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Kwam Jacob Cornelisz
uit Oostzaan?
“Kwam
Jacob
Cornelisz
van
Oostsanen wel uit Oostzaan?”, is een
vraag die wij als Stichting vaak te horen
krijgen. Wij denken inderdaad dat
Jacob Cornelisz in Oostzaan geboren
is en om deze veronderstelling kracht
bij te zetten, wordt in dit artikel de
kennis over dit onderwerp behandeld.
Het is echter een wat ingewikkelde
kwestie, dus wij hopen dat u met ons
mee wilt denken en wij staan open
voor alle suggesties!

Op de derde en meest interessante
bron werden wij gewezen door drs.
Wouter Kloek, conservator van het
Prentenkabinet van het Rijksmuseum
te Amsterdam. Kloek verwees ons
naar Parijs, waar zich in de Bibliothèque
Nationale een tekening bevindt die
aan Jacob Cornelisz wordt toege-

schreven. Het onderwerp is de
`Opwekking van de jonge man uit
Naïn´ - een voor de kunstgeschiedenis
vrij uitzonderlijk onderwerp uit Lucas
7, 11- 17. De tekening is gemaakt met
pen en bruine inkt op papier.
Rechtsonder in de hoek bevindt zich
een moeilijk leesbare tekst, namelijk:

Toegeschreven aan Jacob Cornelisz van Oostsanen, detail uit `De opwekking
van de jonge man uit Naïn´, Bibliothèque Nationale, Parijs. Inventarisnummer
2214307

Het oudste document dat ons bekend
is, is afkomstig van Karel van Mander,
de vermaarde kunstenaarsbiograaf.
Van Mander publiceerde in 1604 een
boek met biografieën van bekende
Nederlandse en Vlaamse kunstenaars
uit de vijftiende, zestiende en vroege
zeventiende eeuw. Over Jacob
Cornelisz schreef hij `Jacob Cornelisz,
afkomstig van Oostzanen, onder de
boeren voortgekomen.´ Karel van
Mander haalde de informatie voor zijn
biografieën uit orale bronnen. Hij ging
dus bij de nazaten van schilders of hun
dorpsgenoten op bezoek en voor Jacob
Cornelisz geldt, dat de informatie over
hem, ruim honderd jaar na zijn dood
besproken werd. Met deze gegevens
moeten wij dus voorzichtig omgaan.
In 1648, werd in een kroniek van de
stad Hoorn gemeld dat het plafond
van de kerk aldaar “was geschildert
[…] deur eenen Jacob Cornelisz geboortigh van Oostzanen, woonachtigh tot Amsterdam”. Dit lijkt het
tweede bewijs te zijn dat Jacob
Cornelisz met zijn geboorteplaats
Oostzaan verbindt, maar de kritische
lezer onder U zal direct opmerken dat
de opsteller van de kroniek het boek
van Van Mander gekend kan hebben.
En ook bij dit document moeten wij
dus kanttekeningen zetten.

Het onderwerp van de tekening verbeeldt het moment, waarop een dode jongen de stadspoort van Naïn werd uitgedragen op het moment dat Jezus en zijn
leerlingen daar naar binnen wilden. Jezus sprak tot de bedroefde moeder, die
haar enige zoon kwijtgeraakt was, `Schrei maar niet´, en Hij stapte op de lijkbaar
af, raakte het levenloze lichaam aan en sprak: `Jongeman, Ik zeg je: sta op!´,
waarop de jongeling overeind ging zitten en aan zijn moeder werd teruggegeven
(Lucas 7, 11-17).

