
 

Jacobus Ludovicus Cornet (1815-1882), zandgraf 491, vak D 

Kunstschilder en tekenaar; directeur van Ars Aemula Naturae en van Prenten-

kabinet; medeoprichter van De Lakenhal 

 

Personalia 

Geboren: 18 augustus 1815 te Leiden 

Zoon van Louis Cornet en Johanna Maria Boele 

Ongehuwd 

Overleden: 3 december 1882 te Leiden 

Begraven: 8 december 1882 

 

Samenvatting 

Jacobus Cornet wordt op 18 augustus in de Haarlemmerstraat te Leiden geboren. 

Reeds vroeg toont hij interesse in het schildersvak en als 12-jarige krijgt hij al les in 

schilderen en tekenen. Als Jacobus 17 jaar is, mag hij zich bij Ars Aemula Naturae 

verder bekwamen. Hij krijgt er les van David Pierre Giottino Humbert de Superville, die 

hij als zijn leermeester beschouwt. 

 Cornet schildert historische werken, landschappen, stadsgezichten en portretten, 

en zijn werken vinden gretig aftrek. Het Stedelijk Museum De Lakenhal heeft een 

aantal van zijn werken, maar ook in het Rijksmuseum komen we Cornet tegen. Hij 

schildert zijn werken in een atelier op de hoek van de Haarlemmerstraat, tegenover 

zijn geboortehuis. 

 Naast het schilderen en tekenen zelf, is hij ook 

actief bij Ars Aemula Naturae; eerst als tekenleraar 

en vanaf 1849 is hij er directeur. Hij weet dit 

genootschap tot grote bloei te brengen. Dit succes 

blijft niet onopgemerkt en Cornet wordt gevraagd 

om ook directeur van het Leidse Prentenkabinet te 

worden. Tevens is hij een van de oprichters van het 

in 1874 gesticht Stedelijk Museum De Lakenhal.  

 In augustus 1882 krijgt Cornet een beroerte, die 

zijn leven op zijn kop zet. Hij kan niet meer 

converseren en begin december van dat jaar komt 

hij te overlijden. Op een winterse dag met veel 

sneeuw wordt hij begraven op de dodenakker aan 

de Groenesteeg.  

 Honderd jaar na zijn dood is hij in de Lakenhal 

herdacht met een grote tentoonstelling. 
 

Portret Jacobus Cornet 

 Cornet was een aangenaam persoon en bleef ongehuwd. Deze Leidse schilder is 

in de Leidse schilderswijk geëerd met een straatnaam: de Cornetkade,  

 



Volledige versie 

Opleiding 

Jacobus Ludovicus Cornet wordt op 18 augustus 1815 in Leiden geboren. Zijn vader, 

Louis Cornet (1779-1841), een geboren Leidenaar, is commissaris van de Leidse 

turfdragers en de familie woont op Haarlemmerstraat nr. 1, waar ook het gildehuis van 

de turfdragers is gevestigd. Moeder Johanna Maria Boele (1785-1856; in de officiële 

aktes ook vermeld als Anna Maria of alleen Maria) is afkomstig uit Delfshaven. 
 

 
Geboorteakte 

 

Aan zijn schoolopleiding worden geen hoge eisen gesteld. Als 12-jarige, komt hij in 

1827 in de leer bij een rijtuig- en huisschilder. In de avonduren volgt hij een opleiding 

handtekenen bij Mathesis Scientarium Genitrix, die gegeven wordt door Bartholomeus 

van den Broek (1760-1856).  

 Hij wil kunstschilder worden en krijgt in 1832 

eindelijk toestemming om toegelaten te worden bij Ars 

Aemula Naturae om zich verder in de schilde-kunst te 

bekwamen. Hier krijgt hij les van de door hem 

bewonderde David Pierre Giottino Humbert de 

Superville (1770-1849) [ook op Groenesteeg begaven].  

 

Kunstschilder en tekenaar 

Cornet wordt kunstschilder en tekenaar. Naar de mode 

van die tijd legt hij zich toe op onderwerpen uit de 

vaderlandse geschiedenis, zoals De kamer van de 

gebroeders De Witt in de Gevangenpoort na de moord. 

Om een exacte reproductie van deze ruimte, waarin in 

1872 Cornelis en Johan de Witt gevangen zaten, te 

kunnen maken bezoekt de schilder in Den Haag 

 
Humbert de Superville  

(geschilderd door J.L. Cornet) 

de Gevangenpoort.  



 
De kamer van de gebroeders De Witt in de Gevangenpoort na de moord (Cornet, 1844) 

 

Naast historische taferelen, schildert en tekent Cornet ook landschappen, stads-

gezichten en portretten, zoals het Gezicht op de vesten van Leiden en het portret van 

de 17de schilder Paulus Potter (1625-1654), een pronkstuk van museum De Lakenhal. 
 

