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Wat een geweldig verjaardagsfeestje 
hebben wij achter de rug. Het muziek- en 
lezingenprogramma waarmee we op vrijdag 
12 maart ons tienjarig jubileum vierden was 
een onvergetelijk succes. Nog regelmatig 
denken we er met plezier en ook verbazing 
aan terug: zo’n grote opkomst, zo veel 
animo voor Jacob, daar hadden zelfs wij 
niet van durven dromen! Vanaf deze plaats 
nogmaals een welgemeend ‘dankjewel’ aan 
alle sponsors, vrijwilligers, de zangers van 
Joli Cuer én natuurlijk de bezoekers die dit 
mogelijk hebben gemaakt. In deze Jacobsbode 
vindt u een foto-impressie van de avond. 
Meer foto’s, een verslag, muziekfragmenten 
en de teksten van de voordrachten staan op 
www.jacobcornelisz.nl. 
Tijdens de jubileumavond deed de 
burgemeester in zijn voordracht de 
toezegging dat het monument voor Jacob 
Cornelisz. in het centrum van Oostzaan nog 
vóór de zomer geplaatst zou worden. Dat 
is nog eens een mooi verjaardagscadeau! 
Verschillende aannemersbedrijven hebben 
een offerte ingediend, en onlangs heeft het 
college van Burgemeester en Wethouders 
van Oostzaan besloten om de aanbesteding 
voor de bouw van de fundering en de 
waterinstallatie van het monument te 
gunnen aan resp. aannemersbedrijf Sturm en 
Facta. We zijn dus weer een stapje verder. 
Dat het proces zo veel tijd in beslag neemt, 
komt onder andere omdat de constructie 
onder de grond minstens zo complex is 
als het kunstwerk dat uiteindelijk boven 
de grond zichtbaar zal worden. Volgens de 
oorspronkelijke planning zou het monument 
in juli voltooid worden. Omdat veel mensen 
dan met vakantie zijn, is de datum van de 
feestelijke onthulling nu vastgesteld op 
vrijdag 15 oktober. Noteer deze datum 
en houd onze website in de gaten voor 
het laatste nieuws over de plaatsing en de 
onthulling!
Slechts drie dagen na onze jubileumavond, 
op maandag 15 april, was er nóg een heel 
bijzondere bijeenkomst: voor het eerst in de 
geschiedenis werd er een wetenschappelijk 
symposium gehouden dat helemaal was gewijd 
aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Dit was 
georganiseerd door het Stedelijk Museum in 

Alkmaar, in het kader van de plannen voor 
een grote overzichtstentoonstelling die het 
museum in 2013 wil houden in samenwerking 
met het Amsterdams Historisch Museum. 
Het was een inspirerende dag waaraan een 
groot aantal experts een bijdrage leverde. 
Ook wij waren erbij en in deze Jacobsbode 
leest u een verslag. Een van de sprekers 
op het symposium was Ilona van Tuinen, 
die grote vorderingen maakt met haar 
onderzoek naar het Berlijnse schetsboek. In 
de vorige Jacobsbode vertelde ze al over dit 
bijzondere object, in dit nummer praat ze u 
bij over de spectaculaire ontdekkingen die 
ze in de afgelopen maanden heeft gedaan.
Tot slot moeten we het onvermijdelijk 
ook nog even over geld hebben. Toen onze 
Stichting in 2000 werd opgericht, bedroeg 
het lidmaatschapsgeld fl . 10,- per jaar. Dat 
veranderde in € 5,- na de introductie van 
de euro in 2001, en sindsdien is het altijd 
€ 5,- gebleven. Omdat alles nu eenmaal 
steeds duurder wordt en onze Stichting 
bovendien steeds actiever is geworden, 
zijn wij genoodzaakt om de jaarlijkse 
minimumbijdrage voor het lidmaatschap te 
verhogen naar € 7,50. Wij hopen dat u deze 
€ 2,50 extra geen bezwaar zult vinden en 
ons gewoon wilt blijven steunen. Met een nog 
hoger bedrag, zoals wij van sommige leden al 
jarenlang ontvangen, zijn wij natuurlijk ook 
altijd heel blij! Dankzij uw bijdrage kunnen 
wij ons blijven inzetten om u jaarlijks twee 
goed gevulde Jacobsbodes toe te sturen 
en interessante activiteiten te organiseren. 
Zoals u ook in deze editie weer kunt lezen, 
zijn er nog talrijke onderwerpen rondom 
Jacob Cornelisz. die ons de komende jaren 
kunnen bezighouden!

