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In deze Jacobsbode krijgt u een heuse 
primeur voorgeschoteld.  Al meer dan 100 
jaar hebben onderzoekers geprobeerd te 
achterhalen wie er precies zijn afgebeeld op 
Jacobs beroemde schilderij met de 
Geboorte van Christus uit 1512.  Dr. Truus 
van Bueren en dr. Bas Dudok van Heel 
zijn er nu als eersten in geslaagd om 
alle geportretteerden op het schilderij 
te identifi ceren. We zijn er trots op dat 
ze hun bevindingen in onze Jacobsbode 
presenteren. Het artikel vormt het tweede 
deel van het ‘tweeluik’ door Truus van 
Bueren over middeleeuwse memorietafels, 
waarvan u het eerste deel in de vorige 
Jacobsbode hebt kunnen lezen.
In het vorige artikel legde Truus al uit 
waarom het onderzoek naar kunstwerken 
met een functie in de middeleeuwse 
dodengedachtenis zo lastig kan zijn, en met 
welke valkuilen en raadsels de hedendaagse 
onderzoeker zoal te maken kan krijgen. Dat 
was bij het onderzoek naar de Geboorte van 
Christus niet anders: de reden dat het zo 
lang heeft geduurd voordat alle afgebeelde 
personen met zekerheid geïdentifi ceerd 
konden worden, is dat er lange tijd allerlei 
misvattingen rondom dit schilderij hebben 
bestaan. Truus en Bas laten in dit artikel 
zien hoe ze deze hebben opgehelderd. 
Ze vertellen hier alvast hoe het artikel 
tot stand is gekomen: ‘Dit artikel is het 
resultaat van herhaald overleg tussen de 
beide auteurs. We hebben de verschillende 
mogelijkheden voor de identifi catie 
van de afgebeelde fi guren uitgebreid 
besproken. Uiteindelijk kwam Bas met de 
oplossing van het raadsel. Die oplossing 
bleek uitstekend aan te sluiten op de 
resultaten van zijn uitgebreide onderzoek 
naar de Amsterdamse families en hun 
memorievoorstellingen, en op de resultaten 
van het brede vergelijkende onderzoek 
van Truus naar alle nog bestaande 
memorievoorstellingen uit het gebied van 
het huidige Nederland.’ Maar waarom 
is het eigenlijk zo belangrijk om precies te 

weten welke personen er zijn afgebeeld? 
Ze zijn immers al 500 jaar dood? De 
belangrijkste reden is dat we middeleeuwse 
schilderijen nooit écht kunnen begrijpen 
als we ons niet met dergelijke vragen 
bezighouden. Kunstwerken hadden in de 
middeleeuwen een heel andere functie 
dan nu: waar veel mensen in onze tijd er 
gewoon van genieten als mooie, kundig 
gemaakte voorstellingen, waren het voor 
de middeleeuwers gebruiksvoorwerpen 
die – of ze nu mooi waren of niet – bovenal 
een specifi ek doel moesten dienen. Bij 
memorietafels was dat doel in elk geval 
altijd de zorg voor het zielenheil van de 
afgebeelde personen. (Dat memorietafels 
daarnaast ook andere functies konden 
hebben, variërend van sociaal tot politiek, 
hebben we gezien in het eerste artikel in 
het tweeluik van Truus.) Het was voor de 
middeleeuwer dus van het allergrootste 
belang dat duidelijk was voor wiens 
nagedachtenis een memorietafel was 
gemaakt – iemands toekomst in het 
hiernamaals kon er immers van afhangen! 
Om een zo volledig mogelijk beeld van de 
middeleeuwse samenleving te krijgen, is het 
dus belangrijk dat kunsthistorici en andere 
onderzoekers zich niet alleen richten op de 
middeleeuwse objecten, maar ook op de 
context waarin die tot stand zijn gekomen.
Truus en Bas lichten toe: ‘In het nu volgende 
artikel laten we zien hoe onderzoekers 
van middeleeuwse memorietafels te werk 
gaan, hoe ze mogelijkheden naast elkaar 
zetten en argumenteren. De memorietafel 
met de Geboorte van Christus bleek zoveel 
aanknopingspunten te bieden, dat we 500 
jaar nadat het schilderij werd vervaardigd 
de oplossing hebben gevonden voor een 
raadsel dat kunsthistorici meer dan 100 
jaar heeft beziggehouden. Jacob Cornelisz. 
en zijn opdrachtgeefster kunnen dus 
tevreden zijn: een memorietafel mocht 
de beschouwer van de zestiende eeuw 
geen twijfel laten over de identiteit van de 
geportretteerden voor wie gebed voor hun 
zielenheil werd gevraagd. Nu is er ook geen 
twijfel meer over mogelijk.’

