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Het is zover: sinds 15 oktober staat er 
in het hart van Oostzaan een verrassend, 
eigentijds monument voor Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen. Op het Kerkplein kijkt 
Jacob nu uit over de drukte en de 
bezigheden in zijn geboortedorp, met zijn 
ogen lijkt hij je te volgen als je langsloopt. 
Zijn silhouet is al van verre te herkennen. 
Het gelaagde ontwerp van Eva Stache maakt 
nieuwsgierig: passanten houden halt en 
lopen een rondje rond het monument om 
het van alle kanten te bekijken.
Als stichting zijn wij onbeschrijfelijk 
trots op en blij met dit kunstwerk! Al 
sinds onze oprichting, tien jaar geleden, 
hebben wij ons hard gemaakt voor een 
monument voor Oostzaans beroemdste 
inwoner.  Als we u zouden vertellen 
hoeveel obstakels er overwonnen 
moesten worden voor de realisatie ervan 
– fi nanciële, organisatorische, technische, 
administratieve, communicatieve... – zou u 
ons niet geloven. Uit de grond van ons hart 
willen we daarom nogmaals al diegenen 
bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt: 
de Oostzaanse architecte Eva Stache die 
haar prachtige ontwerp belangeloos aan 
onze stichting heeft geschonken, Meijn Food 
Processing Technology B.V. dat het ontwerp 
belangeloos heeft uitgevoerd, Gemeente 
Oostzaan, Rabobank Zaanstreek e.a. De 
onthulling op 15 oktober was ondanks de 
regen een groot feest, waarvan u in deze 
Jacobsbode een verslag in woord en beeld 
vindt. En natuurlijk nodigen we u van harte 
uit om het monument te gaan bekijken. 
Heeft u het al gezien? Dan nodigen we u uit 
om nóg een keer te gaan kijken: u zult zien 
dat het op elk moment van de dag, onder 
alle weersomstandigheden, weer andere 
verrassingen van licht en dieptewerking 
prijsgeeft!
Verder kunt u in dit nummer lezen over een 
belangrijk onderdeel van de middeleeuwse 
cultuur en van Jacobs werk, waaraan we 
nog niet eerder aandacht hebben besteed in 
de Jacobsbode: de memoria-cultuur, oftewel 
de middeleeuwse dodengedachtenis. 
Memorietafels waren kunstwerken die een 
functie hadden in de dodengedachtenis, 
en van Jacob en zijn medewerkers zijn 

maar liefst zo’n twintig van dergelijke 
werken bekend. Speciaal ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van de stichting 
dit jaar heeft dr. Truus van Bueren van de 
Universiteit Utrecht, expert op het gebied 
van de Nederlandse memoria-cultuur, twee 
artikelen over dit onderwerp geschreven. 
Het eerste, dat een algemeen beeld geeft 
van memorietafels en de memoria-cultuur, 
vindt u in dit nummer. In het volgende 
nummer verschijnt deel twee, dat dieper 
ingaat op een specifi eke memorietafel van 
Jacobs hand.
Mocht u vrezen dat onze stichting na de 
onthulling van het monument in een zwart 
gat zal vallen, dan kunnen wij u geruststellen: 
we gaan met onverminderd enthousiasme 
voort! Plannen voor de volgende 
Jacobsbode staan zoals gezegd al op stapel, 
in Alkmaar en Amsterdam wordt nog altijd 
volop gewerkt aan de voorbereidingen 
voor een grote overzichtstentoonstelling in 
2013, Ilona van Tuinen is nog bezig met haar 
onderzoek naar het schetsboek uit Jacobs 
atelier, en de restauratie van het gewelf 
met het Laatste Oordeel in de Grote Kerk 
in Alkmaar nadert haar voltooiing. Ook in 
2011 blijft Jacob dus onverminderd hoog op 
onze agenda staan, en we hopen dat hij ook 
op uw belangstelling mag blijven rekenen!