Behalve het jubileum van onze Stichting was 
er half maart nóg een mijlpaal rond Jacob 
Cornelisz.: voor het eerst in de geschiedenis
is een wetenschappelijk symposium gehouden
dat geheel aan hem was gewijd. Op 
maandag 15 maart 2010 waren tientallen 
experts op het gebied van de vroege 
Nederlandse kunst bijeen in het Stedelijk 
Museum in Alkmaar, dat het symposium 
organiseerde in samenwerking met het 
Amsterdams Historisch Museum. Eregast 
was de Amerikaanse Jane Carroll, wier 
proefschrift The paintings of Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen uit 1987 nog altijd geldt als 
standaardwerk. Ook de Stichting en de 
“onvolprezen Jacobsbode” (in de woorden 
van dagvoorzitter Norbert Middelkoop), die 
de afgelopen tien jaar een belangrijke impuls 
hebben gegeven aan het Jacob-onderzoek, 
werden door diverse sprekers in het 
zonnetje gezet.
Lidewij de Koekoek, directeur van het 
Stedelijk Museum Alkmaar, opende de 
bijeenkomst. Ze lichtte toe dat het 
symposium als een tussenmoment kan 
worden beschouwd, een gelegenheid om de 
balans op te maken met in het vooruitzicht 
de voltooiing van de restauratie van de 
Alkmaarse gewelfschilderingen (2011) en 
als alles goed gaat een grote tentoonstelling 
(2013). Wat is de stand van het onderzoek, 
wat weten we precies en wat nog niet? 
Welke vragen vergen nader onderzoek, 
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Uw bijdrage voor 2010
Wij verzoeken u uw bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting over 2010 te 

betalen. Zoals u in het voorwoord van deze Jacobsbode hebt kunnen lezen, hebben wij 
na tien jaar het lidmaatschapsbedrag moeten verhogen van €5,- naar €7,50.

Maak alstublieft minimaal €7,50  (meer mag natuurlijk ook!) over op 
bankrekeningnummer 3505.66.879, onder vermelding van ‘lidmaatschap 2010’ én uw 

lidnummer (staat op de enveloppe) en/of postcode.

Sommige leden hebben het lidmaatschap over 2009 nog niet betaald. Wilt u alstublieft 
nakijken of dit voor u geldt, en zo ja, alsnog €€5 voor 2009 overmaken op bovenstaande 

rekening? Betaalt u voor 2009 en 2010 in één keer, vermeld dan
 ‘lidmaatschap 2009 en 2010’ 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!
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Terugblik op een prachtig jubileumfeest
12 maart 2010, Grote Kerk, Oostzaan

Foto’s:  Andrea van Leerdam
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dat in het kader van de tentoonstelling zou 
kunnen plaatsvinden?
Het is de bedoeling dat de tentoonstelling 
een ‘drieluik’ wordt, met onderdelen op 
drie locaties: in het Amsterdams Historisch 
Museum een deel over het Amsterdam van 
Jacob, in het Stedelijk Museum in Alkmaar 
een deel over de breedte van Jacobs oeuvre, 
en in de Grote Kerk in Alkmaar een deel 
over de monumentale gewelfschildering 
van het Laatste Oordeel. Om de plannen te 
onderstrepen werd op het symposium een 
intentieverklaring ondertekend door Lidewij 
de Koekoek en Paul Spies, directeur van 
het Amsterdams Historisch Museum. Alle 
betrokkenen, en ook al een aantal mogelijke 
bruikleengevers, zijn zeer enthousiast en 
willen er alles aan doen om de tentoonstelling 
in het voorjaar van 2013 te realiseren. De 
belangrijkste vraag is echter nog of het 
financieel haalbaar zal zijn; voor onder 
andere het transport en de verzekering van 
kostbare werken van over de hele wereld 
zijn aanzienlijke bedragen nodig. 
Na een korte inleiding van dagvoorzitter 
Norbert Middelkoop, conservator van het 
Amsterdams Historisch Museum, was ons 
eigen bestuurslid Daantje Meuwissen de 
eerste spreker van de dag. In haar lezing ging 
ze in op de vraag hoeveel we nu écht zeker 
weten over Jacobs leven en hoeveel werken 
we van hem kennen. Achtereenvolgens 
behandelde ze Jacobs vroege werk, zijn 
middenperiode (ca. 1510-1520) en zijn latere 
werk. Een van de raadsels die zij centraal 
stelde, is dat het vroegst gesigneerde 
schilderij van Jacob uit 1523 stamt (het 
Allerheiligentriptiek in Kassel), terwijl zijn 
vroegste gesigneerde houtsneden al uit 1507 
dateren (de reeks met het Leven van Maria). 
Daar komt nog bij dat Jacobs gesigneerde 

