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Voor u ligt alweer een Jacobsbode boordevol 
goed nieuws over onze geliefde Oostzaanse 
meester. We vallen met de deur in huis en 
beginnen meteen met het grootste nieuws: 
de Stichting heeft een subsidie gekregen van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een 
onderzoek naar het bijzondere ‘Berlijnse 
schetsboek’, dat hoogstwaarschijnlijk afkom-
stig is uit Jacobs Amsterdamse werkplaats. 
De 48 veelal dubbelzijdig betekende bladen, 
die merkwaardig genoeg nog nooit eerder 
goed zijn bestudeerd, herbergen een schat 
aan informatie over Jacobs oeuvre en de 
werkwijze in zijn atelier. De jonge talentvolle 
kunsthistorica Ilona van Tuinen zal het 
schetsboek gaan onderzoeken. In deze 
Jacobsbode vertelt ze over het project, dat 
uiteindelijk moet resulteren in een facsimile-
uitgave van het gehele schetsboek: een 
exacte replica mét uitleg bij ieder blad.
Een andere mijlpaal, al zeggen we het zelf, 
is het tienjarig bestaan van onze stichting 
in 2010.  Als lid van de stichting bent 
u van harte welkom bij het speciale 
jubileumconcert op vrijdagavond 12 maart 
2010 in de grote kerk van Oostzaan, waar 
het vocaal ensemble Joli Cuer muziek uit 
Jacobs tijd ten gehore zal brengen. Reserveer 
de datum vast in uw agenda en lees er 
verderop in deze Jacobsbode meer over! In 
de loop van 2010 kunt u nóg een verrassing 
ter ere van ons jubileum tegemoetzien, maar 
hierover kunnen we op dit moment nog 
niets verklappen.
Graag hadden we u op deze plek ook nieuws 
gemeld over de realisatie van het monument 
voor Jacob in Oostzaan. Daar is op dit 
moment echter weinig concreets over te 
melden. De gemeente Oostzaan wilde een 
risico-analyse laten uitvoeren in verband 
met eventueel legionella-gevaar. Een extern 
bureau werd ingeschakeld, dat adviseerde om 
een andere constructie toe te passen voor 
de ondergrondse watercontainer. Dit proces 
neemt al met al meer tijd in dan we hadden 
gehoopt. Maar we blijven optimistisch, het 
monument komt er hoe dan ook, alleen is 
de vraag of het nog dit jaar zal zijn of begin 
volgend jaar.
Behalve met een monument in Oostzaan 
kreeg Jacob onlangs nog meer erkenning: 
hij is opgenomen in de Geschiedeniscanon 
van de Zaanstreek. Dagblad Zaanstreek 
publiceerde deze zomer een reeks artikelen 
over de canon, waarin Jacob op 25 juli als 
eerste aan de beurt kwam. Het artikel is te 

vinden op www.jacobcornelisz.nl. 
In september heeft de stichting een 
kleurwedstrijd georganiseerd voor alle 
leerlingen van de vier basisscholen in 
Oostzaan, om ook hen te laten kennismaken 
met Jacob Cornelisz. De inzendingen gaven 
blijk van veel creativiteit en soms zelfs 
verrassende raakvlakken met het werk van 
Jacob Cornelisz. Lees het oordeel van de 
jury in deze Jacobsbode en bewonder de 
zes winnende kunstwerkjes in het groot op 
www.jacobcornelisz.nl.
Verder bevat dit nummer een bijdrage van 
Daantje Meuwissen over de toeschrijving 
van de Alkmaarse gewelfschildering van het 
Laatste Oordeel aan Jacob Cornelisz. In de 
vorige Jacobsbode beloofden we u al dat 
we hier nader op zouden ingaan. Aan de 
hand van vergelijkingen met houtsneden en 
schilderijen laat Daantje zien waarom zij de 
hand van Jacob denkt te herkennen in de 
schilderingen in Alkmaar.
We wensen u veel leesplezier en hopen u 
allen te zien tijdens de jubileumavond op 12 
maart!

Al sinds 1927 bevindt zich in de collectie 
van het Kuperstichkabinett te Berlijn een 
klein, bijzonder schetsboekje uit het begin 
van de zestiende eeuw. Het boekje is zo 
bijzonder, omdat het een van de vroegste 
Noord-Nederlandse voorbeelden is van 
een schetsboek met werkplaatsmodellen, 
oftewel voorbeelden die in het atelier 
van een kunstenaar voor verschillende 
composities konden worden gebruikt. Nog 
interessanter is, dat wij dit zogenaamde 
Berlijnse schetsboek kunnen koppelen aan 
een bestaand atelier, namelijk dat van de ons 
welbekende Jacob Cornelisz. van Oostsanen. 
Opmerkelijk genoeg is het boekje nog nooit 
uitvoerig onderzocht. Bovendien zijn er tot 
nu toe slechts enkele bladen gepubliceerd. 
Daar gaat nu verandering in komen. De 
Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen 
heeft een subsidie van maximaal 7500 euro 
ontvangen van het Atelierpraktijken Fonds, 
om onderzoek te laten doen naar het gehele 

boekje en er een facsimile-editie, dus een 
exacte replica, van uit te geven. De Stichting 
Jacob Cornelisz. heeft in drs. Ilona van Tuinen 
een bevlogen en bekwame onderzoeker 
gevonden die het onderzoek zal uitvoeren. 
In het onderstaande artikel vertelt zij over 
haar plannen. 

