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Voor u ligt een dubbeldikke Jacobsbode: 
er is weer buitengewoon veel nieuws 
over onze oude meester! Allereerst 
een spectaculaire ontdekking door de 
Groningse promovendus Mart van Duijn: 
tijdens zijn promotieonderzoek stuitte 
hij op een bijbel die in het bezit van 
Jacob Cornelisz. is geweest, en waar hij 
waarschijnlijk eigenhandig zijn naam in 
heeft geschreven en het jaartal 1502. 
Dat maakt deze eigendomsinscriptie 
tot de vroegst bekende tekst in Jacobs 
handschrift. Behalve zijn naam schreef 
hij ook allerlei aantekeningen in de 
marges van het boek. Daarmee brengt 
deze bijzondere bijbel ons heel dicht bij 
Jacobs persoon en zijn dagelijks leven: 
denk u eens in, dit boek heeft hij intensief 
bestudeerd en hij moet er dus heel wat 
uren mee hebben doorgebracht. En nu, vijf 
eeuwen later, kunnen wij als het ware over 
zijn schouder meelezen!
Niet alleen Mart van Duijn, ook Bas 
Dudok van Heel komt met spraakmakende 
nieuwe informatie over Jacobs leven en 
werk. In de vorige Jacobsbode maakten 
we al melding van Dudok van Heels grote 
artikel in het genealogische tijdschrift De 
Nederlandsche Leeuw, in deze Jacobsbode 
vindt u een uitgebreidere bespreking. Na 
decennialang gesteggel en gepuzzel onder 
kunsthistorici ontrafelt Dudok van Heel 
nu hoe het precies zat met de kunstenaars 
Jacob Cornelisz. en Cornelis Buys en hoe 
zij in de ateliers in Amsterdam en Alkmaar 
te werk gingen.
Verder presenteren we met trots de 
plannen voor een overzichtstentoonstelling 
over Jacob in 2014 in Amsterdam en 
Alkmaar. Ons bestuurslid Daantje 
Meuwissen is conservator van deze 
tentoonstelling. Op 15 maart deden 
museumdirecteuren Paul Spies 
(Amsterdam Museum) en Lidewij de 
Koekkoek (Stedelijk Museum Alkmaar) 
de plannen offi cieel uit de doeken. De 
tentoonstelling gaat plaatsvinden op drie 

locaties tegelijkertijd, waarbij alle facetten 
van Jacobs werk belicht zullen worden. 
Ook topstukken die normaal nooit mogen 
reizen zullen naar Nederland komen!
Voor ons is de voorpret al begonnen, 
we laten u in deze Jacobsbode graag 
meegenieten. In de aanloop naar 2014 
beloven er nog veel meer interessante 
evenementen en nieuwe ontdekkingen 
te komen! Om u daarvan op de hoogte 
te kunnen blijven houden, hebben wij uw 
fi nanciële steun hard nodig. Wilt u ons 
daarom ook dit jaar weer steunen met een 
bijdrage van minimaal € 7,50? Alvast heel 
erg bedankt, en voor nu wensen wij u veel 
leesplezier.

Tijdens mijn promotieonderzoek naar de 
eerste gedrukte bijbel in de Nederlandse 
taal, de Delftse Bijbel van 1477, heb ik 
een exemplaar gevonden met daarin een 
eigendomsinscriptie van Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen.1) Dit is tot nu toe het enige 
bekende boek waarin Jacob Cornelisz. zijn 
naam heeft geschreven, en het geeft ons 
een inzicht in het persoonlijke geloofsleven 
van de schilder.

Jacob Cornelisz.’ bijbel bevindt zich in 
The Morgan Library and Museum in New 
York. De stichter van de bibliotheek, 
John Pierpont Morgan (1837-1913), was 
een Amerikaans bankier die, dankzij zijn 
succesvolle investeringen in verschillende 
staalbedrijven, in staat was op grote schaal 
kunst te verzamelen (afb. 1). Dit exemplaar 
van de Delftse Bijbel werd in 1884 in 
Londen geveild en kwam via andere 
verzamelaars in de collectie van Morgan 
in de Verenigde Staten terecht. Of Morgan 
zich ervan bewust was dat het exemplaar 
in bezit was geweest van de schilder Jacob 
Cornelisz. en het wellicht daarom heeft 
aangekocht, is onbekend. 
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Afb. 1: John Pierpont Morgan (1837-1913), foto ca. 1902.
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‘Dit bouck hoert toe […]’
Over de vroege eigenaars van deze bijbel 
is maar weinig bekend. Jacob Cornelisz. 
is de enige vroege bezitter wiens naam 
we kunnen terugvinden in het boek. Zijn 
eigendomsinscriptie vinden we onder 
het colofon achterin het eerste deel van 
deze tweedelige bijbel. Net boven het 
drukkersmerk van de Delftse drukkers 
staat geschreven: “Dit bouck hoert toe 
Jacob cornelisz. die scilder wonende in 
die calverstraet” (afb. 2).2)  Onder de 
inscriptie van Jacob Cornelisz., onder 
het drukkersmerk, staat in rood krijt het 
jaartal 1502 geschreven. Met hetzelfde 
krijt is het drukkersmerk van de Delftse 
drukkers voorzien van een schaduw, 
waardoor het als het ware van het papier 
los lijkt te komen. 
We kunnen ervan uitgaan dat het Jacob 
Cornelisz. zelf was die deze Delftse 
Bijbel van zijn naam heeft voorzien. 
Dat hij zijn naam in zijn bijbel schreef 
is niet opmerkelijk, veel middeleeuwse 
handschriften en gedrukte boeken werden 
voorzien van een eigendomsinscriptie. Ook 
het in rood krijt geschreven jaartal 1502 is 
mogelijk van zijn hand. Het stemt overeen 
met het handschrift waarin de inscriptie 
is geschreven, dat zich onder andere 
vanwege zijn gotische, hoekige vormen laat 
typeren als een typische laat vijftiende- of 

vroeg zestiende-eeuwse hand. Bovendien 
werkte Jacob Cornelisz. als kunstenaar 
waarschijnlijk vaker met rood krijt, zoals 
in het zogenoemde Berlijnse schetsboek 
dat uit zijn atelier afkomstig is.3)  Met het 
aanbrengen van een rode schaduw achter 
het drukkersmerk liet hij wellicht iets 
van zijn creativiteit als kunstenaar zien. 
Ook de vermelding dat de schilder in 
de Kalverstraat woont, waar hij blijkens 
archiefstukken in elk geval vanaf 1500 een 
huis bezat, lijkt de eigendomsinscriptie 
en het jaartal 1502 in krijt met elkaar te 
verbinden. Het is, kortom, dus heel goed 
mogelijk dat Jacob Cornelisz. deze bijbel 
in 1502, of kort daarvoor, in bezit kreeg. 
Daarmee is deze eigendomsinscriptie 
vooralsnog de vroegst bekende 
aantekening of inscriptie die we van hem 
hebben. De vroegste gemonogrammeerde 
houtsnede van zijn hand is uit 1507 en het 
vroegste gesigneerde schilderij dateert van 
1523.

