
2

Het gaat goed met Jacob. Zó goed 
dat hij zich onlangs zelfs in koninklijke 
belangstelling mocht verheugen! Op 
8 oktober onthulde koningin Beatrix de 
gerestaureerde gewelfschilderingen in 
de Grote Kerk in Alkmaar, die na 8 jaar 
monnikenwerk van de restauratoren 
weer helemaal in hun oorspronkelijke 
glorie zijn hersteld. Ons eigen bestuurslid 
Daantje Meuwissen mocht Hare Majesteit 
rondleiden langs een aantal replica’s van 
Jacobs werken uit de collectie van onze 
stichting, die voor de gelegenheid in 
de kerk waren opgesteld. De koningin 
was vol interesse voor de afgebeelde 
taferelen, de geportretteerde personen 
en de schildertechniek van Jacob. In deze 
Jacobsbode leest u Daantjes verslag van 
deze bijzondere dag. Ook vindt u twee 
gedichten van de Alkmaarse stadsdichteres 
Margreet Schouwenaar, onderdeel van 
een serie over het Laatste Oordeel die ze 
samen met het Alkmaarse dichtersgilde 
heeft geschreven.
Behalve koninklijke belangstelling 
geniet onze Oostzaanse meester ook 
nog altijd wetenschappelijke interesse. 
Esther van Duijn bestudeert voor haar 
promotieonderzoek de manier waarop 
Jacob goudbrokaat – zo ongeveer de 
kostbaarste stof die in zijn tijd bestond – in 
zijn schilderijen zo realistisch weergaf, en 
hoe hij aan zijn voorbeelden kwam. Speciaal 

voor u, de leden van onze stichting, geeft 
zij hierover een lezing op vrijdagavond 18 
november. Lees hier alvast een voorproefje 
van waar Esther het over gaat hebben. 
We hopen velen van u de 18e te mogen 
verwelkomen!

Ook dit najaar organiseren wij weer 
een interessante lezing voor onze leden 
en andere belangstellenden. Op vrijdag 
18 november zal kunsthistoricus en 
schilderijenrestaurator Esther van Duijn 
vertellen over haar onderzoek naar de 
goudbrokaten gewaden in de schilderijen 
van Jacob. Hoe creëerde hij met verf de 
illusie van echt gouddraad? En waar haalde 
hij zijn voorbeelden vandaan? Hieronder 
geeft Esther alvast een introductie.

Peperdure stoffen
Jacob Cornelisz. van Oostsanen maakte 
op zijn schilderijen veelvuldig gebruik van 
goudbrokaten stoffen om zijn heiligen en 

koningen te kleden. Deze stoffen werden 
in die tijd geweven in Italië en vervolgens 
geïmporteerd naar het Noorden. Het is 
goed om te beseffen dat dit soort stoffen 
ontzettend duur waren, veel duurder dan 
een schilderij was en zeker vele malen meer 
dan het gemiddelde maandloon van een 
schilder. Goudbrokaat was dan ook veel te 
duur voor Jacob om zelf in zijn atelier gehad 
te hebben. Toch hebben we wel een idee 
hoe hij aan voorbeelden moet zijn gekomen.
De goudbrokaten stoffen bestaan meestal 
uit complexe patronen van zijdefl uweel 
waar gouddraad doorheen ‘gebrocheerd’, 
oftewel geweven, werd. Omdat zijde 
een kwetsbaar materiaal is, en goud een 
duur materiaal dat gemakkelijk is om 
te smelten, zijn van deze stoffen nog 
maar heel weinig voorbeelden bewaard 
gebleven. In Nederland bezit het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht een aantal 
kerkelijke gewaden uit het einde van de 
vijftiende en het begin van de zestiende 
eeuw, die zijn gemaakt van goudbrokaten 
fl uweel.
Interessant is dat de geborduurde randen 
van deze kerkgewaden in het verleden 
veel meer aandacht hebben gekregen 
van kostuum- en kunsthistorici dan de 
goudbrokaten stoffen zelf. Het ontwerp 
van een aantal van de afbeeldingen die 
op deze randen werden geborduurd, is 
toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen. Dit geeft meteen een antwoord 
op de vraag waar de schilder voorbeelden 
van goudbrokaten stoffen voor zijn panelen 
gezien kan hebben: namelijk in de naai- en 
borduurateliers waar de kerkgewaden 
werden gemaakt. 