Inleiding. Een opdracht voor Jacob 
Cornelisz.*
Een vrouw komt de werkplaats van Jacob 
Cornelisz. binnen. Het is de weduwe 
Margriet, de dochter van Dirk Boelen 
(voortaan Margriet Boelen), afkomstig uit 
een vooraanstaand Amsterdams geslacht. 
‘Ik wil een memorietafel bestellen,’ zegt 
ze tegen Jacob, die haar zelf ontvangt. De 
schilder weet onmiddellijk wat ze bedoelt: 
de kerken en kloosters hangen vol met dit 
soort schilderijen en beeldhouwwerken 
en hij zou er gedurende zijn loopbaan zelf 
verschillende maken.
‘Het is voor het Kartuizerklooster,’ vertelt 
de opdrachtgeefster, ‘Twee van mijn 
broers waren daar ingetreden; de een is 
al lang dood, de ander is een paar jaar 
geleden overleden. Het schilderij moet de 
kloosterlingen herinneren aan hun belofte 
voor onze familie te bidden.’ ‘Wie wilt u er 
in hebben?’ vraagt de schilder. ‘Mijn ouders, 
mijn broers en zussen, en ikzelf, zestien 
personen in totaal.’ ‘Met de mannen links 
en de vrouwen rechts?’ ‘Ja natuurlijk,’ zegt 
de vrouw. ‘En ik wil dat we knielen ter 
weerszijden van een Geboorte van Christus.’ 
‘Het gaat om het klooster Sint Andries 
ter Zaliger Haven, nietwaar?’ vraagt Jacob. 
‘Zullen we dan de geboortevoorstelling 
voor een haven zetten, met uitzicht op 
zee? Dat vinden de kloosterlingen vast fi jn. 
En wilt u engeltjes in de voorstelling?’ ‘Ja 
graag,’ zegt de vrouw, ‘want die herinneren 
me aan de hemel. En ik wil dat Andreas 
als beschermheilige bij de mannen staat.’ 
‘Prima,’ zegt de schilder, ‘dat past mooi bij 
het klooster.’ ‘Ja,’ zegt de vrouw, ‘en mijn 
moeder en ik heten allebei Margriet, dus zet 
Margaretha maar bij de vrouwen!’ ‘En wilt u 
de tekst met de namen van uw familieleden 
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en de sterfdata van de overledenen op de 
lijst hebben of wilt u een apart tekstbord 
dat onder aan de lijst hangt?’ ‘Daar moet ik 
even over overleggen met de prior van de 
Kartuizers,’ zegt de vrouw. Vervolgens praten 
de schilder en de opdrachtgeefster over de 
prijs totdat beide partijen het eens zijn.
Zo kan het ongeveer gegaan zijn toen het 
schilderij met de Geboorte van Christus 
werd besteld, dat in 1512 werd voltooid en 
dat zich thans in het Museo Nazionale di 
Capidomonte in Napels bevindt (afb. 1). Maar 
hoe weten we nu of het inderdaad Margriet 
Boelen was die het schilderij aanschafte, als 
wapenschilden en een tekst met namen – die 
er ongetwijfeld is geweest – ontbreken? Is 
het gezin waaruit zij afkomstig was inderdaad 
hier afgebeeld? In de vorige Jacobsbode 
heeft Truus van Bueren uitgelegd waarom dit 
soort vragen vaak lastig te beantwoorden 
zijn voor wetenschappers van nu. 
Over de Geboorte van Christus in Napels 
wordt al sinds het begin van de 20ste eeuw 
gediscussieerd door historici, kunsthistorici 
en genealogen. In dit artikel laten we 
zien dat bovenstaand verhaal geen slag 
in de lucht is. We zullen aantonen dat de 
afgebeelde personen Margriet Boelen en 
haar directe familie zijn. Daarbij maken 
we duidelijk dat eerdere identificaties van 

de afgebeelde personen op hardnekkige 
misverstanden berusten.
Het schilderij toont de Geboorte van 
Christus met portretten aan weerszijden. 
In de achtergrond zien we een haven 
met schepen. Dat is opmerkelijk: 
Bethlehem, het stadje waar Christus 
geboren werd, ligt immers niet aan het 
water. Er zijn in de middeleeuwen talloze 
geboortevoorstellingen gemaakt, maar 
niet met een haven op de achtergrond.1) 
De bijzondere iconografie sluit aan bij 
wat ook via archiefonderzoek werd 
vastgesteld: het schilderij was bestemd 
voor het Amsterdamse Kartuizerklooster 
Sint Andries ter Zaliger Haven. De 
schenking ervan wordt vermeld in het 
zogenoemde ‘schenkingsregister’ van het 
klooster. Daarin hielden de kloosterlingen 
bij welke schenkingen ze ontvingen. Het 
schilderij staat als volgt genoteerd: ‘Item, 
Margaretha Dirk Boelensdr. heeft ons 
gegeven een geschilderd tafereel met de 
afbeelding van de heer onze Salvator in 
Bethlehem, ter waarde van vijftig florijnen’ 
(vertaling uit het Latijn). 2)  Daarbij staat het 
jaartal 1512 vermeld, dat zich ook op het 
schilderij bevindt. Ook al is het schilderij 
niet voorzien van de signatuur van Jacob 
Cornelisz., de manier van schilderen, de 

geboortevoorstelling, de engeltjes, de 
architectuur, de wijze van dateren, alles is 
kenmerkend voor zijn werk. 
De Geboorte van Christus kan zich in het 
Kartuizerklooster op een altaar hebben 
bevonden. De afmetingen – 128 x 177 cm – 
rechtvaardigen die veronderstelling: uit een 
onderzoek van nog bestaande altaarstukken 
en van opdrachtcontracten blijkt dat zes 
van de acht nog bekende exemplaren die 
tussen 1500 en 1525 in de Noordelijke 
Nederlanden werden vervaardigd tussen ca. 
175 en 196 cm breed waren. 3)