Een bijbel in de volkstaal
De Delftse Bijbel werd in 1477 in Delft 
gedrukt door Jacob Jacobszoon van der 
Meer en Mauricius Yemantszoon van 
Middelborch (afb. 3), in een oplage van 
tussen de 250 en 300 exemplaren. De 
uitgave bevat de boeken van het Oude 
Testament in het Nederlands (exclusief de 

Psalmen) en is daarmee de eerste 
gedrukte bijbel in de Nederlandse taal. 
Jacob Cornelisz. had dus kort na 1500 een 
dergelijke bijbel in zijn bezit, al ver voordat 
Maarten Luther in 1522 en 1534 zijn 
vertaling in het Duits maakte. Het is dan 
ook een mythe dat de bijbel in de volkstaal 
verboden was in de middeleeuwen en pas 
met de Reformatie beschikbaar werd voor 
het brede publiek.4) Ook in andere landen 
werd de bijbel in de volkstaal al vóór de 
Reformatie op grote schaal verspreid, 
eerst in handschrift en na de uitvinding van 
de boekdrukkunst ook in druk. 
Uit eigendomsinscripties blijkt dat deze 
bijbels niet alleen hun weg vonden 
naar kloosters, maar ook naar semi-
religieuzen zoals begijnen, die wel in een 
gemeenschap leefden maar geen geloften 
aflegden. Ook vond de Delftse Bijbel zijn 
weg naar leken zoals Jacob Cornelisz. 
Zeker voor de Delftse Bijbel kunnen 
we aannemen dat een aanzienlijk deel 
van de oplage bij leken terechtkwam 
en door hen ook gelezen en gebruikt 
werd. De vele eigendomsinscripties 
en marginale aantekeningen in 
overgeleverde exemplaren zijn hiervoor 
het belangrijkste bewijs. Zo’n 80 procent 
van de overgeleverde exemplaren die een 
eigendomsinscriptie bevatten zijn in het 
bezit geweest van leken.

Aantekeningen van Jacob Cornelisz.
De bijbel van Jacob Cornelisz. bevat niet 
alleen diens eigendomsinscriptie maar 
ook onderstrepingen van woorden en 
kruisjes en korte samenvattingen van de 
tekst in de marges. Deze laatmiddeleeuwse 
leesaantekeningen zijn gemaakt in zwarte 
inkt en hetzelfde rode krijt als het jaartal 
1502 onder het drukkersmerk. Dat alle 
aantekeningen hoogstwaarschijnlijk door Afb. 2: Eigendomsinscriptie van Jacob Cornelisz. op fol. 318r van het eerst deel van zijn bijbel

Afb. 3: Colofon van de Delftse Bijbel, uit de facsimile-editie 
van 1977.
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één en dezelfde gebruiker zijn aangebracht 
blijkt uit het feit dat ze onderdeel lijken 
van één bepaald systeem van markeren. 
Zo worden bijvoorbeeld bepaalde zinnen 
en passages die de gebruiker kennelijk 
interessant vond, in zowel zwarte inkt 
als met rood krijt aangeduid met het 
volgende kruis:   . Op basis van de 
leesaantekeningen in deze Delftse Bijbel 
kunnen we vaststellen dat dit exemplaar 
in de late middeleeuwen intensief gebruikt 
moet zijn. 
Het is zeer goed mogelijk dat het Jacob 
Cornelisz. was die deze bijbel heeft 
voorzien van leesaantekeningen en 
het boek zo intensief gebruikt heeft. 
Het is moeilijk vast te stellen of het 
handschrift van de leesaantekeningen 
overeenkomt met het handschrift 
van de eigendomsinscriptie. De 
eigendomsinscriptie is bewust in een net 
schrift geschreven omdat het bedoeld 
was om onder andere de buitenwereld 
te tonen wie de eigenaar van het boek 
was. De aantekeningen in de marges 
waren daarentegen waarschijnlijk bestemd 
voor eigen gebruik, en werden dus 
alleen door de gebruiker gelezen. De 
aantekeningen in rood krijt zijn echter 
overeenkomstig in materiaal met het in 
rood krijt aangebrachte jaartal 1502, dat 
zoals gezegd waarschijnlijk door Jacob 
Cornelisz. is aangebracht. De schilder heeft 
dus niet alleen zijn naam en het jaartal in 
het exemplaar geschreven, maar hij heeft 
het vermoedelijk ook intensief gebruikt en 
voorzien van leesaantekeningen. 
De inhoud en plaats van de 
leesaantekeningen laten zien dat Jacob 
Cornelisz. deze bijbel vooral heeft gelezen 
en gebruikt voor zijn persoonlijke devotie. 
De passages die zijn onderstreept, 
aangekruist of samengevat laten zien dat 
hij geïnteresseerd was in de praktische 
aspecten van het geloofsleven. Het 
grootste deel van de aantekeningen 
concentreert zich in het boek 
Deuteronomium. Dit bijbelboek bestaat 
hoofdzakelijk uit redevoeringen van Mozes 
waarin deze een geschiedenis geeft van het 
Joodse volk in de woestijn, maar waarin 
voornamelijk een overzicht gegeven wordt 
van de Joodse wetten en bepalingen en 
de straffen die staan op het verbreken 
hiervan. Onder andere de tien geboden 
worden hierin uitgebreid uiteengezet. 
Of deze bijbel Jacob Cornelisz. ook in zijn 
carrière als schilder heeft geïnspireerd is 
lastig vast te stellen, maar een interessante 
vraag voor vervolgonderzoek. Hoe dan 
ook kunnen we concluderen dat ook 
Jacob Cornelisz. voor zijn persoonlijke 
geloofsleven profi teerde van de 

beschikbaarheid van de bijbel in de 
volkstaal.