Atelierpraktijken Fonds
Het Atelierpraktijken Fonds is een van de 
Cultuurfondsen op naam van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Het is in 2008 
opgericht door prof. dr. Jan Piet Filedt 
Kok, oud-conservator vroege Nederlandse 
schilderkunst in het Rijksmuseum. Het 
doel van dit fonds is om wetenschappelijk 
onderzoek te stimuleren naar de geschiedenis 
van de restauratie van kunstvoorwerpen, 
historische atelierpraktijken en museale 
geschiedenis.
Ik heb het voorrecht om dit fascinerende 
onderzoek te mogen uitvoeren. Dit jaar 
ben ik aan de Universiteit van Amsterdam 
afgestudeerd op een reconstructie en 
interpretatie van Maarten van Heemskercks 
zogenaamde Sterke Mannen, een serie 
van twaalf monochrome paneeltjes met 
mythologische en oudtestamentische fi gu-
ren. Heemskerck was aan het begin van 
zijn carrière assistent in de werkplaats van 
Jan van Scorel, die op zijn beurt weer de 
beroemdste leerling is van Jacob Cornelisz. 
Voor mijn onderzoek heb ik onder meer 
Heemskercks Romeinse tekeningen, die 
net zoals het schetsboek van Jacob in 
het Berlijnse Kupferstichkabinett worden 
bewaard, uitvoerig bestudeerd. Heemskerck 
maakte deze tekeningen tijdens zijn verblijf in 
Rome, tussen 1532 en ongeveer 1537. Door 
dit onderzoek heb ik een grote interesse 
voor tekeningen ontwikkeld. Ik verheug mij 
er dan ook op om mij met de tekeningen 
uit het Berlijnse schetsboek bezig te gaan 
houden.

Wat is er bekend? 
Het Berlijnse schetsboek bestaat uit 48 
bladen uit de zestiende eeuw, die in de 
negentiende eeuw op schijnbaar willekeurige 
volgorde in een groter album zijn ingeplakt. 
Naast de 48 bladen in Berlijn zijn er nog 
enkele andere bladen, waaronder in het 
Rijksprentenkabinet, waarvan wordt ver-
moed dat ze afkomstig zijn uit hetzelfde 
schetsboek. De bladen zijn relatief klein, 
ongeveer 10 x 15 cm, dus het boekje was 
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makkelijk te vervoeren. Het merendeel 
is dubbelzijdig betekend. De tekeningen 
bevatten uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld portretten en figuurstudies, 
stadsgezichten, perspectivische oefeningen, 
ornamenten, dierenstudies en schetsen naar 
voltooide composities. 

Het schetsboekje kan worden gekoppeld aan 
Jacob Cornelisz., omdat een aantal tekeningen 
verband houdt met zijn schilderijen en 
houtsneden en met schilderijen uit zijn 
werkplaats. Zo merkte Kurt Steinbart in 1929 
al op dat enkele bladen sterk overeen komen 
met het door Jacob Cornelisz. gesigneerde 

en gedateerde Allerheiligentriptiek uit 1523, 
dat nu in Kassel is (afb. 1). Folio 23v toont 
een grove schets van de gehele compositie, 
inclusief de signatuur op het rechterzijluik 
en het jaartal op het linkerzijluik. Het jaartal 
in de schets is hetzelfde als op het paneel, 
de signatuur in de schets daarentegen lijkt 

Afb. 1: Jacob Cornelisz van Oostsanen, Allerheiligentriptiek, middenluik 88 x 55 cm, zijluiken 88 x 36 cm,  Kassel, Staatliche Museen

Afb. 2: Fol. 23v van het Berlijnse Schetsboek met een schets van de compositie van Jacob Cornelisz.’ Allerheiligentriptiek
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af te wijken van die op het schilderij (afb. 2). 
Dat roept onmiddellijk de vraag op of het 
hier gaat om een voorbereidende schets of 
om een tekening naar het reeds gemaakte 
altaarstuk. Oftewel: wat was er eerder, de 
tekening of het schilderij? Op de recto-zijde 
van dit blad zijn studies van Davids harp uit 
het middenpaneel te zien. Folio 36v bevat 
schetsen die overeenkomen met figuren 
uit het middenpaneel (afb. 3) en folio 19 
is gevuld met musicerende cherubijnen 
identiek aan de engelen op de zijluiken (afb. 
4). Steinbart merkte ook op, dat op folio 
12 de compositie van de 1526 gedateerde 
Madonna met het Christuskind in Stuttgart 
geheel is overgenomen (afb. 5). Maar ook hier 
kan de vraag gesteld worden of de tekening 
het schilderij volgt of andersom. 
Naast gelijkenissen met het werk van Jacob 
Cornelisz. hebben enkele onderzoekers 
andere invloeden in de bladen van het 
Berlijnse Schetsboek herkend. Zo zag Karel 
Boon in 1992 de invloed van de Leidse 
School na de dood van Lucas van Leyden in 
1533, en Martha Wolff schreef in 2008 dat 
enkele bladen kopieën zijn naar werken van 
de Antwerpse Maniëristen en ander werk uit 
de Zuidelijke Nederlanden. 
Gezien het directe verband tussen het 
Berlijnse Schetsboek en de twee gedateerde 
werken van Jacob Cornelisz. van Oostsanen 
uit 1523 en 1526, is het aannemelijk dat het 
boekje rond deze periode te dateren is. 

Wie is de maker?
De identiteit van de vervaardiger, of  
vervaardigers, van het schetsboek blijft 
vooralsnog onbekend. Alle tekeningen in het 
Berlijnse Schetsboek kenmerken zich door 
hun haastige, enigszins nerveuze lijnen en  
figuren met poppige gezichtjes en vaak kleine 
handen. Wegens de aantoonbare kennis van 
het werk van Jacob Cornelisz. wordt ervan 
uitgegaan dat de maker van de tekeningen 
een assistent was in zijn grote Amsterdamse 
werkplaats. Mogelijk, zoals Boon sugge-
reert, heeft hij behalve bij Jacob Cornelisz. 
ook in Leiden gewerkt en is hij, zoals Wolff 
vermoedt, ook nog zuidelijker afgereisd.  
Vooralsnog wordt hij met de noodnaam 
Meester van het Berlijnse Schetsboek aan-
geduid. Een van de vragen in mijn onderzoek 
is of de tekeningen echt allemaal door één 
assistent zijn gemaakt, zoals tot nu toe is ver-
ondersteld, of dat er misschien ook tekenin-
gen van Jacob zélf in het schetsboek zitten.  