De memorietafel met de Geboorte van 
Christus was een van de vele schenkingen 
die de familie Boelen deed aan kerken 
en kloosters. In het artikel in de vorige 
Jacobsbode is uitgelegd dat men in de 
middeleeuwen dergelijke schenkingen deed 
ten behoeve van het zielenheil, maar dat 
er ook bijvoorbeeld sociale motieven aan 
ten grondslag konden liggen. Zo stichtten 
de ouders van Margriet Boelen op 6 mei 
1458 een vicarie op het Andreasaltaar 
in de Nieuwe Kerk. Dit betekent dat ze 
tegen betaling missen stichtten die door 
een vaste priester op vaste data gevierd 
moesten worden. In de stichtingsakte 
wordt priesterzoon Gerrit aangewezen 
als de eerste priester die de missen zou 

Afb. 1: Jacob Cornelisz. van Oostsanen, De geboorte van Christus, 1512 (gedateerd), 128 x 177 cm, Napels, Museo Nazionale di Capodimonte. Margriet Boelen schonk deze memorietafel in 1512 
aan het Amsterdamse Kartuizerklooster Sint Andries ter Zaliger Haven.
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opdragen, wat hem een vast inkomen 
bezorgde. Belangenbehartiging voor het 
hiernamaals kon dus gepaard gaan met 
belangenbehartiging voor de eigen familie in 
het hier en nu.

De Geboorte van Christus: raadsels en 
misverstanden
Links en rechts in de voorstelling bevindt 
zich een groot aantal portretten. Acht 
mannen en acht vrouwen knielen bij de 
religieuze voorstelling, met – traditiegetrouw 
– de mannen op de belangrijkste plaats, 
namelijk rechts van het tafereel (links vanuit 
de beschouwer gezien) en de vrouwen 
op de meest bescheiden plek, links (dus 
rechts vanuit de beschouwer). Maria knielt 
als enige vrouw rechts van Christus omdat 
zij moeder van God is. Jozef is, zoals vaak 
gebeurde, minder prominent geplaatst. 
De twee personen die het dichtst bij de 
kribbe zijn afgebeeld, gaan vergezeld van 
hun beschermheiligen. Voor de man is dat 
Andreas en voor de vrouw Margaretha. Het 
is niet onmiddellijk vast te stellen om wat 
voor groep personen het gaat. De opstelling 
van de portretten wijst op een familie, maar 
schuin achter de oudere man en vrouw die 
het dichtst bij de kribbe knielen, zien we 
nog een oudere man en vrouw. Een gewoon 
gezin lijkt het dus niet te zijn. 4) 
Op basis van onderzoek naar de familie van 
de schenkster, Margriet Boelen, gaf Scholtens 
in 1958 een identificatie van de personen op 
het schilderij. Hij identificeerde de vrouw 
die het dichtst bij de kribbe knielt, met 
de heilige Margaretha achter zich, als de 
schenkster (afb. 2). De man tegenover haar 
zou volgens de auteur haar neef Andries 
Boelen zijn, want dat zou de aanwezigheid 
van de beschermheilige, Sint Andreas, 
achter hem verklaren (afb. 3). In 1512 was 
Andries het hoofd van de zogenoemde 
maagschap Boelen, dus de groep die 
bestaat uit afstammelingen van dezelfde 
voorvader. Daarnaast was hij ook een van 
de burgemeesters van Amsterdam (in de 
zestiende eeuw had Amsterdam, zoals ook 
andere steden, meerdere burgemeesters 
tegelijkertijd). De man die helemaal links op 
de voorgrond knielt zou Jan Coman Jansz. 
zijn, de overleden echtgenoot van Margriet 
Boelen (afb. 4), met tegenover zich Maria 
Jan Bethsdr., de vrouw van Andries Boelen 
(afb. 5). De mannen op de achtergrond 
identificeerde Scholtens als de broers van 
Margriet Boelen (afb. 6). De vrouwen waren 
volgens hem haar zussen, kinderen en een 
nichtje, de dochter van Andries Boelen (afb. 7).
Scholtens veronderstelde dus dat Margriet 
Boelen, de schenkster van het schilderij, 
met een aantal familieleden is afgebeeld 
en dat zij het dichtst bij de kribbe knielt. 
Sinds hij zijn artikel schreef is onze kennis 

van wat gebruikelijk was in memorietafels 
echter aanzienlijk toegenomen. Systematisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat sommige 
aanknopingspunten die onderzoekers 
meenden te hebben bij het identificeren van 
personen, in werkelijkheid helemaal geen 
houvast bieden. Sterker nog, soms leiden ze 
zelfs tot verkeerde identificaties.

