
 

Stichting Jacob de Wit 2020, op zoek naar de ware Jacob 
6 augustus 2018 

 

  

 

 

 

Op zoek naar de Ware Jacob in Amsterdam 
  
Voor de (her)ontdekking van Jacob de Wit is de Stichting 
Jacob de Wit 2020 net als vorig jaar weer een aantal 
bijzondere samenwerkingen aangegaan, waaronder met Het 
Cromhouthuis en Open Monumentendag Amsterdam. Zo 
organiseren we samen in de komende tijd weer een aantal 
bijzondere activiteiten waaraan u kunt deelnemen om zo 
meer over Jacob de Wit te weten te komen. 

 

 

 

 

Jacob de Wit-weken Amsterdam, 31 aug t/m 16 sept 
Samen met Het Cromhouthuis organiseren we van vrijdag 31 
augustus tot en met zondag 16 september de Jacob de Wit-
weken, met diverse activiteiten zoals lezingen, rondleidingen 
en wandelingen gaat u mee op zoek naar de achtergronden 
van het werk en leven van de 18de-eeuwse kunstenaar Jacob 
de Wit. De activiteiten hebben als uitvalsbasis Het 
Cromhouthuis aan de Herengracht 366 in Amsterdam, waar 
Jacob de Wit precies 300 jaar geleden de prachtige en nog 
altijd te bewonderen plafondschilderijen voltooide. Dankzij 
die opdracht, van eigenaar en mecenas Jacob Cromhout, 
kreeg de carrière van de jonge Jacob de Wit een vliegende 
start. 
 
Helaas zijn de drie lezingen die voor de 
Museumjaarkaarthouders zijn georganiseerd al volgeboekt. 
Hierbij zal Dr. Gregor J.M. Weber van het Rijksmuseum de 
iconografie van Jacob’s werken bespreken, bedrijfshistoricus 



drs. Ton de Graaf vertelt over de historie van Jacob’s 
schilderijen in de ABN-AMRO Kunst & Historie collectie 
en schilder en auteur Lux Buurman geeft een inkijkje in de 
schildertechniek van zijn befaamde Witjes. 
Aangezien drie lezingen zeer snel zijn volgeboekt, wordt er 
een extra lezing georganiseerd op zondagochtend 2 
september a.s.: 
 
Lezing: De zoektocht naar Jacob’s werken in 
museumcollecties 
Wanneer: zondag 2 september om 11.30 uur in Het 
Cromhouthuis 
Een inleidende lezing over de zoektocht naar de werken van 
Jacob, in collecties van (inter)nationale musea. 
De grote hoeveelheid tekeningen die Jacob de Wit maakte 
zijn na zijn overlijden geveild en uiteindelijk in de collecties 
van musea over de hele wereld terecht gekomen. Ook zijn vele 
schilderijen van hun oorspronkelijke locatie verdwenen en 
zijn in binnen- en buitenland verspreid geraakt. We nemen u 
mee naar de verschillende vindplaatsen van Jacob’s werken. 
Schrijf u nu in! U kunt zich via deze link aanmelden; 
https://www.cromhouthuis.nl/activiteiten/jacob-de-wit-
lezing-de-zoektocht 
 
Wandelingen: Op zoek naar Jacob in Amsterdam 
Wanneer: Zaterdag 15 en 16 september 
Een Jacob de Wit rondwandeling door Amsterdam, de start is 
of bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder of bij Museum 
Willet-Holthuysen en eindigt in Het Cromhouthuis aan de 
Herengracht. In deze musea bekijkt u de schilderijen van 
Jacob de Wit en onderweg neemt de gids u mee in het spoor 
van Jacob, zijn werkende leven en de plaatsen waar hij 
woonde. Daarnaast gaan we langs een aantal van de vele 
grachtenhuizen en kerken waarvoor Jacob schilderijen 
maakte. Ook hoort u de achtergronden van zijn 
opdrachtgevers en hun 18de-eeuwse netwerk. Op beide dagen 
zijn er twee wandelingen, een korte langs twee musea en een 
langere langs drie musea (respectievelijk 1,5 en 2 uur). 
Binnenkort volgt er meer informatie en kunt u zich 
aanmelden via deze 
website; https://www.cromhouthuis.nl/jacob-de-wit-weken 
  
Witjes ontdekken op Open Monumentendag (OMD) 
Amsterdam op 8 en 9 september a.s. 
Waar: zes locaties; De Bazel, Huis De Vicq, Huis De Pinto, 
Huis Bartolotti, Huis Danckerts en het Koninklijk Paleis op 
de Dam. 
Wat: Op bovengenoemde zes locaties kunt u tijdens OMD 
zelf opzoek gaan naar Jacob’s werken. Ziet u het verschil 
tussen beeldhouwwerk en de schilderijen van Jacob? Laat u 
zich door de Witjes bedriegen? Kijk en ontdek zelf waar 
Jacob’s ware schilderijen hangen. 



 

Kijk vanaf 14 augustus op onderstaande website voor het 
programma: 
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-
tijd/evenementen/open-monumentendag/ 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

AVG 
Vanaf mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) van toepassing. Uw e-mailadres wordt door stichting 
Jacob de Wit 2020 uitsluitend gebruikt voor het versturen 
van deze nieuwsbrief. Uw mailadres wordt zorgvuldig 
behandeld en nooit gedeeld met derden. Graag willen wij u 
onze nieuwsbrief blijven sturen. Wilt u dat ook? Dan hoeft u 
niets te doen. U verleent ons dan automatisch toestemming. 
Als u nu of in de toekomst geen nieuwsbrieven meer wilt 
ontvangen, dan kunt u onderaan de nieuwsbrief op 
"uitschrijven" klikken, u wordt dan automatisch 
uitgeschreven en uw mailadres wordt verwijderd. 

  

 

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. 

 

 

 

 