Wat wordt er onderzocht?
Het onderzoek zal gericht zijn op het 
identificeren en in een context plaatsen 
van de nog ongepubliceerde bladen, terwijl 
de al openbaar gemaakte folio’s nogmaals 
grondig zullen worden bestudeerd in relatie 
tot het atelier van Jacob Cornelisz. Door 
zo veel mogelijk te achterhalen met welke 
bestaande werken de schetsen in verband 
kunnen worden gebracht, kunnen we inzicht 
krijgen in de chronologie, en wellicht ook in 
de oorspronkelijke volgorde van de bladen. 
Naast het identificeren van de afbeeldingen 
zal er ook goed worden gekeken naar de 
tekenstijl van de onbekende meester. Werkte 
hij bijvoorbeeld elke schets even goed uit en 
waarom deed hij dit wel of niet? Op welke 
manier komen zijn tekeningen overeen met 

de tekenstijl van Jacob Cornelisz.? Zijn er 
bijvoorbeeld overeenkomsten tussen het 
Berlijnse Schetsboek en de ondertekening 
in schilderijen uit de omgeving van Jacob 
Cornelisz.? Is er sprake van een ontwikkeling 
in de tekenstijl van de onbekende meester? 
Door antwoord te geven op deze en meer 
vragen, is het misschien mogelijk de identiteit 
van de vervaardiger te achterhalen, en een 
indruk te krijgen van zijn verplaatsingen 
tussen verschillende ateliers.
Een belangrijk doel van dit project is de 
bestudering van het Berlijnse Schetsboek 
in de context van de functie die het had 
in de werkplaats van Jacob Cornelisz. 
Het zeldzame schetsboek kan tot unieke 
inzichten leiden wat betreft de rol van een 
modellenboek in de zestiende-eeuwse 
atelierpraktijken. Al eerder is opgemerkt 
dat verschillende schetsen vervaardigd 
zijn naar motieven en composities van 
Jacob Cornelisz., en vermoedelijk ook naar 
andere meesters. Tegelijkertijd heeft dit 
schetsboekje wellicht ook weer gediend als 
voorbeeld voor anderen. Nader onderzoek 
onder meer naar eventuele incisies en 
watermerken op de schetsboekbladen, zal 
hierover meer informatie kunnen geven. Het 
streven is zoals gezegd een facsimile-editie 
van het gehele schetsboek te maken met een 
toelichting bij ieder blad.

Kortom, het belooft een spannend project 
te worden. Uiteraard wordt u in de 
Jacobsbode op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen.

© Ilona van Tuinen
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In de vorige Jacobsbode beloofden we u al dat 
we nader zouden ingaan op de toeschrijving 
van de Alkmaarse gewelfschildering van 
het Laatste Oordeel aan Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen. Op een bijeenkomst op 21 
april 2009 in het Stedelijk Museum Alkmaar, 
ter gelegenheid van de tentoonstelling 
van één van de negen gewelfvakken uit de 
Grote Kerk, zette ons bestuurslid Daantje 
Meuwissen uiteen waarom de schilderingen 
volgens haar zijn gemaakt door Jacob 

Het plafond van de 
Laurenskerk in 
Alkmaar: de hand van 
de meester 

Afb. 3: Fol. 36v van het Berlijnse Schetsboek met tekeningen 
naar figuren van Jacob Cornelisz.’ Allerheiligentriptiek

Afb. 4: Fol. 19 van het Berlijnse Schetsboek met tekeningen 
naar de cherubijnen op de zijluiken van Jacob Cornelisz.’ 
Allerheiligentriptiek

Afb. 5:  Fol. 12 van het Berlijnse Schetsboek met een schets naar 
de 1526 gedateerde en aan Jacob Cornelisz toegeschreven 
Madonna met Kind in Stuttgart
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Cornelisz. Hieronder vindt u een bewerking 
van de lezing die ze die middag hield.

Schilderende broers
De schilderingen zijn toegeschreven aan 
zowel Jacob Cornelisz. van Oostsanen als aan 
zijn broer Cornelis Buys I. Jacob Cornelisz. 
werkte in Amsterdam, vanaf circa 1500 tot 
zijn dood in 1532 of 1533. Er is niet heel veel 
over hem bekend, maar een aanzienlijk aantal 
werken, waaronder schilderijen, houtsneden, 
plafondschilderingen en ontwerpen voor 
glasramen, kan met zekerheid aan hem 
worden toegeschreven. Het oeuvre van 
Cornelis Buys daarentegen is klein en 
onduidelijk. Karel van Mander vermeldt 
dat Cornelis Buys een broer was van Jacob 
Cornelisz. Cornelis Buys had een zoon die 
ook schilderde, Cornelis Buys II, en deze 
beide schilders werkten in Alkmaar. Eén 
schilderij van Cornelis Buys II is gesigneerd 
met het huismerk van Jacob Cornelisz. met 
aan weerszijden de letters CB. Dat bevestigt 
Van Manders bewering dat Jacob Cornelisz. 
en Cornelis Buys familie van elkaar waren. 

Beide broers waren dus schilder, de een 
gevestigd in Amsterdam, de ander in 
Alkmaar. Omdat het oeuvre van Buys zo 
summier is en de biografische gegevens zo 
gecompliceerd zijn, wil ik nu niet ingaan op 
de argumenten die zouden pleiten tégen 
Buys, maar wil ik proberen de toeschrijving 
aan Jacob Cornelisz. te versterken. 

Dateringen en signaturen in het werk 
van Jacob Cornelisz.
Het Laatste Oordeel moet in 1518 
geschilderd zijn, zo blijkt uit de datering op 
het plafond zelf. De Kronijcke van Alkmaar 
uit 1645 – die eveneens vermeldt dat het 
plafond in 1518 werd vervaardigd, ‘uyt 
wysende die datum die men daaronder 
vindt’ – memoreert de snelheid waarmee 
de schilderingen voltooid werden. Deze was 
‘by de verstandighe verwonderen waerdigh, 
in de kortheyt van een jaer ende grootheyt 
des wercks’. Kortom, ruim een eeuw na de 
vervaardiging was het in de overlevering nog 
bekend dat dit gigantische werk in slechts 
een jaar was geschilderd, iets waarover ieder 