Nieuwe inzichten over opdrachtgevers 
en beschermheiligen
Dat geldt ook voor het schilderij in Napels. 
Weten we wel zo zeker dat schenkster 
Margriet Boelen in de voorstelling is 
afgebeeld en dat zij de vrouw is die het 
dichtst bij de kribbe knielt? ‘Ja,’ zeiden 
Scholtens en na hem tal van andere 
onderzoekers, ‘want ze gaf zichzelf als 
schenkster vanzelfsprekend de belangrijkste 
plaats’ – zo namen ze stilzwijgend aan –, ‘en 
kijk maar, ze heeft de heilige Margaretha nog 
bij zich ook.’ 
Degene die een memorievoorstelling schonk 
aan een kerk of klooster, hoefde echter niet 
per definitie op de belangrijkste plaats te 
staan. Zij of hij hoefde zelfs niet eens in de 
voorstelling te zijn afgebeeld (zie hierover 
ook het artikel in de vorige Jacobsbode). 
Bovendien is gebleken dat het niet mogelijk 
is om geportretteerden te identificeren 
op basis van naamheiligen, omdat een 
bescherm- of patroonheilige niet per 
definitie een naamheilige is. In het Nederland 
van boven de grote rivieren vormden andere 
typen beschermheiligen de meerderheid. 
In veel gevallen werd bijvoorbeeld de 
beschermheilige gekozen van de stad waar 
men woonde of vandaan kwam, of van het 
klooster waarin men was ingetreden, of van 
de stand waartoe men behoorde. Kortom, 
het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat 
de belangrijkste vrouw in de voorstelling 
de opdrachtgeefster, Margriet Boelen, is. 
Maar zonder breed vergelijkend onderzoek 
konden wetenschappers als Scholtens dat 
niet weten. 6) 
Er is nog een ander belangrijk misverstand, 
namelijk over de plaatsing van de geportret-
teerden ten opzichte van elkaar.  We weten 
inmiddels dat voor gebedsportretten een 
vast stramien werd aangehouden, volgens 
vaste hiërarchische patronen. Echtparen 
werden steeds zodanig ten opzichte van 
elkaar en – indien van toepassing – hun 
kinderen geplaatst, dat ze duidelijk als 
echtpaar of als gezin herkenbaar waren, 
met de mannen over het algemeen op de 
belangrijkste plaats. Kinderen knielen achter 
hun ouders, de jongens achter de vader, de 
meisjes achter de moeder.

Verkeerde identificaties
Dit laatste betekent dat de door Scholtens 
voorgestelde plaatsing van de twee paren 

Afb. 2: Detail van afb. 1, de vrouw op de voorgrond die het 
dichtst bij de kribbe knielt. Is het Margriet Boelen of haar 
moeder?

Afb. 3: Detail van afb. 1, de man op de voorgrond die het 
dichtst bij de kribbe knielt. Is het de neef, de man of de vader 
van Margriet Boelen?

Afb. 4: Detail van afb. 1, de man die uiterst links op de voor-
grond knielt. Is het de man of de broer van Margriet Boelen?

5) 
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– Margriet Boelen en Jan Coman Jansz., 
Andries Boelen en Maria Jan Bethsdr. –, 
tegenover de verkeerde wederhelft, nooit 
door de opdrachtgeefster geaccepteerd 
zou zijn. Bas Dudok van Heel, een van 
de auteurs van dit artikel, zette in zijn 
publicatie van 1977 trouwens al vraagtekens 
bij deze identificatie. 7)  Hij bood toen al 
een logischer alternatief. Hij ging er wel 
van uit dat de vrouw Margriet Boelen is, 
maar dat tegenover haar niet haar neef, 
maar haar echtgenoot, Jan Coman Jansz., is 
afgebeeld. Hij was, net als Andries Boelen, 
een belangrijk man in Amsterdam en onder 
andere lid van het stadsbestuur. De heilige 
Andreas is de heilige waaraan het klooster 
was gewijd, zo concludeerde Dudok van 
Heel destijds. 8) 
Jan Coman Jansz. is in 1508 overleden,  
vier jaar voordat dit schilderij werd 
vervaardigd. 9)  Dat een weduwe pas 
vier jaar na het overlijden van haar 
echtgenoot een memorietafel voor hem 
liet maken, is op zich niet ongewoon. 
Memorievoorstellingen konden lang vóór, 
maar ook lang na het overlijden voor 
iemand worden vervaardigd. 10)  Toch berust 
de identificatie van Jan Coman Jansz. op een 
misverstand. Het voorstel van Dudok van 

Heel uit 1977 is weliswaar plausibeler dan 
dat van Scholtens, maar er bleven vragen.
Op de eerste plaats was er de kleding 
van de vier figuren op de voorgrond van 
het schilderij. Ook in de middeleeuwen 
was kleding aan mode onderhevig en 
dat kan houvast bieden bij dateringen en 
identificatie van personen. Het echtpaar 
bij de kribbe blijkt kleding te dragen die 
in de tweede helft van de vijftiende eeuw 
gangbaar was (afb. 2 en 3). 11)  Toen werden 
de trechtervormige mouwen gedragen die 
we bij zowel de vrouw als de man zien. 
Bij de vrouw zien we haar opgeschorte 
rok, waarvan de binnenkant met grijs 
eekhoornbont is gevoerd. De kleding van 
de andere man (afb. 4) sluit aan bij de 
mode op het moment van vervaardiging 
van het schilderij; de zeer wijde mouwen 
van de mantel kunnen rond 1510 worden 
gedateerd. De vrouw tegenover hem is 
als weduwe gekleed (afb. 5). Ze draagt 
de witte wimpel, de doek onder de kin 
die alleen vrouwelijke kloosterlingen en 
weduwen droegen. Verder is ze geheel in 
het zwart gekleed. Als we deze informatie 
nu op een rij zetten dan moeten we 
concluderen dat het veel waarschijnlijker 
is dat de man en vrouw bij de kribbe de 
ouders van Margriet Boelen zijn. Deze 
Dirk Boelen en Margriet Claas Heinszsdr. 
(voortaan Margriet Heijnen) waren allebei 
in 1459 overleden, meer dan vijftig jaar 
voordat Jacob Cornelisz. de Geboorte van 
Christus schilderde. De schilder beeldde 
dit echtpaar af met de kleding uit de 
vijftiende eeuw die in 1512 ouderwets was. 
Zouden de andere man en vrouw op de 
voorgrond dan Margriet Boelen en haar 
in 1508 overleden man Jan Coman Jansz. 
kunnen zijn? De kleding zou mooi bij een 
dergelijke identificatie aansluiten, maar om 
een lang verhaal kort te maken: ook dat 
bleek niet te kloppen. Er was namelijk een 
tweede probleem dat bij handhaving van 
de aanvankelijke identificatie van Dudok 
van Heel niet op te lossen bleek: als de 

