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De spanning - en ook de drukte - neemt 
gestaag toe: over minder dan een jaar 
is het zover en opent de langverwachte 
overzichtstentoonstelling in Alkmaar en 
Amsterdam, de eerste in de geschiedenis 
die geheel is gewijd aan Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen. Ons bestuurslid 
Daantje Meuwissen, conservator van de 
tentoonstelling, is bijna fulltime bezig met 
de voorbereidingen. Onze Stichting is daar 
volop bij betrokken. In deze Jacobsbode 
leest u over de publicatie die wij verzorgen 
van het schetsboekje uit Jacobs werkplaats. 
Al lang hadden wij de ambitie om dit 
uitzonderlijke boekje, het oudste in zijn 
soort uit de Noordelijke Nederlanden, 
voor een groot publiek beschikbaar te 
maken. Dankzij een genereuze subsidie 
van Rabobank Zaanstreek hebben wij nu 
aanzienlijk meer mogelijkheden gekregen 
om er écht iets moois van te maken. Het 
resultaat moet uiterlijk begin maart 2014 in 
de (museum)winkels liggen!
Naast alle praktische drukte in de aanloop 
naar de tentoonstelling, gaat ook het 
onderzoek naar Jacobs werk gewoon door. 
Historica Helen Wüstefeld presenteert 
in deze Jacobsbode een spraakmakende 
nieuwe, en uiterst plausibele, interpretatie 
van Jacobs meest raadselachtige schilderij: 
Saul bij de Heks van Endor uit 1526. Helen 
heeft niet alleen een verklaring gevonden 
voor de vele mysterieuze en magische 
details in dit heksentafereel, maar ook voor 
de vraag waarom de schilder dit werk zo 
precies heeft gedateerd op 29 november 
1526. Nieuwsgierig naar de oplossing van 
het raadsel? Lees snel verder!

Onze Stichting heeft een bedrag van 
€ 5.000 toegekend gekregen van Rabobank 
Zaanstreek voor de publicatie van het 
schetsboek uit Jacobs atelier. De uitgave 
moet gereed zijn in 2014, wanneer de 
overzichtstentoonstelling over Jacob 
Cornelisz. in Alkmaar en Amsterdam 
opent. Het originele schetsboekje zal 
op de tentoonstelling te zien zijn in het 
Amsterdam Museum. In onze publicatie 
komen kleurenafbeeldingen op ware 
grootte (ca. 10 x 15 cm) van alle bladen 
uit het schetsboek, voorzien van een 
toelichting per blad en een algemene 
inleiding over het belang en de functie 
ervan. 

In 2009 ontvingen wij al een subsidie van 
€ 7.500 van het Atelierpraktijken Fonds 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat 
geld is besteed aan een grondig onderzoek, 
uitgevoerd door kunsthistorica Ilona van 
Tuinen, naar de inhoud en de vorm van 
het schetsboekje. Dankzij de bijdrage van 
de Rabobank kunnen de resultaten van dit 
onderzoek worden gepresenteerd in een 
aantrekkelijke publieksuitgave. We hebben 
de ambitie om er ook een web-editie van 
te maken.

Schetsboekjes uit de late middeleeuwen 
zijn uitermate zeldzaam. Als ze al bewaard 
zijn, zijn ze vaak uit elkaar gehaald om de 
tekeningen apart te kunnen verkopen. 
Des te bijzonderder is het, dat er een 
schetsboek uit het atelier van Jacob 

Cornelisz. van Oostsanen bewaard gebleven 
is dat nog nagenoeg intact is. Het boekje, 
dat 51 dubbelzijdig betekende bladen bevat, 
is het vroegst bekende schetsboek uit de 
Noordelijke Nederlanden. Tegenwoordig 
bevindt het zich in het Kupferstichkabinett 
in Berlijn. De onderwerpen van de 
tekeningen lopen zeer uiteen. Het 
boekje bevat onder meer portretten, 
dieren, stadsgezichten, architectonische 
constructies, perspectiefstudies en 
compositiestudies. Veel tekeningen zijn 
direct te relateren aan schilderijen of 
prenten van Jacob Cornelisz. of zijn 
werkplaats, zo heeft het onderzoek 
van Ilona duidelijk gemaakt. Ook is zij 
erin geslaagd om de oorspronkelijke 
volgorde van de bladen grotendeels te 
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Uw bijdrage voor 2013
Wij verzoeken u uw bijdrage voor het lidmaatschap van de Stichting over 2013 te betalen. Ondanks de economisch 