© Mart van Duijn, Rijksuniversiteit 
Groningen

1) Dit promotieonderzoek wordt uitgevoerd als 
onderdeel van het project ‘Holy Writ and Lay Readers. 
A Social History of Vernacular Bible Translations in 
the Late Middle Ages’, dat onder leiding van dr Sabrina 
Corbellini wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
2) New York, Pierpont Morgan Library, ChL 1630, deel 
1, fol. 318 r. 
3) Met dank aan Daantje Meuwissen die hierop wees.
4) Zie daarover o.a. A.C. Gow, “Challenging the 
Protestant Paradigm. Bible Reading in Lay and Urban 
Contexts of the Later Middle Ages”, in: Scripture and 
Pluralism. Reading the Bible in the Religiously Plural Worlds 
of the Middle Ages and Renaissance, ed. Th.J. Heffernan en 
Th.E. Burman (Leiden, 2005), pp. 161-191, aldaar p. 179.

Recensie van: “De schilders Jacob Cornelisz 
alias Jacob War en Cornelis Buys uit 
Oostzaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam 
en Alkmaar”, dr. S.A.C. Dudok van Heel m.m.v. 
W.J. van den Berg, in: De Nederlandsche 
Leeuw 128 (2011), nr. 2, p. 49-79. 

Al langere tijd is bekend dat Jacob een 
grote en productieve werkplaats had 
in de Kalverstraat in Amsterdam. Daar 
werkten ook verschillende familieleden 
van hem, waaronder enkele zoons en een 
kleinzoon. Daarnaast had Jacob een broer 
die ook schilder was, Cornelis Buys, die in 
Alkmaar actief was. Dat weten we uit Jacobs 

levensbeschrijving door Karel van Mander 
uit 1604. Maar hoe het nu precies zat met de 
familierelaties en de beide werkplaatsen, was 
tot nu toe onderwerp van veel discussie en 
ook de nodige verwarring onder genealogen 
en kunsthistorici. Welke familieleden waren 
actief als kunstenaar, wie werkte er in 
Amsterdam en wie in Alkmaar, en welke 
kunstwerken kwamen waar tot stand?
In een groot artikel in De Nederlandsche 
Leeuw, het tijdschrift van het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- 
en Wapenkunde, heeft Bas Dudok van Heel 
orde aangebracht in die verwarring. Dudok 
van Heel is deskundige op het gebied van 
de vooraanstaande families in 16e-eeuws 
Amsterdam. Samen met Truus van Bueren 
heeft hij onlangs de geportretteerden op 
Jacobs grote schilderij met de Geboorte 
van Christus uit 1512 geïdentifi ceerd, zoals 
u in de vorige Jacobsbode heeft kunnen 
lezen. In het artikel in De Nederlandsche 
Leeuw presenteert hij voor het eerst een 
overzichtelijke stamboom van Jacobs 
familie (afb. 4). Hij combineert gegevens uit 
archiefdocumenten met bewaard gebleven 
kunstwerken uit de Amsterdamse en 
Alkmaarse werkplaatsen. Op basis daarvan 
doet hij suggesties voor de toeschrijving van 
een aantal portretten en andere schilderijen 
aan medewerkers c.q. familieleden uit 
Alkmaar en Amsterdam. Enkele belangrijke 
nieuwe inzichten uit zijn artikel bespreken 
we in deze Jacobsbode, zodat ook degenen 
die De Nederlandsche Leeuw niet lezen er 
kennis van kunnen nemen.

What’s in a name
Jacob Cornelisz. wordt volgens Dudok 
van Heel ten onrechte “Van Oostsanen” 
genoemd. Niet omdat hij niet uit Oostzaan 
afkomstig zou zijn (want er is geen reden 
om te twijfelen aan deze bewering van 
Karel van Mander), maar omdat hij in 
geen enkele bron met deze naam wordt 

Nieuwe inzichten over 
Jacobs familierelaties 
en de werkplaatsen in 
Amsterdam en Alkmaar

Afb. 4: Stamboom van de familie van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Overgenomen uit het besproken artikel van Bas Dudok van Heel.
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aangeduid. In zijn eigen tijd noemde 
kennelijk niemand hem zo; de naam is 
later bedacht door kunsthistorici. In de 
meeste bronnen wordt hij eenvoudigweg 
‘Jacob Cornelisz.’ genoemd. Hij had wel 
degelijk een achternaam: War (zie ook het 
artikel in Jacobsbode 5, december 2003). 
Daar verwijst ook de omgekeerde ‘W’ 
in zijn monogram naar (afb. 5).  Afgaand 
op dit monogram (I W A) noemde hij 
zichzelf dus Iacob War van Amsterdam. 
In die tijd was het vaak echter niet nodig 
om de achternaam te gebruiken omdat 
de voornaam en de naam van de vader 
(Cornelisz., een zogenoemd patronimicum) 
volstond om iemand te identificeren. 
Daarom komt zijn achternaam in de 
archieven maar zelden voor. 
War was een bijzonder soort achternaam, 
zo legt Dudok van Heel uit: het is een 
zogenoemde springnaam. Dat was een 
achternaam die niet, zoals nu gebruikelijk, 
van vader op kinderen werd doorgegeven, 
maar die volgens onvoorspelbare en 
onregelmatige patronen van de ene 
persoon op de andere overging – in een 
aantal gevallen van grootvader op kleinzoon. 
Voor hedendaagse onderzoekers is het 
daarom erg lastig om te achterhalen hoe 
springnamen werden doorgegeven en dus 
om bepaalde familierelaties te ontdekken. 
Niet alleen War, maar ook Buys is zo’n 
springnaam. Daarom kon het dat Jacobs 
broer Cornelis een andere achternaam had 
(Buys) dan hijzelf (War). De springnaam 
Buys kwam volgens Dudok van Heel uit 
de familie van vaders kant, terwijl War 
via moederszijde werd doorgegeven. 
In sommige families ontwikkelden 
springnamen zich in de loop van de 
16e of 17e eeuw tot familienamen (dus 
‘gewone’ achternamen), maar dat is met 
War en Buys niet gebeurd, aldus Dudok 
van Heel. Daarom verdwenen deze namen 
op een gegeven moment helemaal uit de 
archieven en raakte Jacobs achternaam in 
de vergetelheid.
De naam Cornelis Buys heeft onder 
kunsthistorici al tot veel onduidelijkheid 
geleid. Doorgaans wordt aangenomen dat 
er in Alkmaar twee schilders met deze 
naam actief waren: Jacobs broer Cornelis 
Buys I, en diens zoon Cornelis Buys II. 
Welke schilderijen door welke Cornelis 
gemaakt zouden zijn, is tot op heden echter 
onderwerp van veel discussie (er zijn ook 
onderzoekers geweest die meenden dat het 
om één en dezelfde persoon ging). Dudok 
van Heel geeft een heel nieuwe draai aan 
deze discussie, door erop te wijzen dat de 
springnaam Cornelis Buys niet alleen in de 
Alkmaarse tak van de familie voorkwam 
maar ook in de Amsterdamse. Jacobs zoon 