Basispatronen
Tijdens mijn onderzoek naar de manier 
waarop de kunstenaar deze stoffen heeft 
geschilderd, werd eens te meer duidelijk dat 
hij de stoffen inderdaad niet ‘naar het leven’ 
heeft geschilderd, maar gebruik maakte van 
modeltekeningen. Zulke modeltekeningen 
verbeeldden met name de karakteristieke 
patronen die Jacob gebruikte om de 
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stoffen te imiteren. Hij had een aantal 
basispatronen die hij keer op keer, in 
verschillende vormen, toepaste.
Tijdens mijn lezing op 18 november zal 
ik ingaan op de manier waarop Jacob 
Cornelisz. de goudbrokaten fluwelen op zijn 
schilderijen opbouwde en welke materialen 
hij daarvoor gebruikte. Hiervoor zal ik een 
aantal schilderijen van Jacob Cornelisz. als 
voorbeeld bespreken: de Aanbidding van 
de Koningen (Rijksmuseum), de Kruisiging 

(Rijksmuseum), het drieluik met Maria 
en kind (Staatliche Museen, Berlijn), de 
Kruisiging (Museum voor Schone Kunsten, 
Gent) en het Hieronymus-altaarstuk 
(Kunsthistorisches Museum, Wenen). 
Met name het laatstgenoemde werk is tot 
nu toe weinig onderzocht, maar zou wel 
eens een sleutelstuk in het oeuvre van 
Jacob Cornelisz. kunnen blijken.

© Esther van Duijn

Praktische informatie
Datum: vrijdag 18 november 2011, aanvang 
20.00 uur, deuren open 19.30 uur.
Locatie: Nederlands Gereformeerde 
Kerk, Kerkbuurt 64, Oostzaan (een 
routebeschrijving kunt u uitprinten van onze 
website www.jacobcornelisz.nl).  Toegang: 
leden gratis, niet-leden 7,50 (voor dat bedrag 
bent u meteen een jaar lid van onze stichting).

Over de spreekster
Esther van Duijn is schilderijenrestaurator 
en kunsthistoricus en werkt (parttime) als 
promovendus in het onderzoeksproject 
‘The Impact of Oil - a history of oil 
painting in the Low Countries and its 
consequences for the visual arts, 1350-
1550’. Haar promotieonderzoek richt zich 
op de schildertechniek van goudbrokaten 
stoffen op vijftiende- en zestiende-eeuwse 
Nederlandse schilderijen, in het bijzonder 
van Noord-Nederlandse schilders.

Literatuur: H. L. M. Defoer, ‘Borduursels op laat-

middeleeuwse kerkgewaden’, in: Schilderen met 
gouddraad en zijde, red. S. de Bodt, Rijksmuseum 

Het Catharijneconvent 1987, p. 51-82.

Zaterdag 8 oktober 2011 heeft koningin 
Beatrix in de Grote Sint Laurenskerk in  
Alkmaar de gewelfschilderingen van Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen van het Laatste 
Oordeel onthuld. Het werd een zeer 
feestelijke dag, waar honderden mensen 
lang aan gewerkt hebben, waaronder ik zelf. 

Er waren ongeveer 700 genodigden in de 
kerk aanwezig op deze koude, maar zonnige 
middag. Speciaal voor deze dag lieten wij 
een korte film maken door Duinzand.
nl over de betekenis van de voorstelling 
van het Laatste Oordeel. Deze film voert 
de genodigden mee in een spannende 
ontdekkingstocht langs de schilderingen en 
hun betekenis, en laat details zien die vanaf 
de kerkvloer niet makkelijk zichtbaar zijn. 
Een spannende voice-over, ingesproken 
door niemand minder dan de bekende 
acteur Gijs Scholten van Aschat, leidt de 
bezoekers naar de duistere wereld van  
de Hel en naar het hemelse licht. De film 
is ook op de website van onze Stichting te 
vinden (www.jacobcornelisz.nl). 

Detail van de goudbrokaten mantel van de knielende koning op het middenpaneel van het triptiek met de Aanbidding der 
koningen, Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1517, Rijksmuseum Amsterdam (inv. nr. SK-A-4706), foto door: Esther van Duijn

Koorkapschild waarvan het ontwerp is toegeschreven aan Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1520-1529, Museum 
Catharijneconvent Utrecht (inv. nr. BMH t05788b), foto uit: Defoer 1987 (zie Literatuur).

Koningin onthult 
gerestaureerde 
gewelfschilderingen 
in Alkmaar
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De genodigden zagen vervolgens hoe de 
koningin met een druk op een speciale 
knop een groot wit doek, waar heel 
groot het gezicht van Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen op te zien was, naar beneden 
liet vallen. Daarmee onthulde zij de 
gewelfschilderingen, die na 8 jaar restauratie 
weer te zien zijn. De genodigden kregen 
speciale verrekijkers om te de schilderingen 
goed te bekijken.

