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Voorwoord
Regelmatig krijgen wij e-mails en briefjes
van geïnteresseerde leden van onze
Stichting en lezers van de Jacobsbode.
Wij vinden het fantastisch dat u zoveel
belangstelling voor Jacob toont, en zijn
natuurlijk ook altijd blij te merken dat
onze Jacobsbode goed gelezen wordt.
Naar aanleiding van de recensie van
het artikel van Bas Dudok van Heel,
gepubliceerd in Jacobsbode 22, stuurde
Ger Muijs uit Oostzaan ons een e-mail.
Wij kunnen niet altijd uitgebreid reageren
op alle berichten die wij ontvangen,
maar de vraag van de heer Muijs zette
ons aan het denken. Hij vroeg zich af of
het bekende monogram van Jacob, met
de omgekeerde W en de V, niet veeleer
een huismerk dan een monogram zou
kunnen zijn. Op basis van zijn e-mail
hebben Daantje Meuwissen en Andrea van
Leerdam wat onderzoek gedaan en daaruit
is het stukje voortgekomen dat u verderop
in deze Jacobsbode leest.
Verder werpen we in deze Jacobsbode
een nadere blik op de vroegst bekende
houtsnedenserie van Jacob: het
Marialeven uit 1507. Het streven is om
alle zes bewaard gebleven prenten uit
deze reeks op te nemen in de grote
overzichtstentoonstelling in 2014. In de
aanloop daar naartoe maken we u alvast
lekker met enkele paginagrote afbeeldingen
in deze Jacobsbode.

Het Marialeven: De
vroegste prentenreeks
van Jacob Cornelisz.
van Oostsanen
Dat Jacob Cornelisz. van Oostsanen in zijn
leven meer houtsneden dan schilderijen
gemaakt heeft, is niet algemeen bekend.
In de kunsthistorische literatuur wordt
hij vooral gepresenteerd als schilder,
die in de zijlijn ook prenten maakte. De
werkelijkheid was vermoedelijk veel
genuanceerder en wellicht zelfs andersom:
het ontwerpen en vervaardigen van
houtsneden moet voor Jacob dagelijkse
praktijk zijn geweest.1) Dit voor die
tijd relatief nieuwe medium voorzag de
Amsterdamse kunstenaar van regelmatige
en hoge inkomsten en waarborgde zo de
continuïteit van productie in de werkplaats.
De grote overzichtstentoonstelling over
Jacob Cornelisz., die van 15 maart tot en
met 29 juni 2014 zal plaatsvinden in
Alkmaar en Amsterdam, zal nadrukkelijk
ingaan op Jacobs activiteit als
prentenmaker. Er wordt gepoogd om
bladen uit houtsnedenseries die op
verschillende locaties bewaard worden,
eenmalig te herenigen. Het streven is
om ook de reeks van het Marialeven uit
1507, die over diverse bibliotheken en
prentenkabinetten verdeeld is, voor het

eerst in eeuwen weer in volle glorie te
tonen, precies zoals Jacob dat 500 jaar
geleden beoogd zal hebben. In deze
Jacobsbode zoomen we in op deze serie,
de vroegst bekende prentenreeks van
Jacob Cornelisz. We staan stil bij de
iconografie, de functie en het (her)gebruik
van de prenten, om vervolgens in te gaan
op de hoogst persoonlijke tekenstijl in
deze serie die kenmerkend is voor de
prenten van Jacob Cornelisz.
Het Marialeven
Het Marialeven bestaat thans uit zes,
oorspronkelijk zeven, grote bladen
van 37,8 x 27,8 cm met in totaal 27
voorstellingen uit het leven van Maria en
Christus, gevat in gotisch lijstwerk.2) De
twee ronde scènes bovenin verbeelden
zowel de jeugd van Maria als die van
Christus, de twee scènes in de bogen
onderaan verbeelden het leven van
Christus en de dood van Maria. Het
laatste blad uit de serie wijkt van deze
opbouw af: hier zien wij bovenin de ronde
beelden volgens het genoemde schema,
maar onderin slechts één voorstelling, de
Grafdraging van Maria, die over de volledige
bladbreedte loopt.
De grootte van de prenten geeft aan dat
ze niet bedoeld waren als illustraties in
een bijbel, maar als een decoratief fries.
De zeven bladen vormen samen een
compositie van 37,8 x 195 cm waarbij

