
 

 

Van Oostsanen - de eerste Hollandse meester 
Amsterdam Museum - 15 mrt t/m 29 juni 2014 
 
Zo'n 500 jaar geleden was Amsterdam een klein, ommuurd stadje waar iedereen die er toe deed 
elkaar kende. De stad was nog lang  niet de wereldstad uit de 17de eeuw, maar de handel met de 
landen om de Oostzee was lucratief. In het jaar 1500 verhuist een jonge kunstenaar uit Oostzaan 
naar Amsterdam. Deze Jacob Cornelisz (ca. 1475 - 1533) zou uitgroeien tot de belangrijkste 
kunstenaar van zijn tijd. 
 
Bij deze tentoonstelling ontwikkelt het Amsterdam Museum een gratis digitale les op de speciale 
website www.vanoostsanen.nl (gereed vanaf 1 maart 2014). Tijdens het bezoek aan de 
tentoonstelling in het Amsterdam Museum worden de leerlingen meegenomen naar het Amsterdam 
van de eerste helft van de 16de eeuw.  Samen met een museumdocent gaan ze actief op onderzoek 
uit en de leerlingen krijgen opdrachten in diverse zalen. 
 
De onderwerpen in de expositie sluiten aan bij de volgende thema’s in het onderwijs: 

▪ (Vroeg) ondernemerschap 

▪ Amsterdam 

▪ Roem 

▪ Tijd van de reformatie  

▪ Tijd van steden en staten 1000-1500 

▪ Tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600 
 
Na afloop van het bezoek heeft de leerling: 

▪ kennis gemaakt met het werk van de kunstenaar Jacob van Oostsanen en een aantal van zijn 
assistenten. De leerling heeft een mening gevormd over een aantal van de werken. 

▪ een beeld gevormd van en een mening over Amsterdam in de eerste helft van de 16de eeuw 

▪ een positieve museumervaring opgedaan 

▪ het gevoel dat hij/zij zelf actief heeft bijgedragen aan het bezoek 

▪ het gevoel dat hij/zij wat geleerd heeft 
 
 
Museumbezoek praktisch: 
Doelgroep: De focus van het programma ligt op het vmbo. Het onderwijsprogramma is, door 
differentiatie, ook geschikt voor havo en vwo  
Duur museumbezoek: 1 uur (voorbereiding op school ca. 45 minuten, verwerkingsopdracht op 
school ca. 20 minuten) 
Kosten museumbezoek: € 50,- per 15 leerlingen (inclusief materiaal en begeleiding) 
Reserveren: via www.amsterdammuseum.nl/reserveren 
Contact: boekingen@amsterdammuseum.nl 
Behandelt u een bepaald thema op school waar de expo bij aansluit? Geef dit door bij de boeking, 
dan houden onze museumdocenten hier rekening mee. 
 
 
De tentoonstelling is verdeeld in vijf thema’s: 
1. Amsterdam in vogelvlucht. Jacob van Oostsanen (ca. 1475 - 1533) is de oudste Amsterdamse 

kunstenaar die we bij naam kennen. Zijn werkplaats was een bloeiend kunstbedrijf met diverse 
assistenten. Een van hen was zijn kleinzoon Cornelis Anthonisz. Zijn beroemde stadsplattegrond 
’Amsterdam in Vogelvlucht’ staat centraal in de eerste ruimte. 
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2. Het atelier van de meester. Van Oostsanen was in zijn tijd de belangrijkste Amsterdamse schilder 
en prentmaker. Het atelier was van alle markten thuis en verkocht ook glasruitjes en geborduurd 
textiel voor religieuze waden 

3. Optocht van Amsterdammers. In 1500 had Amsterdam 10.000 inwoners. Het was een 
overzichtelijk stadje dat voor een derde bestond uit katholieke kerken, kapellen en kloosters. 
Jaarlijks vonden er tientallen processies plaats in de stad. 

4. Het Mirakel. Vlakbij het atelier van Jacob van Oostsanen lag de Kapel ter Heilige stede, 
hoofddoel van alle pelgrims, die van heinde en ver naar Amsterdam trokken. Op deze plek zou 
zich in 1345 een wonder hebben voltrokken. 

5. Familiebedrijf. Het ’merk’ Van Oostsanen strekte zich uit tot zijn hele atelier. Jan van Scorel 
begon hier zijn carriere, zoon Dirk Jacobz werd beroemd door zijn groepsportretten van 
schutters, kleinzoon Cornelis Anthonisz was een veelgevraagd schilder en prentmaker. Steeds 
vaker waren burgers onderwerp van de kunstwerken. 

 
 
Eén tentoonstelling op drie locaties: 
De tentoonstelling Van Oostsanen -  de eerste Hollandse meester vindt plaats op drie locaties: het 
Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Alkmaar en de Grote of Sint Laurenskerk. Ook het Stedelijk 
Museum Alkmaar ontwikkelt een programma voor het onderwijs. Zie voor meer informatie: 
www.vanoostsanen.nl 
 
 
Voorbezichtiging Van Oostsanen - de eerste Hollandse meester 
Een voorbezichtiging voor docenten is op donderdag 13 maart 15.30 - 17.00 uur. 
Aanmelden kan via: boekingen@amsterdammuseum.nl 
 
 