Nadat het Oostzaanse Kerkplein enkele 
weken opgebroken is geweest vanwege de 

installatiewerkzaamheden, worden op 15 
oktober rond 14.00 uur de geblindeerde 
hekken weggehaald die de laatste dagen 
het zicht op het monument hadden 
ontnomen. Nog twee uurtjes moet de 
nieuwsgierigheid bedwongen worden: 
het monument zit stevig ingepakt in een 
legergroene parachute, die straks bij 
de offi ciële onthulling omhooggehesen 
zal worden. Ondertussen stroomt het 
Atrium van het gemeentehuis langzaam 
vol. Het feestprogramma vindt binnen 
plaats, want de regen komt met bakken 
uit een loodgrijze (of laten we voor deze 
gelegenheid zeggen: roestvaststaal-grijze) 
hemel. Dat is eigenlijk wel passend, we zijn 
tenslotte in het Waterland.
Tijdens de ontvangst in het gemeentehuis 
speelt het gezelschap Wronghel en Wei 
middeleeuwse muziek op zelfgemaakte 
replica’s van oude instrumenten, en wordt 
de fi lm vertoond die Jan de Waal heeft 
gemaakt over de totstandkoming van het 
monument (bekijk de fi lm op http://www.
jandewaal.cvoo.nl/JCvO.html). Jacob is er 
zelf ook een beetje bij: replica’s van zijn 
twee portretten staan opgesteld in de hal.
In het goed gevulde Atrium spreken 
achtereenvolgens Paul Möhlmann 
(burgemeester van Oostzaan), Egbert van 
Wijk (voorzitter van de Stichting Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen), Fred van Dam 
(directeur van Rabobank Zaanstreek), 
Gerard Schaft (directeur van Meijn) 
en prof. dr. Rudi Ekkart (directeur van 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie). De fi rma Meijn heeft het 
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monument geheel belangeloos vervaardigd, 
en Gerard Schaft vertelt met hoeveel 
enthousiasme zijn bedrijf aan dit bijzondere 
project gewerkt heeft: zozeer dat ze soms 
moesten oppassen dat Jacob niet vóór de 
vaste klanten zou gaan. Het zal wel even 
wennen zijn om nu weer over te gaan tot 
de orde van de dag. Prof. Ekkart maakt in 
zijn voordracht duidelijk hoe uitzonderlijk 
het is dat er een monument voor een 
schilder wordt opgericht: in de hele 
Nederlandse geschiedenis zijn hier slechts 
enkele voorbeelden van, waaronder het 
monument voor Paulus Potter in Enkhuizen 
en dat voor Arie Scheffer in Dordrecht. 
En dan is het tijd voor de échte onthulling. 
Begeleid door fanfaremuziek begeven 
de aanwezigen zich naar buiten, waar de 
regen wordt getrotseerd met een zee van 
paraplu’s die de gemeente en de Rabobank 
beschikbaar hebben gesteld. Onder grote 
belangstelling hijsen de burgemeester van 
Oostzaan en de loco-burgemeesters van 
Zaanstad en Wormerland gezamenlijk 
de parachute omhoog, en daar komt 
Jacob dan eindelijk tevoorschijn! De drie 
burgervaders laten elk een witte duif los. 
Oostzaanse schoolkinderen zingen in canon 
“Schilder Jacob uit Oostzaan – alle klokken 
luiden”, waarna de kerkklokken ook echt 
luiden. De feestvreugde wordt nog verder 
verhoogd wanneer de postduiven van 
duivenvereniging De Snelle Wieken hun 
vleugels uitslaan boven het monument. 
De mensen verdringen zich rond het 
monument om het van alle kanten te 
bekijken en het citaat van Karel van Mander 
(1604) over Jacob Cornelisz. te lezen, dat 
langs de vier zijden van het kunstwerk 
loopt. Nu het er echt staat, wordt pas goed 
duidelijk hoe monumentaal het letterlijk is: 
de afmetingen zijn indrukwekkend en het 
ruimtelijke effect van de vier achter elkaar 
geplaatste platen roestvaststaal en kunststof 
laat zich nu pas ten volle gelden – in een 
schets, model of foto is dit effect eigenlijk 
niet te vangen. Een van de aanwezigen 
noemt het heel treffend een “dynamisch” 
monument: de telkens veranderende licht- 
en schaduwwerking, de ruimtelijkheid, het 
stromende water waaruit het werk oprijst, 
dat alles maakt het ontwerp van Eva Stache 
niet alleen een waardig eerbetoon aan 
Jacob, maar ook een bezienswaardigheid 
voor liefhebbers van hedendaagse kunst.
We besluiten de dag – lekker warm en 
droog – met een hapje en een drankje 
in het Atrium, opnieuw begeleid door de 
vrolijke middeleeuwse volksmuziek van 
Wronghel en Wei. Ondertussen blijft Jacob 
buiten de aandacht van voorbijgangers 
trekken: telkens houden er mensen even 
halt om beter te kijken. Dat is precies waar 
we op gehoopt hadden! Zo draagt het 
monument er in belangrijke mate aan bij dat 
Jacob de aandacht van een breed publiek 
krijgt die hij verdient. Iets mooiers kunnen 
we ons als stichting niet wensen.