(dus late) schilderijen paradoxaal genoeg het 
minst exemplarisch zijn voor de ‘ware Jacob’. 
Zijn kenmerkende tekenachtige schilderstijl, 
de manier waarop hij arceringen maakt met 
verf en elke millimeter van het schilderij met 
evenveel precisie invult, is veel duidelijker 
zichtbaar in het werk uit de vroege en 
middenperiode dan in het late werk.
Een ander raadsel waar Daantje zich in het 
kader van de tentoonstelling graag verder in 
zou verdiepen, is dat er van vóór 1507 geen 
werken bekend zijn die met zekerheid aan 
Jacob kunnen worden toegeschreven. Hij 
was in dat jaar echter al zo’n 35 jaar oud, 
en dat is dus wel erg oud voor het begin 
van een carrière. Bovendien weten we uit 
archiefstukken dat hij in 1500 een huis in 
de Kalverstraat in Amsterdam kocht, wat 
betekent dat hij toen al aardig welgesteld 
was. Waar had hij dat geld mee verdiend? 
Wat deed hij vóór 1507? Een belangrijke 
rol in het onderzoek naar deze vraag zal 
zijn weggelegd voor de zogenoemde Figdor-
meester, een niet nader geïdentificeerde 
kunstenaar die actief was aan het eind van 
de vijftiende eeuw. Jacobs stijl is zeer nauw 
verwant aan de stijl van deze meester, 
en daarom wordt hij door sommigen 
beschouwd als diens leermeester en menen 
anderen zelfs dat de Figdor-meester de jonge 
Jacob zélf is (afb. 1).
De tweede spreker was Jeroen Giltaij, 
conservator in Museum Boijmans van 
Beuningen in Rotterdam. Hij is een van de 
makers van de vorig jaar in dat museum 
gehouden tentoonstelling Vroege Hollanders. 
Een discussie die bij deze tentoonstelling 
opkwam, was of je de vijftiende- en 
zestiende-eeuwse kunstenaars wel heel 
vast in specifieke steden kunt plaatsen 
(zoals Jacob Cornelisz. in Amsterdam en 
Geertgen tot Sint Jans in Haarlem), of dat 
ze veeleer rondreisden. Giltaij stelt dat ze 
wel duidelijk in één stad gevestigd waren, 
maar zich tegelijkertijd zeer bewust waren 
van wat daarbuiten gebeurde. Tijdens dit 
symposium illustreerde hij dat aan de hand 
van de drie tijdgenoten Jacob Cornelisz. 
(Amsterdam), Jan Mostaert (Haarlem) en 
Cornelis Engelbrechtsz. (Leiden), die elkaars 
werk gekend moeten hebben. Opmerkelijk 
is overigens dat ook bij Jan Mostaert en 
Cornelis Engelbrechtsz. de vroegst bekende 
werken dateren van toen ze al tegen de 40 
waren.
Giltaij liet een Aanbidding der Koningen 
van Jan Mostaert zien, die op z’n vroegst 
in 1523 is gemaakt. Op dit schilderij is een 
architraaf afgebeeld met net zo’n rood fond 
met renaissancistische decoratie als op 
Jacobs Aanbidding der Koningen uit 1517 
(afb. 2 en 3). Ook in de gebarende figuren 
op de achtergrond en in de architectuur 
zijn overeenkomsten te zien. Dit doet wel 
heel sterk vermoeden dat Jan Mostaert het 
werk van Jacob Cornelisz. moet hebben 
gekend. Verder wees Giltaij op een schilderij 
van Cornelis Engelbrechtsz. uit ca. 1520 van 

