva werkte. In 1912 keerde
hij terug naar Nederland, waar hij in
Delft werkte aan enkele reliëfs voor
het Vredespaleis in den Haag.Op deze
reliëfs was onder andere Graaf Floris
V uitgebeeld. Een jaar daarna vervolg-
de hij zijn Prix de Rome tour naar
Berlijn en Leipzig. Het jaar daarna in
1914 voltooide hij het beeld van de
schilder Jacob Cornelisz. van
Oostsanen.

IngenHousz maakte het beeld van
Jacob Cornelisz. omdat zijn leermees-
ter Antoon Derkinderen het gebruik
had ingesteld om Prix de Rome win-
naars in de categorie beeldhouwkunst
voortaan een beeld te laten maken
voor de nog altijd lege nissen van het
Stedelijk Museum in Amsterdam. De
uitvoering van IngenHousz’s beeld in
zandsteen gebeurde bij Firma Van
Tetterode in  de Watergraafsmeer.

Redactie Jacobsbode

Over het plaatsen van het beeld in de
nis van het Stedelijk Museum ver-
meldde Het Algemeen Handelsblad
van 9 maart 1914 het volgende:

Een beetje laten vieren.
In een van de nissen van het
Stedelijk Museum zou vanmiddag
het beeld Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, het werk van den
beeldhouwer IngenHousz geplaatst

worden. Het bleek echter, dat Van
Oostsanen te lang was, althans
voor het binnenste deel van de nis;
vermoedelijk was zijn maat geno-
men voor het buitenste gedeelte.
En het verschil van maat had ten
gevolge kunnen hebben, dat van
Oostsanen vandaag niet naast
Hendrick de Keyser aan de buiten-
zijde kwam te staan. Gelukkig
stond het beeld op een hoog voet-
stuk, en ten aanschouwe van een
talrijk publiek, werd een decimeter
dikke schijf daaraf gezaagd. Eerst
daarna werd het beeld opgeheeschen
en toen voor de laatste maal de
woorden: “Een beetje laten vieren”
hadden geklonken, stond Jacob
Cornelisz. van Oostsanen op zijn
verheven standplaats.”

Ook de Telegraaf maakte melding van
het beeld. Op 19 juni 1924 verscheen
dit volgende artikeltje in de krant:
“Het is zeker niet het minst aan
den directeur der Rijks-Academie,
prof. A. Derkinderen te danken,
dat nu reeds een zestal nissen weldra
‘bewoond’ zal zijn. Hij kreeg des-
tijds met moeite gedaan, dat het
laatste der vier stipendium-jaren
door de winnaars van den prix de
Rome voortaan aan de academie
moest worden doorgebracht. Op
deze wijze verkreeg het Museum
de beelden van J.C. van Oostsanen
(door IngenHousz), Van Bilhamer
(door v. Reijn), Van Th. de Keyser
(door Charles Vos) en nu tenslotte
dat van Jan v.d. Heyden door mej.
Demmink. Door schenking ver-
kreeg het museum bovendien de
beelden van Hendrick de Keyser
(door Jacobs) en en van ‘Lange
Pier’ door Hessselink, beide door
vereerders van genoemde beeld-
houwers aangeboden. 

Het moet voor Bonaventura
IngenHousz niet makkelijk geweest
zijn een beeld te maken van iemand
die al 375 jaren dood is. Hoe zag zijn
gezicht eruit? Hoe was zijn fysieke 
gestalte? Hoe ging hij precies gekleed? 

IngenHousz had één bron waarop hij
zich kon baseren: het zelfportret van
Jacob Cornelisz. van Oostsanen in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Dit
toont echter alleen het hoofd met
hoofddeksel en een klein deel van
Jacob’s bovenlijf. Het platte vlak van
het schilderij kon de beeldhouwer
vertalen in de drie dimensionaliteit
van het beeld. Het gezicht heeft 
de beeldhouwer neerwaarts kijkend
weergegeven, omdat het beeld be-
stemd was voor een nis hoog in de
buitenmuur van het Stedelijk Museum
in Amsterdam. De rest moest hij 
reconstrueren met behulp van de aan-
knopingspunten die het zelfportret
geeft. Voor ons is het tegenwoordig
makkelijk om te theoretiseren over
de rest van Jacob Cornelisz.’s kleding,
omdat naar kledij uit de 16e eeuw in
de loop van de 20e eeuw onderzoek
is gedaan. Dit was nog nauwelijks het
geval in 1908, het jaar dat IngenHousz
dit beeld vervaardigde.

Wat kunnen we met onze huidige
kennis zeggen over de kleding die
Jacob draagt op zijn zelfportret? Het
hoofddeksel dat hij draagt is een 
bonnet, waarschijnlijk gemaakt van
vilt, laken, wol, zijde of fluweel.
Bonnetten werden ten tijde van Jacob
Cornelisz. in veel varianten gedragen.
De bonnet van Jacob Cornelisz. heeft
twee oorlappen die waarschijnlijk bo-
ven op de bonnet geslagen, vastgezet
kunnen worden met een knoopje. Bij
slecht weer kunnen die oorlappen
naar beneden worden geslagen ter be-
scherming van de zijkanten van het ge-
zicht. Bonnetten waren vermoedelijk
meer een mode- en statusaccessoire
dan een praktisch gebruiksobject.