Herinnering: uw bijdrage voor 2012
Als u uw bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting over 2012 nog niet heeft betaald, verzoeken wij u vriendelijk
om dit zo snel mogelijk te doen. Maak alstublieft minimaal € 7,50 (meer mag natuurlijk ook!) over op
bankrekeningnummer 3505.66.879, onder vermelding van ‘lidmaatschap 2012’ én uw lidnummer (staat op
de enveloppe) en/of postcode. Nog niet alle leden hebben hun lidmaatschap over 2011 betaald. Wilt u controleren of
u uw bijdrage heeft overgemaakt? Betaalt u voor 2011 en 2012 in één keer, vermeld dan ‘lidmaatschap 2011 en 2012’ 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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gedeelte van de Warmoesstraat, zou
Jacob Cornelisz. nog ruim twintig jaar
samenwerken.
De serie vertelt de verhalen van Maria en
Christus in chronologische volgorde. In
de bovenste ronde nissen zien wij op het
eerste blad (afb. 1) de voorgeschiedenis
van Maria (Joachims offer wordt geweigerd
en de Verkondiging aan Joachim), die op het
tweede blad wordt voortgezet (Joachim
en Anna bij de gouden poort) met het begin
van Maria’s leven (Geboorte van Maria). Het
derde blad (afb. 2) toont de Tempelgang van
Maria en het Huwelijk van Maria en Jozef.
Het vierde blad is niet bewaard gebleven,
maar zal de Annunciatie en de Visitatie bevat
hebben. Op het vijfde en zesde blad (afb.
3) zijn in de ronde nissen de Geboorte van
Christus, de Aanbidding der Koningen, de
Presentatie in de tempel en de Vlucht naar
Egypte te zien.

Afb. 1) Blad 1 uit het Marialeven. Van linksboven naar rechtsonder: Joachims offer wordt geweigerd, de Verkondiging aan
Joachim, de Twaalfjarige Christus in de Tempel en de Bruiloft te Kana, 35 x 24,8 cm, Londen, British Museum © Trustees of
the British Museum.

men de voorstellingen horizontaal
in twee lagen kan lezen, als ware het
een geschilderd veelluik. Bijzonder aan
deze reuzenhoutsnede is dat de gehele
compositie van elk blad – dus de vier
scènes en het lijstwerk – uit één houtblok
is gesneden.
De serie is op twee plaatsen gesigneerd:
op het tweede blad uit de reeks (hier
niet afgebeeld) staan op de schacht van
de middelste pijler de hoofdletters I en A
met daartussenin het monogram van Jacob
Cornelisz. van Oostsanen, bestaande uit
een V en een ondersteboven geplaatste W,
verwijzend naar zijn naam en toponiem
I[acob Cornelisz.] W[ar] van A[msterdam]
(zie ook het artikel verderop in deze
Jacobsbode). Boven deze signatuur staat
de datering 1507. Op het laatste blad
uit de reeks staat het monogram van