Christus in het huis van Maria en Martha 
(Amsterdam, Rijksmuseum). Datzelfde onder- 
werp verbeeldde Jacob Cornelisz. op een 
houtsnede uit 1507 in de reeks met het Leven 
van Maria. Er zijn zelfs enige overeenkomsten 
te zien tussen de houtsnede en het 
schilderij, bijvoorbeeld in de figuur van Maria 
Magdalena en de architectuur met de zuiltjes 
en ronde bogen. In Jacobs houtsnedenreeks, 
op hetzelfde blad, komt ook de scène 
Christus neemt afscheid van Maria voor. 
Dit onderwerp is eveneens rond 1520 
geschilderd door Cornelis Engelbrechtsz. 
Mogelijk heeft Cornelis zich voor zijn 
schilderijen met onderwerpen uit het leven 
van Maria dus op de houtsnedenreeks van 
Jacob gebaseerd. Dat er een connectie 
tussen Jacob en Leiden bestond, weten we 
ook omdat hij enkele keren samenwerkte 
met Lucas van Leyden.
Later op de dag liet emeritus prof. dr. Ilja 
Veldman, die samen met anderen een 
tentoonstelling over Lucas van Leyden 
voorbereidt in Museum De Lakenhal, in haar 
bijdrage nog meer voorbeelden van artistieke 
uitwisseling en beïnvloeding zien. Dat Jacob 
zich liet inspireren door houtsneden van Lucas 
van Leyden en Albrecht Dürer is bekend, 

Afb. 2: Detail uit het middenpaneel van De aanbidding der 
koningen, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1517, Amsterdam, 
Rijksmuseum

Afb. 3: Detail uit De aanbidding der koningen, Jan Mostaert, ca. 
1523-1525, Amsterdam, Rijksmuseum

Afb. 1: Het martelaarschap van de heilige Bartholomeus, ca. 
1490-1500, Poeldijk, parochie Bartholomeus. Wie zou dit 
werk geschilderd hebben: de Meester van de Kruisafneming 
van Figdor, of de jonge Jacob Cornelisz. van Oostsanen?
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maar Veldman wees op een andere bron 
waaruit Jacob lijkt te hebben geput en die in 
het onderzoek naar zijn werk nog niet eerder 
is bestudeerd: gedrukte getijdenboekjes 
uit Frankrijk. Deze boekjes met gebeden 
voor privédevotie werden in Parijs gedrukt 
en over heel Europa verspreid. Sommige 
werden speciaal voor de Nederlandse 
markt gemaakt. Naast de teksten staan 
kleine houtsneden in de marge. Veldman liet 
allerlei voorbeelden zien van ongebruikelijke 
bijbelse scènes en iconografische details die 
in houtsnedenseries van Jacob voorkomen 
én in een getijdenboekje gedrukt door 
Thielman Kerver in 1509.
Jane Carroll gaf in haar lezing een overzicht 
van de historiografie van Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen, oftewel: wat is er allemaal 
over hem geschreven? Van Karel van Mander 
tot Jan Piet Filedt Kok liet ze alle belangrijke 
kunsthistorici, historici en genealogen de 
revue passeren. Daarbij onderscheidde ze 
drie typen onderzoek:
1.  naar de definitie van Jacobs oeuvre: stijl,  
 toeschrijvingen
2. naar familieconnecties: vermelding van 
 namen, woonplaatsen etc. in archief- 
 documenten
3. naar culturele context: opdrachtgevers,  
 religieuze context (Reformatie), functies  
 van kunstwerken
In de eerste categorie besprak Carroll het 
werk van beroemde kunsthistorici zoals 
Kurt Steinbart, Jan Six, Max J. Friedländer, 
en recenter Jan Piet Filedt Kok. Friedländers 
definitie van Jacobs stijl zette in 1935 
de standaard en geldt nog altijd als zeer 
accuraat. In een dergelijk historiografisch 
overzicht ontkwam Carroll natuurlijk niet 
aan reflectie op haar eigen werk. Ze vertelde 
hoe ze Jacob aanvankelijk als conservatief 
schilder zag, iemand die volgde in plaats 
van leidde, en hoe ze gaandeweg haar visie 
hierop heeft herzien. In plaats van als een 
kunstenaar die tradities met tegenzin losliet, 
ziet ze Jacob nu juist als een kunstenaar die 
zijn bést deed om nieuwe trends te volgen. 
Daantje wees er bijvoorbeeld in haar lezing 
al op dat Jacobs leerling Jan van Scorel in 
1523 terugkeerde uit Italië, en dat Jacob 
Cornelisz. prompt een jaar later de Salomé 
met het hoofd van Johannes de Doper 
maakte, een werk dat in de ongebruikelijk 
eenvoudige en heldere uitvoering en  
in de renaissancistische architectuur on-
miskenbare invloed vanuit Italië lijkt te 
vertonen. Carroll vindt het bovendien 
opmerkelijk dat Albrecht Dürer in 1521 in 
de Nederlanden was en dat Jacob korte tijd 
daarna (1523) begon met het signeren van 
zijn schilderijen, iets wat Dürer al langere 
tijd deed. Deze voorbeelden wijzen erop 
dat Jacob zijn werkwijze bewust vernieuwde 
om in de pas te blijven met de recentste 
ontwikkelingen in de schilderkunst.
In de tweede categorie, het biografische 
onderzoek, zijn Six en Steinbart opnieuw 
belangrijke namen, maar ook J.Q. van 
Regteren-Altena en vooral juffrouw I.H. van 