Inleiding
Circa twintig van de schilderijen van 
Jacob Cornelisz. van Oostsanen en 
zijn atelier vertonen kenmerken van 
memorievoorstellingen. Memorietafels 
zijn schilderijen en beeldhouwwerken die 
een functie hadden in de middeleeuwse 
dodengedachtenis. Niet alleen in Jacobs 
oeuvre maar ook in de middeleeuwse 
cultuur in het algemeen namen zij een 
belangrijke plaats in. In deze en de volgende 
Jacobsbode vindt u een ‘tweeluik’ over 

dit type kunstwerken. In dit eerste artikel 
maakt u kennis met de cultuur van de 
dodengedachtenis (oftewel de memoria-
cultuur) en gaan we dieper in op de 
kenmerken van memorievoorstellingen 
en de bedoelingen die men ermee had. In 
de volgende Jacobsbode zal één specifieke 
memorietafel onder de loep worden 
genomen, misschien wel de mooiste uit 
Jacobs oeuvre: de Geboorte van Christus 
die zich thans in het Museo Nazionale di 
Capodimonte in Napels bevindt. 

De dodengedachtenis in de 
middeleeuwen
Volgens de christelijke leer zal Christus 
aan het eind der tijden op aarde 
terugkeren voor het Laatste Oordeel. 
Alle mensen krijgen dan hun definitieve 
plek toegewezen in de hemel of in de hel. 

Zorg voor het hier 
en het hiernamaals: 
memorietafels en de 
middeleeuwse memoria-cultuur 

Afb. 1: Christiaan II, koning van Denemarken, en zijn vrouw Isabella knielen voor het Laatste Oordeel.  Achter de koning, ter 
rechterzijde van Christus dus aan de belangrijkste kant, worden de uitverkoren zielen door engelen naar de hemel gedragen. Aan 
Christus’ linkerzijde (dus voor de beschouwer rechts) ondergaan de verdoemden vreselijke kwellingen in de hel. Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen en/of atelier, jaartal onbekend, Kopenhagen, Nationalmuseet.
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Maar waar blijven de overledenen tot 
het moment van het Laatste Oordeel? 
In de zoektocht van theologen naar een 
antwoord op deze moeilijke vraag is in de 
middeleeuwen het idee van het vagevuur 
ontstaan. Onmiddellijk na de dood wordt 
er een oordeel uitgesproken over de ziel, 
het zogenoemde Tijdelijk Oordeel. De 
verdoemden, dus degenen die vóór hun 
dood nog geen vergiffenis hebben gekregen 
voor hun (grote) zonden, gaan direct na 
hun dood naar de hel, zo leert de Kerk. De 
hemel is alleen onmiddellijk toegankelijk 
voor de perfecte christenen, de heiligen dus. 
Het vagevuur is bestemd voor de zielen 
van de mensen die nog boete moeten doen 
voor hun zonden, maar van wie de zonden 
wel zijn vergeven. Want dat is cruciaal: 
leven zonder (grote) zonden is voor bijna 
niemand mogelijk, maar als deze op tijd 
vergeven worden via de biecht, houdt men 
uitzicht op de hemel. Hoe lang de zielen 
ook hun straffen moeten uitzitten, het 
vagevuur heeft maar één uitgang en die 
leidt naar de hemel. Bij het Laatste Oordeel 
verdwijnt het vagevuur en zijn alleen de 
hemel en de hel er nog, zo leerde de Kerk 
in de middeleeuwen (afb. 1). 
Om het verblijf in het vagevuur te 
verkorten, is de zorg voor het zielenheil 
voor christenen een belangrijke zaak. Je 

moet dus een zo goed mogelijk leven 
leiden. Voor mensen in de middeleeuwen 
betekende dat voornamelijk: met gebed en 
zang God aanbidden en de heiligen vereren, 
de tien geboden betrachten, en – voor 
degenen die zich dat konden permitteren – 
de werken van barmhartigheid beoefenen 
en de Kerk steunen met privileges, geld en 
goederen.1) Je kon er ook voor zorgen dat 
anderen zich voor jouw zielenheil inzetten: 
in kerken en kloosters kon je bijvoorbeeld 
missen stichten of regelen dat er werd 
gebeden voor het zielenheil van jouzelf, 
overleden familie en vrienden. Dit bezorgde 
de geestelijkheid en kloosterlingen 
inkomsten voor hun levensonderhoud en 
het was dus ook een goede daad. Ook de 
armen en zieken die geld, voedsel of andere 
hulp kregen, werden geacht hun weldoeners 
met gebed te steunen en missen voor 
hen bij te wonen, en hen zo te helpen hun 
verblijf in het vagevuur zo veel mogelijk te 
bekorten. Want “Do ut des”, vrij te vertalen 
met “voor wat hoort wat”, was een van de 
belangrijkste principes voor het handelen in 
de middeleeuwse maatschappij en dit was 
ook het uitgangspunt voor de zorg voor het 
zielenheil.
Je kunt dan ook zeggen dat de 
middeleeuwse dodengedachtenis 
gekenmerkt werd door een combinatie 