de kunstenaar nogmaals, ditmaal gevat
in een wapenschild en geflankeerd door
de letters I en A maar ook, onder het
monogram, de letter C[ornelisz.]. Links
naast de signatuur op het tweede blad is
nog een wapenschild te zien, dat volgens
de bekende kunsthistoricus Godefridus
Johannes Hoogewerff het wapen van
de stad Rotterdam zou zijn.3) Behalve
dit wapen is echter ook het bekroonde
wapen van de stad Amsterdam tweemaal
afgebeeld in de serie, op het eerste
en op het afsluitende blad, waardoor
over de herkomst van de reeks geen
twijfel mogelijk is. De serie bevat geen
drukkersmerk, maar Christiane Möller
vermoedt in haar dissertatie uit 2005 dat
de reeks door de bekende Amsterdamse
drukker Doen Pietersz. (ca.1480 - ca.1536)
gedrukt werd. 4) Met Doen Pietersz.,
die gevestigd was in de Kerkstraat, een
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De voorstellingen in de onderste nissen
tonen van links naar rechts de Twaalfjarige
Christus in de Tempel en van de openbare
werken van Christus de Bruiloft te Kana
(afb. 1) en Christus bij Martha en Maria.
Christus neemt afscheid van Zijn moeder is
de inleidende voorstelling tot de passie,
die in de volgende scènes getoond wordt:
de Kruisdraging en Christus aan het kruis
tussen Maria en Johannes (afb. 2). Hoewel
het vierde blad verloren is gegaan, weten
we wel welke scènes zich hier in het
onderste regiment bevonden hebben en
hoe deze eruitzagen. Deze voorstellingen
zijn namelijk in 1513 opnieuw gebruikt
in een andere serie. Dit zijn de Bewening
en de Graflegging van Christus (afb. 4). De
laatste twee bladen richten zich weer
meer op Maria, met de Verschijning van
Christus aan Maria, de Hemelvaart van
Christus, de Uitstorting van de Heilige Geest
en de Dood van Maria (afb 3). De serie
wordt afgesloten met de Grafdraging en de
Hemelvaart van Maria.
De opdrachtgever
Het is niet bekend wie de opdracht
voor deze serie gegeven heeft. Möller
vermoedt dat de reeks, mede vanwege het
Rotterdamse stadswapen, gemaakt werd in
opdracht van de Rozenkransbroederschap
aldaar.5) Haar argument hiervoor is
dat alle figuren op de consoles, met
uitzondering van de kartuizermonnik
op het eerste blad, een roos in de hand
zouden hebben. Bovendien was voor de
Rozenkransbroederschap het aanbidden
van Maria het hoofddoel. Ook de
spreukbanden in het lijstwerk, waarop
Maria wordt aangeroepen met een

Afb. 2) Blad 3 uit het Marialeven.Van linksboven naar rechtsonder: de Tempelgang van Maria, het Huwelijk van Maria en Jozef, de Kruisdraging en Christus aan het kruis tussen Maria en Johannes,
38 x 28 cm, Londen, British Museum © Trustees of the British Museum.
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Afb. 3) Blad 6 uit het Marialeven.Van linksboven naar rechtsonder: de Presentatie in de tempel, de Vlucht naar Egypte, de Uitstorting van de Heilige Geest en de Dood van Maria, 38,5 x 27,3 cm,
Londen, British Museum © Trustees of the British Museum.
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Latijnse rijmtekst die steeds begint met
een ‘Ave Maria’, wijzen in deze richting.
Alhoewel over het functioneren en de
leden van de Rozenkransbroederschap
in Rotterdam in de vroege zestiende
eeuw niets bekend is, is het feit dat in
deze stad een dergelijke broederschap
gevestigd was voor Möller een aanwijzing
om de opdracht voor de serie hier te
plaatsen. Enige voorzichtigheid is hier wel
geboden, want nadere bestudering van
de consolefiguren maakt duidelijk dat zij
niet allemaal een roos in de hand hebben:
enkelen van hen houden een anjer (afb. 3)
of een viooltje (afb. 2) vast. Bovendien was
het rozenkransgebed in de vijftiende en
zestiende eeuw in het algemeen belangrijk,
ook voor de kartuizers: wellicht wijst
de kartuizermonnik op het eerste blad
(afb. 1) wel eerder in deze richting. Voor
het kartuizerklooster St.-Andries-terZaliger-Haven in Amsterdam maakte Jacob
Cornelisz. van Oostsanen enkele jaren
later, in 1512, het grote altaarstuk met de
Aanbidding der koningen (zie Jacobsbode
20).

