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Stand van zaken
Na de expositie van oktober 2000
was het voor ons als stichting best
onzeker hoe wij verder zouden gaan.
Blijven onze "Vrienden" ons wel enthousiast steunen, blijven ze wel geïnteresseerd? Zijn de ontwikkelingen
wel spectaculair genoeg? Welnu, we
zijn inmiddels twee jaar verder en
kunnen nu vertellen dat u als Vriend
van de Stichting Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, nog steeds even enthousiast reageert. De "Vriendenclub" breidt
zich tot onze vreugde zelfs uit en is
gestegen tot maar liefs 350 actieve leden. En met 'actief' bedoelen we leden
die reageren op de Jacobsbode, leden
die op de een of andere manier een
bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze stichting, hetzij met reacties, hetzij met tips of hulp, of
anderszins. Zo werden we door diverse
mensen aangesproken die tijdens hun
vakantie voor ons rondgekeken hebben en van sommigen kregen we foto’s
en teksten!
Ook heeft u spontaan gereageerd op
ons verzoek om een bijdrage in de
onkosten van deze Jacobsbode, waardoor wij kunnen doorgaan. Wij zijn
daar heel blij mee en danken u zeer.
Egbert en Barbara van Wijk zijn deze
zomer weer op speurtocht geweest,
ditmaal naar Polen. Zij troffen in
Museum Narodowe in Warschau een
schilderij aan van 48 x 13,5 cm met de
Heilige Barbara, dat uit de werkplaats
van Jacob Cornelisz. afkomstig zou
zijn. Dit schilderij was ons nog niet
bekend. Vermoedelijk is dit het rechterluik van een klein drieluikje. De
Heilige Barbara is afgebeeld met een
toren in haar handen, het attribuut
waaraan je deze martelares herkent.
Ze werd immers, zo vertelt de legende, als beeldschoon jong meisje, vanwege haar geloof door haar tirannieke
vader in een toren opgesloten, waar

ze zichzelf doopte en Christen werd.
De beeldschone Barbara is op dit
schilderij uit Warschau echter nauwelijks aantrekkelijk te noemen en deels
daarom wordt dit paneeltje als werkplaatsproduct gezien.Wij zijn het daar
mee eens en vragen ons zelfs af of het
niet buiten de werkplaats van Jacob
Cornelisz. gemaakt zou kunnen zijn,
zeker als wij kijken naar andere
vrouwelijke heiligen die Jacob wel
beeldschoon kon vereeuwigen. U begrijpt wel dat wij er voor gekozen
hebben om dit schilderijtje niet in onze
collectie met facsimile’s op te nemen.

Nieuws
Met behulp van infraroodreflectografie
onderzoekt ons bestuurslid Daantje
Meuwissen aan de Rijksuniversiteit
Groningen datgene dat zich onder de
verflagen bevindt. Dát levert spectaculair materiaal op. Daantje en haar collega Drs. Micha Leeflang - die onderzoek doet naar de ondertekening van
Joos van Cleve uit Antwerpen, een
tijdgenoot van Jacob - hebben een
aantal studenten kunnen motiveren
om een tentoonstelling te maken over
Jacob Cornelisz. Vierdejaars studenten
kunstgeschiedenis van de R.U.G. zullen
reproducties op ware grootte maken
van de ondertekening van Jacob
Cornelisz.. Deze reproducties worden tentoongesteld naast "onze" facsimile’s. U zult dus kunnen zien hóe
Jacob de schilderijen heeft opgezet en
hoe ze uiteindelijk zijn geworden. De
tentoonstelling zal in maart in
Groningen te zien zijn en in oktober
2003 in de Grote Kerk van Oostzaan.
We houden u op de hoogte.