‘verstandig mens’ zich zal verwonderen. De 
kroniekschrijver meldde helaas niets over de 
maker van deze schilderingen. 
Het plafond is niet gesigneerd. Van Jacob 
Cornelisz. kennen we überhaupt geen 
gesigneerde schilderijen van vóór 1523. 
Uit dat jaar stamt het vroegst bekende 
schilderij met zijn initialen en monogram, 
het Allerheiligentripiek uit Kassel. Juist in 
de latere fase van zijn carrière onderging 
Jacob een vrij radicale stijlverandering. 
Daarvan getuigt bijvoorbeeld het eveneens 
gesigneerde Saul en de Heks van Endor uit 
1526. Houtsneden vervaardigde Jacob vanaf 
1507, en deze grafische werken signeerde hij 
wel al van meet af aan. In totaal maakte Jacob 
in zijn hele leven meer dan 200 houtsneden. 
Juist omdat deze houtsneden zo regelmatig 
door het oeuvre heen geproduceerd zijn en 
vrijwel allemaal gesigneerd zijn, vormen zij 
een prachtig skelet waaromheen de vooral 
ongesigneerde en vaak ook ongedateerde 
schilderijen geplaatst kunnen worden. Dit is 
een beetje mijn stokpaardje: ik bekijk Jacobs 
schilderijen vooral met de houtsneden als 
hulpmiddel. Soms vraag ik mij wel eens af of 
Jacob niet eerst en vooral een ontwerper 
van prenten is geweest en dat hij ‘toevallig’ 
ook schilderde, maar zo simpel is het niet 
te stellen. Jacobs houtsneden vertonen een 
duidelijke schilderachtige visie, terwijl de 
schilderijen geschilderd zijn op een grafische 
manier. We hebben dus bij Jacob te maken met 
het opmerkelijke fenomeen ‘schilderachtige 
prenten’ en ‘grafische schilderijen’, zoals ik 
hieronder nog zal toelichten. 

Eenvoudige beeldtaal
Het feit dat de schilderingen in Alkmaar niet 
gesigneerd zijn is dus niet verwonderlijk. 
Bovendien moeten we ze eerst en vooral 
zien als gebruiksvoorwerpen waarbij het 
auteurschap ondergeschikt was. Dit soort 
plafondschilderingen zijn ‘boeken voor de 
ongeletterden’: zij moesten devotie opwek-
ken en ervoor zorgen dat de geloofsmysteriën 
beter onthouden werden. De iconografie 
van het Laatste Oordeel is daarom simpel 
en duidelijk: de voorstellingen van Hemel 
en Hel waren ook van grote afstand 
beneden in de kerk gemakkelijk te zien en 
te begrijpen. Wouter Kloek, conservator in 
het Rijksmuseum Amsterdam, stelt in een 
artikel over deze plafondschilderingen (zie 
gebruikte literatuur) terecht dat de Hemel 
en de Hel voor kunstenaars altijd prachtige 
aanleidingen waren om de fantasie de vrije 
loop te laten, maar dat dat hier niet het geval 
is. De Hellemond op het gewelf in Alkmaar – 
die overigens zwaar was overschilderd maar 
bij de huidige restauratie is gereconstrueerd 
– is bijvoorbeeld heel simpel. Deze heldere 
beeldtaal past bij Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen. In een prent van zijn hand uit 1520 
zien we niet dezelfde maar wel een vergelijk-
bare ‘simpele’ Hellemond (afb. 1a en 1b). 

Discussie over toeschrijving
Het was de Duitse kunsthistoricus Dülberg 
die in 1900 het Laatste Oordeel aan 
Jacob Cornelisz. toeschreef. Six (1903) en 
Hoogewerff (1937) opperden daarentegen 
een toeschrijving aan Cornelis Buys I. Ook 
eerdergenoemde Wouter Kloek schreef 
het plafond aan Cornelis Buys I toe. Een 

Afb. 1a: Detail uit het plafond in Alkmaar (Hellemond) Afb. 1b: Houtsnede Het Laatste Oordeel, uit de serie De 
kleine Passie, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520-1521, 
Rijksprentenkabinet Amsterdam, RP-P-BI-6300 

Afb. 2a: Detail uit het plafond in Alkmaar (opstanding der 
doden)

Afb. 2b: Houtsnede De Opstanding der doden uit de 
serie Het Credo, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1520, 
Rijksprentenkabinet Amsterdam, RP-P-BI-6308B
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belangrijk argument hiervoor was een 
vermelding in de Alkmaarse stadsarchieven, 
waarin staat dat Cornelis Buys in 1516 en 
1519 voor de stad Alkmaar én voor de 
Laurenskerk schilderwerk geleverd had. Buys 
had de blazoenen, dus de wapenschilden, 
van Augusteijn van Teijlingen en Nicolaas 
van Boschuyzen in het gewelf van de kerk 
geschilderd, zo staat in de archieven. Maar 
hiermee is uiteraard niet gezegd dat hij 
dan ook het Laatste Oordeel geschilderd 
zou hebben. Het feit dat Buys in Alkmaar 
woonde en werkte, was voor Dülberg en 
Six een volgend belangrijk argument om de 
schilderingen op diens naam te plaatsen. Maar 
dit argument is makkelijk te verwerpen: Jacob 
Cornelisz, die in Amsterdam werkte, had 
óók Alkmaarse opdrachtgevers. Zo maakte 
hij een memorietafel voor de burgmeester 
van Alkmaar Augusteijn van Teijlingen en 
zijn echtgenote Judoca van Egmond van 
den Nijenborg, voor wie Buys dus het 
wapenschild op het plafond geschilderd had. 
Kortom, de woonplaats van de schilder is 

