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Jacob Walscapelle werd in 1644 geboren in Dordrecht als Jacob Cruydenier, zoon van Elias 
Cruydenier en Agnieta van Kapel. Jacob was van goede huize; onder andere zijn overgrootvader, 
Nicolaas Cruydenier, was burgemeester van Dordrecht geweest. Toch kozen Jacob en zijn 5 broers en 
zussen ervoor om de familienaam van hun vaders moeder Francynken Eliasdr. (van) Walscappel(le) 
aan te nemen. Francynken was de dochter van een zeer vermogend handelaar in wollen stoffen 
("greynen koopman"). Een artistieke carrière lag dus niet direct voor de hand voor Jacob. Wel maakt 
Abraham Bredius in zijn aantekeningen uit het Amsterdamse archief een vijftal vermeldingen in de 
jaren 1642 t/m 1644 van ene Kornelis Eliasz. van Walscappelle, schilder, oud 27 jaar in 1642. Ook 
Francynken had een broer Kornelis Eliasz., maar die huwde reeds in 1605. Deze Kornelis wordt in 
februari 1643 vermeld als "gaende voor schilder ten Oorlogh" met Capiteyn Brakel, ten dienste van 
de Amsterdamse Admiraliteit. Een schilder van vaandels wellicht, of een frontschilder avant la lettre? 
Hoe het ook zei, zo hij al familie was, na 1644 wordt niets meer van hem vernomen en zelfs zijn 
naam heeft de grootste schildersencyclopedieën en -indices niet mogen halen.



Wel direct verbonden aan Jacobs 
beroepskeuze was stellig het huwelijk in 
1660 in Amsterdam (ondertrouw 12 maart) 
van zijn zuster Teuntje (Anthonia) met de 
schilder Ottmar Ellinger (Kopenhagen 1633 - 
1679 Berlijn). Ottmar was voornamelijk een 
schilder van bloemstillevens. Het echtpaar 
woonde in Brielle (doop van dochter in 
1661), mogelijk Dordrecht (getuige in 1662) 
en wederom in Amsterdam totdat het in 1663 
vertrok naar Hamburg. Jacob is dan 19 jaar 
oud en gaat in de leer bij een andere schilder 
van bloemstillevens, Cornelis Kick (1634 
Amsterdam 1681).  
Kick woonde buiten de stad omdat hij, 
volgens Arnold Houbraken, "een Bloemhof 
by, of aan zyn woning, gereed om de zelve 
met meerder gemak naar 't leven te 
schilderen" wilde. Houbraken vermeldt dat 
"Jakob van Walskapel, zyn Leerling, die zoo 
veel voor de verandering niet was", Kick 
verliet toen deze in 1667 naar Loenen 
verhuisde. Als enig ander feit vermeldt 
Houbraken over Jacob dat "Deze ... tot 
Amsterdam nog eenigen tyd de Konst [bleef] 
oeffenen, tot hy een ander beroep kreeg, dat 
hy nu [1718] nog waarneemt”. 

Op 15 mei 1673 wordt "Jacobus Walskappele 
van Dordrecht " poorter van Amsterdam. Op 
26 oktober 1674 gaat hij in ondertrouw met 
Metje Bos uit Den Haag. Hij wordt dan (nog) 
schilder genoemd, maar is op dat moment is 
al begonnen als knecht op de saai- of 
lakenhal. In latere akten staat hij nog 
uitsluitend vermeld als knecht op de saaihal 
of als "saymeter." Het echtpaar krijgt ten 
minste twee zonen, beiden gedoopt in de 
Zuiderkerk: Elias op 16 december 1676 en 
Adriaen op 12 juni 1680. Adriaen sterft al na 
twee dagen Jacob zelf overlijdt op 16 
augustus 1727 en wordt begraven in de 
Nieuwe Zijds Kapel.

Bij zijn huwelijk, en ook daarna, woonde 
Jacob in de Staalstraat, vernoemd naar de 
Staalhof, waar Rembrandts Staalmeesters de 
lakense stoffen keurden en die aan de 
achterzijde aansloot op de saaihal aan de 
Groenburgwal. Jacob woonde dus in het hart 
van de Amsterdamse textielwijk, maar ook op 
amper 200 meter van het 
Binnengasthuisterrein, waar zich, tot de 
verplaatsing naar de Plantage in 1682, de 
Hortus Botanicus (toen nog Hortus Medicus 
geheten) bevond. Het is daar dat Jacob 
bijvoorbeeld de amandel in bolster kan hebben 
getekend die ons schilderij siert. 