Cornelis Jacobsz., die bij zijn vader in  
het atelier in de Kalverstraat werkte, zou  
– naar zijn grootvader – óók Cornelis Buys 
genoemd zijn (zie afb. 4). Dat werpt nieuw 
licht op het document uit 1528 waarin een 
uitbetaling aan Jacob door de abdij van 
Egmond vermeld wordt. In dit document 
wordt ‘Cornelis Buys’ als getuige genoemd, 
en tot nu toe werd verondersteld dat dit 
Jacobs broer of diens zoon uit Alkmaar zou 
zijn geweest. Dudok van Heel stelt dat het 
veel logischer is dat het hier om Jacobs 
eigen zoon ging, die mogelijk samen met 
zijn vader aan de opdracht voor de abdij 
werkte. Samen zouden ze het ontvangen 
geldbedrag naar huis in Amsterdam hebben 
kunnen brengen. 

Monogrammen
De stamboom van Jacobs familie die 
Dudok van Heel in zijn artikel presenteert, 
verschaft ook opheldering in een ander 
onderwerp waar tot nu toe veel discussie 
over was, namelijk de monogrammen 
waarmee Jacob Cornelisz. en zijn 
familieleden hun kunstwerken signeerden. 
Het monogram van Jacob, de omgekeerde 

W, is bekend. Hij signeerde hier vanaf 
1507 houtsneden mee, en vanaf 1523 ook 
schilderijen (afb. 5). Ditzelfde monogram 
komt ook voor op een schilderij met 
Rebecca en Eliazar bij de bron dat aan 
Cornelis Buys I of II is toegeschreven:  
de omgekeerde W gaat in dit schilderij 
vergezeld van de letters C en B (afb. 6). Het 
ligt volgens Dudok van Heel echter meer 
voor de hand dat het ook in dit geval niet 
om een van de Alkmaarse ‘Cornelissen’ 
gaat, maar om de Amsterdamse Cornelis 
Buys, dus de zoon van Jacob Cornelisz. 
Ook Jacobs andere zoon, Dirck Jacobsz., 
signeerde met ditzelfde monogram 
(geflankeerd door de letters D I van Dirck 
Iacobsz). Zo komt Dudok van Heel tot een 
belangrijk nieuw inzicht: het ziet ernaar uit 
dat het monogram met de ondersteboven 
geplaatste W in de gehele Amsterdamse 
werkplaats als merkteken werd gebruikt; dit 
was als het ware het logo van Jacobs bedrijf 
in de Kalverstraat.
De familietak in Alkmaar had volgens 
Dudok van Heel een eigen monogram, dat 
een variant was van Jacobs omgekeerde 
W: een omgekeerde W met een dwarsbalk 

Afb. 6: Signatuur van Cornelis Buys, zoon van Jacob Cornelisz.

Afb. 5: Signatuur van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. Het monogram met de ondersteboven geplaatste W fungeerde waarschijnlijk 
als ‘logo’ van Jacobs bedrijf in de Kalverstraat. Detail uit het Allerheiligentriptiek, 1523, Kassel, Schloss Wilhelmshöhe.
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erdoorheen. Dit monogram is volgens 
Dudok van Heel niet alleen te herkennen op 
de grafzerk van Cornelis Buys III (1549-1577, 
een kleinzoon van Cornelis Buys II) maar 
is met een kleine variatie ook te vinden 
op het schilderij met de Zeven werken van 
barmhartigheid (1504) van de Meester van 
Alkmaar. De laatste jaren is het vermoeden al 
steeds sterker geworden dat deze anonieme 
kunstenaar geïdentificeerd kan worden als 
Cornelis Buys I, op basis van stilistische 
kenmerken van zijn werk. De vorm van het 
monogram bevestigt dit vermoeden.

Levensdata
In zijn artikel gaat Dudok van Heel ook 
in op de veelbesproken vraag wat het 
geboorte- en sterfjaar van Jacob Cornelisz. 
zijn. Dudok van Heel komt tot de conclusie 
dat 1533 daadwerkelijk Jacobs sterfjaar 
moet zijn geweest, een vermoeden dat al 
sinds het begin van de 20e eeuw bestond 
maar dat in 1986 door Isabella van Eeghen 
in twijfel werd getrokken. Dudok van Heel  
voert daarvoor het portret van Jacob 
Cornelisz. uit het Rijksmuseum aan (waarvan 
met zekerheid is vastgesteld dat het geen 
zelfportret is), waarop op de cartouche in de 
linkerhoek prominent het jaartal 1533 staat. 
Hij koppelt deze manier van weergeven aan 
het 16e-eeuwse gebruik om het sterfjaar van 
de voorgestelde persoon op het schilderij te 
vermelden, met de bedoeling om deze datum 
voor het nageslacht vast te leggen. Het 
portret van Jacob Cornelisz. is dus volgens 
Dudok van Heel een vroeg voorbeeld van 
deze gewoonte.  
Ook over het geboortejaar van Jacob 
Cornelisz. heeft Dudok van Heel nieuwe 
ideeën. Voorheen werd Jacobs geboortejaar 
bepaald aan de hand van de mededeling 
van Van Mander dat Jacobs zoon Dirck in 
1567 stierf op 70-jarige leeftijd. Zo kwam 
men tot het geboortejaar 1497 van Dirck 
Jacobsz., en daarmee op het veronderstelde 
geboortejaar van Jacob van circa 1472-1477, 
er van uitgaande dat hij ruim twintig moet 
zijn geweest toen hij vader werd. Dudok van 
Heel berekent Jacobs geboortejaar echter 
op een andere manier. Hij oppert dat Jacobs 
kleinzoon Cornelis Anthonisz. op diens 
zelfportret op de Braspenningmaaltijd uit 
1533 ongeveer 25 jaar oud moet zijn, en leidt 
daaruit af dat hij rond 1505 geboren moet 
zijn. Dudok van Heel beredeneert vervolgens 
dat de moeder van Cornelis Anthonisz., 
de dochter van Jacob Cornelisz. dus, rond 
1490 geboren moet zijn. Op basis daarvan 
schat Dudok van Heel het geboortejaar van 
Jacob tussen 1465 en 1470, eerder dus dan 
in de gangbare literatuur. Hoewel het niet 
ondenkbaar is dat dit klopt, is de redenering 
van Dudok van Heel naar onze mening 