niet een doorslaggevend criterium om een 
werk wel of niet aan hem toe te schrijven.
Voor toeschrijving aan Cornelis Buys 
I droeg Kloek ook een zwaarwegend 
stilistisch argument aan: in zijn ogen zijn 
de schilderingen te stijf, en te veel in losse 
onderdelen opgezet, wat niet bij Jacob 
Cornelisz. zou passen. Jacob had gevoel 
voor massaregie, zo zei Kloek, en dat zien 
we in Alkmaar niet terug. Hierin zit een 
kern van waarheid. Op een bepaalde manier 
vormen de plafondschilderingen inderdaad 
geen geregisseerde eenheid, maar lijken zij 
opgebouwd te zijn uit losse onderdelen die 
op bepaalde plekken samenhang vertonen, 
maar op andere plekken niet. Dit duidt 
echter naar mijn mening niet op een andere 
schilder: het gebrek aan eenheid is volgens mij 
simpelweg te wijten aan de manier waarop 
de schilderingen ontstaan zijn, en dat zal ik 
hierna uitleggen. We hebben al gezien dat 
het Laatste Oordeel in één jaar geschilderd 
moet zijn. Om het maakproces te versnellen 
heeft de kunstenaar geput uit voorbeelden 
die hij voorhanden had. Dit was in de 
zestiende eeuw bepaald niet ongebruikelijk: 
kunstenaars kopieerden en hergebruikten 
elkaars werk, met name prenten, regelmatig. 
Zo is voor de gewelfschilderingen in de 
Grote Kerk in Naarden ruimschoots 
gebruik gemaakt van de prenten van Jacob 
Cornelisz., maar ook van Lucas van Leyden 
en Albrecht Dürer. Waar het om ging was 
een herkenbare iconografie, het overbrengen 
van een boodschap, en de houtsneden 
van deze meesters waren alom bekend. 
In Naarden zijn enkele prenten van Jacob 
exact gekopieerd, in Alkmaar daarentegen 
is gebruik gemaakt van ‘losse’ onderdelen 
uit Jacobs prenten. De knielende figuur op 
afbeelding 2a is bijvoorbeeld identiek aan de 
figuur op afbeelding 2b, uit een gesigneerde 
prent van Jacob uit de zogenaamde Credo-
serie (Symbolum Apostolicum) die in 1520 werd 
uitgebracht door de Amsterdamse drukker 
Doen Pietersz.1) Nu zegt u onmiddellijk ‘ja 
maar het feit dat hier prenten van Jacob 
gekopieerd zijn zegt niets, want iedereen 
kon min of meer vrij kopiëren.’ Dat klopt. 
Maar er is meer. 
In de Alkmaarse voorstelling van de Hel 
komen we allerlei duivelse figuren tegen, 
die Kloek in verband heeft gebracht met 
een aan Cornelis Buys II toegeschreven 
schilderij. Naar mijn mening vertonen zij 
echter meer verwantschap met het eerder 
genoemde werk Saul en de Heks van Endor, 
dat is gesigneerd door Jacob Cornelisz. Hier 
is dus geen sprake van elementen die aan 
prenten ontleend zijn, maar van een manier 
om fantasiefiguren te verbeelden die is terug 
te vinden in een werk dat met zekerheid aan 
Jacob kan worden toegeschreven. Kortom, 
we komen al dichter in de buurt van Jacob. 

Tekenen met het penseel
Maar de belangrijkste reden waarom ik 
denk dat Jacob Cornelisz. de maker van de 
Alkmaarse schilderingen is, bevindt zich in 
de details: in de koptypen en in de manier 
waarop de figuren geschilderd zijn. Ik gaf 
al eerder aan dat de schilderijen van Jacob 
een grafische benadering laten zien: een heel 
eigen, zeer typerende manier van schilderen, 
een tekenachtige wijze van verfapplicatie. De 

Duitse kunsthistoricus Max J. Friedländer 
zei hierover het volgende: “De meester 
bouwt zijn schilderijen nauwgezet op met 
zware verfstreken, puntjes en streepjes [...]. 
Contouren worden niet zelden weergegeven 
als zwarte lijnen. Men bespeurt hierin een 
hand die gewend was op houtblokken 
te tekenen.” Anderzijds zag Friedländer 
ook ‘schilderachtige’ kwaliteiten in Jacobs 
houtsneden: “Men vraagt zich af of de mees-
ter niet veel eerder met tekenstift in zwart 
en wit ‘schilderde’ dan met het penseel.” 
Kortom, volgens Friedländer zijn Jacobs 
manier van schilderen en zijn activiteiten als 
ontwerper van houtsneden sterk met elkaar 
verbonden, en die mening deel ik.2)  
Wat Friedländer bedoelde is vooral duidelijk 
te zien in de vroege schilderijen van Jacob 
Cornelisz. Zoals gezegd ondergaat Jacob in 
zijn latere werk een ingrijpende stijlwijziging, 
wat maakt dat juist zijn gesigneerde werken 
minder exemplarisch zijn, althans, naar mijn 
mening niet ‘de ware Jacob’ laten zien. De 
ware Jacob manifesteert zich mijns inziens 
het beste in het altaarstuk uit 1512 dat de 
Geboorte van Christus met de aanbidding 
der herders voorstelt en dat zich in het 
Museo di Capodimonte in Napels bevindt. 
Dit enorme schilderij van 130 x 170 cm 
is geschilderd met uiterste precisie, het is 
als het ware een miniatuur op reusachtig 
formaat: het hele schilderij is ‘getekend 
met verf’. Kijken we bijvoorbeeld naar 
het gezicht van de vrouw die mogelijk 
opdrachtgeefster Margriet Boelen voorstelt 
(afb. 3), dan zien we dat dit is opgebouwd 
uit een vleeskleurige middentoon, waarna 
met een semi-transparant bruin alle vormen 
en de schaduwgedeelten zijn ‘getekend’. 
Je ziet de haaltjes van het penseel, de 
schilder heeft echt getekend in plaats van 
geschilderd. In haar hals zien we dat ook 
heel duidelijk. Daarnaast is een duidelijke 
contour om het gezicht te zien: dat moet de 
contour zijn waar Friedländer het over had. 
Deze karakteristieke manier om figuren te 
modelleren is ook te zien in andere werken 
van Jacob, bijvoorbeeld de eerder genoemde 
memorietafel van Augustijn van Teijlingen. Op 
de buitenzijde van dit drieluik is de heilige 
Elisabeth verbeeld: de zwarte contour en de 
kleine getekende haaltjes in de schaduw zijn 
onmiddellijk te herkennen (afb. 4). Een ander 
voorbeeld is het portret van Jan Gerritsz. 
van Egmond: ook zijn gezicht is volledig 
opgebouwd uit kleine verfstreken en langs 
de contouren bevindt zich een donkere lijn 
(afb. 5). Dit gezicht is niet geschilderd, het is 
getekend. Schaduw is geen toon, maar lijn. 
Ik ben ervan overtuigd dat zich in deze 
‘getekende’ details de hand van de meester 
verraadt: juist in de details treedt de routine 
op, de door gewoonte verkregen vaardigheid 
die ons toont met wie we te maken hebben.  