ouders van Margriet Boelen en zijzelf 
en haar man op de voorgrond knielden, 
wie waren dan de andere figuren van de 
voorstelling? Margriet Boelen en haar man 
hadden geen kinderen en haar man had ook 
geen broers en zussen.12) Margriet had die 
wel. Zouden haar broers en zussen hier 
afgebeeld kunnen zijn? De familie Boelen 
is herhaaldelijk onderzocht, recent nog 
zeer uitgebreid door Bas Dudok van Heel. 
De identificatie van de portretten in de 
achtergrond bleek echter niet sluitend te 
krijgen, als we van twee echtparen op de 
voorgrond uitgingen.

Het raadsel opgelost
Het raadsel moest dus op een andere 
manier worden benaderd. Nu weet 
iedereen dat soms de oplossing van een 
probleem voor de hand ligt, als het je 
lukt er met andere ogen naar te kijken. 
Dat bleek hier ook het geval. Laten we 
nog eens naar het schilderij kijken. In 
de identificatie van Dudok van Heel uit 
1977, die tot nu toe de meest plausibele 
leek, was het uitgangspunt dat er twee 
echtparen in het schilderij staan afgebeeld: 
Margriet Boelen en Jan Coman Jansz., en 
de ouders van Margriet. Maar gaat het wel 
om twee echtparen? Als we het portret 
van de man uiterst links bekijken dan zien 
we dat er iets bijzonders met zijn hoofd 
aan de hand is (afb. 4). Op zijn haar lijkt 
een ronde schijf te liggen; als deze zwart 
zou zijn zou je aan een keppeltje denken. Is 
het een minder goed geschilderde tonsuur, 
de kaalgeschoren kruin die middeleeuwse 
geestelijken hadden? Er lijkt ook iets met 
de verflaag te zijn; was Jacob Cornelisz. 
misschien in eerste instantie vergeten de 
kruinschering te schilderen? Of komt de 
ondertekende cirkel van de kruinschering 
door de verflaag heen en krijgen we 
daardoor een verkeerd beeld van een 
overigens zeer geslaagde kop? Helemaal 
duidelijk is het niet, maar als de man een 
tonsuur draagt dan moet hij een geestelijke 

Afb. 5: Detail van afb. 1, de vrouw die uiterst links op de 
voorgrond knielt. Is het de vrouw van Andries Boelen of is het 
opdrachtgeefster Margriet Boelen zelf?

Afb. 6: Detail van afb. 1, de mannen in de achtergrond. Afb. 7: Detail van afb. 1, de vrouwen in de achtergrond.
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zijn, die in dit geval geen stola en albe 
draagt, maar een hooggesloten tabberd.
Als we nu opnieuw naar de plaatsing van de 
portretten kijken, dan dient zich een andere 
mogelijkheid aan voor hun identificatie. De 
ouders van Margriet Boelen knielen bij de 
kribbe, daaraan hoeven we niet te twijfelen. 
Maar kunnen alle andere figuren dan toch, 
zoals we in de Inleiding al suggereerden, 
hun kinderen zijn? Is de memorietafel toch 
een voorstelling met een echtpaar en hun 
kinderen, net zoals bij een zeer groot deel 
van alle thans nog bekende Nederlandse 
memorietafels? Dit blijkt goed mogelijk, 
want nu we met die mogelijkheid in het 
hoofd naar de voorstelling kijken, valt op 
dat Margriet Boelen en de man tegenover 
haar wel op de voorgrond zijn geplaatst, 
maar dat ze zich tegelijkertijd achter Dirk 
Boelen en Margriet Heijnen en dicht bij de 
portretten in de achtergrond bevinden. Ze 
kunnen dus heel goed bij de kinderen van 
het gezin horen. Met deze veronderstelling 
als uitgangspunt bleek het overgrote deel 
van de geportretteerden te identificeren. 
Margriet Heijnen en haar man Dirk Boelen 
hadden twee zoons die ingetreden waren 
in het Amsterdamse Kartuizerklooster. 
Ze zijn allebei afgebeeld in de voorstelling, 
duidelijk te herkennen aan hun witte pij 
(afb. 6). Het echtpaar had ook twee zoons 
die priester waren. De ene was Gerrit, die 
de vicarie bediende die zijn ouders stichtten 
in de Nieuwe Kerk. De ander was Vechter. 
Zijn in 1459 overleden ouders hadden hem 
nooit als priester gekend, want Vechter 
was pas na de dood van zijn vrouw (dat 
moet ergens vóór juli 1467 zijn geweest) 
tot het priesterambt toegetreden. Er horen 
dus twee priesterbroers op het schilderij 
te staan. De veronderstelling dat de man 
tegenover Margriet Boelen een priester 
is, sluit dus aan bij de gegevens uit de 
archieven over haar broers.
Als we vervolgens naar de vrouwen achter 
Margriet Heijnen kijken dan zien we in 
deze groep drie kloosterlingen (afb. 7). 
Dit komt overeen met wat we weten 
over haar dochters:  Agnes, Duifje en 
Geerte waren alle drie ingetreden in het 
Luciënklooster in Amsterdam.  Agnes en 
Duifje waren geprofest (ze hadden dus de 
plechtige gelofte gedaan hun hele leven in 
het klooster te blijven), maar Geerte was al 
als novice (in haar proeftijd) overleden. De 
vrouwen op het schilderij dragen inderdaad 
alle drie dezelfde witte kleding, maar twee 
van hen dragen een bruine mantel en een 
bruine sluier over hun witte ondersluier als 
teken dat zij al geprofest waren. De derde 
vrouw – de novice – draagt alleen de witte 
kleding. 13) Alles begint er dus op te lijken 
dat Margriet Boelen via het schilderij het 
gezin heeft willen gedenken waaruit ze 

