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Amsterdam Museum en Stedelijk Museum Alkmaar ontwikkelen
toeristische routes met de ANWB en ontwerper Piet Boon
Gratis auto- fiets- en wandelroutes in het kader van tentoonstelling 'Van Oostsanen - de eerste Hollandse
meester'

Vanaf 15 maart is in Alkmaar en Amsterdam een grootse overzichtstentoonstelling te
zien over Jacob Cornelisz van Oostsanen. Bezoekers krijgen een beeld van het leven
en werk van deze zestiende-eeuwse kunstenaar en cultureel ondernemer. Samen met
de ANWB zijn een auto- fiets en wandelroute ontwikkeld langs bijzondere en
belangrijke plekken uit het leven van Van Oostsanen. Ze brengen het middeleeuwse
landschap in en rond Alkmaar en Amsterdam tot leven. Ontwerper Piet Boon maakte,
geïnspireerd door Van Oostsanen, speciaal voor deze gelegenheid een aantal bankjes
langs de route. Gedurende de tentoonstelling zijn de routes gratis te downloaden via
www.anwb.nl/landvananwb.
Jacob Cornelisz van Oostsanen is geboren en getogen in Noord-Holland. Zijn loopbaan en
levensloop zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met het landschap en de geschiedenis van
deze streek. Daarom zijn speciaal voor deze tentoonstelling drie routes uitgezet langs
belangrijke plekken uit het leven van Van Oostsanen.
De autoroute verkent het gebied tussen Oostzaan, waar Jacob omstreeks 1475 werd
geboren, en Alkmaar, waar hij werkte aan de gewelfschilderingen van de Grote Kerk. De
fietsroute leidt door het middeleeuwse landschap rondom Alkmaar, langs plekken zoals
Schoorl, Warmenhuizen en Bergen. De wandelroute voert langs het oudste stukje van
Amsterdam, over de Warmoesstraat en de Begijnhof, via de Oude- en Nieuwe Kerk.
Unieke samenwerking met ontwerper Piet Boon
Piet Boon, de ondernemende Zaanse ontwerper, kan gezien worden als de eigentijdse Van
Oostsanen. Hij is, net als Jacob vijf eeuwen vóór hem, geboren in Oostzaan. Beide
ambachtsmannen zijn onlosmakelijk verbonden met het Noord-Hollandse landschap door
hun ontwerpen, vakmanschap en creativiteit. Tevens zijn zij beide cultureel ondernemer en
staan ze aan het hoofd van een succesvol en productief bedrijf. Op verschillende plekken
langs de auto, fiets- en wandelroutes staan speciaal door Piet Boon® ontworpen bankjes,
geïnspireerd door de biechtstoel en met een knipoog naar Van Oostsanen. De hoge rug die
het zitelement verdeelt, creëert privacy om in rust te kunnen genieten van de omgeving,
terwijl de aanwezigheid van de persoon aan de andere kant voelbaar is.
Eerste wereldwijde overzichtstentoonstelling
De tentoonstelling in het Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Alkmaar en de Grote Kerk
Alkmaar is de allereerste overzichtstentoonstelling van schilder en prentmaker Jacob
Cornelisz van Oostsanen. Vijf eeuwen na zijn glorierijke carrière is te zien hoe Van
Oostsanens ongekend hoge kwaliteit en oog voor details de basis legden voor de latere bloei
van de Hollandse schilderkunst. De tentoonstelling ‘Van Oostsanen – de eerste Hollandse
meester’ is te zien in Amsterdam en Alkmaar tot en met 29 juni 2014. Meer informatie over
de tentoonstelling en evenementen is te lezen op www.vanoostsanen.nl.
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