moeilijke tijden hebben wij het minimumbedrag ook dit jaar weer hetzelfde kunnen houden als in de voorgaande jaren. 
Maak alstublieft minimaal � 7,50  (meer mag natuurlijk ook!) over op bankrekeningnummer 3505.66.879, onder 

vermelding van ‘lidmaatschap 2013’ én uw lidnummer (staat op de enveloppe) en/of postcode. 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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reconstrueren. Er zijn bijvoorbeeld 
tekeningen die blijken door te lopen over 
twee bladen, die dus oorspronkelijk naast 
elkaar hebben gezeten. Ook zijn er vlekken 
die doorgedrukt zijn op meerdere bladen, 
die verspreid zijn over het huidige boekje 
maar die zich oorspronkelijk direct achter 
elkaar moeten hebben bevonden.

Het schetsboek zal in 2014 de rode draad 
vormen door de gehele tentoonstelling: 
met behulp van digitale technieken kunnen 
bezoekers aan de hand van de tekeningen 
op unieke wijze herbeleven hoe het 
eraan toe ging in een laatmiddeleeuws 
schildersatelier. Met onze uitgave willen 
wij ervoor zorgen dat ze deze ervaring 
ook nog in een tastbare vorm mee naar 
huis kunnen nemen. Rabobank Zaanstreek 
heeft al vaker haar betrokkenheid getoond 
bij Jacob Cornelisz. en zijn belang voor 
de culturele geschiedenis van de regio: de 
bank heeft  ook een 
genereuze bijdrage 
geleverd aan het 
monument voor Jacob 
op het Kerkplein in 
Oostzaan, dat in 2010  
is onthuld.

Inleiding: een bijbelse geschiedenis  
in de Kalverstraat
Dit kleurrijke paneel (afb. 1) van Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen verbeeldt de 
geschiedenis uit het bijbelboek I Koningen, 
zo verduidelijkt het korte rijm op de banier 
linksboven:

leest Regum j [waar staet?] ghescreven / [hoe 
zich?] Saul tot tovery heeft geghev[en] / Samuel 
te verwrecken quam hi te sneven /... 

(lees I Koningen [waar staat] beschreven / hoe 
Saul zich aan tovenarij heeft overgegeven / Door 
Samuel te wekken uit de dood, stierf hij zelf) 

Het bijbelverhaal vertelt hoe koning Saul 
ten onder ging door zich met tovenarij in 
te laten. Bevreesd voor de afloop van de 
oorlog die hij voert tegen de Filistijnen, 
vraagt Saul aan een vrouw in Endor die 
de geesten van doden kan bezweren, om 

de profeet Samuel, zijn oude raadgever, 
tot leven te wekken. Samuel voorspelt 
vervolgens Sauls ondergang en dood omdat 
God zich van hem heeft afgekeerd vanwege 
zijn zondigheid. De voorspelling komt uit 
(I Koningen, I Samuel 28: 3-20 en I Samuel 
31: 3-6).

Dat Jacob Cornelisz. dit werk gesigneerd 
en precies op 29 november 1526 gedateerd 
heeft, is heel opmerkelijk. Hij schilderde niet 
alleen het bijbelverhaal, maar maakte het tot 
een groot heksentafereel met zoveel scènes 
dat het paneel zich als een toneelstuk laat 
lezen.1 De hoofdrol wordt gespeeld door 
de oude tovenares die door middel van 
spreuken uit een toverboek Samuel uit zijn 
graf oproept. Terwijl de bijbelse geschiedenis 
zich op de achtergrond afspeelt, staat de 
tovenares centraal, omringd door heksen, 
saters en monsters. Het schilderij toont 
ons dat de schilder bijzonder goed op de 
hoogte was van theorieën over magie. 
Mogelijk verkreeg hij hier informatie over 
via zijn buurman, de veelzijdige koopman 
en intellectueel Pompeius Occo (1483-
1537). Diens huis in de Kalverstraat (het 
huidige nummer 13), schuin tegenover dat 
van de schilder (nr. 60-62), was zo vol met 
bijzondere boeken en kunst dat het wel  
‘t Paradijs genoemd werd.
 