hergebruikt in de serie met de Zeven
smarten van Maria die in 1513 werd
gepubliceerd. Een van deze hergebruikte
voorstellingen is de Graflegging (afb. 4)
die in de rechter arcadevoorstelling
op het vierde blad was afgebeeld. De
hergebruikte prenten werden voorzien van
nieuw lijstwerk met putti dat door Jacob
Cornelisz. ontworpen en mogelijk ook
gesneden was (afb. 5).
Onterechte negatieve vergelijkingen
De houtsneden van Jacob Cornelisz.
hebben in aandacht en daarmee ook in
waardering te lijden gehad onder het feit
dat ze vaak in negatieve zin vergeleken zijn

met de houtsneden van Albrecht Dürer
(1471-1528) en Lucas van Leyden
(1494-1533). Daarbij wordt Jacob
Cornelisz. steevast neergezet als navolger
van inferieure artistieke kwaliteit, met
traditioneel en provinciaals werk. Dit geldt
ook voor het Marialeven, dat vaak negatief
in verband is gebracht met Dürers serie
met hetzelfde thema uit 1504/05. Hoewel
Jacob Cornelisz. zich zonder meer heeft
laten inspireren door Dürers prenten,
zijn de gevallen waarin hij hem letterlijk
gekopieerd heeft op één hand te tellen.7)
Aangezien het overnemen van en ontlenen
aan (delen van) prenten van tijdgenoten
gebruikelijk was in die tijd, kan hier geen

Functie van de reeks
Wie de opdracht voor het Marialeven
ook gegeven heeft, het is evident welke
functie de bijna twee meter brede reeks
gehad moet hebben. Of dat nu was voor
de door Möller veronderstelde leden van
de Rotterdamse Rozenkransbroederschap
of voor iedere andere aanschouwer,
individueel of groepsgewijs: men kon de
afgebeelde voorstellingen uit het leven van
Christus en Maria bekijken en tegelijkertijd
Maria aanroepen via de gebeden op de
spreukbanden. Functie, compositie en
opzet van de reeks tonen sterke gelijkenis
met de vijftiende-eeuwse populaire Biblia
Pauperum. Men zou Jacobs reeks, net
als enkele van zijn latere series, kunnen
beschouwen als een gemoderniseerde
versie van deze ‘armenbijbel’ die
hoofdzakelijk afbeeldingen en relatief
weinig tekst bevatte.6) Jacob Cornelisz. gaf
met zijn Marialeven dus een nieuwe impuls
aan een bekend beeldtype.
Verzaagd en hergebruikt
De compositorische indeling en
iconografische opbouw van de reeks
van linksboven naar rechtsonder maakt
duidelijk dat de losse bladen van meet
af aan bedoeld waren om als serie aan
elkaar gevoegd te worden. Zoals gezegd
zijn de afzonderlijke composities met het
lijstwerk elk uit één houtblok gesneden.
Toch werden enkele afbeeldingen uit de
onderste boognissen zes jaar later uit
de houtblokken van 1507 gezaagd en

Afb. 4) Losgezaagde houtsnede met de Graflegging van Christus die oorspronkelijk behoorde tot blad 4 van het Marialeven, 20,4
x 12,4 cm, Rijksprentenkabinet Amsterdam, RP-1927-305.
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Afb. 5) Losgezaagde houtsnede met de Kruisdraging die oorspronkelijk behoorde tot blad 3 (afb. 2) van het Marialeven, in
1513 opnieuw gedrukt en voorzien van lijstwerk met putti, voor in de serie met de Zeven smarten van Maria, 30,5 x 23,5 cm,
Rijksprentenkabinet Amsterdam, RP-P-BI-6254.

kwalitatief oordeel op worden
gebaseerd. De negatieve vergelijkingen zijn
gemaakt door vroeg twintigste-eeuwse
kunsthistorici, die van het prentwerk van
Dürer geen genoeg konden krijgen. Kurt
Steinbart maakte het zelfs zo bont dat,
toen hij geen enkele prent als bron voor
de Verschijning van Christus aan Zijn moeder
op het vijfde blad van Jacob Cornelisz.’s
Marialeven kon vinden, hij de betreffende
prent toch als ‘volledig afhankelijk’ van het
prentwerk van Dürer beschouwde.8) Men
moet Steinbarts ophemeling van Dürer
zien in de context van de rassenideologie
van het Derde Rijk.
Karakteristieke tekenstijl
Het is de persoonlijke stijl die het
Marialeven, en vele andere prenten van
Jacob Cornelisz., zo’n karakteristieke
uitstraling geeft. Zijn composities zijn
snel getekend, ‘knoestig’ van lijn, ruw en
vaak ogenschijnlijk ongeorganiseerd.
Sommige prenten zijn zo dynamisch en
bijna chaotisch dat het lijkt of de