Lezing 24 november
16.00 uur Grote Kerk
Oostzaan (uitnodiging volgt)

Vijfluik uit Wenen
Zoals u in de eerste twee afleveringen
van dit vervolgverhaal over het
Hieronimusaltaar heeft kunnen lezen
ziet men, wanneer de zijluiken van het
drieluik geopend zijn, in het midden
Hieronimus met op de zijluiken de
drie kerkvaders en drie discipelen.
Wanneer de middelste zijluiken over
het middenluik heen worden dichtgeklapt en de beide buitenste zijluiken
worden geheel naar buiten opengeslagen, ziet de beschouwer van links naar
rechts de volgende heiligen: Jozef,
Willibrordus, Keizer Hendrik II,
Elisabeth van Hongarije, Martinus van
Tours, Elisabeth van Portugal,
Catharina en Ursula.
Ondanks het feit dat per luik twee
heiligen zijn weergegeven wordt toch
een eenheid in het geheel verkregen
door de doorlopende architectuurelementen en de eveneens doorlopende tegelvloer.
Jozef is afgebeeld als een relatief jonge
niet onknappe man. Dit is voor Jacob
Cornelisz.'s tijd een volledig nieuwe
wijze om Jozef af te beelden, want
Jozef werd tot dan toe steevast afgebeeld als een impliciet impotente
grijsaard. Uiteraard werd dit gedaan
om aan te geven dat Jozef als verwekker van Christus zeker is uit te sluiten.
Volgens sommige middeleeuwse legendes zou Jozef zelfs ten tijde van
Christus' geboorte de leeftijd van 200
jaar al hebben bereikt. Jacob Cornelisz.
is een van de eersten die met deze
traditie breekt en is dus voorloper
van een nieuwe traditie wat betreft
het afbeelden van Jozef. Hij benadrukt
Jozefs onschuld door hem een tak
met witte lelies in de hand te geven.
Jozef houdt hier een mand met duifjes
vast, waarvoor het naast hem staande
Christuskind een vertederend kinderlijke belangstelling aan de dag legt.
Naast Jozef staat Willibrordus. Deze

Hieronimusaltaar, vijfluik,
Kunsthistorisches Museum,Wenen.

omstreeks 657 geboren heilige is in
ons land vooral bekend vanwege het
feit dat hij bisschop was van Utrecht.
Dit is de reden waarom hij gekleed is
in bisschopskleding. In zijn hand draagt
hij als attribuut het model van een
kerk, mogelijk de Dom van Utrecht.
Keizer Hendrik II, geboren in 973
werd in 1029 keizer van Duitsland.
Zijn heiligverklaring heeft hij vooral te
danken aan zijn bouwactiviteiten in
Bamberg en omgeving. Als hij in 1041
overlijdt wordt hij begraven in de
Dom van Bamberg, het belangrijkste
bouwwerk waarvan hij de bouwheer
was. Het is derhalve toepasselijk dat
ook hij is afgebeeld met in zijn handen
een kerkmodel. Wat verder van hem
bekend is, hoewel dit in dit schilderij
niet wordt weergegeven, is dat hij zijn
echtgenote Cunegonde beschuldigde
van overspel en haar voor straf over
gloeiende houtskolen liet lopen. Pas
later besefte hij dat zijn beschuldiging
onterecht was geweest.
Elisabeth van Hongarije is afgebeeld

terwijl zij een aalmoes gooit in de
bedelmap van een invalide bedelaar.
Vanwege haar liefdadigheid, die dreigde
de schatkist uit te putten, werd zij
door haar zwager verjaagd van de
Wartburg, waar zij als weduwe van de
landgraaf van Thüringen woonachtig
was. Zij is heilig verklaard op grond van
haar goede werken zoals het uitdelen
van aalmoezen en het bouwen van
ziekenhuizen.
Martinus van Tours is een heilige, die
ook tegenwoordig nog bekend staat
om zijn hulp aan behoeftigen. Zijn
belangrijkste wapenfeit in deze is
geweest, dat hij bij de aanblik van een
halfnaakte bedelaar spontaan zijn
soldatenmantel in twee delen sneed en
een helft aan de arme gaf. De reden waarom hij overigens niet de gehele mantel
heeft gegeven is gelegen in het feit, dat
de helft van zijn militaire uitrusting
toebehoorde aan de Romeinse Staat
en het derhalve niet aan hem was om
dit cadeau te doen, wat uiteraard niet
gold voor het door hem zelf betaalde