Wat kan de betekenis zijn van dit paneel 
met aanstootgevende details, dat de 
katholieke schilder zonder vrees signeerde 
en op 29 november 1526 dateerde?

Machtige vrouwen, betoverde mannen
In het midden leest de oude vrouw - de 
pytonissa Saulis, tovenares van Saul, zoals op 
haar hoofdkapje staat - spreuken uit een 
toverboek dat een kleine sater voor haar 
openhoudt. Zij is als halfnaakte, krachtige 
vrouw afgebeeld, een oud manwijf met 
slappe borsten, zittend op een troon van 
uilen midden in een magische cirkel. In 
haar opgeheven rechterhand houdt zij 
een brandende kaars omhoog alsof het 
een toverstaf is. Links vooraan, naast een 
vuurpot met gloeiende kolen, staat een 
monster met een vogel op zijn rug. Hij heeft 
een dolk aan zijn been en een spiegel in 
zijn klauwen, wat hem menselijke trekken 
verleent. Met de spiegel maakt hij de 
kleine dierfiguurtjes zichtbaar die uit de 
rook opstijgen en steeds groter worden 
(afb. 2). Toverboek en spiegel verwijzen 
mogelijk naar twee zeldzame magische 
teksten, Clavicula Salomonis en Speculum 
Salomonis (Sleutels en Spiegel van Salomon) 
die de schilder misschien via Occo kende. 
De creaturen die opstijgen, lijken op de 
monsters die in de donkere hemel rechts 
komen aanstormen. Zij huizen ook in de 
ruïne, boven de poort en op de stenen. Een 
ervan, met blote benen en billen, draagt een 
kardinaalshoed: een geestelijke die al half 
tot monster getransformeerd is en, ondanks 
dat hij probeert weg te rennen, zijn lot niet 
meer kan ontlopen. Deze schepsels in het 
huis van de oude vrouw verwijzen naar 
betoverde mannen die aan haar wil zijn 
overgeleverd. Want tovenaressen (denk aan 
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Afb. 2) Detail uit Saul bij de heks van Endor (afb. 1): een monsterlijk wezen houdt een spiegel omhoog. Uit de rook van het vuur 
stijgen fantasiediertjes op die steeds groter worden.

De bijbel, hekserij 
en een Amsterdams 
schilderij, of: hoe een 
koning ten onder kan 
gaan
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Circe en de mannen van Odysseus) werden 
verondersteld mensen zodanig te betoveren 
dat ze niet meer zichzelf zijn.

Op de voorgrond zitten drie jonge 
vrouwen rond een vuur waarop eten wordt 
bereid. De worstjes op het vuur zijn een 
fallussymbool, opnieuw een verwijzing 
naar de macht van heksen of tovenaressen 
over mannen. De vrouwen zijn verleidelijk 
gekleed in weinig verhullende jurken. 
De kleuren van hun dunne gewaden zijn 
symbolisch bedoeld: bloedrood, jong groen 
en hemels blauw. Dat de vrouwen geen 
goede bedoelingen hebben, is duidelijk. Het 
omgevallen rode kruis bij de vrouw links 
wijst naar haar geslacht en contrasteert 
in kleur met haar hemelsblauwe gewaad, 
als teken dat zij zich niets van de hemel 
aantrekt. Op de beker die de in rood 
geklede vrouw omhoog houdt staat mal 
(kwaad). Een sater, half man half dier, staat 
op het punt de beker aan te pakken. De 
bezemsteel tussen de benen van de jonge, 
onschuldig ogende vrouw identificeert haar 
des te duidelijker als heks.

Boven haar zweeft een naakte jonge vrouw 
op een paardenschedel die wordt getrokken 
door twee donkere hanen of hoenen. Zij 
houdt een schotel omhoog met daarop een 

brood (afb. 3). Mogelijk refereert de schilder 
hier – spottend of cynisch, voor sommigen 
zelfs blasfemisch? – aan eigentijdse, ketterse 
discussies over het sacrament van de 
eucharistie.2

Ketterse discussies over brood en wijn
Juist in 1526 was omtrent het sacrament 
van de mis in Amsterdam veel beroering 
losgebarsten naar aanleiding van de 
ideeën van Maarten Luther, Cornelis 
Hoen en andere ‘ketters’. Zij ontkenden 
dat het brood en de wijn tijdens de mis 
daadwerkelijk in het vlees en bloed van 
Christus veranderden, de zogenoemde 
transsubstantiatie. De eerste boeken 
hierover werden op 23 maart 1524 per 
keizerlijk decreet verboden. Desondanks 
werd Luthers heftige traktaat Vom Greuel 
der Stilmesse in december 1526 toch in een 
Nederlandse vertaling in een Amsterdamse 
boekhandel aangetroffen.