voortkwam. Als dat klopt dan biedt het 
schilderij zelfs extra informatie ten opzichte 
van wat er in de archiefstukken te vinden 
is: de in de albe geklede priester blijkt een 
Jeruzalemvaarder geweest te zijn, zoals 
te zien is aan de palmtak die hij bij zich 
draagt.14) Buitendien zijn er vier kinderen 
méér afgebeeld dan er bekend waren uit de 
archieven. Maar dat is niet ongewoon: het 
bestaan van jong overleden kinderen is voor 
onderzoekers van de 21ste eeuw lastig te 
achterhalen omdat ze stierven voordat ze 
in archiefstukken zoals testamenten terecht 
konden komen. 
Resten ons nog twee vragen over de 
opdrachtgeving van Margriet Boelen: had 
ze als weduwe ook niet voor het zielenheil 
van haar man te zorgen? Waarom heeft 
ze zichzelf niet (ook) samen met haar 
man laten afbeelden? Ook hier geeft het 
vergelijkende onderzoek een antwoord: 
huwelijkspartners hoefden niet per 
se samen in een memorievoorstelling 
afgebeeld te worden. Margriet Boelen 
sloot zich aan bij wat gebruikelijk was in 
Amsterdam, als we mogen afgaan op de 
nog bestaande memorievoorstellingen: 
leden van de Amsterdamse burgerij lieten 
zich – indien ze zich lieten afbeelden met 
familie – altijd met één gezin afbeelden. 
Voorstellingen met meer dan twee 
generaties, of met een combinatie van een 
echtpaar en het gezin waaruit een van beide 
partners voortkwam, zijn uit Amsterdam 
niet bekend. Elders in Nederland zijn deze 
wel aangetroffen.15) Vanzelfsprekend kan 
Margriet Boelen ook samen met haar 
man op een andere – thans onbekende – 
memorietafel geportretteerd zijn.  Voor 
gebed voor hun zielenheil had het echtpaar 
al gezorgd tijdens hun leven. Ze waren 
weldoeners van de Kartuizerkloosters van 
Kampen, Delft, Leuven en Amsterdam. 
Als de man tegenover Margriet Boelen niet 
haar echtgenoot kan zijn omdat hij een 
kruinschering draagt, dan komt een van 
beide priesterbroers in aanmerking. Maar is 
het dan Gerrit of Vechter? Jacob Cornelisz. 
draagt de oplossing aan. Gelijkenis van de 
portretten was in de middeleeuwen niet het 
meest geëigende middel om de personen 
te identificeren. Namen, wapenschilden 
en zelfs kleding en attributen waren 
belangrijker.16) Vanaf eind 15de/begin 16de 
eeuw wilde men echter wel steeds vaker 
gelijkende portretten hebben. Als we nu 
de koppen van de geportretteerde figuren 
bekijken, dan zien we dat Jacob Cornelisz. 
er uitstekend in slaagde ze allemaal iets 
eigens te geven: ouder, jonger, verschillend 
haar, een rechte neus, een mopsneusje of 
het iets opwippende neusje dat we in zijn 
schilderijen zo vaak zien. Deze koppen 
kunnen echter zo ingeruild worden voor 

andere, ook de koppen die door rimpels, 
rode wangen en krulhaar zo ‘echt’ lijken. 
Ze zijn, ondanks hun levensechtheid, 
nogal standaard en dat geldt des te meer 
naarmate ze zich verder in de achtergrond 
bevinden. De uitzonderingen blijken echter 
de koppen van Margriet Boelen en de man 
tegenover haar te zijn (afb. 4 en 5): hun 
portretten zijn zo precies geschilderd, dat 
je zou denken dat zij geposeerd hebben.17)  
En hoogstwaarschijnlijk was dat ook zo: 
behalve Margriet Boelen was in 1512 
namelijk nog slechts één broer in leven, 
haar priesterbroer Vechter. Hij zou pas in 
1520 overlijden, vijf jaar na de dood van 
zijn zus Margriet. En hiermee is het raadsel 
opgelost. Margriet Boelen is afgebeeld met 
haar ouders en met haar broers en zussen.