evenzeer gebaseerd op speculaties als de 
gangbare berekening aan de hand van de 
gegevens over Dirck Jacobsz. Daardoor 
blijft het lastig om met enige zekerheid iets 
over Jacobs geboortejaar te zeggen. 

De werkplaatsen van Jacob Cornelisz: 
Naast ‘Het Lelick Aensight’ nu ook 
‘de Moriaen’?
Dat Kalverstraat nr. 62, het woonhuis annex 
atelier dat Jacob Cornelisz. in of vlak voor 
1500 kocht, ‘Het Lelick Aensight’ heette 
was al langer bekend; de steeg tussen de 
huisnummers 62 en 64 stond ook bekend 
als het Lelyck Aengesigtsteegje. De steeg 
tussen de huisnummers 58 en 60 heette 
in de zestiende eeuw volgens Dudok van 
Heel de Swarte Moriaensteeg. Omdat 
de meeste stegen naar het aangrenzende 
huis of de eigenaar werden vernoemd, 
oppert de auteur dat het tweede huis van 
Jacob Cornelisz. (nr. 60) als ‘de Moriaen’ 
bekend moet hebben gestaan. Interessant 
is dat zowel de namen ‘de Moriaen’ als ‘het 
Lelick Aensight’ volgens Dudok van Heel 
wijzen in de richting van mombakkesen, 
oftewel  maskers van duivels, die in de 
werkplaatsen gemaakt werden voor de 
jaarlijkse Sacramentsprocessies waarvan 
de kapel van de Heilige Stede tegenover 
Jacobs huizen het centrum was. Hoewel het 
ook in dit geval om een hypothese van de 
auteur gaat, is het vermoeden interessant 
en naar onze mening plausibel. Het maken 
van versieringen voor jaarlijkse openbare 
plechtigheden en feesten, zoals voor 
intochten van de graven van Holland, moet 
voor Jacob Cornelisz. en zijn medewerkers 
een belangrijke bron van inkomsten zijn 
geweest. Bekend is bijvoorbeeld dat Jacobs 
tijdgenoot Lucas Cranach de Oudere 
(1472-1553) in zijn leven meer dan 200 
schilderijen op doek maakte die vooral 
bestemd waren voor tijdelijk gebruik, als 
versiering voor bruiloften, steekspelen, 
bestemd als decoratieve banieren met 
wapenschilden of versierselen voor 
tournooipaarden. Het feit dat Cranach 
de Oudere hofschilder was zal in deze 
opdrachten zeker een rol hebben gespeeld; 
toch is het heel goed mogelijk dat ook in de 
werkplaats van Jacob Cornelisz. een groot 
deel van de opdrachten betrekking had op 
schilderingen met een tijdelijk karakter. De 
fragmenten met het Mirakel van de Heilige 
Stede (zie verderop in deze Jacobsbode) zijn 
hier een mooi voorbeeld van. 

Nieuwe toeschrijvingen
Dudok van Heels artikel biedt zoals 
inmiddels duidelijk zal zijn veel nieuwe 
informatie. Op basis van deze nieuwe 
gegevens komt de auteur ook tot een 