van zorg voor het hier en nu, en zorg voor 
het hiernamaals. Omdat de dood voor de 
middeleeuwse mens geen breuk met het 
leven vormde, bestond er een ‘gemeenschap 
van de levenden en de doden’. Overledenen 
bleven ook na hun dood deel uitmaken van 
de gemeenschappen waartoe ze tijdens 
hun leven behoorden, zoals familie, gilde, 
broederschap of kloostergemeenschap. 
Deze verbondenheid bleef onder meer 
in stand via het noemen van de naam van 
de overledenen in liturgische diensten, 
gebeden, en via hun goede daden. 
De verwevenheid van zorg voor het hier en 
het hiernamaals maakte de middeleeuwse 
memoria-cultuur tot veel méér dan alleen 
een religieus fenomeen. Naast de zorg 
voor het zielenheil waren er ook allerlei 
sociale aspecten, zoals laten zien met welke 
groepen men zich verbonden voelde door 
juist die groepen (gemeenschappen) te 
steunen met bijvoorbeeld schenkingen van 
geld of goederen. Historische aspecten 
speelden eveneens een rol: het doen 
herinneren aan bepaalde gebeurtenissen 
en aan weldaden die men ontving. De 
memoria-cultuur had zelfs politiek-
maatschappelijke aspecten. Dat wordt 
bijvoorbeeld duidelijk bij schenkingen van 
privileges aan instellingen zoals kloosters 
en broederschappen: als een vorst een 

Afb. 2: Leden van de Amsterdamse familie Heereman knielen aan weerszijden van een bijbels tafereel, de Aanbidding der koningen, vergezeld van beschermheiligen Hiëronymus en Catharina. 
Bovenaan de beide luiken bevinden zich hun wapenschilden. De mannen knielen aan de belangrijkste kant, ter rechterzijde van de hoofdvoorstelling (links voor de beschouwer), de vrouwen aan de 
linkerkant. De memorietafel toont de verbondenheid van de familie over de dood heen: een meisje en een jongetje waren al overleden op het moment dat het schilderij werd gemaakt. Zij zijn te 
herkennen aan hun witte doodshemdje. Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1517, Amsterdam, Rijksmuseum.
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privilege geschonken had aan een instelling, 
bijvoorbeeld de belofte dat hij en zijn 
opvolgers geen aanspraken zouden maken 
op het goederen- of landbezit van de 
instelling, dan kon men zich ten eeuwigen 
dage beroepen op die schenking; de 
opvolgers van de vorst hadden dergelijke 
privileges dan te respecteren. Deden ze dat 
niet, dan konden ze rekenen op tegenstand 
en werd er niet alleen in juridische 
documenten maar ook in bijvoorbeeld 
kunstwerken gewezen op de verworven 
rechten en goederen.

Memorietafels:  
religieuze en andere functies
Net als bijvoorbeeld het stichten van 
missen of het voeden van de armen was het 
laten vervaardigen van een memorietafel 
een instrument dat kon bijdragen aan 
de zorg voor het zielenheil. Dit soort 
kunstwerken heeft qua vorm en inhoud 
een aantal vaste kenmerken. Het zijn 
beeldhouwwerken of schilderijen met:
• vaak een religieuze voorstelling,
• de portretten en/of wapenschilden van  
 de personen voor wier nagedachtenis het  
 werk is gemaakt,
• in veel gevallen ook afbeeldingen van de  
 beschermheiligen van deze personen,
•  een tekst waarin de namen en sterfdata  
 van de te herdenken personen vermeld  
 staan en vaak een oproep tot gebed.

Net als aan de cultuur van de 
memoria in het algemeen, zijn er 
aan memorievoorstellingen ook 
andere aspecten dan het religieuze te 
onderscheiden. Memorietafels waren 
communicatiemiddelen met een publieke 
functie. De opdrachtgever wilde met 
een dergelijk werk een of meerdere 
boodschappen uitdragen, bedoeld voor een 
of meerdere groepen mensen.
Wat voor bedoelingen konden 
opdrachtgevers zoal hebben met een 
memorievoorstelling? Het kunstwerk 
was niet alleen een oproep tot gebed, 
maar had ook een voorbeeldfunctie: 
meestal bevinden de geportretteerden 
zich bij een gebeurtenis uit het Nieuwe 
Testament of een heilige, en zijn ze 
afgebeeld als ‘gebedsportret’, oftewel 
knielend in gebedshouding (afb. 2). Dit 
herinnerde de beschouwer eraan om, 
net als de geportretteerden, in eerbied 
de heilsgeschiedenis te gedenken. Een 
voorstelling en een tekst konden de 
beschouwer tevens herinneren aan een 
schenking die gedaan was aan de instelling 
waar het kunstwerk zich bevond. Daarmee 
had het werk ook een historische functie. 
Sociale aspecten waren ook steeds 
aanwezig: alleen al door het laten plaatsen 
van het kunstwerk in een bepaalde kerk of 
klooster toonde je je verbondenheid met 
die instelling. De portretten zelf konden 