Na de onthulling van de gewelfschilderingen 
werd de koningin rondgeleid. Ze maakte 
kennis met de restauratoren van het gewelf, 
Willem Haakma Wagenaar en Edwin van 
den Brink. Vervolgens sprak zij met de 
directeuren van het Stedelijk Museum 
Alkmaar en het Amsterdam Museum, 
respectievelijk Lidewij de Koekkoek en Paul 
Spies. Daarna sprak ik ook enkele minuten 
met haar. Ze was geïnteresseerd en wilde 
precies weten wie de mensen waren die 
op de schilderijen stonden – wij hadden 
enkele replica’s van de schilderijen van 
Jacob neergezet – en hoe het stond met de 
plannen voor onze tentoonstelling. 

Het was een prachtige dag, waarbij niet 
alleen Hare Majesteit de koningin maar 
vooral Jacob Cornelisz. van Oostsanen 
postuum genoot van alle belangstelling en 
waardering voor zijn werk! 

© Daantje Meuwissen

Jacobs meesterwerken weten ook in onze 
tijd nog te inspireren tot nieuwe  
creaties. Ter gelegenheid van de voltooide 

restauratie van het Laatste Oordeel, 
waarover u elders in deze Jacobsbode kunt 
lezen, hebben de Alkmaarse stadsdichteres 
Margreet Schouwenaar en het Alkmaarse 
dichtersgilde een reeks gedichten 
geschreven. Zij bezochten enkele maanden 
geleden de restauratiewerkzaamheden en 
mochten Jacobs werk van dichtbij bekijken. 
In de maanden na het werkbezoek hebben 
ze gewerkt aan een serie gedichten over 
het Laatste Oordeel. Schouwenaar: “Ik 
heb het werk van Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen als zeer bijzonder ervaren, mede 
door de geweldige rondleiding die ik kreeg 
van de restauratoren in de Grote Kerk. Om 
zo hoog in zo’n eeuwenoude kerk te kijken 
naar de verbeelding van een kunstenaar was 
erg bijzonder.”

Het gedicht ‘Volgens Oostsanen’ werd 
gepresenteerd op Open Monumentendag 
op 10 september, toen het gerestaureerde 
gewelf voor het publiek te bezichtigen was. 
‘De Jongste Dag’ is één van de gedichten 
die bij de officiële onthulling op 8 oktober 
te lezen waren op ruim 3 meter hoge 
doeken die in de kerk waren opgehangen. 
De doeken blijven nog hangen tot na de 
zomeropening van 2012, zodat zo veel 
mogelijk bezoekers ervan kunnen genieten.
Kijk voor meer informatie en meer 
gedichten op www.margreetschouwenaar.nl 
en www.stadsdichteralkmaar.nl.
 

Volgens Oostsanen
God waagt niet, hij kent de eerste dag 
en zag aan de laatste dat het genoeg was; 
een vader weet tot aan de deur.

 Daarbuiten begint het wonen, leggen  
wegen afstand uit, zingen banden over  
tijd, gaan altijd naar daar waar engelen  
en demonen zorgen voor sterfelijkheid.
 
Tot hier nu, tot de dood waar God zwijgt 
en kijkt. Zijn voetvolk strijdt om zielen. 
Niemand gaat verloren. God waagt niet.
 
Eeuwig branden, eeuwig loven. Je moet  
het zien om niet te geloven.

De Jongste Dag
en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun 
werken (Openbaring 20:12-13)
 
Wie zal mij wegen, zeggen: het gaat niet 
over schuld, hooguit over daden. En ik
die mij afvraag wat ik deed door te zwijgen, 
de andere kant op te kijken, grondig te 
verdwijnen met reden.
 
Alleen sneeuw heeft een notie.
 
De dingen die daar gebeuren worden 
behouden in wat is afgelegd. Wat rest van 
een mens is een frons in oneindigheid,  
iets tussen ver en waar wij blijven,  
iets dat raakt aan weigeren.
 
Sneeuw zorgt voor sterfelijkheid.
Zij valt en dempt. Bergt en wist.
Als een hand zacht over de mijne.
Ik waag mij, Michael, sneeuw ben ik. 
Altijd ginder, ook al ben ik hier. 
Een afdruk sneeuwt dicht.
Wat mij behoudt  in uw schaal is
uw gewicht. Mijn plaats in dat licht.

Alkmaarse 
stadsdichteres Margreet 
Schouwenaar schrijft 
gedichten over Jacob

Koningin krijgt uitleg van Daantje over de schilderijen van 
Jacob.