kunstenaar domweg niet kon stoppen
met arceren. Deze staccato-tekenstijl
heeft meerdere auteurs ertoe verleid
te denken dat Jacob Cornelisz. zijn
prenten niet alleen ontwierp maar ook
zelf sneed.9) Bewijs voor dit vermoeden
is nooit gevonden. De vraag is echter of
het wel zo relevant is om hiernaar op
zoek te gaan: in het verleden schreven
kunsthistorici foutjes in de prenten of
onverklaarbare stilistische karakteristieken
vaak toe aan incompetente houtsnijders.
Maar de hedendaagse visie is eerder
dat professionele houtsnijders in staat
waren om praktisch elke lijn te snijden.
Sterker nog, het was hun taak om zich
‘onzichtbaar’ te maken door de lijnen die
door de kunstenaar ontworpen waren zo
accuraat mogelijk te vertalen in hout.10)
Kortom, of Jacob deze prenten nu zelf
gesneden heeft of niet: het Marialeven laat
zien wat Jacob Cornelisz. als ontwerper
van prenten in 1507 al in huis had.
© Daantje Meuwissen
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1)
Zie over de kwestie of Jacob Cornelisz. schilder
of prentontwerper was: D. Meuwissen, ‘A painter in
black and white. The symbiotic relationship between
the paintings and woodcuts of Jacob Cornelisz. van
Oostsanen’, in: M. Faries (ed.), Making and marketing:
studies of the painting process in fifteenth- and sixteenthcentury Netherlandish workshops, Turnhout 2006, pp.
55-81.
2)
De hier gepubliceerde beschrijving van het Marialeven
is ontleend aan J.P. Filedt Kok, ‘Een biblia pauperum met
houtsneden van Jacob Cornelisz. en Lucas van Leyden
gereconstrueerd’, in: Bulletin van het Rijksmuseum, jrg.
36, nr. 2 (1988), pp. 83-116, speciaal pp. 89-90 en C.
Möller, Jacob Cornelisz. van Oostsanen und Doen Pietersz.
Studien zur Zusammenarbeit zwischen Holzschneider und
Drucker im Amsterdam des frühen 16. Jahrhunderts, serie
Niederlande-Studien, bd. 34, Münster 2005, pp. 70-80.
De bladen bevinden zich in de volgende collecties:
Blad 1: British Museum, Londen;
Blad 2: British Library, Oxford en een tweede versie in
de Koninklijke Bibliotheek, Brussel;
Blad 3: British Museum, Londen;
Blad 5: Grafische Sammlung, Kunstmuseum Düsseldorf;
Blad 6: British Museum, Londen;
Blad 7: Bibliothèque Nationale, Parijs.
3)
G.J. Hoogewerff, De Noord-Nederlandsche schilderkunst,
Den Haag 1936-1947 (5 dln.), deel 3, p. 84.
4)
Het drukkersmerk kan zich aan een van de randen
van het eerste of laatste blad bevonden hebben, maar
hiervan zijn de randen afgesneden. Het huidige laatste
blad heeft bovendien oorspronkelijk mogelijk een
andere raamstructuur gehad, waarop het merk zich
bevonden kan hebben. Zie: Möller 2005, p. 72.
5)
Möller 2005, pp. 96-102.
6)
Filedt Kok 1988, p. 90.
7)
Möller 2005, p. 88.
8)
K. Steinbart, Das Holzschnittwerk des Jacob Cornelisz.
von Amsterdam, Marburg an der Lahn 1937, p. 21.
9)
I. Veldman, ‘De boekillustratie als inspiratiebron voor
de Nederlandse prentkunst van de zestiende eeuw’,
in: Eer is het lof des deuchts: opstellen over renaissance
en classicisme aangeboden aan dr. Fokke Veenstra,
Amsterdam 1985, p. 161; E.W. Moes en C.P. Burger,
Amsterdamse boekdrukkers en uitgevers in de zestiende
eeuw, Amsterdam 1900 (reprint Utrecht 1988), p. 41.
10)
D. Landau en P. Parshall, The Renaissance Print. 14701550, New Haven/Londen 1994, pp. 172-174.