`Waer van Ossanen´ of `Warr van
Ossanen´. Deze tekst is geschreven in
vroeg 16e eeuws schrift, maar of zij
authentiek is, dus door de kunstenaar
zelf gemaakt, is niet bekend. De tekst is
dus wel, zoals dat heet `contemporain´,
en kan in elk geval niet heel lang nadat
de tekening vervaardigd werd, op het
papier gezet zijn. Deze handtekening
kan er op wijzen dat onze kunstenaar
Jacob War, Warr of Warre heette en
dat hij inderdaad uit Oostzaan afkomstig is.
Het wordt nog interessanter: de
kleinzoon van Jacob Cornelisz, Jacob
Dirckz, die net als zijn vader (Dirk
Jacobsz) en grootvader, schilder was,
gebruikte ook de naam War of Warre.
In archiefstukken, waarbij een deel van
het voormalige huis van Jacob
Cornelisz aan de Kalverstraat in
Amsterdam verkocht werd, komt de
naam van de Jacob Dirckz verschillende
keren voor omdat hij een deel van dit
huis behield. Steeds wordt deze
kleinzoon in de archiefstukken `Jacob
Dircksz War´ genoemd.
De schrijfwijze varieert echter tussen
Jacob Dircksz Wer,War of Werre.
In de tijd van Jacob Cornelisz kwamen
achternamen nog niet vaak voor. Men
had een voornaam die persoonsgebonden was en om zich te onderscheiden gebruikte men de naam van
de vader of de moeder (Jacob
Corneliszoon, Dirk Jacobszoon), een
beroep, een lichamelijk kenmerk, of
een andere onderscheiding. Als men
zich onderscheidt door middel van
een vaders-of moedersnaam dan
noemt men dit een patroniem (Jacob
Corneliszoon), onderscheidt men
zich door middel van een plaatsnaam,
dan heet dit een toponiem (Jacob van
Oostsanen). In wezen zijn deze
patroniemen en toponiemen de
oudste vormen van onze huidige
geslachtsnamen. Men kon zich zoals
gemeld tevens onderscheiden door
middel van een bijnaam, die kon
verwijzen naar iets persoonlijks, zoals
Hubert Roobaert (Hubert met
zijn rode baard), of Jan de Lange
(verwijzend naar Jan´s opvallende
lengte). Zo´n bijnaam werd vrij
willekeurig gebruikt en bovendien
verschillen de spelwijzen ervan. In de
17e eeuw nog noemde de bekende
dichter Joost van den Vondel zich

bijvoorbeeld afwisselend Van den
Vondel,Van Vondel en Van Vondelens.
We moeten ons realiseren dat
Oostzaan dus niet de achternaam van
de kunstenaar is, maar een toponiem,
die waarschijnlijk verwijst naar de stad
waar hij vandaan kwam. War, Warr of
Warre zou een bijnaam kunnen zijn,
die Jacob, maar misschien ook al zijn
vader of grootvader, gebruikte. War,
Waar of Warre zou dan kunnen
verwijzen naar het abstracte begrip
`waar´ of `waarheid´. Naamgebruik in
de zestiende eeuw verschilt dus van
ons
hedendaagse
naamgebruik.
Vandaar ook dat Jacob Cornelisz en
diens kleinzoon zich wellicht War of
Warre genoemd hebben, terwijl zijn
broer Cornelis, die in Alkmaar werkte,
Cornelis Buys heette. Overigens
gebruikte Cornelis Buys om zijn
schilderijen te signeren wel hetzelfde
monogram als Jacob Cornelisz. En in
dit monogram schuilt mijns inziens
het antwoord op de vraag of Jacob
Cornelisz inderdaad War heette.
Kijkt u eens naar deze afbeelding dit is
het monogram dat Jacob Cornelisz
gebruikte om veel van zijn houtsneden
en enkele van zijn schilderijen mee te
signeren. Kunstenaars stelden zo´n
monogram vaak samen uit hun eigen

Jacob Cornelisz van Oostsanen, detail
van zijn zelfportret, Rijksmuseum,
Amsterdam.

initialen, denkt U maar aan Albrecht
Dürer – een A en een D in elkaar
geplaatst -, of Lucas Cranach –
de initialen LC met een slangetje
ertussen. Jacob Cornelisz signeerde
met zijn initialen I en A. Hij gebruikte
dus zijn voornaam (Iacob) en het
toponiem Amsterdam. Hij verwees in
zijn monogram dus niet naar zijn
geboorteplaats, maar naar de stad
waar hij het grootste deel van zijn
leven woonde en werkte en waar hij
dus waarschijnlijk commercieel gezien
belang bij had. Tussen die initialen
plaatste Jacob zijn monogram. In dit
monogram kan men heel gemakkelijk
de letters V en W (op zijn kop
geplaatst) herkennen. Dit monogram,