Enkele jaren eerder, in 1521, had Luther 
in zijn preek Vom Missbrauch der Messe in 
verband met de transsubstantiatie ook 
gesproken over Saul en de vrouw van 
Endor. Hij stelde de vraag ob es Samuel in 
der warheyt gewest sey die door de vrouw 
was opgeroepen, of dat in het bijbelverhaal 
een geest, een illusie bedoeld werd. Saul, zei 

Luther, had niet in de gaten dat het niet 
de geest van Samuel was die hem zijn lot 
voorspelde, maar ein Gespenst des Teuffels: 
de vrouwelijke raadgever als instrument van 
de duivel. Luther benadrukt dat de koning 
en de vrouw openlijk tegen het gebod van 
God handelden.

Ook de ideeën van de Hollandse jurist 
Cornelis Hoen († ca. 1523) circuleerden in 
deze tijd in Amsterdam. 3 Hij bekritiseerde 
de mis en ontkende dat Christus ‘op een 
plaats’ aanwezig was, dus ook niet in brood. 
De hanen of hoenen op het schilderij van 
Jacob Cornelisz. zouden kunnen verwijzen 
naar Cornelis Hoen en zijn volgelingen. 

Dat Jacob Cornelisz. op de hoogte 
moet zijn geweest van dergelijke 
discussies, blijkt uit het feit dat hij voor 
de orthodox katholieke Alardus van 
Amsterdam houtsneden maakte voor 
diens boekje Ritus edendi, dat handelt 
over de transsubstantiatie (uitgegeven 
door Doen Pietersz in Amsterdam, 1523). 
Hierover preekte Alardus ook in de kapel 
van de Heilige Stede schuin tegenover het 
woonhuis van de schilder.

Een heks als koninklijk adviseur
Wat de Amsterdamse gemoederen in 
deze tijd zeker ook bezighield, waren de 
avonturen van koning Christiaan II van 
Denemarken. In 1523 was hij ten gevolge 
van zijn gehate politiek uit Denemarken 
verdreven en naar de Nederlanden 
uitgeweken. Juist in 1525-1526 ondernam 
hij diverse acties vanuit Amsterdam in een 
poging zijn troon te heroveren.4

Tien jaar eerder, in 1513, was Christiaan 
II verliefd geworden op het Hollandse 
meisje Duveke. Zijn relatie met haar zette 
hij voort tijdens zijn huwelijk met Isabella 
van Habsburg, met wie hij in 1515 was 
getrouwd. Nadat Duveke in 1517 onder 
verdachte omstandigheden was gestorven, 
bleef haar moeder Sigbrit Willemsdr. aan 
het hof. Daar kreeg zij een steeds machtiger 
positie en groeide ze uit tot Christiaans 
meest invloedrijke adviseur. De Hollandse 
Mor (moeder) Sigbrit was een competente, 
goed van de tongriem gesneden 
handelsvrouw, die vele Hollanders naar 
Denemarken haalde en sterk bevoordeelde. 
De Hollandse vernieuwingen die zij 
doorvoerde in de Deense maatschappij 
ontmoetten scherp verzet. Kwade tongen 
beweerden dat Mor Sigbrit, op basis van 
de seksuele diensten van haar dochter die 
Christiaan ‘betoverd’ had, zoveel invloed op 
de koning en zijn politiek had gekregen dat 
zij ‘wel een heks moest zijn’.
In 1521 was Christiaan II in de Kalverstraat 

Afb. 3) Detail uit Saul bij de heks van Endor (afb. 1): een vrouw gezeten op een schedel, voortgetrokken door twee hanen of hoenen, 
houdt een schotel met daarop een brood omhoog. Vlak daaronder bevindt zich de drinkbeker met daarop het woord ‘mal’. Brood en 
wijn en de hoenen zouden kunnen verwijzen naar de ketterse opvattingen van o.a. Cornelis Hoen over de eucharistie.
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een graag geziene gast geweest in het huis 
van Pompeius Occo, die zijn financiële zaken 
in de Nederlanden behartigde. Hij werd er 
luisterrijk ontvangen. In het atelier van Jacob 
Cornelisz. werden portretten van hem en 
zijn jonge echtgenote gemaakt (afb. 4 en 5), 
en Occo organiseerde een groot feest voor 
hem op het Rokin.