Walscapelles oeuvre is niet erg groot, maar van 
hoge kwaliteit. Zijn bloemstillevens zijn over 
het algemeen wat voller en rijker dan die van 
zijn leermeesters Ottomar Elliger en Cornelis 
Kick in de jaren 1660 en sluiten beter aan bij 
het werk van Jan Davidsz. de Heem en 
Abraham Mignon in Utrecht, van wie hij ook 
het gebruik overneemt om enkele tarwearen in 
zijn composities op te nemen. Er bestaan 
gedateerde werken van Jacob van Walscappel 
van 1667 tot in ieder geval 1685, mogelijk 
zelfs 1699. 

Een bloemhof om naar ‘t leven te schilderen 

Detail: Stilleven met fruit en anjer, 
Jacob Walscapelle, 
Vadodara, Picture Gallery Baroda Museum



De compositie is, zoals eigenlijk altijd bij 
Walscappelle, vrij compact en evenwichtig, met 

een egale belichting en een 
lichte diagonale werking. 
Daarin staat hij dichter bij de 
Utrechtse stillevenschilders 
dan bij Amsterdams grootste 
stillevenschilders Willem van 
Aelst, die graag gebruik 
maakte van veel sterker 
diagonalen en contrasten. Het 

geheel is afgezet tegen een donkere achterwand, 
waarin een spijker rechts boven een opmerkelijk 
illusionistisch element vormt.

Uitgebeeld zijn, van links naar rechts, grofweg, 
een perzik, een meloenschijf, bramen, 
amandelen, druiven, hazelnoten en perziken, 
met daarbij twee tarwearen en één enkele anjer. 
Aan insecten zien we onder andere twee 
zevenstippelige lieveheersbeestjes, een 
witgerande tuinslak, een aardhommel, meikever 
en klein koolwitje. De anjer en de meikever, 
vlak daarvoor, zijn voorjaarsgasten, terwijl de 
meeste vruchten eerst op het eind van de zomer 
en in de herfst hun intree doen. Het stilleven is 
dus, zoals gebruikelijk, niet geschilderd naar 
het leven, maar samengesteld op basis van 
studies.

Dit fruitstilleven, met één anjer, uit het 
museum van Vadodara in India, is voluit 
gesigneerd, maar niet 
gedateerd. De sierlijke 
signatuur is goed 
vergelijkbaar met Jacobs 
handtekening onder zijn 
ondertrouw akte van 
1674. Hoewel Jacob zelf 
(bijna?*) altijd signeerde 
met Walscappel of 
Walscappelle, staat hij in de literatuur 
consequent als Walscapelle vermeld, een 
schrijfwijze die wij daarom ook hier maar 
boven de tekst hebben aangehouden. (* Een 
signatuur met enkele p op een verder overigens 
schitterend groot stilleven dat op 26 november 
2015 in Wenen werd geveild, lijkt mij vals).

Detail: Stilleven met fruit en anjer, Jacob Walscapelle, Vadodara, Picture Gallery Baroda Museum



Er lijkt nauwelijks tot geen diepere 
symbolische betekenis achter de 
uitgebeelde objecten te steken. Alle 
aandacht gaat naar de zo levendig 
mogelijke uitbeelding. Met een uiterste 
verfijning geeft Jacob textuur en details 
weer. Dit lijkt nergens beter tot zijn recht te 
komen dan in de glazige vleugels en het 
harige achterlijf van de aardhommel. 
Vreemd, bij zo veel aandacht voor detail, is 
dan wel diens rode oog. 

Vrijwel de gehele collectie 
van het museum van 
Vadodara werd kort voor de 
Eerste Wereldoorlog 
bijeengebracht door de 
toenmalige Maharadja 
Sayajirao Gaekwad III 
(1863-1939). In zijn opdracht 
kocht Marion Spielmann 
(1858-1948) in enkele jaren 
tijd op voornamelijk 
Londense veilingen talrijke 
schilderijen. Spielmann was 
een beroemd kunstcriticus, 
auteur en redacteur van The 
Connoisseur en de Magazine 
of Art en dit valt duidelijk 
aan de collectie af te zien. 
Walscapelle's stilleven is 
slechts één van de vele 
kleinoden die het museum 
rijk is. 

Bernard Vermet

Details: Stilleven met fruit en anjer, 
Jacob Walscapelle, 
Vadodara, Picture Gallery Baroda Museum

De inventarisatie in het is gemaakt in het kader van de 
tentoonstelling ‘Dutch Masters in Indian Collections’ 2002, 
ter gelegenheid van ‘400 Years Indo-Dutch Partnership’. 
Dee tentoonstelling was te zien in drie musea; Baroda 
Museum and Picture Gallery, Vadodara; National Museum , 
New Delhi;Karnataka Chitrakala Parishad, Bangalore;  
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai.


