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Uitnodiging voor de kick-off bijeenkomst 
van:  “De (her)ontdekking vanJacob 
de Wit,  
op zoek naar de ware Jacob.” 

 
Graag ontvangen wij uw RSVP 

 
Maandag 19 december is het de 321ste geboortedag van de 
18e eeuwse schilder Jacob de Wit. Op deze dag bent u van 
harte welkom in het Cromhouthuis om deel te nemen aan de 
kick-off van Stichting Jacob de Wit 2020 (i.o.). 
 
Experts Margriet van Eikema-Hommes, Thijs Boers en 
Richard Harmanni nemen u mee in de zoektocht van de 
stichting, namelijk de verborgen werken en de vele vragen die 
er over het werk en leven van Jacob de Wit zijn.  
 
Moderator Juliëtte Jonker-Duynstee inventariseert de 
vragen, de diversiteit aan mogelijke vindplekken, de 
mogelijke verbanden en uw ideeën. Hiermee willen wij de 
(her)ontdekking van deze bijzondere schilder en zijn enorme 
oeuvre verder vormgeven.  

 

 

 

 

Programma 
13.30 
Ontvangst in de grote zaal van het Cromhouthuis 
(Herengracht 368 te Amsterdam), onder de schilderingen 
van Jacob de Wit. 
14.00 
Start programma 

 Opening door Juliëtte Jonker-Duynstee, moderator; 
 Welkom door Judikje Kiers, directeur Amsterdam 

Museum; 
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 Henk Dijkstra presenteert de missie en doelstellingen 
van de stichting; 

 Thijs Boers introduceert Jacob de Wit, zijn leven en 
zijn opdrachtgevers; 

 Richard Harmanni gaat in op het oeuvre van Jacob 
de Wit en zijn navolging. 

15.20 
Pauze 
 
15.40 
Vervolg programma 

 Margriet van Eikema-Hommes bespreekt de 
schildertechnieken van Jacob de Wit en hoe 
zijn manier van schilderen zich verhoudt tot de 
architectuur; 

 Vervolg geven aan de zoektocht. 
16.30 
Netwerkborrel 

 

 

RSVP  

 

 

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op 19 
december! 
 
Namens Stichting Jacob de Wit 2020 i.o. 
 
Met vriendelijke groet,  
Henk Atze Dijkstra   
 
www.jacobdewit2020.nl 
info@jacobdewit2020.nl 
06-16416789 

  

 

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. 

 

 

 

 