In de daaropvolgende jaren, toen de koning 
zijn troon was kwijtgeraakt en met zijn gezin 
en zijn raadsvrouwe in de Nederlanden 
verbleef, veranderde de welwillende houding 
van Occo en de Amsterdamse magistraat 
tegenover Christiaan naarmate zijn financiële 
situatie slechter werd en de overlast toenam 
die Christiaan veroorzaakte met zijn acties 
om zijn troon te heroveren. Bovendien 
steunden de landvoogdes en de keizer hem 
steeds minder. Landvoogdes Margaretha 
van Oostenrijk en aartshertog Ferdinand, 
respectievelijk tante en broer van zijn vrouw 
Isabella, sommeerden Christiaan zijn banden 
met Sigbrit te verbreken. In brieven uit 
1524-1525 wordt zij een scelestiam mulierem 
en pestilentem feminam (misdadige vrouw, 
smerig wijf) genoemd, die per filiae flagitia 
insignem factam, invloed had gewonnen door 
haar dochters overspel. Hij had geest en ziel 
door haar laten obsederen, zich machteloos 
betoond en‘die misdadige vrouw boven 

anderen gesteld door van haar als een orakel 
raadgevingen te vragen…’.

De koning, zijn raadsvrouwe en zijn strijd 
om de Deense troon zullen ongetwijfeld 
regelmatig onderwerp van gesprek zijn 
geweest, niet alleen aan tafel bij Jacob 
Cornelisz. en Pompeius Occo in de 
Kalverstraat, maar ook elders in de stad.

29 november 1526
Er speelde zich dus nogal wat af in 1526 in 
de nabije omgeving van de schilder toen 
hij zijn heksentafereel schilderde. Maar 
waarom is het zo precies op 29 november 
gedateerd? Deze datum was de vooravond 
van de advent, de vigilie van St. Andreas, een 
belangrijke beschermheilige in Amsterdam.5 
Op 29 november werd ook het einde van 
het rekenjaar gevierd, wanneer de oogst 
was binnengehaald en de sommen waren 
opgeteld. Op die dag dateerde ook Pompeius 
Occo de verantwoording van de jaarrekening 
die hij voor Christiaan voerde. Het afsluiten 
van deze periode werd traditiegetrouw 
gevierd met een avond vol carnavaleske 
taferelen waarbij tableaux vivants en 
toneelspel niet ontbraken. Op deze 
carnavalsnacht in de herfst kon vermoedelijk 
ook een heksenverhaal vrijmoedig worden 
opgevoerd, bezongen of getoond, in een 

Amsterdamse rederijkerskamer of in een 
schildersatelier.6 Een heksenverhaal als 
parodie waarin de gevestigde machtsorde 
is omgekeerd door een sterke vrouw die 
een zwakke koning in haar macht hield. Het 
korte Nederlandse rijm op het banier doet 
sterk denken aan een vermanende spreuk, 
maar men kan er ook een aankondiging in 
horen zoals van een voorspreker van een 
moraliserend verhaal of toneelspel, kort 
maar krachtig verwijzend naar de bijbel (dus 
een legitieme bron!), die verhaalt hoe een 
koning ten onder ging omdat hij zich aan 
toverij overgaf.7

De omgekeerde wereld als parodie
De opdrachtgever of de bestemming van 
het paneel is onbekend. De uitzonderlijke 
iconografie vond geen navolging in 
andere werken.8 Was het schilderij zo 
aanstootgevend dat het niet meer in de 
openbaarheid kwam? 
Jacobs enigmatische werk, ontstaan in het 
eerste kwart van de zestiende eeuw toen 
de Reformatie geleidelijk zijn intrede deed 
in het katholieke Amsterdam, geeft iets 
van zijn raadselen prijs wanneer we het 
beschouwen als een reflectie van de tijd en 
omgeving waarin het is gemaakt. Het lijkt 
een erudiete assemblage van verschillende 
scènes, een soort rebus die een omgekeerde 

Afb. 4 en 5) Portretten van Christiaan II van Denemarken (1481-1559) en zijn vrouw Isabella van Habsburg (1501-1526). Tekeningen in het schetsboek uit het atelier van Jacob Cornelisz. van 
Oostsanen, ca. 1523-1526, ca. 14,4 x 10,2 cm. Berlijn, Kupferstichkabinett.
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wereld verbeeldt en bedoeld is als een 
parodie rond een koning, zijn raadsvrouw-
heks en actuele religieuze discussies in de 
jaren 1520 in Amsterdam.9 De datum van 29 
november was uitermate toepasselijk voor 
een dergelijke parodie, die bedoeld was als 
ernstige vermaning. 

