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Stedelijk Museum

Alkmaar

Jacob trekt bij Laban weg

Verzamelgebied: middeleeuwse/kerkelijke kunst

Cornelis Cornelisz Buys II (Alkmaar 1495/1500 – 1545 Alkmaar)
Ca. 1535. Olieverf op paneel, 94,1 x 108,9 cm
Opschrift midden boven: GENESIS . 31

Bijdrage: € 252.500, waarvan € 200.000 uit het BankGiro Loterij Aankoopfonds, € 50.000 uit het 
Stortenbekerfonds en € 2.500 uit het Themafonds Middeleeuwen



Het begon met een telefoontje van collega-museum-
directeur Peter van den Brink van het Suermondt-
Ludwig-Museum in Aken. Hij attendeerde ons erop 
dat Johnny van Haeften een indrukwekkend stuk van 
Cornelis Buys aanbood.1 Peter wist dat wij – samen 
met het Amsterdam Museum – al lange tijd bezig zijn 
met de voorbereidingen van een groots opgezette ten-
toonstelling over Jacob Cornelisz van Oostsanen, Buys’ 
oom. Hoe mooi zou het zijn om naast het oeuvre van 
de Amsterdamse meester een aansprekend stuk van 
diens Alkmaarse familielid te tonen? Stedelijk Museum 
Alkmaar heeft twee prachtige schilderijen van Buys in 
de collectie, maar niet zo’n monumentaal exemplaar 
als nu op de markt verscheen. Nieuwsgierig trokken we 
naar Londen, waar kunsthandelaar Van Haeften het 
kleurrijke werk strategisch uitgelicht voor ons had opge-
steld. Liefde op het eerste gezicht – en meteen het besef 
dat aankoop nooit zou lukken. Voor een middelgroot 
stadsmuseum als Stedelijk Museum Alkmaar een finan-
ciële brug te ver. 

Voorzichtige eerste contacten met een bemiddelde 
schilderijenverzamelaar die een Alkmaarse achtergrond 
heeft, gaven ons een sprankje hoop. Toen het schilderij 
op de afgelopen TEFAF werd getoond, kwam de zaak 
in een stroomversnelling. Collega’s kwamen belangstel-
lend kijken en gaven advies, de Vereniging Rembrandt 
gaf aan ambitieuze aankopen van middelgrote musea 
aan te moedigen. De verzamelaar en zijn echtgenote 
waren zo enthousiast dat ze de helft van het aankoop-
bedrag toezegden, waarmee een fundament was gelegd 
om een beroep op fondsen te kunnen doen. De in grote 
haast en met hulp van velen opgestelde subsidieaanvra-
gen voor de Vereniging en het VSBfonds werden zonder 

slag of stoot gehonoreerd. Ineens was de aankoop rond! 
Dat de burgemeester van Alkmaar bij het zien van het 
schilderij in ons depot alle details van het oudtestamen-
tische verhaal van Jacob en Laban direct herkende, 
bewijst eens te meer dat deze Buys in Alkmaar een goed 
thuis heeft gevonden.

ONGEBREIDELDE VERTELZUCHT

Het paneel laat, blijkens het opschrift in een banderol, 
een voorstelling van Genesis 31 zien. Daarmee is het 
als het ware een vervolg op een ander werk van Buys, 
Rebecca en Eliëzer bij de put (in privébezit), dat Genesis 24 
verbeeldt. In Genesis 31 wordt verhaald hoe Jacob met 
vrouwen, kinderen en kudde zijn schoonvader Laban 
verlaat, nadat hij jarenlang voor hem heeft gewerkt zon-
der redelijke beloning. Toen de verstandhouding tussen 
de mannen ernstig verslechterde, kreeg Jacob in een 
droom van een engel de raad te vluchten naar Kanaän. 
Buys heeft een aantal episodes uit deze zelden ver-
beelde geschiedenis in een weids landschap geplaatst. 
Op de voorgrond loopt Jacob zelf (met tulband) naast 
de kamelen waarop zijn vrouwen Lea en Rachel zit-
ten. Hierachter is links te zien wat voorafging aan deze 
scène, en rechts hoe het verhaal eindigde. Op het mid-
denplan links wordt Jacob in zijn slaap gewaarschuwd 
door de engel. Verder op de achtergrond links delen 
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Meer dan 30 jaar geleden, in 1981, kocht Stedelijk Museum 
Alkmaar met steun van de Vereniging Rembrandt Het Laatste 
Avondmaal van de Alkmaarse meester Cornelis Cornelisz 
Buys II. In de decennia erna kon de collectie 16de-eeuwse 
schilderkunst niet verder versterkt worden: vroege 
Alkmaarse werken komen zelden op de markt en de prijzen 
zijn steevast hoog, te hoog voor ons bescheiden aankoop-
budget. Toen het monumentale Jacob trekt bij Laban weg 
van Buys op de markt verscheen, konden wij dus niet meer 
doen dan het smachtend bewonderen bij de handelaar. 
Totdat we in contact kwamen met een bemiddelde  
verzamelaar oorspronkelijk afkomstig uit Alkmaar…