gedeelte. Op dit schilderij is hij niet als
Romeins officier weergegeven maar
als bisschop, een functie die hij in zijn
latere leven bekleedde in Tours.
Elisabeth van Portugal is eveneens een
heilige die geassocieerd werd met goede
werken. Zij is vooral bekend vanwege
het zogenaamde 'rozenwonder'. Zij
had een mand met etenswaar gevuld,
bestemd voor de armen en hongerigen.
Haar echtgenoot, die grote bezwaren
had tegen haar vrijgevigheid jegens de
minderbedeelden betrapte haar met de
mand en eiste dat zij de inhoud aan hem
zou tonen. Toen zij dit deed bleken de
levensmiddelen op miraculeuze wijze
te zijn veranderd in geurige rozen.
Vervolgens twee heiligen, die vaak met
elkaar worden geassocieerd: Catherina
en Ursula. Catherina van Alexandrië
heeft als attributen een gebroken wiel
en een zwaard.
Hier hebben de attributen betrekking
op haar martelaarschap.Volgens overlevering zou zij in het jaar 306 als

aanhanger van het Christelijke
gedachtegoed zijn omgebracht door
Keizer Maxentius. Eerst probeerde hij
haar te doden met behulp van een wiel,
dat voorzien was van vier scherpe
punten en spijkers. Een Engel greep
echter in en brak het martelwerktuig
in stukken. Vervolgens liet Maxentius
Catherina onthoofden met een beulzwaard. Catherina staat op Maxentius,
die zij als het ware onder haar voeten
vertrapt. Hiermee wordt aangegeven
dat het Christendom altijd zal zege-vieren. Ursula houdt pijlen als attributen in haar hand, aangezien zij, terugkerend van een pelgrimstocht naar
Rome, door de koning der Hunnen
met pijlen werd doodgeschoten, samen
met haar reisgenoten, vanwege hun
geloof. De koning der Hunnen bood
aan haar als enige te sparen, wanneer
zij
met
hem
in het huwelijk zou treden. Ursula
verkoos echter de marteldood boven
een huwelijk met een heiden.
Drs. Jan Dirk de Kruijff ©
Gebruikte Literatuur: Kirschbaum, Engelbert. Lexikon
der Christlichen Ikonographie, Rome 1968-76; Rager,
Catherine. Dictionnaire des Sujets mythologiques, bibliques, hagiographiques et historiques dans l'art 1994;
Réau, L. Iconographie de l'art crétien 1-3, Parijs 195559;Timmers, J.J.M. Symboliek en Iconographie der Chr.
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De schildertechniek van
Jacob Cornelisz. van
Oostsanen

Aflevering 3: De ondertekening

In de eerste twee afleveringen van de
Jacobsbode bespraken we dat de
(laat)middeleeuwse schilders op het
hout van hun panelen een witte
grondlaag aanbrachten. Op het kale
hout konden zij immers niet schilderen.
Op deze grond werd de ondertekening
geplaatst, het onderwerp van dit kijkje
in het atelier van Jacob Cornelisz. van
Oostsanen. Dankzij `infraroodreflectografie', in de jaren zestig ontwikkeld
door Prof.dr. J.R.J. Van Asperen de
Boer, kunnen wij ondertekeningen
bestuderen. Infrarood-reflectografie is
een techniek die het mogelijk maakt
om de verflagen op een schilderij
optisch gezien te elimineren waardoor