De signatuur van
Jacob: merkteken of
monogram?

In Jacobsbode 22 publiceerden wij een
recensie van het artikel dat Bas Dudok
van Heel in 2011 in De Nederlandsche
Leeuw had gepubliceerd. Van Heel beschrijft
hoe het monogram van Jacob Cornelisz.
(afb. 6), de V en de ondersteboven
geplaatste W, geflankeerd door de
letters I en A verwijzend naar ‘Iacob’
en ‘Amsterdam’, vanaf 1507 gebruikt
werd. Jacobs familieleden gebruikten
ditzelfde monogram en voorzagen het
al dan niet van hun eigen intialen. Ger

Afb. 6: Het monogram van Jacob Cornelisz op diens schilderij Salome met het hoofd van Johannes de Doper uit 1524

Muijs uit Oostzaan vroeg ons waarom
Jacob Cornelisz. de W van zijn patroniem
(War) omgekeerd zou weergeven.
Zou het hier niet kunnen gaan om een
zogenaamd huismerk, in plaats van een
kunstenaarsmonogram dat opgebouwd
is uit initialen of andere letters van een
(persoons)naam of locatie? In deze
bijdrage beargumenteren wij waarom
Jacobs signatuur volgens ons toch een
monogram is in plaats van een merkteken.
Merktekens
In de late middeleeuwen werden
merktekens of huismerken aangebracht
als controlemerken op objecten of
bouwwerken, zodat zichtbaar was
wie verantwoordelijk was voor de
vervaardiging.1) We treffen dit soort tekens
bijvoorbeeld aan in bouwconstructies
van huizen of in het spant van een schip.
Vaak zijn ze eenvoudig van vorm en
hoekig gelijnd omdat ze aangebracht
werden met een mes in hout (afb. 7).
Het waren meestal ambachtslieden, zoals
schrijnwerkers of andere timmerlieden, die

merktekens aanbrachten.
Behalve als controlemerk kon dit
type merken ook worden gebruikt als
kwaliteitsteken en om de plaats van
herkomst van een object te kunnen
achterhalen. De gedachtegang van Muijs,
dat Jacobs omgekeerde W zo’n merkteken
is, is dan ook niet onlogisch. Toch menen
wij de herkomst van het monogram van
Jacob Cornelisz. eerder te moeten zoeken
in de traditie van de prentkunst. Jacob
was immers niet alleen schilder, maar
ook, of misschien wel vooral, ontwerper
van houtsneden. In zijn leven ontwierp hij
meer dan 200 houtsneden. Deze prenten
zijn vrijwel allemaal voorzien van het
inmiddels bekende teken.

de meest bekende van deze peintresgraveurs is Jacobs Duitse tijdgenoot
Albrecht Dürer (1471-1528). De
combinatie van een groeiend zelfbewustzijn
en de snelle verspreiding van de
reproduceerbare prenten zorgde ervoor
dat meesters hun prenten steeds vaker
gingen signeren. De vroegste signaturen
van prentontwerpers bestaan vooral
uit tekens die gevormd werden door
de initialen van de persoonsnamen, die
daarom ook kunstenaarsmonogrammen
worden genoemd. De initialen konden
gecombineerd worden met een teken, dat
in sommige gevallen een huismerk-achtig
teken was, maar dat ook kon bestaan
uit een speciale vorm of object. Dürer
signeerde alleen met zijn initialen (een
grote A, waarin zich de D bevond) en
Lucas Cranach de Oudere (1472-1553)
bijvoorbeeld signeerde in eerste instantie
met zijn al dan niet door elkaar geplaatste
initialen LC. Later combineerde hij zijn
initialen met een gevleugelde slang (afb. 8),
een teken dat hem als wapenschild in 1508
geschonken was door keurvorst Frederik
III van Saksen (1463-1525).