tezamen met de initialen, kunnen we
dus gemakkelijk lezen als: `Iacob
Warre van Amsterdam´. Op een
1507 gedateerde houtsnede van de
kunstenaar zien we dit monogram
zelfs gecombineerd met een C: `Iacob
Cornelisz Warre van Amsterdam´.
Deze C komt na 1507 niet meer terug
in de signatuur. Overigens signeerde
ook Dirk Jacobsz, en ook de kleinzoon Cornelis Anthonisz, net als
Jacobs broer Cornelis Buys, met dit
familiemonogram met de V en de
omgekeerde W. Zij flankeerden het
monogram echter met hun eigen
initialen, respectievelijk DI, CA en CB.
De naam Warre is dus kennelijk
specifiek gebonden aan deze
kunstenaarsfamilie.
Het is interessant om te kijken of de
naam War of Warre(n) nog steeds
voorkomt, en zo ja, of deze dan
wellicht ook vaker voorkomt in de
provincie Noord-Holland. In 1947
werd in Nederland een volkstelling
gehouden, waarbij alle op dat moment
voorkomende familienamen werden
genoteerd. De naam Warre kwam in
Nederland voor, maar was niet
kenmerkend voor de Noord-Hollandse
provincie. De naam Warren daarentegen
wel. De hoogste concentratie hiervan
was opvallenderwijs daar te vinden: in
totaal werden er zeventien NoordHollandse gezinnen met de naam
Warren geteld. In de stad Amsterdam
kwamen vier families met die naam
voor. Het grootste aantal bevond zich
in Haarlem, te weten 13 personen
genaamd Warren. Voor de overige
provincies was dit aantal veel lager,
met uitzondering van Zeeland, waar in
de stad Vlissingen 11 gezinnen met de
naam Warren voorkwamen. De naam
War kwam in Noord-Holland niet
voor, maar wel in Friesland (15 personen)
en in Groningen (3 personen). In de
steden Den Haag en Rotterdam
woonden in 1947 twee personen met
de naam Warre, in elke stad één.
Het is vanzelfsprekend dubieus om
op basis van twintigste-eeuwse
volkstellingen iets te zeggen over de
waarschijnlijkheid van een familienaam van een zestiende-eeuwse
kunstenaar. Maar wij menen, op basis
van de combinatie van de hier
gepresenteerde historische gegevens,
te mogen aannemen, dat Jacob
Cornelisz uit Oostzaan afkomstig

was!
© Daantje Smit-Meuwissen, 2003
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In het Rijksprentenkabinet in Amsterdam
bevindt zich een tekening (zie
hiernaast) met De aanbidding van de
koningen, die in het verleden werd

De tekening met ʻDe
aanbidding van de
koningenʼ: voorbereidende schets of kopie?
toegeschreven aan Jacob Cornelisz
van Oostsanen1. De manier van tekenen
deed immers veel aan deze
kunstenaar denken. In 1991 veranderde een Franse kunsthistorica de
toeschrijving van Jacob Cornelisz in
Joos van Cleve, een tijdgenoot van de
Oostzaanse meester. De veronderstelling van de kunsthistorica was
gebaseerd op overeenkomsten van de
compositie van de tekening met het
middenpaneel van een altaarstuk met
De aanbidding van de koningen (zie
volgende pagina) dat wordt bewaard
in de kerk van San Donato in Genua,
Italië. Dit kunstwerk kan op basis van
stilistische kenmerken worden beschouwd als zijnde van Joos van Cleve.2
Drs. Wouter Kloek, conservator van
het Prentenkabinet van het Rijksmuseum
te Amsterdam, plaatste de tekening
ook in de omgeving van Van Cleve.
Kloek was echter van mening dat de
schets op papier was gemaakt als
kopie náár het middenpaneel van het
San Donato-altaarstuk3.
Weer een andere kunsthistoricus
veronderstelde dat de tekening diende
als voorbereidende schets voor het
middenpaneel van dit altaarstuk uit
Genua. Voordat een compositie op
een paneel werd aangebracht, maakten
schilders vaak voorbereidende studies

op papier. Zodra zij de juiste compositie
hadden ontworpen, werd deze overgebracht als ‘ondertekening’ op de te
beschilderen drager. Onderzoek met
infraroodreflectografie (IRR) van het
San Donato-altaarstuk maakte deze
ondertekening zichtbaar, waardoor
het mogelijk was om een vergelijking
te maken tussen de tekening uit het
Rijksprentenkabinet en de eerste opzet
van het altaarstuk. Functioneerde de
tekening met De aanbidding van
de koningen in Amsterdam als voorbereidende tekening óf werd de
tekening gemaakt als kopie náár het
schilderij, dus toen het altaarstuk al af
was? Voordat ik hier verder op inga,
een korte introductie op het leven en
de carrière van Joos van Cleve.
Hoewel Joos van Cleve's exacte
geboortejaar en –plaats niet bekend
is, wordt vermoed dat hij rond 1480
werd geboren in de omgeving van
Kleve. In 1511 werd hij als zelfstandig
schilder (vrijmeester) ingeschreven in
de Liggeren, de ledenlijst van het
Antwerpse Sint-Lucas. Hij stond aan
het hoofd van een groot atelier en
leidde ten minste vijf leerlingen op.
Zijn zoon Cornelis van Cleve, die in
1520 was geboren, werd ook schilder
en nam hoogstwaarschijnlijk de
werkplaats van zijn vader over na
diens overlijden in 1540/1541. Meer