Een onhaalbaar geachte aankoop  
toch gerealiseerd
Het verhaal van de verwerving van Jacob trekt bij Laban weg bewijst als 
geen ander de grote betekenis van particuliere schenkers. De gemeente 
Alkmaar onderschreef het belang van deze potentiële nieuwe aanwinst 
weliswaar en kwam het museum naar draagkracht tegemoet, maar 
daarmee was aankoop van het schilderij van Cornelis Buys nog niet in 
zicht. Uiteindelijk is het leeuwendeel van de benodigde gelden door 
particulieren bijeengebracht, zoals het onderstaande overzicht laat zien.

Oorspronkelijke vraagprijs €  980.000
Aankoopprijs 650.000 

Bijdrage twee particuliere kunstliefhebbers 325.000
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het BankGiro 
   Loterij Aankoopfonds, het Stortenbekerfonds en het 
   Themafonds Middeleeuwen) 252.500
VSBfonds 50.000
Gemeente Alkmaar 22.500



22  VERENIGING REMBRANDT  NAJAAR 2013

Labans zonen hun ongenoegen over de groeiende 
welstand van hun zwager. Ernaast staat Jacob met zijn 
vrouwen te praten over de voorgenomen vlucht. In het 
tentenkamp op het middenplan rechts zoekt Laban, die 
Jacobs stoet heeft ingehaald, naar de terafim – beeldjes 
van huisgoden, die zijn dochter Rachel stiekem heeft 
meegenomen en verborgen in haar zadel. Laban vindt 
de objecten niet en verzoent zich daarop met Jacob; ze 
bezegelen hun verbond met een bouwwerk van stenen 
direct achter de tenten. Na een maaltijd nemen ze  
afscheid van elkaar op de achtergrond rechts. 

Fascinerend aan het schilderij is de ‘ongebreidelde 
vertelzucht’.2 Overal in het landschap staan figuurtjes; 
elk van hen maakt drukke gebaren of werpt betekenis-
volle blikken naar de beschouwer. Het is alsof de kunste-
naar niet kon ophouden met schilderen. Daarnaast valt 
de metaalachtige uitstraling van het stuk op: het verhaal 
lijkt niet in verf maar in glanzend email te zijn uitge-
voerd. Deze uitstraling kenmerkt ook Rebecca en Eliëzer 
bij de put en Het Laatste Avondmaal, en kan typerend voor 
Buys genoemd worden. 

Jacob trekt bij Laban weg zal een prominente plaats  
krijgen in onze nieuwe vaste presentatie ‘De Gouden 
Eeuw van Alkmaar’. Het zal daar het hoogtepunt in 
de 16de-eeuwzaal zijn: blikvanger door zijn grootte en 
levendigheid, ideaal startpunt voor rondleidingen aan 
kinderen en volwassenen. Het getuigt prachtig van de 
overgangsfase van middeleeuwen naar renaissance. 
Enerzijds koos Buys voor een beproefde narratieve 
structuur – de plaatsing van diverse verhaalmomenten 
in één vlak. Zijn kleurgebruik is daarentegen modern 

en hij probeerde zijn figuren te modelleren volgens de 
nieuwe, klassieke vormentaal – de kinderen en vrouwen 
in de voorstelling zijn opmerkelijk gespierd en de  
dynamische houdingen van de personages zijn ontleend 
aan klassieke sculpturen. 