de ondertekening, mits deze gemaakt
is in een koolstofhoudend materiaal
zoals houtskool, zichtbaar wordt.
Voordat we ingaan op hoé men deze
ondertekening maakte en wat voor
materiaal daarvoor gebruikt werd, is
het belangrijk om te beschrijven wat
de functie ervan was. Schilders zoals
Jacob Cornelisz. konden uit de losse
hand best een mooi schilderij maken.
De verf waarmee ze werkten was
echter duur en dus was het zaak daar
spaarzaam gebruik van te maken. De
kunstenaars maakten aldus, voordat
ze met schilderen begonnen, een
ondertekening op het paneel. Dit was
een eerste schets, als het ware de layout van de compositie. Zo´n lay-out
verschafte vanzelfsprekend ook voor
de assistenten in het atelier aanwijzingen
voor wat er moest gebeuren.
Sommige kunstenaars bereidden heel
gedetailleerd de compositie voor.
Gebouwen, figuren en landschappen
werden tot in detail op het paneel
getekend. Soms werd in dit stadium
ook de licht-donker verdeling al
aangegeven. Lucas van Leyden (circa
1494 - 1533), een tijdgenoot van Jacob
Cornelisz., vervaardigde bijvoorbeeld
prachtige ondertekeningen die bijna
als op zichzelf staande schilderijen
gezien kunnen worden. Van Leyden
maakte zijn ondertekeningen vaak
met penseel en zwarte verf. Hij
bereidde de schaduwwerking op het
schilderij voor door middel van
`wassingen´, dat wil zeggen dat hij met
waterachtige verf alvast de donkere
gedeeltes ondermodelleerde. Andere
schilders, zoals Jan van Scorel (1495 1562), de leerling van Jacob Cornelisz.,
maakten juist hele losse, schetsmatige
tekeningen met krijt. In enkele van Van
Scorels´ schilderijen is zó wild geschetst dat moeilijk te volgen is welke
lijn welke partij moest voorbereiden.
De stijl van ondertekenen, de techniek
en het gebruikte materiaal verschilde
per kunstenaar. Een tekenstijl is immers
een eigen handschrift, en de keuze
voor specifieke materialen komt veelal
voort uit een persoonlijke voorkeur.
Jacob Cornelisz. verkoos voor zijn
ondertekeningen verschillende materialen. Net zoals veel van zijn tijdgenoten
gebruikte hij allereerst houtskool, een
van de oudste tekenmaterialen die we
kennen. Houtskool werd vervaardigd
uit verkoolde wilgentakjes, dit materiaal

heeft de eigenschap van binnen zacht
te zijn. Het vlekt dan ook gauw uit.
Door de kop van het houtskoolstiftje
in olie te dopen, of het in olie te laten
weken, kon dit enigszins worden
voorkomen. Jacob´s Aanbidding der
koningen (1517) uit het Rijksmuseum
in Amsterdam is ondertekend met
houtskool. Deze ondertekening kon
met infraroodreflectografie goed
bestudeerd worden.
Naast houtskool gebruikte Jacob
Cornelisz. ook penseel en zwarte verf
voor zijn ondertekeningen. Het is
mogelijk dat hij houtskool in sommige
gevallen te vlekkerig vond, en bovendien is het moeilijk om een scherpe
punt aan de houtskoolstift te zetten.
Wellicht schetste hij eerst met houtskool en fixeerde hij de lijnen daarna
met verf. Cennino Cennini, een
Italiaanse schilder, schreef in het eerste
kwart van de vijftiende eeuw een
boek genaamd Il libro dell´Arte, waarin
hij recepten voor verf en technieken
van schilderen beschreef. Hij adviseerde
de kunstenaars de ondertekening te
fixeren met inkt. `Wanneer de [met
houtskool getekende] figuur voldoening
schenkt, neem je een veer en wrijf je
daarmee lichtjes over de tekening, tot
de tekening zo goed als weggeveegd is,
maar niet zo dat je de halen niet meer
kunt zien. Neem een bordje dat voor
de helft gevuld is met water en een
paar druppels inkt en versterk je tekening met een klein puntig hermelijnharen penseeltje. [...] Je zult op deze manier zo´n mooie tekening maken dat
iedereen verliefd zal worden op je
werk.´ In de Besnijdenis uit Portland,
een prachtig schilderij dat Jacob
Cornelisz. in 1517 maakte, is een
ondertekening met penseel en zwarte
verf te zien (zie afb.). Of er inderdaad
een houtskooltekening onder zit, is
niet bekend.
Vermoedelijk gebruikte Jacob Cornelisz.
naast houtskool en zwarte verf ook
ijzergallusinkt. IJzergallusinkt werd
gemaakt uit galluszuur, afkomstig uit
galappeltjes die te vinden zijn op
eikenbladeren. De gallusinkt is zwart
als het opgebracht wordt en krijgt in
de loop der tijd een bruinige tint. Op
veel schilderijen van Jacob Cornelisz.
is met het blote oog een uitgebreide
ondertekening te zien in een inktachtig
materiaal. Met infraroodreflectografie
kan deze ondertekening echter lang niet
altijd goed zichtbaar worden gemaakt,