aantal nieuwe toeschrijvingen, waarvan 
er enkele op Jacob Cornelisz. betrekking 
hebben. Deze nieuwe toeschrijvingen 
baseert Dudok van Heel op algemeen 
bekende kunsthistorische inzichten, dus 
niet op (technisch) onderzoek naar de 
schilderstijl. Eén van die inzichten is 
dat portretten doorgaans geschilderd 
werden in de plaats van herkomst van 
de geportretteerde, tenzij er een goede 
reden was om daarvan af te wijken. Anders 
gezegd: wil je weten wie een bepaald 
portret heeft geschilderd, dan kijk je 
als kunsthistoricus op de eerste plaats 
naar de schilders die lokaal actief waren. 
Maar hoe kan het dan, vraagt Dudok van 
Heel zich af, dat er zoveel portretten van 
Alkmaarse prominenten bestaan die door 
Jacob Cornelisz. geschilderd zijn? Het lijkt 
er volgens de auteur op dat Cornelis Buys 
in Alkmaar geen portretten schilderde, en 
dat opdrachtgevers zich voor een portret 
tot Jacob Cornelisz. wendden. De terechte 
vraag of deze opdrachtgevers daarvoor 
naar Amsterdam reisden, of dat Jacob 
Cornelisz. portretsessies in het atelier van 
zijn broer in Alkmaar hield, moet helaas 
onbeantwoord blijven. 
Van de aan Jacob Cornelisz. toegeschreven 
portretten van de Alkmaarse burgmeester 
Augustijn van Teijlingen (1474-1533) en zijn 
echtgenote Judoca van Egmond (1484-
1554), uit museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam,  vraagt de auteur zich af 
of deze niet na Jacobs dood gemaakt 
kunnen zijn. Het gebrek aan randversiering 
en de versobering in de portretten zelf 
zou volgens Dudok van Heel namelijk 
wijzen op een latere ontstaansdatum. 
Hij vraagt zich af of Cornelis Buys II uit 
Alkmaar hiervoor verantwoordelijk kan 
zijn, Jacobs zoon Dirck of zijn kleinzoon 
Cornelis Anthonisz. Ook in dit geval gaat 
het om een gedachte van de auteur die 
naar onze mening plausibel is, alleen om 
andere redenen dan in het artikel worden 
geopperd. De Rotterdamse portretten 
komen mijns inziens [DM] sterk overeen 
met het portret van Jacob Cornelisz. 
uit het Rijksmuseum. De portretten 
hebben dezelfde hardgroene achtergrond 
waarop zich de slagschaduw van de 
geportretteerde donkergroen aftekent. 
Ook het sterke licht-donker effect, met 
bijna zwarte schaduwen in het gezicht, 
en de details zoals de witte kraagjes die 
in dikke maar kleine kwaststreken zijn 
aangebracht komen overeen. Van het 
portret van Jacob Cornelisz. is geopperd 
dat Cornelis Anthonisz. wellicht de maker 
is. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen 
of dit ook zou kunnen gelden voor de 
Rotterdamse portretten. 
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Besluit 
Het is duidelijk dat het artikel van Dudok 
van Heel veel nieuwe informatie bevat 
die interessant is voor onderzoekers 
én liefhebbers van het werk van Jacob 
Cornelisz. War van Oostsanen, zoals 
de vaststelling dat het monogram van 
de schilder als ‘logo’ van de werkplaats 
functioneerde. Ook een overzichtelijke 
stamboom van de familie is een zeer 
welkome toevoeging en een handig 
hulpmiddel bij toekomstig onderzoek. 
Tegelijkertijd echter is het artikel 
gebaseerd op een aantal speculaties 
(bijvoorbeeld over Jacobs geboortejaar 
en over de toeschrijvingen van diverse 
werken) waarvan nog verre van duidelijk 
is of ze kloppen. Het maakt dus zeker 
nog geen eind aan de kunsthistorische en 
genealogische debatten over Jacob, zijn 
werk en zijn familie. Meer onderzoek naar 
de Oostzaanse schilder blijft nodig, en 
daaraan geeft het artikel van Dudok van 
Heel een nieuwe impuls. 

© Andrea van Leerdam en Daantje 
Meuwissen

Onder kunsthistorici wordt Jacob 
Cornelisz. internationaal beschouwd als 
een van de grote Noord-Nederlandse 

meesters, die in één adem wordt genoemd 
met bijvoorbeeld Albrecht Dürer en Lucas 
van Leyden. Daarom is het gek dat hij in 
Nederland onder het grote publiek relatief 
onbekend is (en dat er zelfs al twaalf jaar 
lang een Stichting nodig is om zijn werk 
te promoten!). In 2014 gaat dat definitief 
veranderen en zal ook in Nederland 
niemand nog om hem heen kunnen: dan 
komt er op drie locaties gelijktijdig een 
grote overzichtstentoonstelling van zijn 
werk. Deze plannen bestaan al langer en 
zijn ook in onze Jacobsbode al eens ter 
sprake gekomen, maar op 15 maart 2012 
zijn ze officieel gepresenteerd door het 
Amsterdam Museum en het Stedelijk 
Museum Alkmaar (afb. 7). Noteer maar 

alvast in uw agenda: van 15 maart t/m 29 
juni 2014 gaat het gebeuren!

Drieluik
De twee musea zullen samen met de Sint 
Laurenskerk in Alkmaar een ‘drieluik’ 
vormen dat alle aspecten van Jacobs 
werk belicht. Het ‘middenstuk’ wordt 
het Stedelijk Museum Alkmaar, waar het 
publiek kan kennismaken met de meester 
en de sleutelwerken uit zijn oeuvre. Het 
ene zijluik is het Amsterdam Museum, 
waar Jacobs Amsterdamse werkplaats 
centraal zal staan (met o.a. aandacht 
voor atelierpraktijken en Jacobs banden 
met belangrijke personen en religieuze 
instellingen in de stad). Het andere zijluik 
is de Sint Laurenskerk in Alkmaar, waar 
de gerestaureerde gewelfschildering met 
het Laatste Oordeel te bewonderen is. Het 
drieluik heeft ook nog een onderstuk, een 
zogenaamde predella: ‘Het land van Jacob’, 
met toeristische routes (per auto of fiets) 
door het gebied tussen Amsterdam en 
Alkmaar, waar natuurlijk ook Oostzaan 
met het monument op het Kerkplein een 
prominente plek in krijgt. 

Herdenking van het Mirakel van 
Amsterdam
Op 15 maart ontvouwden museum-
directeuren Paul Spies (Amsterdam 
Museum) en Lidewij de Koekkoek 
(Stedelijk Museum Alkmaar) de spraak-
makende tentoonstellingsplannen in het 
Amsterdam Museum. De datum van 15 
maart was niet zomaar gekozen: op die 
dag voltrok zich in 1345 het Mirakel van 
Amsterdam. Nog altijd vindt jaarlijks op 

Afb. 8: Het Mirakel van Amsterdam (fragmenten), Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ca. 1515-1518, tempera op doek, Amsterdam Museum

Afb. 7: Presentatie van de tentoonstellingsplannen in het 
Amsterdam Museum op 15 maart 2012 (foto: Andrea 
van Leerdam)

Overzichtstentoonstelling 
2014 gaat Jacob definitief 
op de kaart zetten
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de eerste zaterdagnacht na 15 maart 
de Stille Omgang plaats, een processie 
waarbij het Mirakel wordt herdacht. Dit 
jaar werd de Stille Omgang op zaterdag 17 
maart gelopen. Bijna 8000 mensen, onder 
wie zes bisschoppen en hulpbisschoppen, 
liepen die nacht stil door het centrum van 
Amsterdam en memoreerden het wonder 
dat daar eeuwen geleden plaatsvond. Ook 
in Jacobs tijd werd dit wonder al herdacht, 
en voor dat doel maakte hij omstreeks 
1515-1518 een omvangrijke schildering 
op doek die het Mirakel verbeeldt. De 
bewaard gebleven fragmenten van dit 
zeldzame en uiterst kwetsbare werk, 
behorend tot de topstukken van het 
Amsterdam Museum, krijgen de komende 
jaren een restauratiebeurt en zullen in 
2014 op de tentoonstelling te zien zijn 
(afb. 8). De aanwezigen bij de presentatie 
op 15 maart kregen de gelegenheid om de 
fragmenten van heel dichtbij bekijken.