SCHAKEL IN EEN NETWERK

Cornelis Buys vormt een opmerkelijke Alkmaarse  
schakel in het kunstenaarsnetwerk dat zich in de eerste 
helft van de 16de eeuw uitstrekte over het noordelijk 
deel van Holland. Hij werd naar alle waarschijnlijkheid 
opgeleid door zijn oom Jacob Cornelisz van Oostsanen 
(1470-1533), de eerste bij naam bekende Amsterdamse 
kunstenaar. Jacob Cornelisz was ook de leermeester van 
Jan van Scorel (1495-1562), die rond 1518 naar Italië 
reisde en enkele jaren later de vormentaal van de re-
naissance naar de Noordelijke Nederlanden mee terug 
bracht. Het belang van Van Scorel voor de ontwikkeling 
van de Noord-Nederlandse kunst is nauwelijks te over-
schatten. 

In het oeuvre van Buys is de invloed van Van Scorel 
direct zichtbaar: in de beweeglijkheid van zijn figuren, 
het sprekende kleurgebruik en het perspectief van 
zijn landschappen. Er zijn aanwijzingen dat Buys ook 
Maarten van Heemskerck, Van Scorels bekendste leer-
ling en navolger, heeft gekend. Deze werkte tussen 1538 
en 1542 aan het kolossale Laurentiusaltaar voor de 
Grote Kerk van Alkmaar en in een memoriaalboek van 
de kerkmeesters wordt vermeld dat Buys zijn steentje 
bijdroeg aan ‘stoffering’ (polychromering, vergulding) 
van de lijst daarvan. 

Glansrol voor nieuwe aanwinst
Jacob trekt bij Laban weg heeft een 
toonaangevende plaats in de vaste  
presentatie van Stedelijk Museum 
Alkmaar, maar wordt bovendien in  
2014 opgenomen in de grote over-
zichtstentoonstelling gewijd aan zijn 
oom en leermeester Jacob Cornelisz  
van Oostsanen (1470-1533). 

Van Oostsanen. De onbekende 
Hollandse meester is een project van 
Stedelijk Museum Alkmaar en het 

Amsterdam Museum, in samenwerking 
met de Grote Kerk Alkmaar, Rijksmuseum 
Amsterdam en de Radboud Universiteit. 
Voor het eerst wordt een groot deel van 
het oeuvre van Jacob Cornelisz bijeen- 
gebracht in Nederland en getoond in  
samenhang met werk van zijn leerlingen 
en tijdgenoten. De tentoonstelling is  
gelijktijdig in Alkmaar en Amsterdam  
te zien van 15 maart tot en met 29 juni 
2014.

Noten

1. Zie over Buys S. de Vries, ‘Enkele werken 
van de 16de-eeuwse Alkmaarse schilder 
Cornelis Cornelisz. Buys’, in Kennemer 
historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar 
en omstreken (Alkmaarse Historische 
Reeks VII), Zutphen 1987, pp. 37-62, en 
recenter de bestandscatalogus Early  
Netherlandish Painting van het Rijksmu-
seum, tot voor kort online te raadplegen 
via www.rijksmuseum.nl. Zie tevens 
S.A.C. Dudok van Heel m.m.v. W.J. van 
den Berg, ‘De schilders Jacob Cornelisz 
alias Jacob War en Cornelis Buys uit Oost-
zaan. Hun werkplaatsen in Amsterdam en 
Alkmaar’, De Nederlandsche Leeuw 128 
(2011), 2, pp. 49-79.

2. De voorstelling wordt besproken in Kunst 
voor de Beeldenstorm. Noordnederlandse 
kunst 1525-1580, 2 delen, Den Haag 
1986, cat.nr. 124, pp. 242-245. De 
zinsnede ‘ongebreidelde vertelzucht’ is 
afkomstig uit deze tekst.

3. Van eerstgenoemde twee schilderijen 
bevinden zich varianten in andere verza-
melingen. Musée Grand Curtius te Luik 
bezit bijvoorbeeld een tweede exemplaar 
van Jacob trekt bij Laban weg. Dit is iets 
groter dan het Alkmaarse stuk, en aan de 
bovenzijde is een strook afgezaagd.

