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Jaap Commandeur: een Wognumse naïef

Twee keer worden in 2016 een aantal werken van 

kunstschilder Jaap Commandeur (1915-2000) uit 

Wognum tentoongesteld. Beide keren betreft het 

een initiatief van de Kunstkring Wognum. Deze 

vereniging, die is opgericht in 2014 en nu 22 leden 

telt, heeft als doel een platform te vinden voor het 

werk van plaatselijke kunstenaars. 

In het weekend van 28 en 29 mei organiseert de 

vereniging een Kunstroute, die voert langs huizen en 

tuinen waar schilderijen, keramiek, glaskunst, foto’s 

e.d. worden geëxposeerd. Schilderijen van Jaap staan 

opgesteld bij zijn voormalige woonhuis aan de Grote 

Zomerdijk 12.

Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober is er een tentoon-

stelling in de protestantse kerk in Wognum. Ook daar 

is werk van Jaap te bezichtigen: landschappen (zelfs 

tropische taferelen), bloemen, huizen en stillevens en 

portretten.

Jaap Commandeur, zoon van Simon Commandeur en 

Aaltje Schouten, komt uit een gezin van elf kinderen. 

Hij woont samen met zijn broers Jan en Piet en zijn 

zus Alie op de Grote Zomerdijk 12. Daar bouwt hij 

in 1950 een ‘burcht’ om bevers te fokken. Dit blijkt 

geen succes. Later houdt hij onder meer varkens in de 

burcht ofwel de bunker zoals het gebouw in de volks-

mond wordt genoemd.

Wanneer Jaap in 1980 met pensioen gaat, krijgt hij 

meer tijd om zich aan zijn hobby te wijden. Hij tekent 

en schildert graag en maakt schilderijen in opdracht.

Naderhand verhuist hij naar een aanleunwoning bij 

Sweelinckhof en later naar het verzorgingshuis zelf. 

Jaap kan niet lezen en schrijven. Zijn handtekening, die 

Ina Broekhuizen

onder al zijn werk staat, leert hij uit zijn hoofd. Op-

vallend is het heldere kleurgebruik en de duidelijke, 

vrijwel nooit abstracte, voorstellingen. Hij zou geduid 

kunnen worden als ‘onze’ Wognumse naïeve schilder.

Veel huizen en gebouwen legt hij vast. Soms krijgt hij 

hiertoe opdracht, een andere keer is het eigen initiatief. 

Wel probeert hij zijn werk te verkopen, getuige de foto 

van de markt.

Lang niet alle schilderijen van bekende huizen en plek-

ken in en rond Wognum zijn bewaard gebleven. Bij dit 

artikel worden er zeven afgebeeld. Ook houdt Jaap 

zich bezig met het beschilderen van melkbussen, een 

ambacht dat in de jaren zeventig - na het afschaffen van 

deze bussen - populair is. 

De meeste schilderijen zijn anno 2016 in het bezit van 

de familie Commandeur.

Foto’s van de schilderijen:

Ina Broekhuizen en Koos Ligthart

Jaap verkoopt zijn werk op een markt.

De boerderij en de bunker, Grote Zomerdijk 12, Wognum.
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De bunker. Verzorgingshuis Sweelinckhof in Wognum bestaat 25 jaar.

Uitzicht vanaf de bovenste verdieping van Sweelinckhof.

Oude Hoornseweg 18, Wognum.  

Weidelaan 63, Nibbixwoud.

Grietje Slagterlaan 10, Wognum.



46 Jaap met een melkbus. Daarop schilderde hij het huis aan de Oude Gouw 28 in Wognum.