Kunstenaarsmonogrammen
Prentmakers begonnen met het signeren
van hun (koper) gravures en houtsneden
vanaf het midden van de 15e eeuw. In deze
periode zien we diverse meesters die
door kunsthistorici worden aangeduid als
‘peintre-graveur’: kunstenaars die zowel
schilder als prentmaker waren.2) Een van
Afb. 8: Monogram Lucas Cranach de Oudere: de gevleugelde
slang met de initialen L C

Initialen ondersteboven?
Zoals gezegd vroeg Ger Muijs zich af
waarom Jacob die W in zijn monogram
ondersteboven plaatste, en zag hij daarin
een aanwijzing dat het veeleer zou
gaan om een merkteken. Wij hebben
de zesdelige serie Die Monogrammisten
van G.K. Nagler uit 1858-1879 erop
nageslagen. Hierin heeft Nagler alle
mogelijke monogrammen en (merk)
tekens van kunstenaars, zowel bekende
als onbekende personen, verzameld
en afgebeeld. Inderdaad blijkt het niet
gebruikelijk dat kunstenaars één van
hun initialen ondersteboven plaatsen:
wij hebben geen enkele ondersteboven
geplaatste letter kunnen ontdekken,
althans niet bij de 15e- en 16e-eeuwse
kunstenaars.

Afb. 7: Voorbeeld van diverse willekeurige zestiende-en zeventiende eeuwse merktekens
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Verwijzing naar familienaam
Hoewel een omgekeerde initiaal
dus ongebruikelijk is, zijn er andere
aanwijzingen dat Jacobs signatuur wel
degelijk verwijst naar zijn familienaam.
Behalve hijzelf gebruikte ook zijn zoon
Dirk Jacobz. de omgekeerde W en de V,
maar dan geflankeerd door diens initialen
DI, en Cornelis Buys I, vermoedelijk de
andere zoon van Jacob Cornelisz., vulde
het teken aan met zijn initialen CB. Het
feit dat vader en zijn twee zoons dit teken
gebruikten geeft op zijn minst aan dat
het om een monogram of logo gaat dat
hoorde bij het bedrijf in de Kalverstraat.
Belangrijker is echter dat Jacobs
monogram niet opgebouwd is uit
schijnbaar willekeurige kerven of strepen,
maar dat het gaat om daadwerkelijke
letters met schreven (oftewel
dwarsstreepjes aan de uiteinden van de
letter). Zelfs in de vroege houtsneden,
waarbij de signatuur in een klein
tekstbordje is geplaatst en het monogram
piepklein is, is gepoogd om schreefletters
weer te geven (afb. 9). Het duidelijkst zijn de
schreven echter zichtbaar in de schilderijen,
waar de poten van de ondersteboven
geplaatste W breed uitlopen en een kleine
schreef bevatten (afb. 6).

Afb. 9: Monogram van Jacob Cornelisz uit op vroege
houtsnede uit 1512 (Ronde Passie)

Conclusie
De vraag van Ger Muijs is hoogst
interessant want het blijkt zeer
ongebruikelijk, en voor ons niet goed
verklaarbaar, dat Jacob een omgekeerde
letter in zijn monogram gebruikte. Toch
kan het naar onze mening niet anders dan
dat het hier wel degelijk om een letter
gaat, en niet zomaar om streepjes zoals
bij merktekens. Het duidelijkste bewijs
daarvoor is de aanwezigheid van schreven
aan de W. En als archiefmateriaal dan ook
nog uitwijst dat Jacobs familienaam War
was (zoals Van Heel laat zien), ligt het wel
zeer voor de hand dat de W daarnaar
verwijst en dat we dus te maken hebben

met een kunstenaarsmonogram in plaats
van een merkteken.
© Daantje Meuwissen en
Andrea van Leerdam
1)
Over het gebruik van merktekens, zie: C. van
Vlierden en M. Smeyers, Merken opmerken. Merken meestertekens op kunstwerken in de Zuidelijke
Nederlanden en het Prinsbisdom Luik. Typologie en
methode, Leuven 1990.
2)
P. Parshall en D. Landau, The Renaissance print,
1470-1550, New Haven 1994, p. 4.