De komende maanden zijn de grote doeken met gedichten over het Laatste Oordeel nog te zien in de Grote St. Laurenskerk 
in Alkmaar.
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Ons bestuurslid Daantje Meuwissen mag zich 
sinds 18 oktober dr. Meuwissen noemen! Zij 
is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht 
op het proefschrift Gekoesterde traditie. De 
portretreeks met de landcommandeurs van 
de Utrechtse Balije van de Ridderlijke Duitsche 
Orde. In dit boek vertelt Daantje de roerige 
geschiedenis van deze portretreeks en 
presenteert ze nieuwe gegevens over de 
totstandkoming van de schilderijen en over 
de makers ervan.
De portretreeks die Daantje heeft 
onderzocht hangt in het Duitse Huis aan de 
Springweg in Utrecht. De serie verbeeldt alle 
landcommandeurs (oftewel bestuurders) van 
de Utrechtse Balije (oftewel de Nederlandse 
afdeling) van de Ridderlijke Duitsche Orde 
sinds 1231. Deze ridderorde, opgericht ten 
tijde van de kruistochten, bestaat nog steeds, 
en het bijzondere is dat ook de portretreeks 
nog altijd wordt voortgezet.
Daantje heeft onder meer archiefonderzoek 
gedaan, technisch onderzoek, en vergelijkend 
onderzoek met andere kunstwerken. 

Dat leidde tot verrassende nieuwe 
vondsten. Zo heeft ze nu met zekerheid 
kunnen vaststellen dat de portretreeks 
tussen 1576 en 1580 is opgezet. Jacob 
Taets van Amerongen, de toenmalige 
landcommandeur, liet de portretreeks 
schilderen met al zijn illustere voorgangers, 
teruggaand tot het begin van de Duitsche 
Orde in Nederland in 1231. Daantje 
toont aan dat hij dit deed om de macht 
en de eerbiedwaardige ouderdom van de 
ridderorde te benadrukken in een tijd dat 
de Reformatie het voortbestaan van dit 
katholieke instituut bedreigde.
Röntgenonderzoek maakte duidelijk dat de 
serie al snel na de eerste schildercampage 
beschadigd werd tijdens de Beeldenstorm 
van 1580. Tot nu toe was niet bekend dat 
de beeldenstormers ook in het Duitse Huis 
actief zijn geweest. Verrassend is ook dat de 
portretreeks het allerlaatste portret blijkt 
te bevatten van Gerard van Honthorst 
(1592-1656), een van de meest gewilde 
portretschilders uit de zeventiende eeuw. 
Hij voltooide dit werk slechts een maand 
voor zijn dood.
Op dit moment bestaat de portretserie uit 
79 portretten. De beeltenis van de huidige 
landcommandeur zal binnenkort worden 

geschilderd. De ridders willen de reeks 
blijven voortzetten zolang de Duitsche 
Orde bestaat.
Van Daantjes proefschrift is een bijzondere 
uitgave verschenen bij Uitgeverij Verloren 
(ISBN 9789087042363), vormgegeven 
door Lopezlab in Amsterdam en 
geredigeerd door een ander bestuurslid 
van onze Stichting, Andrea van Leerdam. 
Het boek bevat zo’n 200 paginagrote 
kleurenafbeeldingen en in de vormgeving 
zijn talrijke verwijzingen naar de 
middeleeuwse oorsprong en de rijke 
traditie van de Duitsche Orde verwerkt.

In het genealogische tijdschrift De 
Nederlandsche Leeuw nr. 128/2 (juni
2011) is een groot artikel verschenen van 
S.A.C. Dudok van Heel m.m.v.
W.J. van den Berg, over “De schilders Jacob 
Cornelisz. alias Jacob War en
Cornelis Buys uit Oostzaan - Hun 
werkplaatsen in Amsterdam en Alkmaar.” In
de volgende Jacobsbode zullen wij dit 
artikel uitvoeriger bespreken, omdat
er belangrijke nieuwe inzichten in naar 
voren komen. De Nederlandsche Leeuw  
is te bestellen via de website van het
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor 
Geslacht- en Wapenkunde,
www.knggw.nl > Publicaties. 
Kosten: 15 euro excl. verzendkosten.

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
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© 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.

Uw bijdrage voor 2011
Wij verzoeken u uw bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting over 
2011 te betalen. Maak alstublieft minimaal E 7,50  (meer mag 
natuurlijk ook!) over op bankrekeningnummer 3505.66.879, 
onder vermelding van ‘lidmaatschap 2011’ én uw lidnummer 
(staat op de enveloppe) en/of postcode. Nog niet alle leden hebben 
hun lidmaatschap over 2010 betaald. Wilt u controleren of u uw bijdrage 
heeft overgemaakt? Betaalt u voor 2010 en 2011 in één keer, vermeld dan 
‘lidmaatschap 2010 en 2011’ 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!

Daantje Meuwissen 
is gepromoveerd

Pas verschenen