Tot slot
Het zal niet bij één gesprek tussen Margriet 
en Jacob Cornelisz. gebleven zijn, want de 
schilder had heel wat informatie nodig 
om alle gezinsleden correct te kunnen 
afbeelden. Hij moest bijvoorbeeld weten 
wanneer de ouders waren overleden om ze 
zoveel mogelijk volgens de juiste mode te 
kunnen weergeven. Misschien had Margriet 
de kleding van haar ouders zelfs nog in haar 
bezit. Ze moest Jacob ook vertellen welke 
van haar broers en zussen jong overleden 
waren en op welke leeftijd. Heel jong 
overleden kinderen werden soms namelijk 
voorzien van speciale kleding (zoals in het 
artikel in de vorige Jacobsbode al werd 
uitgelegd), bijvoorbeeld het rode mutsje van 
het meisje helemaal in de achtergrond.18) 
Misschien wist Margriet nog wat over de 
haardracht van haar broers en zussen, 
misschien verzon de schilder die. De 
palmtak kan Jacob Cornelisz. niet zomaar 
geschilderd hebben; op dit punt moet hij 
informatie hebben gekregen over de broer 
van Margriet Boelen die klaarblijkelijk als 
pelgrim naar Jeruzalem was geweest. Het 
is goed mogelijk dat ook Vechter bij het 
overleg werd betrokken, want Margriet 
woonde nadat ze weduwe was geworden 
waarschijnlijk bij hem in. 19) Misschien 
vonden er gesprekken tussen broer en 
zus en de schilder plaats toen Jacob hun 
portretten tekende om ze vervolgens 
letterlijk ‘naar het leven’ te kunnen 
schilderen.  Na ruim 100 jaar misverstanden 
en verkeerde veronderstellingen is nu 
duidelijk wie er zijn afgebeeld. Dat was in 
de middeleeuwen erg belangrijk omdat 
het de nabestaanden en beschouwers de 
gelegenheid gaf letterlijk ‘met name’ voor 
het zielenheil van deze overledenen te 
bidden. Nu is het ook belangrijk omdat het 
een beeld geeft van de klantenkring van 
Jacob Cornelisz.
© Truus van Bueren en Bas Dudok van Heel
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* Met hartelijke dank aan Andrea van Leerdam en 
Daantje Meuwissen van de Stichting Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen die de eindredactie deden van deze publicatie. 
Tevens danken wij dr. Marten Jan Bok en de leden van 
het Overleg Memoria waarvan met name Bini Biemans, 
Charlotte Dikken, Koen Goudriaan, en Rolf de Weijert.
1) Noach noemt een houtsnede van vóór 1550 met 
hetzelfde motief, en zegt geen andere gevallen uit de 
15de en 16de eeuw te kennen,  Arnoldus Noach, “Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen en het Geslacht Boelens”, 
Historia: maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis 
6 (1940), p. 226-232, spec. p. 228.
2) Vermelding genoteerd door de Amsterdamse 
stadsarchivaris P. Scheltema, Aemstel’s Oudheid of 
Gedenkwaardigheden van Amsterdam (1857), p. 49.  
De aantekening van Scheltema werd pas in 1958 door 
Scholtens in verband gebracht met het schilderij in Napels: 
H.J.J. Scholtens, “Het te Napels bewaarde Kersttafereel van 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen”, Oud-Holland 73 (1958), 
p. 198-210.
3) De andere twee altaarstukken zijn beduidend breder. 
De gegevens over de afmetingen van altaarstukken  
zijn gebaseerd op Liesbeth M. Helmus, Schilderen in 
opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 

1485-1570, Utrecht 2010. 
 4) Teksten en wapenschilden bieden geen houvast. 
Op de pijlers van de stal komen tweemaal dubbele 
wapenschildjes voor die waarschijnlijk nooit zijn ingevuld. 
5) Zie voor het (aarts)bisdom Utrecht: Truus van Bueren 
en W.C.M. Wüstefeld, Leven na de dood. Gedenken in de 
late Middeleeuwen, Turnhout 1999, p. 93-97. Zie ook in 
de website Memoria in beeld, http://www.hum.uu.nl/
memorie/, in ‘De memoria in de Middeleeuwen’, onder 
‘Samenvatting van de resultaten’: ‘De beschermheiligen bij 
de gebedsportretten’.
6) Scholtens had in 1958 overigens ook al geconstateerd 
dat er verschillende typen beschermheiligen konden 
worden afgebeeld bij gebedsportretten, Scholtens 1958 
(zie hiervóór, noot 2), p. 205-207.
7) S.A.C.  (Bas) Dudok van Heel, “Geportretteerd 
katholiek patriciaat”, Ons Amsterdam 29 (1977), p. 46-52. 
8) In de literatuur wordt regelmatig vermeld dat de 
H.  Andreas de patroonheilige van Amsterdam is, maar 
Bas Dudok van Heel heeft hiervoor geen aanwijzingen 
gevonden in de archieven.
9) Voor de gegevens over de familieleden van Margriet 
Boelen zie S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse 
burgers tot Europese aristocraten, Den Haag 2008, p. 

