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Op zoek naar de Ware Jacob in Amsterdam 
  
Voor de (her)ontdekking van Jacob de Wit kijkt de Stichting Jacob de 
Wit 2020 terug op een bijzonder aantal activiteiten die in 
samenwerking met het Amsterdam Museum en Open 
Monumentendag Amsterdam werden georganiseerd. Hiermee 
zijn we weer meer over Jacob de Wit te weten gekomen. En naar 
aanleiding van onze activiteiten hebben we vele tips en aanwijzingen 
ontvangen over diverse verloren gewaande werken van Jacob en 
nieuwe verblijfplaatsen van zijn geveilde werken! 
We blijven verder zoeken en binnenkort organiseren we samen met 
Stadsherstel Amsterdam een bijzondere lezing over het vroege werk 
van Jacob de Wit in Amsterdam en u kunt hierbij aanwezig zijn. 

 

 

Nieuwe Activiteit 

 
Lezing: Jacob de Wit / Stadsherstel 
Wanneer: donderdag 8 november om 20.00 uur in de Amstelkerk 
(Amstelveld 10, Amsterdam) 
  
Veel van Jacob's schilderijen die speciaal en op maat werden 
gemaakt voor de huizen van zijn opdrachtgevers zijn uit de 
oorspronkelijke panden verdwenen. Echter, op de Kalkmarkt 7, een 
pand dat Stadsherstel geschonken kreeg, bleef zijn schilderij 280 jaar 
lang onaangeroerd. Hoe kwam het dat de jonge Jacob de Wit al zo 
vroeg in zijn carrière voor dit pand een schilderij maakte? En wie was 
eigenlijk de opdrachtgever Cornelis van de Idsert? En maakte Jacob 
alleen dit werk voor hem? Samen met Stadsherstel nemen wij u graag 
mee in deze bijzondere geschiedenis van het pand, de restauratie en 
de ontdekking van het schilderij uit Jacob de Wit’s vroege periode. 
Zie 



ook: https://www.stadsherstel.nl/94/diversen/nieuws/details/jacob-
de-wit-en-geven-aan-stadsherstel/?id=9243 
Daarnaast wordt ook de stand van zaken toegelicht over de zoektocht 
naar de werken van Jacob, inclusief een aantal recent herontdekte 
schilderijen! 
Schrijf u gratis in via onderstaande link! 

 

 

Meldt u hier aan.  

 

 

Terugblik 

 
Jacob de Wit-weken Amsterdam, 31 aug t/m 16 sept 
In het Cromhouthuis aan de Herengracht 366 werden vier lezingen 
gehouden. Op deze plek startte Jacob de Wit precies 300 jaar geleden 
zijn succesvolle carrière als kunstschilder met het maken van de 
plafondschilderijen voor koopman Jacob Cromhout. 
De lezingen hebben nieuwe inzichten gegeven over de werkwijze van 
Jacob. Zo toonde Dr. Gregor J.M. Weber van het Rijksmuseum onder 
andere aan dat een verloren gewaand schilderij van Jacob de Wit uit 
1725 voor de Staten van Utrecht nog steeds bestaat! Het schilderij, 
dat zich nu in een pand in Den Haag bevindt, is niet meer als zodanig 
te herkennen. Dit komt door de gedeeltelijke overschilderingen en 
aanpassingen. De betekenis en het formaat van het schilderij zijn 
gewijzigd. De lezing van bedrijfshistoricus drs. Ton de Graaf gaf 
inzicht over hoe Jacob’s schilderijen, die zich in de ABN-AMRO 
Kunst & Historie collectie bevinden, oorspronkelijk zijn gemaakt 
voor kamers in het pand aan de Herengracht 440. Kunstschilder en 
auteur Lux Buurman maakte aan de hand van een zelfgeschilderd 
Witje duidelijk hoe Jacob zijn schilderijen bedrieglijk echt op 
beeldhouwwerk deed lijken. Dit wordt mede verklaard door zijn 
sublieme beheersing van de olieverftechniek, die hij zich op jonge 
leeftijd al eigen maakte.  
Henk Atze Dijkstra en Vincent Boele, van stichting Jacob de Wit 
2020 gingen tijdens hun lezing in op de werkwijze van Jacob de Wit, 
evenals de grote omvang van zijn oeuvre. Duidelijk werd dat Jacob al 
vanaf jonge leeftijd continu tekende en schilderde en op latere 
leeftijd zelf een omvangrijke kunstcollectie aanlegde. Deze 
kunstcollectie, evenals zijn eigen werken, zijn na zijn dood geveild en 
terecht gekomen in diverse (particuliere) collecties en musea in 
binnen- en buitenland.  

 

 

Open Monumentendag (OMD) Amsterdam, 
8 en 9 september jl. 
In een vijftal panden kon het publiek zelf opzoek gaan naar de 
ware Jacob. Hier kon men zijn Witjes en andere schilderijen 
bezichtigen via een thematische route. Zo kon men in het Paleis op de 
Dam Jacob’s grootste schilderij ontdekken, dat nog steeds op zijn 



 

oorspronkelijke plek hangt. 
In de week na OMD werd met wandelingen door Amsterdam het 
spoor van Jacob’s leven gevolgd. Er werd gestart bij Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder, waar speciaal zijn vroegste werk en tekeningen 
werden getoond. Via Museum Willet-Holthuysen en Jacobs 
voormalige atelier op de Keizersgracht werd geëindigd in Het 
Cromhouthuis, waar de 300 jaar oude plafondschilderijen en andere 
verzamelde werken van Jacob werden toegelicht. 

 

 

Wie heeft er nog een Witje? 
Stan Huygens Journaal/De Telegraaf 
Door onze oproep in het Stan Huygens Journaal, van augustus jl., 
hebben we diverse tips en aanwijzingen ontvangen over 
mogelijk verloren gewaande werken van Jacob de Wit. 
Zo blijkt nu dat drie werken die zich eerder in het buitenland 
bevonden, na aankoop op veilingen weer naar Nederland zijn 
teruggekeerd! Daarnaast kregen we tips over een Witje in een kasteel 
en een portretschilderij in een museum in Duitsland en over een 
schilderij dat zich in een kerk in België bevindt. Ook ontvingen we 
berichten van diverse eigenaren die tekeningen en schilderijen in hun 
bezit hebben die mogelijk aan Jacob de Wit of aan diens navolgers 
toegeschreven kunnen worden. In de komende tijd hopen we met 
behulp van een aantal deskundigen deze verschillende werken te 
analyseren en te ontdekken of het ware werken van Jacob zijn of van 
diens navolgers. Kortom wij blijven op zoek naar de Ware Jacob! 

 

 

Klik hier voor gehele artikel  

 

 

 

 

We zien u graag op een van de komende activiteiten! 
Heeft u informatie of tips? Heeft u een ware Jacob gevonden? Geef 
het ons door. Wij zoeken verder! 
  
Namens stichting Jacob de Wit 2020 
   
Met vriendelijke groet, 
  
Henk Atze Dijkstra, Thijs Boers en Vincent Boele 
www.jacobdewit2020.nl 
info@jacobdewit2020.nl 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