ook laten zien tot welke gemeenschappen 
men zich rekende. Je kon je laten afbeelden 
als (lid van een) familie, broederschap, 
met collega-kloosterlingen, etc. Ook kon 
je laten zien tot welke stand je behoorde: 
geestelijken werden meestal afgebeeld in 
de superplie of albe, witte gewaden die 
de priesters en hun assistenten tijdens 
de eredienst droegen. Mannen van adel 
toonden zich vaak in harnas. Kloosterlingen 
droegen de kleding van hun kloosterorde. 
De plaats van de geportretteerden in de 
maatschappelijke hiërarchie kon eveneens 
tot uitdrukking worden gebracht. De 
portretten en/of wapenschilden van 
de mannen staan per definitie op de 
belangrijkste plaats, die van de vrouwen 
op de minst belangrijke.2) Hierbij zijn twee 
patronen te onderscheiden: wanneer 
mannen en vrouwen gescheiden van elkaar 
zijn afgebeeld, staan de mannen aan de 
rechterzijde van de hoofdvoorstelling en 
de vrouwen aan de linkerzijde; wanneer 
mannen en vrouwen bij elkaar zijn 
afgebeeld, bevinden de vrouwen zich 
achter de mannen. In voorstellingen waarin 
uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen 
zijn geportretteerd, staat in veel gevallen 
de oudste persoon of degene met de 
hoogste functie of maatschappelijke status 
op de belangrijkste plek (dus rechts van 
de hoofdvoorstelling, of vóór de minder 
belangrijke personen). 

Afb. 3: Dit drieluik met Maria met Kind en Pompeius Occo en zijn vrouw Gerberich Claasdr. is een voorbeeld dat niet alle werken die eruitzien als een memorietafel 
oorspronkelijk zo bedoeld hoeven te zijn geweest. In de kunsthistorische literatuur wordt meestal verondersteld dat dit drieluik vervaardigd is om de trouwdag van het echtpaar 
te herdenken: wel gedenken en herinneren dus, maar geen zorg voor het zielenheil. Later konden dergelijke werken alsnog de functie van memorietafel krijgen, bijvoorbeeld 
door toevoeging van de sterfdatum van de geportretteerden. De portretten op dit drieluik zijn waarschijnlijk geschilderd door Dirck Jacobsz., de zoon van Jacob Cornelisz.  
Jacob Cornelisz. van Oostsanen en Dirck Jacobsz., 1515, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.
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Kortom, een memorievoorstelling liet 
zien wie je was en waar je voor stond. 
Vaste patronen in de opstelling van 
de geportretteerden, hun kleding en 
attributen dienden om de herkenbaarheid 
te bevorderen en de boodschap(pen) van 
de opdrachtgever duidelijk over te dragen. 
In veel gevallen werden memorietafels 
voor ieder zichtbaar in een kerk of op een 
kerkhof geplaatst, omdat ze vooral bedoeld 
waren om aan zoveel mogelijk mensen 
gebed te vragen. Sommige memorietafels 
waren uitsluitend voor een selecter publiek 
zichtbaar: ze bevonden zich bijvoorbeeld 
in de kerk of op het kerkhof of in de 
kapittelzaal van een klooster om juist de 
bewoners van dat klooster te herinneren 
aan de goede gaven die zij ontvangen had. 
Wie geen toegang had tot zo’n klooster 
wist vaak niet eens van het bestaan van een 
dergelijke memorievoorstelling. 