‘Getekende’ details in Alkmaar
Het is tijd om in te zoomen op het plafond in 
Alkmaar, een mogelijkheid die wij nu hebben, 
in tegenstelling tot de eerder genoemde 
auteurs die zich over de toeschrijving van 
de gewelfschildering hebben uitgelaten. Zij 
keken naar sterk vergeelde, nagedonkerde en 
bovendien stevig overschilderde planken. De 
restauratie van Willem Haakma Wagenaar 
en Edwin van den Brink is niet alleen een 

Afb. 3: Detail uit De aanbidding der Herders, toegeschreven 
aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1512, Napels, Museo 
Capodimonte.

Afb. 4: Detail uit Triptiek met Maria met Kind voor Augustijn van 
Teylingen, toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 
ca. 1515, Berlijn, Staatliche Museen. 
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grootscheepse onderneming die gezien de 
toestand heel hard nodig was, maar is ook 
een nieuwe impuls voor de discussie over 
het auteurschap, nu wij zoveel beter kunnen 
zien wat er geschilderd is en hoe dit is 
gedaan. 
Op allerlei plaatsen in de Alkmaarse 
schildering zien we de voor Jacob zo 
kenmerkende contourlijnen en de parallelle 
arceringen om schaduwtonen weer te geven. 
Bijvoorbeeld in het detail op afbeelding 6 
zien we een middentoon, met langs de rand 
van de torso donkere, parallelle arceringen. 
Onder het kruis, rechts op het been, onder 
de oksel, langs het gezicht, in het haar, overal 
die parallelle arceringen. Eronder, in de 
handen van een ander figuur, zien wij niet 
alleen donkere arceringen maar ook witte 
arceringen, op de knokkels. De contouren 
zijn hier wel zeer nadrukkelijk aanwezig, 
maar dat heeft natuurlijk ook te maken met 
het medium: de voorstelling hoog bovenin de 
kerk moest als ‘boek voor de ongeletterden’ 
immers van grote afstand ‘leesbaar’ zijn. 
Ook in het harnas van de aartsengel Michael 
herkennen wij iets van de tekenhand: onder 
andere in de voeten, langs het harnas, in de 
borstpartij en in de wapperende doek (afb. 7). 

Conclusie
De voorgaande voorbeelden, die nog met 
talloze andere zijn uit te breiden, hebben 
denk ik wel duidelijk gemaakt waarom ik het 
vermoeden heb dat niet Cornelis Buys, maar 
Jacob Cornelisz. verantwoordelijk moet zijn 
geweest voor het Laatste Oordeel in Alkmaar. 
Dat sluit natuurlijk niet uit dat Cornelis Buys 
ook een aandeel in de werkzaamheden kan 
hebben gehad. Jacob kan dit project nooit in 
zijn eentje in één jaar geschilderd hebben. 
In 1518 schilderde hij ook een drieluik dat 
zich bevindt in Uden en bracht hij onder 
andere een prentserie met de Hertogen van 
Holland uit. Tevens schilderde hij omstreeks 
deze periode, en vermoedelijk zelfs in het 
jaar 1518, niet één maar vier portretten van 
Jan Gerritsz. van Egmond. Kortom, het is een 
misvatting om te denken dat Jacob Cornelisz. 
deze onderneming in Alkmaar alleen verricht 
zou hebben, hij moet daarbij medewerking 
hebben gehad van assistenten. 
De plafondschilderingen in Alkmaar ademen 
echter de geest uit van Jacob Cornelisz. 
Zij gaan deels op Jacobs prenten terug, ze 
vertonen in figuurtypen, koptypen en overige 
figuren zoals duivels, veel analogie met het 
werk Jacob Cornelisz., en de manier van 
schilderen is, op vele onderdelen, dusdanig 
overeenkomstig met het werk van Jacob, 
dat het wat mij betreft niet anders kan dan 
dat Jacob Cornelisz. hier regelmatig op de 
steigers moet hebben gestaan. Juist in de 
details, die zich onttrekken aan zaken als 
compositie, iconografie en visuele tradities, 
en die van ver onderaf in de kerk nauwelijks 
zichtbaar zijn, manifesteert zich de routine. 
De manier van schilderen in het Laatste 
Oordeel vertoont veel overeenkomsten 
met de ‘getekende schilderijen’ van Jacob 
Cornelisz. Vanzelfsprekend heeft Jacob deze 
klus niet volledig in zijn eentje geklaard. 
Daar was de opdracht te groot voor en zijn 
overige bezigheden te talrijk. Maar iedereen 
die aan dit plafond heeft meegewerkt – 
strikt genomen kan dat ook Cornelis Buys 

zijn geweest, maar in ieder geval Jacobs 
assistenten – moet dat hebben gedaan in de 
werkplaatsroutine van Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen; dus onder toezicht en regie van 
de meester zelf.

© Daantje Meuwissen

1) Deze overeenkomst werd opgemerkt door mijn 
collega-bestuurslid Andrea van Leerdam (zie literatuur).

2) De kenners van houtsneden werpen dan onmiddellijk 
het argument op dat Jacob waarschijnlijk niet zelf zijn 
houtsneden sneed, maar dat hij ze alleen ontwierp. Dat 
is waarschijnlijk waar, maar de meer recente visie op 
dit gebied, zoals verwoord door Parshall en Landau (zie 
literatuur), is dat het voor laatmiddeleeuwse houtsnijders 
de grootste verdienste was om zichzelf onzichtbaar te 
maken, om de door de kunstenaar ontworpen lijnen zo 
nauwkeurig mogelijk in hout te vertalen. Kortom, dat 
wat wij nu zien kan niet heel anders zijn dan wat Jacob 
ontworpen heeft.

3) Dit inzicht is overigens niet helemaal van mijzelf, maar 
deels gebaseerd op een 19e-eeuwse kunsthistoricus, 
Giovanni Morelli, die in de jaren ‘80 van de 19e eeuw 
een methode ontwikkelde om connaisseurschap te 
objectiveren. In dat streven is hij niet geslaagd, dat is een 
andere discussie, maar zijn aanpak is wel degelijk bruikbaar. 
Zie hierover meer bij Miedema 1989 (zie literatuur).