Eeghen. Zij verrichtte jarenlang speurwerk in 
archieven en wist zo een schat aan informatie 
over Jacobs familie boven water te krijgen. 
Haar artikel “Jacob Cornelisz, Cornelis 
Anthonisz en hun familierelaties” uit 1986 
geeft een overzicht van wat er bekend is 
over Jacobs kinderen, kleinkinderen en 
zijn eveneens als kunstenaar actieve broer 
Cornelis Buys.
Het onderzoek naar de context van Jacobs 
werken, de derde categorie, is vooralsnog 
de kleinste groep. Dit type onderzoek is pas 
de laatste decennia een prominentere rol 
gaan spelen. Belangrijke auteurs zijn onder 
meer Sebastien Dudok van Heel, expert 
op het gebied van de genealogie van de 
Amsterdamse elite; Marijke Carasso-Kok, 
die een standaardwerk verzorgde over de 
geschiedenis van Amsterdam tot 1578; en 
Christiane Möller, die promoveerde op de 
samenwerking tussen Jacob Cornelisz. en 
de Amsterdamse drukker Doen Pietersz. 
(een bespreking van haar proefschrift 
publiceerden we in Jacobsbode 13).
De laatste spreker op het symposium was 
Ilona van Tuinen, die de ene na de andere 
spectaculaire ontdekking doet tijdens haar 
onderzoek naar het zogenoemde Berlijnse 
schetsboek, een verzameling tekeningen 
afkomstig uit het atelier van Jacob Cornelisz. 
In de vorige Jacobsbode vertelde ze u al 
over dit project, dat ze in opdracht van 
onze Stichting uitvoert met een subsidie 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 
deze Jacobsbode doet ze verslag van haar 
bevindingen tot nu toe.
Tot besluit van de dag brachten de aanwezigen 
een bezoek aan de Grote Kerk tegenover 
het museum, om daar op de steiger de 
gewelfschildering van Jacob Cornelisz. van 
dichtbij te bekijken. Restauratoren Willem 
Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink 
vertelden over het restauratieproject, dat 
in 2003 is begonnen en in 2011 zal worden 
afgerond. De negen segmenten van de 
schildering van het Laatste Oordeel zijn 
een voor een gerestaureerd en deels ook 
al provisorisch in het gewelf teruggeplaatst; 
het laatste segment was tot 29 maart in de 
foyer van het Stedelijk Museum Alkmaar te 
bewonderen. Het is echter nog een grote 
klus om alle planken waaruit de schildering 
bestaat op exact de juiste plek te krijgen.  
Dat komt omdat het gehele werk aan 
het eind van de negentiende eeuw uit de 
Alkmaarse kerk is verwijderd en in 1901 naar 
het Rijksmuseum is overgebracht, waar van 
diverse segmenten stukjes werden afgezaagd 
om ze passend te krijgen. Restaurator 
Dunselman bracht tussen 1901 en 1904 
bovendien de nodige retouches aan, die niet 
altijd even historisch verantwoord waren en 
daarom nu voor zover mogelijk weer zijn 
weggehaald. De voorstelling is dus nu weer 
zo veel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld, maar wat er is afgezaagd krijg je 
er niet meer bij. Bovendien is er met het 
verwijderen van de oude retouches en het 
op een verantwoorde manier aanbrengen 

van nieuwe retouches veel veranderd aan de 
kleuren op elk van de segmenten. Daarom 
moeten de restauratoren nauwgezet 
passen en meten om alle planken goed ten 
opzichte van elkaar te plaatsen, en zorgen 
dat er nergens rare verspringingen of 
kleurverschillen in de voorstelling komen.
Al met al maakte het symposium duidelijk 
dat er nog vragen te over zijn, en dat de 
geplande overzichtstentoonstelling geweldig 
kan bijdragen aan de beantwoording 
daarvan. Dit wordt dé kans om werken 
uit verschillende collecties naast elkaar te 
plaatsen en een groot aantal experts te 
betrekken bij nieuw, vergelijkend onderzoek. 
Het symposium krijgt dan ook zeker nog een 
vervolg, als het aan het museum in Alkmaar 
ligt al vóór 2013.