Memorievoorstellingen herkennen: 
raadsels en aanknopingspunten voor 
onderzoekers
Zoals gezegd zijn er ongeveer twintig 
schilderijen van Jacob Cornelisz. en zijn 
leerlingen en navolgers die kenmerken 
van memorievoorstellingen vertonen. 
En hierin zit nu juist het probleem voor 
onderzoekers van de 21ste eeuw: niet 
alle schilderijen die eruitzien als een 
memorietafel hoeven met die bedoeling 

gemaakt te zijn. Voorstellingen met 
biddende geportretteerden bij een 
religieuze scène konden bijvoorbeeld ook 
worden geschilderd om een trouwdag of 
de intrede in een klooster te gedenken. 
Dergelijke werken konden vervolgens later 
– door toevoeging van een tekst met de 
sterfdata – alsnog vermaakt worden tot wat 
wij onder een memorievoorstelling verstaan 
(afb. 3). Vaak is uitgebreid onderzoek nodig 
om de functie van het kunstwerk precies te 
kunnen vaststellen.
Ook de datering van memorietafels 
is vaak gecompliceerd. Deze werken 
konden een combinatie van nog levende 
en al overleden personen tonen, maar ze 
konden ook al lang voor het overlijden 
van de geportretteerden gemaakt zijn. De 
stilistische datering van het kunstwerk geeft 
daarom niet per se een indicatie van de 
overlijdensdatum van de geportretteerden. 
Omgekeerd is een sterfdatum op een 
memorievoorstelling niet per definitie de 
datering van het kunstwerk. Zoals gezegd 
konden memorietafels aanvankelijk een 
andere functie hebben, maar ook wanneer 
ze wel meteen als memorietafel bedoeld 
waren, werden ze soms al ver voor het 
overlijden van de geportretteerden 
gemaakt. Ze waren dan bijvoorbeeld 
bestemd voor de nieuwgebouwde grafkapel 
van een familie, of ze werden al geplaatst 
bij het graf dat iemand gekocht had en 

waarvan de grafzerk ook al op zijn plaats lag 
(nog zonder sterfdatum). Als hedendaagse 
onderzoeker kun je dus niet zomaar uitgaan 
van een verband tussen sterfdata van 
geportretteerden en de datering van een 
memorietafel.
Een andere complicatie is dat de 
(voornaamste) geportretteerde niet 
per se de opdrachtgever van het werk 
is. In de literatuur over memorietafels 
wordt vaak als vanzelfsprekend de term 
stichter- of donorportret gebruikt. De 
vooronderstelling dat de belangrijkste 
afgebeelde persoon per definitie ook de 
opdrachtgever is, leidt tot misvattingen 
en belemmeringen in het onderzoek, 
bijvoorbeeld bij het achterhalen van de 
bedoelingen die een opdrachtgever met 
een memorietafel had of bij het bestuderen 
van de rol van vrouwen als opdrachtgevers. 
Dergelijke misvattingen komen in het 
tweede artikel van dit tweeluik, over de 
memorietafel met de Geboorte van Christus, 
uitvoeriger ter sprake.

Memorieteksten
Hoe kun je nu zeker weten of een 
kunstwerk als memorietafel heeft 
gefunctioneerd? De belangrijkste aanwijzing 
is dat de voorstelling vergezeld gaat van 
een tekst waarin de naam wordt genoemd 
van de voorgestelde persoon of personen, 
met de sterfdatum erbij. Vaak bevinden 

Afb. 4: Twee fragmenten van de enige memorietafel van Jacob Cornelisz. waarvan de memorietekst, althans een aantal fragmenten daarvan, bewaard is gebleven. In de tekst, die zich op de lijst 
bevond, worden de overleden ouders van Margriet Korsdr. herdacht. Jacob Cornelisz. van Oostsanen, Kruisiging met Korsgen Elbertsz. en zijn familie, ca. 1506,  Amsterdams Historisch Museum.
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deze teksten zich op de lijst of op een apart 
tekstbordje onder het schilderij; ze kunnen 
van meet af aan onderdeel zijn geweest 
van het kunstwerk, maar men kon ze ook 
later laten aanbrengen. Voor nog in leven 
zijnde personen werd een plek in de tekst 
opengelaten voor de sterfdatum, die later 
ingevuld moest worden. Er hebben zich 
ongetwijfeld op veel meer kunstwerken dan 
we nu kennen memorieteksten bevonden, 
maar het merendeel van de teksten is, voor 
het (aarts)bisdom Utrecht althans, in de 
loop van de tijd verdwenen. In veel gevallen 
gebeurde dit wanneer de kunstwerken 
in musea terechtkwamen en daar uit hun 
oorspronkelijke lijst werden gehaald. Het 
enige werk van Jacob Cornelisz. waarvan 
de tekst bewaard is, is de Kruisiging met 
Korsgen Elbertsz. en zijn familie. Van dit 
oorspronkelijk grote schilderij (thans in 
het Amsterdams Historisch Museum) zijn 
alleen fragmenten overgeleverd, zowel 
van de voorstelling als van de lijst met de 
tekst (afb. 4). Een Bewening van Christus 
(thans in Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder, Amsterdam), die mogelijk ook uit 
het bedrijf van Jacob Cornelisz. afkomstig 
is, heeft waarschijnlijk eveneens een 
memorietekst gehad. In de onderrand van 
de oorspronkelijke lijst van dit schilderij 
zijn de twee gaten nog aanwezig voor de 
houten pennen waarmee een tekstbordje 
aan het schilderij was vastgemaakt.3) 