© Helen Wüstefeld

Helen Wüstefeld werkt momenteel als senior 
onderzoeker middeleeuwse handschriften in 
Bazel. Daarvoor is zij werkzaam geweest aan de 
Universiteit Groningen, in Museum Meermanno-
Westreenianum, Kasteel Museum Sypesteyn 
en de Bibliotheca Philosophica Hermetica. 
Twintig jaar lang was ze conservator, waarvan 
zes jaar hoofdconservator, van het Utrechtse 
Museum Catharijneconvent. Ze publiceerde 
meerdere catalogi en boeken, met name over 
middeleeuwse handschriften.

Noten
1 Over het paneel bekend als Saul bij de heks van Endor, zie 
Wüstefeld 2011.

2 Caroll 1987, 54-55 en Van Leerdam 2009 beschouwen 
het schilderij als een waarschuwende reactie tegen het 
opkomende protestantisme. 

3 Over de sacramentariërs en Cornelis Hoen, zie Trapman 
1983.

4 Christiaans acties veroorzaakten veel leed: zijn slecht 
betaalde troepen plunderden het Hollandse platteland, en 
honderden Hollandse jongens op de schepen van Claes 
Kniphof, piratenkapitein in zijn dienst, werden bij Hamburg 
geëxecuteerd (1525). De onrust daarover duurde voort tot 
het najaar van 1526. Uiteindelijk lukte het Christiaan pas 
in 1530 terug te keren naar Scandinavië, waar hij, in de val 
gelokt, tot zijn dood in 1557 gevangen heeft gezeten.

5 Hoogewerff 1939, 135 (p. 132 Andriesnacht); Carroll 1987, 
90-104, no. 3.

6 Een Nederlands toneelstuk uit deze tijd is niet bekend; er 
is wel een stuk van de Zuid-Duitse humanist en dichter Hans 
Sachs uit 1557, zie Behringer 1987, 82-83.

7 Zie voor zangen en gedichten voorgedragen in de besloten 
kring van de Amsterdamse rederijkerskamers: Hummelen 
1958, 81. Sinnekens bijvoorbeeld (personificaties in het 

rederijkersdrama), spreken in een zelfde soort eenvoudig 
rijmschema als de tekst op het schilderij.

8 Het bleef in (onbekende) particuliere handen tot het 
in 1879 in Valenciennes geveild werd en in bezit van het 
Rijksmuseum kwam. Uit het veelzijdige atelier van Jacob 
Cornelisz. zijn ook geen prenten over dit thema bekend. Een 
grote spotprent – vergelijkbaar met de 8-bladige prent van 
St. Reynuyt (zie Vogelaar et al. 2011, 62-63 en cat. nr. 114) – 
zou verloren kunnen zijn gegaan.

9 Vergelijk Vervoort 2011, 139.
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Op 19 juni 2013 is dr. Esther van Duijn 
aan de Universiteit van Amsterdam 
gepromoveerd op het proefschrift  All that 
glitters is not gold: The depiction of gold-brocaded 
velvets in fifteenth- and early sixteenth-century 
Netherlandish paintings. Over dit onderwerp, 
de manier waarop vijftiende- en zestiende-
eeuwse Nederlandse schilders kostbare 
goudbrokaten stoffen schilderden, gaf zij in 
november 2011 een lezing voor de leden van 
onze Stichting.
De promotie was een extra bijzondere 
plechtigheid omdat het een dubbelpromotie 
betrof. Behalve Esther promoveerde 
namelijk ook haar projectgenoot Abbie 
Vandivere. Allebei hebben zij in de afgelopen 
vijf jaar gewerkt aan deelprojecten van 
het grote, door NWO gefinancierde 
onderzoeksproject The Impact of Oil. A 
history of oil painting in the Low Countries and 
its consequences for the visual arts (1350-
1550). Het onderzoek van Abbie Vandivere 
concentreerde zich op de lagen waaruit 
vroege Nederlandse schilderijen zijn 
opgebouwd. Beide promovendi (inmiddels 
doctors) hebben een achtergrond als 
restaurator, die hun onderzoek een grote 
meerwaarde gaf. Veel van hun vermoedens 
en veronderstellingen hebben ze zelf in de 
praktijk getoetst, met dezelfde verfsoorten 
en materialen die de laat-middeleeuwse 
schilders tot hun beschikking hadden.
Ons bestuurslid Daantje Meuwissen zat 
in de promotiecommissie en stelde beide 