 
Gezicht op de vesten van Leiden (Cornet, 1853) 



 

 
Paulus Potter tekenend naar de natuur (Cornet, ca. 1850) 

 
 

Paulus Potter tekenend naar de natuur (beschrijving volgens De Lakenhal) 

In dit schilderij heeft Cornet zich beijverd Paulus Potter (1625-1654) in een als het 

ware door hem zelf geschilderd landschap neer te zetten; elk blaadje, elk sprietje en 

stukje schors is minutieus à la Potter weergegeven. Naast stijlcitaten is het groepje 

beesten rechts zelfs gekopiëerd naar Potters Spiegelend koetje, een schilderij, dat 

Cornet in het Mauritshuis kon zien evenals Potters beroemde portret door Van der 

Helst van 1654. Hij kon dus in één bezoek al zijn visuele bronnen bekijken. 

 In de negentiende eeuw werden steeds weer de meesters van de zeventiende 

eeuw de eigentijdse schilder als voorbeeld voor ogen gehouden. Volgens Kramm is 

juist Cornet er goed in geslaagd de stijl van de zeventiende eeuw te doen herleven 

 Potter heeft altijd in de belangstelling gestaan. Zowel zijn werk als zijn ‘deugd’ 

vonden in zijn eigen tijd al grote bewondering en werden zelfs benijd, aldus 

Houbraken. Verder haalt deze een fragment uit een brief van de zoon van Potters 

weduwe aan, waaruit blijkt, dat de schilder, zelfs wanneer hij met zijn vrouw een 

eindje omging, zijn schetsboek meenam om meteen een koe of schaap te kunnen 

vastleggen. Dit verhaal wordt door latere schrijvers herhaald en ook Cornets 

schilderij is erop gebaseerd. 

 In de negentiende eeuw wordt De Stier in Den Haag in één adem met Potter 

genoemd. De vermaardheid van dit stuk ontstond pas tussen 1795 en 1815 in Parijs. 

In 1795 hadden namelijk de Fransen dit schilderij met de collectie van stadhouder 

Willem V mee naar Parijs genomen, waar een groot publiek het in het kunstverzamel-



centrum, het Louvre, bewonderde. Nadat Napoleon definitief verslagen was, werd 

De Stier in 1815 met veel tamtam weer teruggehaald, want dit voorwerp van 

nationale trots kon natuurlijk niet langer in vreemde handen blijven. 

 Toch heeft men ook wel kritiek op Potters kunst, zoals bijvoorbeeld uit Immerzeel 

valt op te maken: Potters werk geeft ‘zoowel in de ordonnantie als in het minutieuze 

der uitvoering, een' zweem van stijfheid’. Toch haast Immerzeel zich daarop te laten 

volgen: ‘De natuur had hem tot schilder geschapen; de ondervinding zou hem ook 

tot dichter gemaakt hebben’ als hij maar langer geleefd had. 

 Zo kon Potter als groot voorbeeld gelden voor schilders van landschap en vee. 

De prenten van Marcus de Bije (1649-na 1688) naar tekeningen van Potter, bedoeld 

als studiemateriaal voor dier- en landschapschilders en ook nog in de negentiende 

eeuw door hen gebruikt, zullen hier nog toe bijgedragen hebben. 

 

Cornet heeft veel schilderijen en tekeningen gemaakt. Behalve de hierboven getoonde 

werken noemen wij ook: 

- Portretten van: Erasmus, Rembrandt, Jan Steen en Gerard Dou; 

- Landschappen: Weggetje langs een boerderij, Landschap rond Amersfoort, 

Landschap met molen, Landschap met drie boerderijen, Bos met beek; 

- Stadsgezichten: Gezicht op de stad, Gezicht op Ridderhofstad, Waterslootse 

Poort te Delft; 

- Overige werken: Rembrandt en zijne ouders in den molen bij Koudekerk, 

Rembrandt en professor Tulp, Frederik Hendrik laat zich Palamedes van Vondel 

voorlezen. 
 

 
Frederik Hendrik laat zich Palamedes van Vondel voorlezen (Cornet) 



Vooral onder verzamelaars raken zijn schilderijen en tekeningen in trek. Eminente 

verzamelaars als Alexander Ver Huell uit Arnhem, Jacob de Vos en Carl Fodor uit 

Amsterdam kopen werk van hem en dragen hierdoor in belangrijke mate bij aan zijn 

bekendheid.  

 In het stedelijk museum De Lakenhal zijn een groot aantal schilderijen en 

tekeningen van Cornet te vinden. Ook in het Rijksmuseum hangt een portret van zijn 

hand. In 1982 is zijn honderdjarig overlijden herdacht met een tentoonstelling van zijn 

werk in De Lakenhal.  