Portretten van overleden personen
Zelfs als teksten ontbreken, is een 
aantal schilderijen onmiddellijk als 
memorievoorstelling te herkennen. Dat 
geldt ook voor enkele kunstwerken van 
Jacob Cornelisz., zoals de Aanbidding 
der koningen in het Amsterdamse 
Rijksmuseum (afb. 2). In dit drieluik is een 
gezin afgebeeld waarvan enkele leden al 
waren overleden toen het schilderij werd 
gemaakt.4)  Er zijn veel van dat soort 
memorievoorstellingen bewaard gebleven, 
want memorievoorstellingen waren immers 
onder andere bedoeld om te tonen dat de 
afgebeelde personen over de dood heen 
een gemeenschap bleven vormen. Dat 
sommige van de geportretteerde kinderen 
al overleden waren, kun je zien aan hun 
kleding. Twee van de kinderen Heereman, 
een jongetje in het linkerluik en een 
meisje in het rechterluik, dragen een wit 
doodshemdje. Jacob Cornelisz. schilderde 
vaker overleden kinderen in dit soort 
hemdjes, bijvoorbeeld in het vijfluik met de 
Heilige Hiëronymus en een onbekend gezin, 
thans in Wenen. Overleden volwassenen 
werden in de middeleeuwse kunst, voor 
zover bekend, altijd afgebeeld in hun 
gewone kleding. Wel treffen we, vooral in 
kunstwerken uit gebieden buiten het (aarts)
bisdom Utrecht, regelmatig een rood, zwart 
of gouden kruisje in de handen of boven 
het hoofd van een portret aan. Behalve de 
kleding en de kruisjes kan bij meisjes een 

bloemenkransje op het hoofd, een speciaal 
mutsje of een bepaald sieraad, zoals een 
ster, een teken zijn dat de draagster al was 
overleden toen het schilderij werd gemaakt.

Overige aanknopingspunten
Indien teksten met de namen van de 
geportretteerden en aanknopingspunten 
zoals kruisjes en kenmerkende kleding 
ontbreken, moeten we op een andere 
manier te weten proberen te komen wie 
er zijn afgebeeld, wanneer deze mensen 
overleden, wanneer het kunstwerk is 
vervaardigd, etc., om te kunnen vaststellen 
of het werk een memoriefunctie had. 
Wapenschilden en aanvullend archief- en 
genealogisch onderzoek kunnen in die 
gevallen helpen bij het identificeren van de 
geportretteerden. Dat lukte bijvoorbeeld 
bij het hierboven genoemde drieluik van 
de familie Heereman. Andere portretten 
wachten nog op identificatie, zoals die op 
het vijfluik met de Heilige Hiëronymus in 
Wenen. 

Conclusie
We hebben nu gezien dat 
memorievoorstellingen een functie hadden 
in de middeleeuwse dodengedachtenis, 
oftewel de cultuur van de memoria, 
waarin de zorg voor het hier en het 
hiernamaals centraal stond. Ze waren een 
communicatiemiddel: de opdrachtgever 
wilde er een of meerdere boodschappen 
mee overbrengen aan een bepaald 
publiek. Memorietafels bevonden zich 
daar waar de mensen waren voor wie 
hun boodschappen bestemd waren. Het 
beoogde publiek kon lezen wie hun in de 
tekst van deze kunstwerken om gebed 
vroegen en aan degenen die niet konden 
lezen zal het waarschijnlijk – gevraagd of 
ongevraagd – wel verteld zijn. De religieuze 
voorstelling, de samenstelling van de groep 
geportretteerden, de opstelling van de 
portretten, de attributen die ze bij zich 
hadden, de verdere mededelingen in de 
teksten en de verdere iconografische 
aanwijzingen, kortom alle elementen 
in de voorstelling droegen bij aan het 
overbrengen van de religieuze, sociale, 
historische en/of politiek-maatschappelijke 
boodschap(pen) van de opdrachtgever. Of 
de boodschappen ook werden begrepen 
zoals bedoeld is natuurlijk niet helemaal 
zeker.
Er zijn inmiddels eeuwen voorbij sinds 
memorievoorstellingen in kerken, op 
kerkhoven, in kloosters etc. functioneerden. 
Veel van deze werken bevinden zich 
thans in musea, waar ze niet meer als 
‘gebruiksvoorwerp’ of communicatiemiddel 
fungeren maar als ‘kunst met een grote K’. 
Aanknopingspunten voor de identificatie 
van de afgebeelde personen en de 
oorspronkelijke locatie, en dus van de 
functie van het werk, zijn vaak verdwenen. 
Ondanks het ontbreken van bijvoorbeeld 