Gebruikte literatuur: 
Wouter Kloek, ‘De gewelfschilderingen in 
de het koor van de Grote Kerk te Alkmaar.’ 
Glans en glorie van de Grote Kerk. Het interieur 
van de Alkmaarse Sint Laurens (Alkmaarse 
Historische reeks X), 1996, pp. 31-73.
Andrea van Leerdam, Voortgangsverslag 
kunsthistorisch onderzoek naar gewelfschil-
deringen Grote Kerk Alkmaar, ongepubliceerd 
onderzoeksverslag maart 2008. 
Hessel Miedema, Kunst historisch, Maarssen 
1989. 
Peter Parshall en David Landau, The 
Renaissance print 1470-1550, New Haven 
1994, spec. pp. 172-174. 
Alice Taatgen, ‘Ghij schelmen, laet dat 
besschot staen!’ Beschilderde houten tongewelven 
in Nederland, vergeten monumenten van de 
schilderkunst. Ongepubliceerde masterscriptie 
Universiteit van Amsterdam, 2009.

In september heeft de Stichting Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen een kleurwedstrijd 
georganiseerd voor alle basisschoolleerlingen 
in Oostzaan, om hen te laten kennismaken 
met het werk van de beroemde Oostzaanse 
meester. Uit de tientallen inzendingen 
selecteerde een deskundige jury zes 
winnaars. Zij kregen op 28 september in 
het gemeentehuis van Oostzaan een prijs 
uitgereikt door burgemeester Möhlmann.
Iedere deelnemer die zijn of haar 
kunstwerkje inleverde bij de Rabobank in 
Oostzaan ontving een set kleurpotloden. 
In drie leeftijdscategorieën werden een 
eerste en een tweede prijs uitgereikt, dus 
zes prijzen in totaal. De eerste prijs was 

Jacob Cornelisz.-kleur-
wedstrijd levert prachtige 
kunstwerkjes op

Afb. 5: Detail uit portret van Jan Gerritsz. van Egmond, 
toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1518, 
Kassel, Staatliche Museen. 

Afb. 6: Detail uit het plafond in Alkmaar (opstanding der 
doden)

Afb. 7: Detail uit het plafond in Alkmaar (aartsengel Michael) 
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beschikbaar gesteld door het Molenmuseum 
in Koog aan de Zaan: een bezoek aan molen 
Het Pink, waar je een dag uit het leven van 
de 19e-eeuwse molenaarsknecht Japie kunt 
beleven. Voor de jongste leeftijdscategorie 
was de eerste prijs een mooie Legodoos. 
De tweede prijs was een schilderset 
waarmee de winnaars Jacob Cornelisz. 
naar de kroon kunnen steken. De jury 
bestond uit: Paul Möhlmann (burgemeester 
van Oostzaan), Eva Stache (architect en 
ontwerper van het monument voor Jacob 
Cornelisz dat in Oostzaan komt te staan), 
Pascal Voorvelt (Rabobank Zaanstreek) 
en Daantje Meuwissen (kunsthistorica en 
bestuurslid van de Stichting Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen).
De prijswinnaars en de motivering van de 
jury:

Categorie 4-6 jaar
Kevin Meier, 4 jaar (1e prijs) 
Oordeel van de jury:  Heel origineel is dat 
Kevin heeft gewerkt met verf in plaats van 
met viltstiften of kleurpotloden. De warme 
kleuren die hij heeft gekozen doen denken 
aan het palet van Jacob Cornelisz., die ook 
veel gebruik maakte van oker, rood- en 
bruintinten.

Sanne Vink, 5 jaar (2e prijs)
Oordeel van de jury: Sanne heeft de 
afbeelding uitgeknipt en op een gele 
ondergrond geplakt, waardoor het geheel 
doet denken aan een middeleeuwse 
afbeelding met een vergulde achtergrond. 
Heel goed bedacht, en heel zorgvuldig 
gekleurd!

Categorie 7-9 jaar
Cecile, 9 jaar (1e prijs) 
Oordeel van de jury: Cecile heeft net 
zoveel oog voor detail als Jacob Cornelisz. 
zélf. Ze heeft zelfs de kleinste details in de 
afbeelding, bijvoorbeeld in de kleding van 
Maria en in het tafelkleed op de voorgrond, 
van een eigen kleur voorzien. De gekozen 
kleuren leveren een krachtig totaalbeeld op.

Ashley v.d. Laan, 8 jaar (2e prijs) 
Oordeel van de jury: Ashley heeft erg 
zorgvuldig gekleurd, en bijzonder treffend 
is hoeveel aandacht ze heeft besteed aan 
de contouren in de voorstelling. Dat sluit 
helemaal aan bij de werkwijze van Jacob 
Cornelisz., die belangrijke contouren in zijn 
schilderijen vaak in donkere lijnen weergaf.

Categorie 10-12 jaar
Pauline Stam, 12 jaar (1e prijs) 
Oordeel van de jury: Pauline heeft 
met subtiele pasteltinten gewerkt, die 
perfect passen bij de hemelse sferen in 
deze voorstelling. Ze heeft de kleuren 
vakkundig gedoezeld zodat er serene, egale 
kleurvlakken ontstaan.

Femke Walsma, 11 jaar (2e prijs)
Oordeel van de jury: Het is op deze 
afbeelding misschien niet goed te zien, 
maar Femke heeft de grootste engel 
in de voorstelling voorzien van een 
parelmoerachtig wit gewaad, waarvan de 
jury erg onder de indruk was. Afhankelijk 
van hoe het licht erop valt ziet het er 
steeds anders uit - iets wat ook voor veel 
middeleeuwse schilderijen geldt.

Geïnspireerd geraakt? Ga zelf aan de slag 
met de kleurplaten die gratis te downloaden 
zijn op www.jacobcornelisz.nl!

 Op 16 maart 2010 bestaat de Stichting 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen precies 10 
jaar. Dit vieren wij graag samen met u, met 
een jubileumconcert op vrijdagavond 12 
maart 2010 in de Grote Kerk in Oostzaan. 
Alle leden en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom! Na een feestelijke 
ontvangst zal onze voorzitter Egbert van 
Wijk de avond openen met een korte 
terugblik op de geschiedenis van de Stichting 
en op de plaats van Jacob Cornelisz. in het 
culturele leven van Oostzaan. Daarna gaat 
ons bestuurslid Daantje Meuwissen kort 
in op wat de Stichting in kunsthistorisch 
opzicht heeft bereikt. Vervolgens zal vocaal 
ensemble Joli Cuer de avond opluisteren 
met muziek uit de late middeleeuwen en de 
vroege renaissance.