Jacobs ‘Mirakeldoek’
Norbert Middelkoop, conservator in het 
Amsterdam Museum, vertelde meer over 
het bijzondere doek en het verhaal dat 
erop is voorgesteld. Volgens de legende 
kreeg een zieke man in 1345 de laatste 
sacramenten toegediend in zijn huis in de 
Kalverstraat. Hij was zo ziek dat hij de 
hostie weer uitbraakte. Zijn verzorgster 
gooide het braaksel in de haard, maar 
de vlammen tastten de hostie niet aan. 
De vrouw haalde de hostie uit het vuur 
zonder zich te branden en de priester die 
het sacrament had toegediend nam het 
mee naar de Oude Kerk. Maar de volgende 
dag lag de hostie weer gewoon in het 
huis van de zieke. Dit wonderbaarlijke 
voorval maakte duidelijk dat deze plek 
in ere moest worden gehouden. In 1346 
verrees hier de kapel van de ‘Heilige Stede’ 
(heilige plaats), waar de hostie in een 
monstrans werd getoond aan pelgrims die 
al snel in groten getale toestroomden. De 
straatnaam Heiligeweg (een dwarsstraat 
van de Kalverstraat) herinnert hier 
nog aan. In de eerste decennia van de 
16e eeuw woonde Jacob Cornelisz. op 
een steenworp afstand van de Heilige 
Stede. Zijn ‘overbuurman’ en mecenas 
Pompeius Occo (1483-1537) was er 
kerkmeester. Hoogst waarschijnlijk was 
het dan ook Occo die Jacob rond 1515-
1518 opdracht gaf om een schildering 
op doek te vervaardigen van het Mirakel 
van Amsterdam, als onderdeel van een 
omvangrijker decoratieprogramma dat 
Occo in de Heilige Stede initieerde. 
Op welke manier het doek precies 
fungeerde in de herdenking van het 
Mirakel is niet duidelijk. Bij een dergelijk 

doek, dat makkelijk kon worden opgerold 
of gevouwen en worden opgeborgen, 
denkt men al gauw aan een functie voor 
op de jaarlijkse hoogtijdagen zoals de 
Stille Omgang. De schildering bevat echter 
her en der bladgoud, wat het minder 
waarschijnlijk maakt dat hij daadwerkelijk 
in de processie werd rondgedragen. 
Mogelijk werd het doek in of voor de 
kapel opgehangen.
Dergelijke schilderingen waren echte 
gebruiksvoorwerpen, de doeken versleten 
in de loop der jaren en daarom zijn er 
maar heel weinig van bewaard gebleven. 
Ook Jacobs Mirakeldoek is alleen in 
fragmenten overgeleverd: acht stukken in 
totaal, waarvan er vijf aan elkaar passen 
die daarom sinds het midden van de 19e 
eeuw samen in één lijst zijn gevat. Waar de 
overige  fragmenten zich bevonden hebben 
en hoe het geheel eruit moet hebben 
gezien, is niet met zekerheid te zeggen. 
Op basis van reconstructies door Aniek 
de Kruyff (2005) en Norbert Middelkoop 
(2008) kan worden vermoed dat het doek 
ca. 3,5 meter breed is geweest. Als in een 
stripverhaal moeten de verschillende 
scènes uit het verhaal erop te zien 
zijn geweest. Op de bewaard gebleven 
fragmenten zien we onder andere de 
schaal met braaksel die in het vuur wordt 
geleegd en de vrouw die de ongeschonden 
hostie uit het vuur haalt.
In zijn presentatie liet Middelkoop 
verschillende kunstwerken zien die 
belangrijke informatie verschaffen voor 
een reconstructie. Allereerst is er 
een houtsnede van Jacob uit 1518 die 
eveneens het Mirakel voorstelt (afb. 9). 
Daarnaast kennen we twee banieren 
uit het midden van de 16e eeuw – dus 
een aantal jaren na Jacobs dood – met 
daarop vier scènes uit het mirakelverhaal. 
Zij dienden op hun beurt als voorbeeld 
voor een prentenserie van rond 1600. 
De iconografische overeenkomsten met 
Jacobs Mirakeldoek zijn zo duidelijk dat 
het heel aannemelijk is dat dit doek als 
voorbeeld heeft gediend voor de banieren 
en de prentenreeks. Aan de hand van deze 
werken kan dus misschien achterhaald 
worden welke scènes er oorspronkelijk op 
het Mirakeldoek afgebeeld waren.
De restauratie van het doek vormt 
een grote uitdaging: er is nauwelijks 
vergelijkingsmateriaal voorhanden en dus 
is er nog geen beproefde methode. In 
Italië werden in de 15e en 16e eeuw vaker 
schilderingen in tempera of waterverf 
op doek gemaakt, maar de kennis van 
restauratoren over de materialen en 
technieken die daar werden gebruikt is 
niet zomaar toe te passen op dit Noord-

Nederlandse doek. Voor zover bekend zijn 
er sinds het midden van de 19e eeuw geen 
restauratiewerkzaamheden meer verricht 
aan deze schildering. Het is duidelijk 
dat er iets gedaan moet worden aan de 
verkleuringen in de verf, maar minder 
duidelijk is bijvoorbeeld of de fragmenten 
kunnen blijven zitten op de ondergrond 
waar ze in de 19e eeuw op bevestigd zijn. 
Zou de hele drager vervangen moeten 
worden, en zo ja hoe en door welk 
materiaal? Over deze en andere vragen 
gaat de Stichting Restauratie Atelier 
Limburg zich de komende tijd buigen.