© Andrea van Leerdam

In de vorige Jacobsbode kondigde ik aan 
dat ik een onderzoek zou starten naar 
het zogenaamde Berlijnse schetsboek 
afkomstig uit de werkplaats van Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen. Dit boek 
bestaat uit 48 kleine bladen, ongeveer 15 
x 10 cm, die ooit tot hetzelfde schetsboek 
moeten hebben behoord, maar die in de 
negentiende eeuw in willekeurige volgorde 
in een groter album zijn geplakt. Het doel 
van het onderzoek is tweeledig: enerzijds 
bereid ik annotaties (toelichtingen) voor 
ten behoeve van een facsimile-editie van 
het gehele boek. Daarnaast probeer ik te 
achterhalen welke functies dit boekje heeft 
gehad in de werkplaats van Jacob Cornelisz. 
Het onderzoek is inmiddels in volle gang en 
onlangs ben ik met Daantje Meuwissen van 

Afb. 4: Fol. 3r uit het Berlijnse schetsboek  

Nieuwe ontdekkingen 
over oorspronkelijke 
vorm van het Berlijnse 
schetsboek
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de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen 
en Jan Piet Filedt Kok, emeritus hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam, naar 
het Kupferstichkabinett in Berlijn afgereisd 
om de bladen van het schetsboek intensief 
te bestuderen. Dit heeft opzienbarende 
resultaten opgeleverd, waarvan ik er 
hieronder enkele zal beschrijven.  

Formaat
Tijdens het onderzoek in het Kupferstich-
kabinett bleek dat verschillende bladen 
langs de lange zijdes kleine gaatjes bevatten, 
telkens op dezelfde afstand van elkaar. Dit 
zijn perforaties van het binden. Het feit dat 
deze perforaties nog te zien zijn geeft aan 
dat de bladen daar niet zijn afgesneden. De 
hoeken van de andere lange zijdes, dus de 
buitenkanten van het boek, zijn alle rond 
(behalve bij bladen met beschadigde hoeken). 
Ook dit geeft aan dat de bladen niet zijn 
bijgesneden. We hebben dus te maken met 
het oorspronkelijke formaat.  

Volgorde
Het onderzoek bevestigde ook dat de bladen 
zich in het huidige album inderdaad niet in 
de oorspronkelijke volgorde bevinden. 1) 
Wat bijvoorbeeld meteen opvalt is dat een 
groot aantal bladen verschillende soorten 
vlekken bevat. Sommige vlekken zijn duidelijk 
gerelateerd en zijn kennelijk veroorzaakt 
door een vloeistof die is doorgelekt op 
meerdere bladen. In het huidige album zijn de 
bladen met identieke vlekken door het hele 
album heen te vinden en zitten ze niet direct 
achter elkaar. Een ander voorbeeld is dat de 
contouren van de boot op de huidige fol. 
3r zijn doorgedrukt, wat betekent dat deze 
compositie letterlijk is overgebracht op een 
ander blad of op een paneel (afb. 4). Identieke 
doordrukpunten, in de vorm van de boot, 
zijn ook te vinden op zes andere bladen, die 
ook weer op verschillende plaatsen in het 
boek te vinden zijn. Deze zes bladen zaten 
oorspronkelijk dus vlak achter wat nu fol. 3r 
is. Een laatste voorbeeld heeft te maken met 
het gebruikte materiaal. Op fol. 2r zijn twee 
studies van mannenkoppen te zien (afb. 5). 
Links van deze tekeningen zijn ook sporen 
te zien van de tekening van een manshoofd 
in rood krijt op fol. 25v (afb. 6). Het blad met 
de tekening in rood krijt heeft dus voor fol. 
2r gezeten. 
Op basis van al deze gegevens is het mogelijk 
om de bladen die duidelijk bij elkaar hebben 
gezeten in groepen te verdelen, wat tot 
vernieuwende inzichten kan leiden. Wellicht is 
het zelfs mogelijk een volledige reconstructie 
te maken van de oorspronkelijke volgorde.  