Wist u dat ...
... er sinds 8 oktober een schilderij van
Jacob te zien is in het vernieuwde Stedelijk
Museum Alkmaar? Het Rijksmuseum heeft
een portret van Jan Gerritsz. van Egmond
(gest. 1523) in langdurige bruikleen
gegeven aan het museum in Alkmaar. Van
Egmond was burgemeester van Alkmaar.
Er zijn maar liefst vier portretten van
hem bekend die zijn geschilderd in het
atelier van Jacob Cornelisz. van Oostsanen.
Behalve het exemplaar uit het bezit van
het Rijksmuseum zijn er exemplaren in
het Louvre, de Hermitage en een Berlijnse
privécollectie.
... onze Stichting is opgenomen in het
boek Kijk Zaans, dat op 14 oktober
is verschenen? Het boek beschrijft
bijzondere Zaanse kwaliteitszaken zoals
natuur, muziek, winkels, architectuur en
organisaties, die zijn getipt door 100
markante personen uit de Zaanstreek.
Onze Stichting is getipt door Leonie
Groen van Dagblad Zaanstreek en
Jacqueline de Nijs van radioprogramma
Kunstgrepen. Ook op de website van Kijk
Zaans staan we vermeld (http://kijkzaans.
nl/jacob-cornelisz-van-oostsanen).
... er maar liefst vijf werken van Jacob
zijn afgebeeld in het nieuwe tweedelige
standaardwerk Geschiedenis van de
Zaanstreek? Aan het lijvige, rijk
geïllustreerde boek (uitgegeven bij
Wbooks) hebben 24 gerenommeerde
historici van binnen en buiten de
Zaanstreek meegewerkt. Onder meer
Jacobs portret uit 1533 is afgebeeld in
het hoofdstuk over het bestuur in de
middeleeuwen (pag. 102-105).

... de tentoonstelling ‘De weg naar Van
Eyck’ nog tot 10 februari 2013 te zien
is in museum Boijmans Van Beuningen
in Rotterdam? Er zijn ruim tachtig
schilderijen, beelden, edelsmeedwerken,
miniaturen en tekeningen te zien uit de
Nederlandse, Franse en Duitse kunst
rond 1400. Zij geven een sprekend beeld
van de opkomst en bloei van de vroege
Nederlandse (schilder)kunst ten tijde
van Jan van Eyck, een traditie die zo’n
100 jaar later nog doorwerkte in de
meesterwerken van Jacob Cornelisz.
... het nieuwe Rijksmuseum in Amsterdam,
na een verbouwing van 10 jaar, zijn deuren
opent op 13 april 2013? Koningin Beatrix
zal de officiële opening verrichten. In de
nieuwe opstelling krijgen de werken van
Jacob een mooie plek, dus gaat u vooral
een kijkje nemen! Het Rijksmuseum is
straks als eerste nationale museum ter
wereld 365 dagen per jaar geopend. In
80 zalen vertellen 8.000 voorwerpen
van kunst en geschiedenis het verhaal
van 800 jaar Nederlandse cultuur van de
Middeleeuwen tot nu.
... onze Stichting de gemeente aanspoort
om het monument voor Jacob op het
Kerkplein in Oostzaan schoon te maken?
Het kunstwerk wordt nu ontsierd door
hardnekkige algengroei. Daardoor werkt
ook de verlichting niet goed meer. De
gemeente Oostzaan is verantwoordelijk
voor het onderhoud.

Opmaak en print:
Vanwijk - Skoon 6 - Oostzaan

Papier:
Antalis - Almere
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