Jacob Cornelisz. draagt een wit hemd
dat onder de hals is geplisseerd.
Daarover draagt hij een wambuis met
een opstaande halslijn. Over het 
wambuis draagt hij een paltrok, die 
bestond uit een lijfstuk, dat qua uit-
voering op het wambuis leek en het
bovenlijf bedekte. Daaronder bevond
zich de schoot, die ter hoogte van het
middel, aan het lijfstuk was bevestigd.
De schoot bestond uit plooien die als
een rokje de dijen bedekte. Deze
schoot kon verschillende lengtes 
hebben, maar reikte meestal tot aan
de knieën.

Noord-Hollanders weten waarschijn-
lijk wel dat er iets bijzonders aan de
hand is in de Grote of Laurenskerk in
Alkmaar. Diverse provinciale media
hebben er al een paar maal aandacht
aan besteed.We hebben het over de
grondige restauratiewerkzaamheden
die in het koor van deze belangrijke
kerk worden uitgevoerd. Het gaat om
gewelfschilderingen in negen sluitings-
vakken  met een voorstelling van het
Laatste Oordeel. De restaurateurs,
Willem Haakma Wagenaar en  Edwin
van den Brink zijn nu al een jaar op 
hoge steigers in de kerk bezig met het
werk. Totaal verwachten zij acht jaar
nodig te hebben voor het consolide-
ren van de kunstwerken. Pas daarna
zullen de schilderingen weer voor het
grote publiek zichtbaar zijn. Waarom
wij dit specifiek in deze Jacobsbode
melden is, omdat beide heren restau-
rateurs gaandeweg steeds meer tot
de overtuiging geraken dat deze be-
schilderingen in het koor, van de hand
van Jacob Cornelisz. van Oostsanen
zijn! Als dat geen goed bericht is voor
onze stichting en al haar ‘Vrienden’!  

Tot onze grote vreugde hebben wij
kunnen regelen dat ook u, als Vriend
van onze stichting, daar ter plaatse
een kijkje kunt gaan nemen. Bij vol-
doende belangstelling organiseren wij
op een vrijdagmiddag in de zomer 
volgend jaar een rondleiding langs de 
restauratiewerken hoog op de stei-
gers in de kerk.

Waarom pas volgend jaar?
Op dit moment zijn de eerste planken
uit het koor verwijderd om in het 
speciaal ingerichte atelier (ook in de
kerk) te worden gerestaureerd. Het
lijkt ons bijzonder interessant voor u
als u het verschil kunt zien tussen het
gerestaureerde werk, en het nog te
behandelen deel.Vandaar dat wij geko-
zen hebben voor volgend jaar zomer.
Hebt u belangstelling om deel te nemen
aan de rondleiding, laat u ons dit dan
alstublieft weten, het liefst schriftelijk
of per email: ervw@dds.nl zodat wij
een peiling kunnen maken of er 
belangstelling voor dit evenement is.

Excursie naar de Grote
of Laurenskerk in

Alkmaar

Over de paltrok droeg Jacob
Cornelisz. een tabberd, een van voren
openhangend ruim gesneden gewaad
met grote mouwen. De tabberd van
Jacob Cornelisz. is afgezet met bont.
Jacob draagt dus op zijn zelfportret
luxueuze kostbare kleding, statussym-
bolen van een aanzienlijk burger.

De kleding die IngenHousz Jacob
Cornelisz. laat dragen in het beeld,
komt dus waarschijnlijk in de buurt
van wat de schilder rond 1520-1530
gedragen zal hebben. De kunstenaar
heeft, naar het zich laat aanzien, in ie-
der geval een serieuze poging gedaan
om de kleding te reconstrueren in
plaats van zijn pure fantasie te gebrui-
ken.

Een aantal zaken echter komt ver-
moedelijk niet overeen met wat Jacob
gedragen zal hebben. Het knoopje bij-
voorbeeld,dat de oorlappen boven op
de bonnet bevestigt, is niet goed be-
grepen. De beeldhouwer verplaatste
het naar links en maakte er een soort
decoratief pomponnetje van. En de
schoot van de paltrok op het beeld
heeft hij zeer kort gehouden als een
soort ‘minirokje’. In werkelijkheid zal
deze langer geweest zijn.Heeft hij zich
hiervoor gebaseerd op een voor ons
onbekende bron? Of vond hij dit kle-
dingstuk artistiek meer verantwoord?
Evenwel is dit een vreemde keuze 
aangezien bekend was dat het beeld
hoog geplaatst zou worden en de be-
schouwer dus als het ware onder de
rok kan kijken.

De beenbedekking heeft hij waar-
schijnlijk goed weergegeven. Deze 
zogeheten ‘hosen’ bestond uit rekba-
re stof die zich vormde naar de benen
zoals kousen dat doen.De ‘hosen’ had
van voren aan de bovenzijde een split,
waarover zich een klep met buidel-
vormig uitsteeksel bevond.Deze heeft
de beeldhouwer vermoedelijk om 
zedelijke redenen bewust besloten
niet weer te geven.
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Literatuur: Mode-Metamorphosen, J.H. der Kinderen-
Besier,Queridos Uitgevers-Maatschappij 1933.

Over middeleeuwse
tabberd, paltrok, 

bonnet, enz
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