Afb. 6) Gregoriusmis, toegeschreven aan (werkplaats) Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 24,8 x 68,6 cm. Geveild op 3 juli bij Christie’s, Londen. Gezien de langgerekte vorm is het goed mogelijk dat dit de predella 
(onderrand) van een altaarstuk is geweest. De Gregoriusmis verbeeldt hoe de zesde-eeuwse paus Gregorius tijdens de mis een visioen kreeg van Christus als Man van Smarten. Linksonder zijn zielen in het 
vagevuur te zien, die hoop op verlossing hebben dankzij het offer dat Christus met zijn kruisdood bracht.

Esther van Duijn 
gepromoveerd 
op onderzoek 
naar geschilderd 
goudbrokaat uit 
Jacobs tijd
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promovendi een vraag tijdens de publieke 
verdediging van hun proefschrift. Daantjes 
vraag aan Esther ging over Jacob Cornelisz. 
en was bijzonder actueel: hij ging over de 
weergave van het goudbrokaat op een 
schilderijtje met een Gregoriusmis, dat op 3 
juli is geveild bij Christie’s en dat door het 
veilinghuis wordt toegeschreven aan Jacob 
Cornelisz. (afb. 6) Kun je aan de hand van het 
goudbrokaat iets zeggen over de juistheid 
van die toeschrijving? Esthers antwoord was 
dat de schildertechnische uitvoering van het 
goudbrokaat niet overtuigend naar Jacob 
zelf wees. Het patroon van het goudbrokaat 
kwam haar echter wél bekend voor van 
andere werken uit diens atelier, dus het 
schilderij zou goed in zijn atelier ontstaan 
kunnen zijn.
Op onze website www.jacobcornelisz.nl 
vindt u een uitgebreide samenvatting van 
Esthers proefschrift.

De collectie van het Stedelijk Museum 
Alkmaar is een topstuk rijker: het museum 
heeft een schilderij verworven dat wordt 
toegeschreven aan  Cornelis Buys II 
(1495/1500-1545), neef van Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen. Het schilderij verbeeldt het 
zelden voorgestelde Oudtestamentische 
verhaal van Jacob die bij Laban wegtrekt.

Genesis 31 vertelt hoe Jacob met vrouwen, 
kinderen en kudde wegtrekt van zijn 
schoonvader Laban, nadat hij jarenlang 
voor hem gewerkt heeft zonder redelijke 

beloning. Als de verstandhouding tussen 
de mannen verslechtert, krijgt Jacob in een 
droom van een engel de raad om te vluchten 
naar Kanaän, het land van zijn vader Izaak.
Cornelis Buys heeft een aantal episodes uit 
deze uitzonderlijke geschiedenis in een weids 
landschap geplaatst. Op de voorgrond loopt 
Jacob zelf (met tulband) naast de kamelen 
waarop zijn vrouwen Lea en Rachel zitten. In 
de achtergrond links is te zien wat voorafging 
aan deze scène, met onder andere de engel 
die Jacob in zijn droom bezoekt. Rechtsachter 
is te zien hoe het verhaal eindigt. Laban haalt 
Jacob in en uiteindelijk verzoenen ze zich.

Opvallend aan het schilderij is ten eerste 
de ongebreidelde vertelzucht. Overal staan 
figuurtjes, elk van hen maakt drukke gebaren 
of werpt betekenisvolle blikken naar de 
beschouwer. Ten tweede valt de metaalachtige 
uitstraling van het stuk op: het lijkt alsof 

Afb. 7) Cornelis Buys II, Jacob trekt bij Laban weg, olieverf op paneel, ca. 1535, Stedelijk Museum Alkmaar.