 Cornet schildert zijn werken in een bekend atelier, dat zich bevindt op de hoek van 

de Haarlemmerstraat en de Paardensteeg, tegenover het kantoor van de turfdragers, 

waar Cornets vader commissaris is.  

 

Directeur Ars Aemula Naturae en Prentenkabinet 

Vanwege zijn succes wordt Cornet in 1849 als opvolger van Humbert de Superville 

aangesteld als tekenleraar en directeur van Ars Aemula Naturae.  
 

 
Ars Aemula Naturae aan de Pieterskerkgracht (ca. 1860) 

 

Twee jaar later, in 1851, wordt hij ook benoemd tot directeur van het Prentenkabinet 

van de universiteit van Leiden (destijds Kabinet prenten en pleisterbeelden geheten). 

De eerste functie zal hij tot 1878 vervullen; directeur van het Prentenkabinet blijft hij 

tot zijn overlijden in 1882. Cornet doet regelmatig nieuwe aankopen en het 

Prentenkabinet krijgt ook vele schenkingen.  

 Na Cornerts dood wordt er geen opvolger benoemd. Een groot deel van de Leidse 

verzameling gaat op in het Rijksprentenkabinet, dat nu een onderdeel is van het 

Rijksmuseum. 

 Ook staat Cornet aan het hoofd van de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae. 

Daarnaast is hij een van de initiatiefnemers tot de oprichting van Stedelijk museum De 

Lakenhal. Ook later zal dit museum een bijzondere plaats in zijn hart blijven innemen. 

Hij is een actief lid van de commissie voor dit museum, de gemeentecommissie voor 

de bewaring van kunstvoorwerpen. 



 Zo heeft Cornet zo’n dertig jaar talrijke bezoekers van teken- en schildercollecties 

te woord gestaan en aan vele professoren en studenten de portefeuilles met gravures, 

tekeningen en schilderijen getoond. Velen, die actief zijn in de kunstgeschiedenis 

hebben hun kennis en ontwikkeling te danken aan het Prentenkabinet en directeur 

Cornet.  

 

In “Honderd teekeningen van oude meesters in het Prentenkabinet der Rijks-

universiteit te Leiden” (1920) is het volgende over Cornet te lezen: 

Jacobus Ludovicus Cornet, in de herfst van 1851 bij het ontslag van Gijselaar 

(Nicolaas Cornelis) als diens opvolger aangesteld, was een 36-jarig Leidsch 

kunstschilder van eenigen naam, vroeger de vriend van Humbert’s toen reeds 

overleden zoon (David Pierre Humbert de Superville, de eerste directeur [ook op 

Groenesteeg begraven]), vriend ook van De Gijselaar, met wie hij te zamen sedert 

omstreeks 1845 moeite deed om het genootschap “Ars Aemula Naturae” tot nieuwen 

bloei te brengen. Cornet dankt zijn opleiding tot schilder aan een oud-leerling en 

latere directeur van dit genootschap, den Leidschen schilder Bartholomeus van den 

Broek. Overigens echter heeft ook Humbert zeer veel tot zijn vorming bijgedragen. 

Onder Cornets beheer, dat zich over iets meer dan 30 jaren uitstrekt, werd de 

verzameling uit eenigszins ruimer subsidieën en door geschenken voortdurend 

vermeerderd.  

De belangrijkste aanwinst tot welker 

verkrijging Cornet heeft meegewerkt, is, na 

de Gijselaar’s geschenken, de collectie 

Nederlandse portretten van mr. J.T. Bodel 

Nijenhuis [ook op Groenesteeg begraven] 

te Leiden, die een onderdeel uitmaakte van 

diens verzamelingen - overigens alle bij 

Frederik Muller te Amsterdam geveild - en 

den 18 November 1874 onder den hamer 

zou komen. Deze afdeeling werd onders-

hands van regeeringswege gekocht en bij 

het Leidsche Prentenkabinet gevoegd, dat 

hiermede ongeveer 8500 gegraveerde 

portretten en 59 teekeningen (meest onbe-

kende portretten) rijker werd. 

 
Bodel Nijenhuis (1797-1872) 

Met loffelijken zin voor orde voerde Cornet zijn administratie: afzonderlijke boeken 

over de besteding der verschillende subsidieën, voor afschrift van de uitgaande 

ambtelijke stukken en van de brieven,  alsmede een boek waarin bezoekers hun 

aanteekeningen schreven, werd door hem aangelegd en geregeld bijgehouden. Ook 

gaf hij sedert 1856 jaarlijks een verslag van aanwinsten en het gebruik der collecties, 

eerst in de Algemeen Konst- en Letterbode, sedert 1861 in de Nederlandsche 

Spectator, van 1864 tot 1877 in de Leydse Courant, zoo telkens weer belangstelling 

voor zijn museum vragend. Ook hield hij, als vanouds, lessen voor studenten, een 

of tweemaal  ’s weeks. 