Kerkmuziek en liefdesliederen
De vier zangers van Joli Cuer, één vrouw 
en drie mannen, brengen een afwisselend 
programma met religieuze én wereldlijke 
polyfonie, oftewel meerstemmige zang. 
De scheidslijnen tussen wereldlijke en 
religieuze muziek zijn in de middeleeuwen 
niet altijd strikt: zo kan een gregoriaanse 
melodie uit een mis ‘hergebruikt’ worden 
in bijvoorbeeld een liefdeslied, en komt 
het andersom ook voor dat een tekst 
of melodie van een wereldlijk lied in een 
religieuze compositie te horen is. In het 
concert legt Joli Cuer dergelijke verbanden 
bloot. Ook dragen de zangers Nederlandse 
vertalingen voor van de Latijnse en Franse 
originele teksten die ze zingen. U geniet 
dus niet alleen van prachtige zang, maar 
krijgt bovendien een duidelijk beeld van de 

Jubileumconcert: 
Joli Cuer zingt 
meerstemmige liederen 
uit Jacobs tijd
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betekenis en de uitvoeringspraktijk van de 
muziek in Jacobs tijd. Joli Cuer zingt muziek 
van diverse componisten die tijdens Jacob 
Cornelisz.’s leven actief waren, waaronder 
Josquin Des Prez (na 1450-1521), Loyset 
Compère (1459-1518) en Antoine Brumel 
(1460-1520). Via www.jacobcornelisz.nl kunt 
u alvast horen hoe Joli Cuer klinkt.

Authentieke uitvoering
De groep staat bij het zingen rond één groot 
koorboek, precies zoals dat in de vijftiende 
en zestiende eeuw gebruikelijk was. De 
notatie van de muziek in zo’n koorboek 
wijkt af van wat we vandaag de dag gewend 
zijn. Om te beginnen is het oude notenschrift 
anders, en is er geen maatverdeling zoals we 
die nu kennen. Ook staan de verschillende 
partijen niet onder elkaar in één muzikaal 
systeem genoteerd, maar staan ze elk op 
een afzonderlijk deel van de bladzijde. De 
bladmuziek die Joli Cuer gebruikt is een exacte 
kopie van het oorspronkelijke handschrift, 
of in enkele gevallen van een vroege druk. 
Het oude notenschrift hebben de leden 
zich eigen gemaakt. Door deze werkwijze 
komt de uitvoering zo dicht mogelijk bij de 
authentieke uitvoeringspraktijk.

Toegang
Het programma begint om 20.00 uur, de 
kerk is geopend vanaf 19.30 uur. Op vertoon 
van deze Jacobsbode heeft u gratis toegang 
voor maximaal 2 personen. Voor niet-leden 
is de entreeprijs € 7,50 per persoon. U 
krijgt voor dat bedrag ook meteen een 
jaarlidmaatschap van de Stichting Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen. Houd onze 
website in de gaten voor het laatste nieuws 
over het programma!

Een jaar geleden zonden wij met Jacobsbode 
nummer 15 een aardigheidje mee: een 
cadeaubon waarmee u iemand blij kunt 
maken met een jaar gratis lidmaatschap van 
de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen. 
Heeft u de bon nog niet weggegeven? U kunt 
dit nog steeds doen! Een verrassend cadeau 
voor de komende feestdagen. Op de bon 
leest u hoe het werkt.
De cadeaubon is ook via de website
verkrijgbaar voor € 7,50, 
zie www.jacobcornelisz.nl > Bestellen.

In de afgelopen periode hebben drie nieuwe 
sponsors een bijdrage toegezegd voor de 
plaatsing van een monument voor Jacob in 
Oostzaan. Wij zijn ontzettend blij met hun 
steun, en danken ook de overige sponsors 
van het project nogmaals heel hartelijk.

DHV Zaandam 

Tauw bv
Deventer, ingenieurs- en adviesdiensten

Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen, opgericht 16 maart 2000 Doelstelling: ‘bekendheid geven aan de in Oostzaan geboren 
schilder en ontwerper van houtsneden Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1470-1533) en het kunsthistorisch debat over zijn werk 
stimuleren.’ Bestuur: Egbert R. van Wijk (voorzitter), Barbara van Wijk (secretariaat), Daantje Meuwissen (kunsthistoricus, redactie), 
Andrea van Leerdam (redactie, website)
Bank: Rabobank Oostzaan: 3505.66.879  -  BIC: Rabonl2u   -   IBAN nr : NL81 rabo 0350 5668 79   -   KvK nr. 34130615
Postadres: Brasem 3, 1511 LB Oostzaan    -    tel. (075) 684 49 57    -    e-mail: stichting@jacobcornelisz.nl    -    www.jacobcornelisz.nl

Deze Jacobsbode wordt gesponsord door:

Opmaak en print: 
Drukkerij van Wijk - Oostzaan

Papier:
ModoVanGelder – Amsterdam

© Copyright Stichting Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen en auteurs

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande  schriftelijke toestemming van de Stichting 
en auteur.  De Jacobsbode wordt in een gelimiteerde 
oplage van 450 ex. uitgebracht, bestemd voor de leden 
van de Stichting. Indien voorradig zijn losse nummers te 
bestellen via onze website. De Jacobsbode is niet in de 
handel verkrijgbaar.

Cadeaubon van vorig 
jaar is nog steeds in te 
wisselen

Oproep: opslagruimte gezocht!
Wij hebben dringend behoefte aan opslagruimte voor onze collectie replica’s van werken van Jacob 

Cornelisz. We hebben slechts tien vierkante meter nodig op een locatie waar het niet vochtig is.  Als u 
een (betaalbaar) plekje heeft, of weet, laat u het ons dan weten? Mail naar stichting@jacobcornelisz.nl 

of bel 075 684 49 57. De gouden tip belonen wij met een zelfgemaakte appeltaart!
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