Stedelijk Museum 
Alkmaar verwerft 
topstuk van Cornelis 
Buys II
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het niet in verf maar in glanzende emaille is 
uitgevoerd. Deze uitstraling kenmerkt ook 
de andere werken die aan Buys worden 
toegeschreven. 

Opleiding bij oom Jacob
Cornelis Buys II vormt een opmerkelijke 
Alkmaarse schakel in het Noord-Hollandse 
kunstenaarsnetwerk in de eerste helft van 
de zestiende eeuw. Hij werd vermoedelijk 
opgeleid door zijn oom Jacob Cornelisz. 
van Oostsanen. Als zelfstandige meester in 
Alkmaar leidde Buys een productief atelier in 
de Langestraat, naast het huidige stadhuis, en 
op een steenworp afstand van het museum 
waar het schilderij nu te zien is. 
In zijn oeuvre is duidelijk de invloed zichtbaar 
van Jan van Scorel, die zijn medeleerling was 
in Jacobs atelier. De dynamiek van de fi guren, 
het sprekende coloriet en het perspectief 
van de landschappen ontleende Buys 
onmiskenbaar aan het werk van Van Scorel.

De stijl van Buys
Het enige gesigneerde schilderij dat we van 

Cornelis Buys kennen is Rebecca en Eliëzer 
bij de put (in particuliere collectie, afb. 8). 
Dit vormt dan ook het aanknopingspunt 
voor de reconstructie van zijn oeuvre. Een 
kleine groep schilderijen van uitzonderlijke 
kwaliteit komt wat betreft schilderstijl zozeer 
overeen met dit werk dat het – ondanks 
het ontbreken van een signatuur op deze 
schilderijen – zeker is dat ze door dezelfde 
persoon zijn gemaakt. Ook het nieuw 
verworven werk sluit hier helemaal bij aan.

Behalve in stijl lijkt Jacob trekt bij Laban weg 
ook in een ander opzicht verwant met 
Rebecca en Eliëzer bij de put. Beide schilderijen 
verbeelden een zelden voorgesteld verhaal 
uit het Oude Testament. Allebei hebben ze 
bovenaan een wapperende banderol waarin 
de bijbelplaats vermeld staat. Bij Rebecca en 
Eliëzer bij de put staat naast ‘Genesis 24’ het 
bekende monogram met de omgekeerde 
W dat we kennen van Jacob Cornelisz., 
alleen wordt het hier gefl ankeerd door de 
letters C B (Cornelis Buys). Een signatuur 
ontbreekt op Jacob trekt bij Laban weg, maar 

de overeenkomsten suggereren dat ze niet 
alleen door dezelfde schilder zijn vervaardigd, 
maar misschien zelfs deel hebben uitgemaakt 
van dezelfde serie of bijvoorbeeld van een 
groot altaarstuk.

Het Stedelijk Museum Alkmaar bezit nog 
meer werken van Cornelis Buys II: één 
voorstelling van het Laatste Avondmaal 
waarvan vier versies bewaard zijn gebleven, 
en het portret van de Alkmaarse humanist 
Petrus Nannius (permanent bruikleen van 
het hofje van Paling en Van Foreest). Deze 
ronduit indrukwekkende werken versterken 
de indruk dat het belang van Buys, hoewel hij 
werkzaam was in een kleine stad, dat van een 
lokale meester oversteeg.

Voor iedereen te zien
Met Jacob trekt bij Laban weg heeft het 
Stedelijk Museum Alkmaar een van de 
belangwekkendste stukken van Buys 
verworven. Juist in de stad waar Buys 
leefde en werkte, kan nu een representatief 
beeld gegeven worden van zijn oeuvre. 
Het schilderij is aangekocht met steun van 
de Vereniging Rembrandt, het VSB Fonds, 
de gemeente Alkmaar én een particuliere 
kunstliefhebber, die maar liefst de helft van 
de aankoopprijs heeft gedoneerd. Het werk 
werd dit voorjaar te koop aangeboden op 
de gerenommeerde TEFAF-kunstbeurs in 
Maastricht. Sinds 1987 bevond het zich in 
een particuliere buitenlandse collectie. In 
Alkmaar is het nu weer voor iedereen te 
zien. Het zal ook deel uitmaken van de 
grote overzichtstentoonstelling over Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen in 2014.
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Afb. 8) Cornelis Buys II, Rebecca en Eliëzer bij de put, olieverf op paneel, particuliere collectie.