Compleet?
Om de volgorde van de bladen in het 
Berlijnse schetsboek te kunnen bepalen, is 
het belangrijk om te weten of het boekje 
compleet is. Zoals ik in de vorige Jacobsbode 
schreef, is er in het verleden van uitgegaan 
dat er zich in andere collecties, waaronder 
het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, 
losgeraakte bladen uit dit schetsboekje 
bevinden en dat het boek dus oorspronkelijk 
een grotere omvang had. Hoewel de bladen 
in kwestie inderdaad van dezelfde hand lijken 
te zijn als de meeste bladen in het Berlijnse 
schetsboek, komen de formaten niet overeen. 
Zo is het blad in het Rijksprentenkabinet 
ruim een centimeter breder dan het 
Berlijnse schetsboek.  2)  Omdat we nu weten 
dat de schetsboekblaadjes hun oor-
spronkelijke vorm hebben behouden, 
kunnen we constateren dat het onmogelijk 
is dat dit blad ooit in het schetsboek zat. In 
principe zou dit niet uitsluiten dat er elders 
nog onontdekte bladen zijn die afkomstig 
zijn uit het schetsboek, ware het niet dat 
het onderzoek in Berlijn een spectaculaire 
ontdekking heeft opgeleverd. 
Wanneer de bladen van het schetsboek 
tegen het licht worden gehouden, is heel 
duidelijk te zien dat 12 van de 48 bladen 
fracties van watermerken bevatten. Nader 
onderzoek heeft uitgewezen dat deze 

fracties allemaal behoren tot hetzelfde 
watermerk met een gotische ‘p’. 3) Zes 
bladen bevatten de bovenste helft van dit 
watermerk en de andere zes bevatten 
de onderste helft. Dit betekent dat er zes 
volledige watermerken zijn geweest en dus 
ook zes grote bladen waaruit kleinere bladen 
zijn gesneden. Omdat er precies 48 bladen 
in het Berlijnse schetsboek zijn, is het nu 
vrijwel zeker dat er zes grote foliobladen van 
30 x 40 cm gebruikt zijn, die ieder in achten 
zijn gesneden. Dit was een heel gebruikelijk 
formaat, dat wordt aangeduid als ‘octavo’: 
deze benaming verwijst naar de verdeling in 
achten van het folio-formaat van 30 x 40 cm. 
We hebben dus te maken met een compleet 
schetsboek. Niet alleen is het Berlijnse 
schetsboek het vroegste voorbeeld van 
een bewaard gebleven Noord-Nederlands 
schetsboek, het is ook een van de zeer 
zeldzame voorbeelden van een schetsboek 
dat geheel aan ons is overgeleverd.

© Ilona van Tuinen

1) De gebruikelijke nummering van de bladen, die ook in dit 
artikel wordt gehanteerd, is dus niet de oorspronkelijke.
2) Het blad in het Rijksprentenkabinet met Maria met twee 
heiligen op de rectozijde en Esther voor Ahasuerus op de 
versozijde is ongeveer 14 x 11 cm. 
3) De gotische ‘p’ is een van de meest voorkomende water-
merken in het laatste kwart van de vijftiende eeuw en de 
eerste helft van de zestiende eeuw. Van dit watermerk 
bestaan vele variaties. Zie C.M. Briquet, Les filigranes, 4 vols. 
Amsterdam 1968 [oorspronkelijke uitgave 1907].

Jacob Cornelisz. gaat met zijn tijd mee! Sinds 
enkele maanden is hij ook te vinden op de 
sociale netwerksites LinkedIn en Twitter. 
Voeg Jacob aan uw netwerk toe op http://
nl.linkedin.com/in/jacobcornelisz, en volg de 
tweets van de Stichting op http://twitter.
com/jacobcornelisz. Zo blijft u vanzelf op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes!

Nog niet bekend met Twitter 
en LinkedIn?
Twitter is een populaire, gratis internetdienst 
waarmee gebruikers (collega’s, vrienden, 
beroemdheden, organisaties, etc.) elkaar in 
berichtjes van maximaal 140 tekens, oftewel 
‘tweets’, op de hoogte houden van wat 
hun bezighoudt. Twitter is heel geschikt om 
bijvoorbeeld gedachten, korte recensies, 
leuke links en nieuwtjes uit te wisselen. Het 
is een sociaal netwerk: je bepaalt zelf van 
wie je de berichten wilt volgen en wie jouw 
berichten mogen lezen. Twitteren kan altijd 
en overal: via de Twitter-website, via speciale 
(meestal gratis te downloaden of online 
te gebruiken) Twitter-applicaties of via je 
mobiele telefoon. Beroemde twitteraars zijn 
bijvoorbeeld Barack Obama, Femke Halsema, 
Erben Wennemars, Wim de Bie en onze eigen 

