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 update & activiteiten 

 
Resultaten na kick-off 
Na de kick-off bijeenkomst op 19 december jl. in het 
Cromhouthuis zijn we gestart om het verspreide werk van 
Jacob de Wit verder in kaart te brengen. We zijn begonnen 
met de al bekende 14 Amsterdamse panden met schilderijen 
van Jacob de Wit. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar de 
ontwerptekeningen van deze schilderijen. Zo kunnen we stuk 
voor stuk de gevonden ontwerpen en de opdrachtgever 
koppelen aan de schilderijen in deze panden. 
Daarnaast hebben we de bestaande lijst van Jacob’s werken 
en opdrachtgevers uit 1958, van onderzoeker A. Staring, 
gedigitaliseerd. Met deze data zijn we online gaan zoeken 
naar de opdrachtgevers en hun toenmalige huisadressen. Zo 
hebben we al 16 nieuwe oorspronkelijke locaties van de 
werken van Jacob gevonden! Hiermee kunnen we verder 
gaan zoeken naar de ontwerpen en de werken. 
Ook publiceerde Stichting Jacob de Wit 2020 in 
buitenplaatsenblad Arcadië en in de nieuwsbrief van de 
Nederlandse Interieur Stichting (SHNI). Dit leverde ook 
diverse tips op. 

 

 

 

 

Komende activiteiten 
Paroollezing ‘Op zoek naar de ware Jacob’ 
Waar: Kerk de Duif, 31 augustus 
Start: 19.30 uur (inloop 19.15 uur) 
Samen met Open Monumentendag Amsterdam, het Parool en 



 

Stadsherstel Amsterdam organiseren we een lezing over 
Jacob de Wit en hoe hij kon uitgroeien tot een zeer succesvol 
schilder. Jacob’s levensloop startte met zijn doop in de 
voorloper van deze kerk, het Vrededuifje. Naast de lezing 
toont Stadsherstel een vroeg werk van Jacob dat tijdens de 
restauratie van een van hun panden is ontdekt. Schrijf u dus 
snel in… 
  

 

 

Link naar Paroollezing  

 

 

Lezingen Open Monumentendag Amsterdam  
Waar: De Bazel, 9 & 10 september 
Start: 11.00 uur tot 11.45 uur 
In De Bazel zullen we op zaterdag en zondag in de bijzondere 
directiekamer een lezing geven over Jacob de Wit en zijn 
befaamde Witjes. Wij leggen uit dat ze geschilderd zijn op de 
specifieke lichtinval van de ruimte en hoe ze in verband met 
elkaar staan. Aan de hand van deze informatie kan je nagaan 
of de Witjes op hun oorspronkelijke plek hangen. Test dit 
vervolgens zelf aan de Herengracht, in Huis de Arend en Huis 
De Vicq, waar u opzoek kunt gaan naar de ware Jacob. 

 

 

Link naar programma Open Monumentendag  

 

 

Onze site www.jacobdewit2020.nl wordt de komende tijd 
verder uitgebouwd. Hierop zal ook informatie te vinden zijn 
van de resultaten van de zoektocht en de presentaties en 
activiteiten. 
Heeft u informatie of tips? Heeft u een ware Jacob gevonden? 
Geef het ons door. Wij zoeken verder! 
 
We zien je graag op een van de activiteiten. 
 
Namens stichting Jacob de Wit 2020  
 
Met vriendelijke groet,  
Henk Atze Dijkstra, Franck Wagemakers, Thijs Boers en 
Vincent Boele 
 
www.jacobdewit2020.nl 
info@jacobdewit2020.nl 
 
PS: Kent u mensen die de ware Jacob nog niet hebben 
gevonden? Stuur hen vooral deze update. 

  

 

Stichting Jacob de Wit 
2020 heeft als doel dat de 
Amsterdamse schilder 
Jacob de Wit (1695-1754) 
door een zo groot en 
gevarieerd mogelijk 
publiek wordt 
(her)ontdekt. 
 
De stichting doet dit door 
diverse initiatieven te 
ondernemen om het leven 
en de 'verdwenen' 
(schilder)werken van 
Jacob de Wit te 
inventariseren en deze op 
een eigentijdse wijze te 
presenteren. 

 

 

 



 