Topstukken in bruikleen
Behalve de gerestaureerde fragmenten 
van het Mirakeldoek zal er nog veel 
meer spectaculairs te zien zijn op 
de tentoonstelling in 2014. Daantje 
Meuwissen (conservator in het Stedelijk 
Museum Alkmaar) lichtte op 15 
maart alvast een tip van de sluier. Veel 
musea en privéverzamelaars hebben al 
bruiklenen toegezegd, zodat er werken 
bij elkaar getoond zullen worden die 
eeuwenlang van elkaar gescheiden 
zijn geweest. Bijvoorbeeld de panelen 
met voorstellingen van de heiligen 
Bartholomeus en Hubertus. Technisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat het 
hout van beide panelen afkomstig is van 
dezelfde boom. Waarschijnlijk vormden zij 
oorspronkelijk de voor- en achterzijde van 
één luik. De Heilige Bartholomeus bevindt 
zich in Poeldijk, de Heilige Hubertus in 
Berlijn, en in 2014 zullen ze in Alkmaar 
naast elkaar hangen. De ‘serieproductie’ 
die plaatsvond in Jacobs werkplaats zal 
prachtig worden geïllustreerd aan de hand 
van maar liefst vier (en misschien zelfs vijf) 
versies van het portret van de Alkmaarse 
baljuw Jan Gerritsz. van Egmond, afkomstig 
uit collecties van over de hele wereld.

Afb. 9: Het Mirakel van Amsterdam, Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen, 1518, houtsnede (bedevaartprentje)
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Er wordt geprobeerd om het gigantische 
vijfluik met de Heilige Hiëronymus uit het 
Kunsthistorisches Museum in Wenen naar 
Nederland te halen, en ook rond Jacobs 
meesterwerk: het altaarstuk uit 1512 
met de Geboorte van Christus uit het 
Napelse Museo di Capodimonte zijn de 
onderhandelingen volop gaande (zie over 
de geportretteerden op dit schilderij het 
artikel van Truus van Bueren in Jacobsbode 
20, juli 2011).  Dit werk wordt normaal 
gesproken nooit uitgeleend, maar de 
berichtgeving uit Napels ziet er positief uit! 
Het zou toch fantastisch zijn als dit grote 
altaarstuk 500 jaar na dato terugkeert naar 
Amsterdam, de stad waar Jacob het heeft 
geschilderd.
Behalve aan Jacobs schilderijen zal de 
tentoonstelling ook veel aandacht besteden 
aan zijn grafische werk. Tenslotte was hij 
behalve een schilder ook – en misschien 
wel vooral – een ontwerper:  niet alleen 
van talloze houtsneden, maar ook van 
bijvoorbeeld kerkgewaden en beschilderde 
glasruitjes. Ook daarvan zullen exemplaren 
te zien zijn, bijvoorbeeld enkele kazuifels 
uit de collectie van het Catharijneconvent 
in Utrecht. Een ander hoogtepunt zal 
het Berlijnse schetsboek zijn, waarover 
Ilona van Tuinen in Jacobsbode 18 (mei 
2010) al schreef. Het schetsboek zal in 
Amsterdam te zien zijn, waar elke week 
een ander blad wordt opengeslagen om 
de bezoekers steeds iets nieuws te tonen 
en de bladen uit het boekje aan zo min 
mogelijk licht bloot te stellen. De bladzijden 
uit het schetsboek zullen bovendien digitaal 
naast de schilderijen te zien zijn waar ze 
verband mee houden, zoals de studie voor 
de randversiering in het portret van Jan 
Gerritsz. van Egmond (afb. 10 en 11). 
Tot slot zal ook Jacob zélf niet ontbreken 
op de tentoonstelling: in Amsterdam zal 
zijn portret uit 1533 hangen (dat geen 
zelfportret is, maar waarschijnlijk een 
memorietafel geschilderd door een van zijn 
(klein)zoons kort na zijn overlijden, zie elders 
in deze Jacobsbode, en ook Jacobsbode 16, 
juli 2009), in Alkmaar het dubbelportret dat 
Dirck Jacobsz. rond 1550 maakte van zijn 
ouders Jacob en Anna. Het is een prettige 
gedachte dat de meester er straks zelf 
getuige van zal zijn hoe het publiek zich laat 
bekoren door zijn levenswerk.

© Andrea van Leerdam en Daantje 
Meuwissen

Jacob Cornelisz. is niet de enige vroege 
Nederlandse kunstenaar die een eigen 
tentoonstelling krijgt. Na Jan van Scorel 
(Centraal Museum, Utrecht, 2009) en 
Lucas van Leyden (De Lakenhal, Leiden, 
2011) is het nu de beurt aan Maarten 
van Heemskerck (1498-1574). Nog tot 
en met 3 juni zijn in Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam prenten, 
schilderijen en tekeningen van hem te zien. 
In twee zalen toont het museum werk van 
deze kunstenaar uit Haarlem, die zich liet 
inspireren door de klassieke oudheid.
De introductie van Renaissance-elementen 
in de Nederlandse kunst, die teruggrepen 
op de antieke cultuur, is al te zien in het 
werk van Jacob Cornelisz. van Oostsanen. 
Samen met Jacobs leerling Jan van 
Scorel wordt Maarten van Heemskerck 
beschouwd als de kunstenaar die de 
Renaissance in Nederland tot volle bloei 
liet komen. Net als Van Scorel reisde Van 
Heemskerck naar Rome, waar hij tal van 
overblijfselen uit de oudheid vastlegde die 
hem ook na terugkeer in Nederland bleven 

inspireren. 
Liefhebbers van vroege Nederlandse 
schilderkunst kunnen ook in het najaar hun 
hart ophalen in Boijmans Van Beuningen. 
Van 13 oktober 2012 t/m 10 februari 2013 
presenteert het museum ‘De weg naar 
Van Eyck’, het vervolg op de succesvolle 
tentoonstelling ‘Vroege Hollanders’ uit 
2008. Het museum gaat nu nog een stapje 
verder terug in de geschiedenis en eindigt 
bij Jan van Eyck (ca. 1390-1441). Vanuit heel 
Europa en de Verenigde Staten komen zijn 
uiterst kostbare en fragiele werken naar 
Rotterdam: een eenmalige kans voor de 
bezoeker om ze allemaal bij elkaar te zien!

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: 
Vanwijk - 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 
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.

Tentoonstellingen: 
Maarten van 
Heemskerck en Jan 
van Eyck

Afb. 10: Portret van Jan Gerritsz. van Egmond, Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen, ca. 1518-1520, Hermitage, St. Petersburg

Afb. 11: Schets van een randversiering in het Berlijnse 
schetsboek, atelier Jacob Cornelisz. van Oostsanen, niet 
gedateerd, folio 4, Kupferstichkabinett, Berlijn