Het Laatste Avondmaal

Cornelis Cornelisz Buys II

ca. 1535. Olieverf op paneel, 83,8 x 65,5 cm 

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Portret van Petrus Nannius (1500-1557)

Cornelis Cornelisz Buys II

ca. 1530. Olieverf op paneel, 63,2 x 47,5 cm

STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

(in bruikleen van de Stichting Provenhuis 
Paling en Van Foreest)



Jacob trekt bij Laban weg is verworven met steun van de 
Vereniging Rembrandt (mede dankzij het BankGiro Loterij 
Aankoopfonds, het Stortenbekerfonds en het Themafonds 
Middeleeuwen), het VSBfonds, gemeente Alkmaar en twee  
particuliere kunstliefhebbers
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Als zelfstandige meester in Alkmaar heeft Buys een 
redelijk productief atelier geleid. Stedelijk Museum 
Alkmaar bezit drie eigenhandige werken: naast het 
genoemde Laatste Avondmaal en de recente aanwinst 
bevindt zich Buys’ portret van Petrus Nannius  
(1500-1557), rector van de Alkmaarse Latijnse school, 
als permanent bruikleen in de collectie.3 Verder 
zijn er aan Buys’ atelier toegeschreven Beweningen 
te vinden in Rijksmuseum Amsterdam en Museum 
Catharijneconvent.

Buys was werkzaam in een kleine stad, maar het in-
drukwekkende schilderij dat Stedelijk Museum Alkmaar 
recent kon verwerven, versterkt de indruk dat zijn 
belang dat van een lokale meester oversteeg. Dankzij 
de aankoop van Jacob trekt bij Laban weg kunnen wij 
het publiek een representatief beeld van Buys’ oeuvre 
geven. Hopelijk zal daarmee de waardering voor het 
werk van de ‘kleine grote meester’ uit Alkmaar en het 
inzicht in zijn plek tussen giganten als Van Scorel en 
Van Heemskerck groeiens

Lidewij de Koekkoek   Christi M. Klinkert

Directeur Conservator

Kunstvragen

Ruud Priem (1969)
Hoofdconservator Museum Catharijneconvent, Bestuurslid van de 
Vereniging Rembrandt

Wat is uw eerste kennismaking met kunst?
‘Dat moet het praalgraf uit 1530 zijn geweest  
van Engelbrecht van Nassau en zijn vrouw in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van Breda. Ik herinner  
me een bezoek aan die kerk met mijn ouders.  
Die albasten figuren met hun bijzondere bruin- 
beige tekening, in contrast met het zwarte marmer, 
zijn me altijd bijgebleven.’
 
Herinnert u zich nog uw eerste kunstreproductie? 
‘Nee, eigenlijk niet, maar ik heb op de lagere  
school wel heel wat geschiedenisboeken verslonden, 
waarin vaak mooie kleurenafbeeldingen van  
kunstwerken stonden.’
 
Wat is uw eerste kunstaankoop?
‘Dat was volgens mij het Zelfportret uit 1965 van Aat Veldhoen, een  
van de prenten die Veldhoen in de jaren zestig voor 3 gulden vanuit  
zijn bakfiets in Amsterdam verkocht. Ik betaalde als student iets meer  
op een boedelveiling.’
 
Naar welk museum gaat u graag terug?
‘The David Collection in Kopenhagen, de mooiste verzameling islamitische 
kunst in Scandinavië, heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt.
Onvoorstelbaar dat een particulier zoveel textiel, handschriften en 
beeldende kunst op dit gebied bijeenbracht, het meeste eeuwenoud en  
van een prachtige kwaliteit.’

Welke aankoop voor welk museum zou u graag willen steunen?
‘Wanneer het ooit mogelijk zou zijn om Aelbert Cuyps Gezicht op het 
Valkhof te Nijmegen te verwerven uit de collectie van de Duke of Bedford 
in Woburn Abbey, kan dat een fantastische combinatie vormen met Jan 
van Goyens schilderij met hetzelfde onderwerp in Museum Het Valkhof. 
Die twee iconische werken vertellen in een notendop een buitengewoon 
interessant verhaal over reizende kunstenaars, uiteenlopende schilderstijlen 
en de symboolwaarde van het Valkhof voor de jonge Republiek.’
 
Zou dit mogelijk zijn, wat zou u graag uit uw eigen verzameling aan  
een museum willen schenken, om iedereen van mee te kunnen laten 
genieten?
‘Ik heb een gipssculptuur uit 1850 van de Londense beeldhouwer  
Matthew Noble. Het is een ontwerp voor een bronzen portret van de 
Engelse politicus Sir Robert Peel. Ik zou het leuk vinden als dat in de 
collectie van het Rijksmuseum zou kunnen functioneren. Niet alleen  
omdat Engelse sculptuur zeldzaam is in Nederlands openbaar kunstbezit, 
maar ook omdat Peel een beroemde verzameling Nederlandse en  
Vlaamse schilderijen had, waarmee zijn figuur verwijst naar de wereldwijde 
verspreiding en faam van de 17de-eeuwse Hollandse kunst.’