reden waarom vermoed wordt dat
Jacob Cornelisz. ook de niet koolstofhoudende gallusinkt gebruikte. Het
bekende Allerheiligentriptiek uit
de Gemäldegalerie in Kassel, gemaakt
in 1523, zou met ijzergallusinkt
ondertekend kunnen zijn.
Naast verschillende materialen, zijn er
ook verschillende manieren van
ondertekenen waar te nemen in het
werk van Jacob Cornelisz. In zijn
vroegere werk ondertekende hij heel
nauwkeurig, maar in zijn latere
schilderijen kon hij kennelijk volstaan
met een lossere tekening. De uitgebreide
manier van ondertekenen is goed te
zien in het hier afgebeelde detail uit
het schilderij in Portland: de contouren
van de dame zijn met dunne lijnen
weergegeven. Voor het volume en
de schaduw van de jurk is gebruik
gemaakt van parallelle arceringen in de
middentonen en er zijn kruisarceringen
- kruiselings geplaatste lijnen - gebruikt
voor de donkerste partijen. De lichtste
gedeeltes liet de kunstenaar gewoon
`open´; daar was dus het wit van het
paneel te zien. Opvallenderwijs bereidde
Jacob Cornelisz. de plooival in de
kleding vaak uitgebreid voor, terwijl
hij de gezichten van de figuren veelal
open liet. Dat zijn latere werk minder
uitgebreid ondertekend is, blijkt
bijvoorbeeld uit het schilderij Saul bij
de heks van Endor (1526), waar Jacob
Cornelisz. alleen de contouren van de
figuren aangeven heeft met een bibberige
penseellijn. Hij heeft in dit schilderij
géén arceringen gebruikt. De architectuur is met behulp van een liniaal getekend en met een scherp instrument in
de witte ondergrond gekrast.
Wanneer de ondertekening klaar was
kon men daar een laag drogende olie
op aanbrengen. Bij voorkeur werd er
een pigment met een drogende werking
aan toegevoegd, bijvoorbeeld loodwit,
zodat men eerder kon doorwerken.
Deze laag kon door toevoeging van
andere pigmenten ook een lichte tint,
zoals roze of beige hebben. In de vorige
Jacobsbode heb ik deze olielaag de
imprimatuur genoemd. Het is goed om
te beseffen dat de term imprimatura
tevens gebruikt wordt voor dekkend
aangebrachte, gekleurde gronden, zoals
deze in Italië veelal gebruikt werden.
De terminologie hieromtrent is zelfs
in de vakliteratuur omstreden. Hoe
dan ook, de isolerende laag drogende
olie fixeerde de ondertekening en

De Besnijdenis (detail), ca. 1517, Portland Museum of Art, Portland, Oregon (inv.nr. 61.59). Infraroodreflectogrammontage door Prof.dr. Molly Faries. Opname: Maart 1990, apparatuur: Indiana University.

zorgde er voor, dat de zuigkracht van
de schildergrond gereduceerd werd.
Zo was de perfecte basis gecreëerd
voor de daarop aan te brengen verflagen.
Over deze verflagen zullen we in de
volgende Jacobsbode spreken.
Drs. Daantje Meuwissen ©
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