215-218. In 2012 verschijnt van Dudok van Heel een 
uitgebreidere genealogie van de familie.
10) Zie Memoria in beeld (hiervóór, noot 5), in ‘De 
memoria in de Middeleeuwen’, onder ‘Samenvatting van de 
resultaten’: ‘Voor wie en wanneer werden memorietafels 
gemaakt?’
11) Deze informatie over de kleding danken we aan 
dr. Marieke de Winkel.
12) In de literatuur staan verschillende malen ten onrechte 
drie dochters als kinderen van Margriet Boelen en Jan 
Coman Jansz. vermeld (onder andere bij Scholtens 1958 
(zie hiervóór,  noot 2), p. 201); zie in verband hiermee ook 
noot 9. 
13) Met dank aan Lonneke Hoondert. Zie voor 
meer informatie over kloosterkleding haar website 
Kloosterkleding in beeld: http://memo.hum.uu.nl/
kloosterkleding/Home.html. Over de kleding in conventen 
zoals het Luciaconvent: Hildo van Engen, “Niet wit en 
niet zwart. Het kleurloze habijt van de derde orde van 
Sint-Franciscus”, Madoc 15 (2001), P.  300-304. Over het 
Luciaklooster zie ook in het Monasticon Trajectense 
http://www2.let.vu.nl/oz/monasticon/ (te vinden onder 
Zoeken: Lucia).
14) Dit is opmerkelijk omdat er verder geen aanwijzingen 
zijn dat iemand uit dit gezin Boelen op bedevaart naar het 
Heilig Land is geweest. 
15) Zie de website Memoria in beeld (hiervóór noot 5). 
Via ‘Geavanceerd zoeken’ kan een overzicht worden 
verkregen van de memorietafels met meerdere generaties. 
Klik op de knop achter ‘Relatie herdachte personen’.
16)  Van Bueren en Wüstefeld 1999 (hiervóór noot 5), p. 
91-92.
17) De alinea over de gelijkenis van portretten is 
gebaseerd op een mededeling van Daantje Meuwissen.
18) Zie in Memoria in beeld (hiervóór noot 5) over de 
kleding van jong overleden kinderen: kijk onder ‘Stand 
van wetenschap’, in de bespreking van de criteria voor de 
identificatie van kunstwerken als memorievoorstellingen. 
Voor een bijzondere hoofdtooi van jong overleden 
meisjes, zie Van Bueren en Wüstefeld 1999 (hiervóór noot 
5), p. 263 (de portretten van de voorouders van Gerrit 
Pietersz. Schaap, onderste rij, tweede afbeelding van links).
19) Margriet en haar man woonden in Antwerpen toen de 
man overleed. Omdat alleen wonen in de zestiende eeuw 
ongebruikelijk was, is de kans groot dat Margriet na haar 
terugkeer in Amsterdam bij haar priesterbroer introk.
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1) Dirk Boelen Hendriksz., † 1459 (vader), 2) Margriet Heijnen, † 1459 (moeder), 3) Vechter Dirk Boelen, † 1520 (broer, priester 
in tabberd), 4) Margriet Boelen, † 1515 (opdrachtgeefster en schenkster van het schilderij), 5) Gerrit Dirk Boelen, † 1485 (broer, 
priester in albe), 6) Hillebrand Dirk Boelen, † 1501 (broer, Kartuizer), 7) Jacob Dirk Boelen (de Oude), † 1508 (broer, Kartuizer), 
8 en 9) Jacob Dirk Boelen (de Jonge), † tussen 1484 en 1494, en Boel Dirk Boelen, † 1483 (broers, waarschijnlijk staat Jacob 
het meest achteraan van de twee, want hij was jonger dan zijn broer Boel), 10) Naam onbekend, jong overleden (broer, in rode 
kleding), 11) Geerte Dirk Boelen, † vóór 1460 (zus, kloosterlinge in witte kleding), 12) Naam onbekend (zus), 13 en 14) Agnes 
Dirk Boelen, † 1463, en Duifje Dirk Boelen, † 1466 (zussen, kloosterlingen in bruine habijten, niet duidelijk wie wie is op het 
schilderij), 15) Naam onbekend (zus), 16) Naam onbekend, jong overleden (zus, met rood doodsmutsje)

Uw bijdrage voor 2011
Wij verzoeken u uw bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting over 
2011 te betalen. Maak alstublieft minimaal E 7,50  (meer mag 
natuurlijk ook!) over op bankrekeningnummer 3505.66.879, 
onder vermelding van ‘lidmaatschap 2011’ én uw lidnummer 
(staat op de enveloppe) en/of postcode. Nog niet alle leden hebben 
hun lidmaatschap over 2010 betaald. Wilt u controleren of u uw bijdrage 
heeft overgemaakt? Betaalt u voor 2010 en 2011 in één keer, vermeld dan 
‘lidmaatschap 2010 en 2011’ erbij.  
Zoals u weet sturen wij geen acceptgiro’s vanwege de kosten die daaraan 
verbonden zijn, maar wij vertrouwen erop dat u ons niet zult vergeten. 
Hartelijk bedankt!

Overzicht van de geportretteerde personen