teksten met namen en sterfdata en 
andere informatie, kunnen schilderijen 
en beeldhouwwerken toch in veel 
gevallen als memorievoorstelling worden 
geïdentificeerd: aanwijzingen hiervoor 
zijn bijvoorbeeld de kleding (met name 
van kinderen), of kruisjes in de handen 
of boven de hoofden. Ook onderzoek 
naar wapenschilden of archiefonderzoek 
kan uitkomst bieden. Soms zou je het 
verhaal graag even kant en klaar op een 
bordje hebben, maar het verzamelen van 
de puzzelstukjes, het beginnen met de 
makkelijke onderdelen, vervolgens de 
moeilijk in te passen stukjes op hun plaats 
zien te krijgen en intussen hopen dat 
er niets ontbreekt, dat is iets waar veel 
onderzoekers gepassioneerd mee bezig zijn 
en blijven.

© Truus van Bueren

Dr. Truus van Bueren is hoofddocent en 
senior-onderzoeker Kunstgeschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht. Op dit moment 
leidt zij een vierjarig onderzoeksproject 
dat een groot aantal bronnen rondom de 
middeleeuwse memoria-cultuur in Nederland 
tot 1580 digitaal ontsluit: memorietafels, 
grafmonumenten, verhalende bronnen en 
memorieboeken (archiefstukken uit religieuze 
instellingen). Kijk voor meer informatie op 
http://memo.hum.uu.nl. 

1)  In de bijbel worden slechts zes werken van 

barmhartigheid genoemd: de hongerigen voeden, 

de dorstigen laven, de vreemdelingen opvangen, de 

naakten kleden, de zieken bezoeken en de gevangenen 

bezoeken (Matteüs 25: 31-46). In 1215 werd door de 

Kerk het begraven van de doden aan de werken van 

barmhartigheid toegevoegd, zie Van Bueren en Wüstefeld 

1999, p. 27-30.

2)  Zie Schleif 2005 en Van Bueren 2010 (in 

voorbereiding). Zie ook Breure en Van Bueren, website 

Commemoration in the Convent Mariënpoel. ‘Rechts’ en 

‘links’ is hier bezien vanuit de voorstelling zelf; vanuit 

de beschouwer gezien staan de mannen dus links en de 

vrouwen rechts.

3) Meuwissen en Verslype 1997, p. 127-135.

4) Over de identiteit van de geportretteerde personen 

is een tijdje discussie geweest, maar Daantje Meuwissen 

heeft onlangs op basis van technisch onderzoek van de 

wapenschilden vastgesteld dat het hoogstwaarschijnlijk 

toch om leden van het geslacht Heereman gaat, zoals 

eerder al was aangenomen. Zie de bijdrage van Daantje 

Meuwissen hierover in de digitale bestandscatalogus van 

het Rijksmuseum, http://www.rijksmuseum.nl/collectie/

zoeken/asset.jsp?id=SK-A-4706&lang=nl.
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De Oudheidkamer Oostzaan organiseert 
op 2 januari 2011 een nieuwjaarsreceptie 
voor haar donateurs. Ineke van Berge, die 
deel uitmaakt van de Textielgroep van de 
Oudheidkamer, zal dan een presentatie geven 
over kleding in de tijd van Jacob Cornelisz 
van Oostsanen. De Oudheidkamer stelt 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
voor leden van onze Stichting. Wilt u de 
presentatie bijwonen, meld u dan aan vóór 
10 december. Na 15 december ontvangt u 
bericht of er een plaats voor u beschikbaar 
is. Locatie: Excelsiorgebouw, Twiskeweg 101A, 
Oostzaan. Datum: 2 januari 2011, 15.00 uur.
Entree: niet-leden van de Oudheidkamer 
betalen € 3,00 (inclusief één consumptie).
Aanmelden: vóór 10 december via info@
oudheidkameroostzaan.nl t.a.v. de heer Piet 
Roels, of met een briefje naar Oudheidkamer 
Oostzaan, Leliestraat 1, 1511 ES Oostzaan, 
t.a.v. de heer Piet Roels. Vermeld duidelijk uw 
voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, 
eventueel emailadres, en het aantal personen 
(maximaal twee).
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