Afb. 5: Fol. 2r uit het Berlijnse schetsboek

Afb. 6: Fol. 25v uit het Berlijnse schetsboek

Volg Jacob op Twitter 
en LinkedIn
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Oostzaanse wethouder Eelco Taams. Ook 
organisaties als het Amsterdams Historisch 
Museum, de Koninklijke Bibliotheek en de 
VPRO zijn actief op Twitter.
LinkedIn is een sociale netwerksite die 
is bedoeld voor zakelijke contacten; je 
kunt er als het ware digitaal visitekaartjes 
uitwisselen. Zo bouw je een digitale 
verzameling op van mensen die je kent, met 
wie je hebt samengewerkt, of met wie je in de 
toekomst misschien wel wilt samenwerken. 
Iedere professional weet hoe belangrijk 
een uitgebreid netwerk kan zijn als je op 
zoek bent naar bijvoorbeeld een bepaalde 
expertise, of naar een nieuwe baan. Zo werkt 
het met LinkedIn ook, en dan nog sneller: via 
je eigen contacten kun je direct in contact 
komen met de mensen in hún netwerk en 
dus kun je in korte tijd zeer veel contacten 
opbouwen en precies de mensen vinden 
die je nodig hebt. In het LinkedIn-netwerk 
van Jacob Cornelisz. bevindt zich inmiddels 
een behoorlijk aantal kunsthistorici en 
museummedewerkers. Wij zouden het heel 
leuk vinden als zo veel mogelijk leden van 
onze Stichting Jacob aan hun netwerk willen 
toevoegen!

... er sinds kort een folder over de Stichting 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen verkrijgbaar 
is? Hiermee willen wij een breed publiek 
informeren over onze geliefde kunstenaar 
en over onze activiteiten. De folder bieden 
wij aan op diverse locaties in Oostzaan en 
omstreken en bij allerlei culturele instellingen 
zoals musea en bibliotheken. Heeft u ook een 
goede locatie om onze folder te verspreiden, 
of wilt u ‘m uitdelen onder familie, vrienden 
of collega’s? Wij sturen u graag een stapeltje 
toe! Laat ons via stichting@jacobcornelisz.nl 
of in een briefje weten hoeveel exemplaren 
u wilt hebben en op welk adres u ze wilt 
ontvangen.

... de bijzondere magnetische boekenlegger 
die wij als cadeautje uitdeelden op 
onze jubileumavond nu ook via www.
jacobcornelisz.nl te koop is? Hij kost € 1

(excl. verzendkosten), bij een bestelling van 
meer dan 10 exemplaren betaalt u slechts 
€ 0,80 per stuk.

... er in 2011 een overzichtstentoonstelling 
in Museum De Lakenhal in Leiden komt over 
Jacobs tijdgenoot Lucas van Leyden (1494-
1533)? Het werk van Lucas van Leyden 
zal er in de context worden geplaatst van 
tijdgenoten zoals zijn leermeester Cornelis 
Engelbrechtsz., Aertgen van Leyden en 
Albrecht Dürer. Het lijkt ons dat Jacob 
Cornelisz. op deze tentoonstelling zeker 
ook een plekje moet krijgen, aangezien 
hij voor de Amsterdamse drukker Doen 
Pietersz. diverse houtsnedenreeksen samen 
met Lucas van Leyden heeft gemaakt.

 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

Opmaak en print: 
Drukkerij van Wijk - Skoon 6 - Oostzaan

Papier:
Antalis - Almere

© 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 
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Laatste nieuws: onthulling monument op 15 oktober
In de vergadering van 11 mei, vlak voor het ter perse gaan van deze Jacobsbode, heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oostzaan besloten om de offi ciële onthulling van het 

monument voor Jacob Cornelisz. te laten plaatsvinden op: 
vrijdag 15 oktober 2010 om 15.00 uur. 

Volgens de aanvankelijke planning zou de onthulling van het monument in de zomervakantie zijn. 
Omdat we zo veel mogelijk belangstellenden de gelegenheid willen geven dit feestelijke moment mee 

te beleven, is besloten om de onthulling in het najaar te organiseren. Noteert u de datum vast? U 
ontvangt nog een uitnodiging en op onze website www.jacobcornelisz.nl houden we u op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen.

Sponsors Monument

Wist u dat... Sponsor Schetsboek

Sponsors Jacobsbode