dan driehonderd schilderijen op paneel
worden aan de schilder en zijn atelier
toegeschreven. Het immense oeuvre
bestaat uit altaarstukken, portretten en
zogeheten serieproducten, composities
die vanwege hun populariteit veelvuldig
in de werkplaats werden gekopieerd.
De compositie van de tekening met
De aanbidding van de koningen in
Amsterdam komt bijna exact overeen
met het middenpaneel van het San
Donato-altaarstuk. Dit altaarstuk
werd vervaardigd in opdracht van
Stefano Raggio, een koopman uit
Genua, en werd waarschijnlijk rond
1520 geschilderd. Bij de vergelijking
tussen de tekening, de ondertekening
en de verflagen wordt het duidelijk dat
enkele details alleen aanwezig zijn in de
uiteindelijke verflagen. De kettingen
rond de hals van geknielde en de
staande koning (Caspar en Melchior)
zijn slechts in verf uitgevoerd. Deze
juwelen werden niet voorbereid in de
ondertekening en ontbreken ook
in de schets op papier. Een ander
voorbeeld is de houten stok van de
man met de rode tulband, links in de
achtergrond, die ook enkel voorkomt
op het schilderij, en niet op de
tekening. Ook de geschilderde ketting
van Baltasar, de zwarte koning, is niet
voorbereid in de ondertekenfase en
ontbreekt eveneens op de tekening.

Joos van Cleve, tekening met De aanbidding van de koningen, Amsterdam,
Rijksprentenkabinet, inventarisnummer 1921: 473 (fotocopyright: Rijksmuseum
Stichting)

De veer op het hoofddeksel van de man
in de achtergrond is eveneens alleen
waarneembaar in de gerealiseerde
versie.
Als er een gedetailleerde tekening
náár het schilderij werd vervaardigd,
dan is het zeer ongebruikelijk dat een
kopiist details, zoals de kettingen, zou
weglaten. Daarom vermoed ik dat de
tekening als eerste schets heeft
gediend en dat de voorstelling op het
paneel werd herhaald. Zeker is in elk
geval dat de tekening dichter bij de
ondertekenfase staat dan bij het
uiteindelijke, geschilderde resultaat.
De schets op papier moet dus vóór of
tijdens het vervaardigen van het San
Donato-altaarstuk zijn gemaakt.
Wanneer de tekening met De aanbidding
van de koningen wordt vergeleken
met de ondertekening van andere
eigenhandige schilderijen van Joos van
Cleve, dan lijkt het alsof de tekening
in Amsterdam van de hand van de
meester zelf is.Wanneer je een tekening
op papier vergelijkt met een ondertekening moet je echter rekening

houden met het verschil in het
formaat (een tekening is immers vaak
veel kleiner), de functie (een tekening
is geen voorbereiding op ware grootte
en functioneert dus anders) en vaak
ook met het materiaal. Desondanks is
manier van werken en het gebruik van
een gelijksoortig grafisch vocabulaire,
waarbij gebruik wordt gemaakt van
contourlijnen voor de hoofdvormen
en arceringen voor zowel schaduw als
volume, heel overeenkomstig. Joos
van Cleve zou deze tekening dus zelf
gemaakt kunnen hebben. Bij zo’n
constatering moeten we echter voorzichtig zijn, omdat de werkwijze van
de meester in het atelier ontwikkeld
werd tot een standaardmethode.
Met andere woorden, een briljante
assistent van Joos van Cleve zou dus
in dezelfde stijl gewerkt hebben en
de tekening uit Amsterdam gemaakt
kunnen hebben.
Samengevat blijkt dat het onderzoek
met IRR inzicht geeft in de relatie
tussen het San Donato-altaarstuk en
de tekening met De aanbidding van de
koningen in Amsterdam. De tekening
functioneerde waarschijnlijk als voor-

bereidende schets voor het altaarstuk.
Omdat de stijl en de techniek van
de Amsterdamse tekening zoveel
overeenkomsten vertoont met het
werk en de werkwijze van Joos van
Cleve, is het goed mogelijk beide door
zijn werden vervaardigd. Hiermee is
de toeschrijving aan Jacob Cornelisz
van Oostsanen voorgoed gewijzigd.
© Drs. Micha Leeflang, 2003
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Heeft u in 2003 vergeten
de minimum bijdrage van s 5,voor de Jacobsbode over te
maken?
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Joos van Cleve, middenpaneel van het San Donato-altaarstuk, Genua, Chiesa di
San Donato (foto: Leeflang).

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
in enige vorm of op welke wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
de stichting en auteur. De Jacobsbode wordt in
een gelimiteerde oplage van 450 ex. uitgebracht en is
uitsluitend bestemd voor de eigen leden, niet in de
handel verkrijgbaar.