Onder zijn leiding vond de verhuizing naar het tegenwoordige gebouw plaats. 

Oorspronkelijke in het Hof van Zessen aan de Papegracht, eerst in een paar kleine, 

sedert 1829 in eenige nieuwe en grootere vertrekken ondergebracht, moesten de 

verzamelingen omstreeks 1832 naar een afzonderlijk gebouw op het Rapenburg, 

nabij de Groenhazengracht worden verplaast, waar lange tijd en ook toen reeds het 

Rijks Herbarium werd bewaard (thans no. 33).  

Toen het Herbarium in 1864 meer ruimte behoefde moesten opnieuw de beelden en 

prenten een goed heenkomen zoeken. De keus viel op het huis naast het pleintje 

der Academie (thans Rapenburg no. 71). De onderpui van dit gebouw, vertoont aan 

de voorzijde een bekleeding van gehouwen zandsteen, welke nog gedeeltelijk in het 

oorspronkelijke verband is gebleven, zooals zij waarschijnlijk in het begin van de 

XVIIde eeuw werd geconstrueerd, een gedeelte van  de muur met de poort, die een 

monumentale ingang vormden tot de Academie en Kruidhof. De grote leeuwenkop, 

die thans onder de ramen van het Prentenkabinet boven de arduinen stoep in een 

ring bijt, droeg toen een pilaster, welke bij een latere verbouwing is weggebroken. 

Nadat in 1893 de gipsafgietsels het gebouw hadden verlaten is er veel in vertimmerd 

en moest het aan belendingen een groot stuk van zijn ruimte verliezen. 

In 1882 drong een gerucht tot de redactie van den Nederlandschen Spectator door, 

dat de regeering overwoog om de prent-verzameling te Leiden bij de te Amsterdam 

te voegen. Protesten in de kolommen van genoemd weekblad waren het 

onmiddellijke gevolg. Vosmaer ging vóór, met een goed geargumenteerd betoog 

tegen een dergelijk plan. Het is er niet van gekomen, maar toen weinig tijds later, 

nog in hetzelfde jaar ’82, Cornet was gestorven, werd geen nieuwe zelfstandige 

directeur benoemd, doch de toenmalige directeur van het Amsterdamse kabinet, 

J.Ph.van der Kellen, tevens belast met de waarneming van het directeurschap te 

Leiden. 

 

Overlijden 

In augustus 1882 krijgt Cornet een beroerte. Hierna is hij niet meer in staat om deel te 

nemen aan de vele gesprekken, die hij gewoonlijk voert. Kort daarna, op 3 december, 

komt hij te overlijden.  
 

 
Overlijdensadvertentie (Leydse Courant 5 december 1882) 

 

 Op 8 december wordt Jacobus Ludovicus Cornet op de begraafplaats Groenesteeg 

ter aarde besteld. In de avondeditie van het Leidsch Dagblad van die dag staat het 

volgende over deze begrafenis. 

Hedenmorgen werd het stoffelijk overschot van wijlen den heer J.L. Cornet op de 

begraafplaats aan de Groenesteeg op eenvoudige wijze bijgezet, terwijl een 

sneeuwbui den doodenakker als met een wit lijkkleed overdekte, zoo mogelijk om het 



verlies, dat door het afsterven van dezen stadgenoot geleden was, des te treffender te 

doen uitkomen. 

 Aan de groeve worden dan ook, ten gevolge van het ongunstige weer, slechts door 

één der aanwezigen, den heer Van Beek, kunstkenner uit Amsterdam, enkele woorden 

gesproken om in herinnering te brengen dat de assche van een Mensch in de 

schoonste beteekenis, van een Christen, een Philosoof, een tot nu minder beroemd 

Schilder was neergelaten, wiens verdiensten eerst later zeer zeker zullen worden 

erkend. 

 Daarna vereenigde men zich in de wachtkamer bij den ingang der begraafplaats, 

waar op treffende en diepgevoelige wijze door den heeren dr. W.N. du Rieu en jhr. 

W.I.C. Rammelman Elsevevier werd herdacht wel een nuttig leven thans is 

afgesneden geworden, hoeveel de Leidsche Teekenacademie, waaraan de 

overledene 30 jaren verbonden was, daardoor heeft geleden, hoe trots de gemeente 

Leiden mede op hem mocht zijn, door het aandeel dat de overledene ook in de 

oprchting van het Stedelijk Museum had gehad, en waaraan hij steeds zijne bijzondere 

zorgen bleef wijden. Niet altijd echter werden zijne verdiensten ook als schilder erkend, 

doch gelukkig is de kunstgeschiedenis daar om hem, zij het dan ook na zijn dood, recht 

te doen wedervaren. 

 Niemand zou het verwonderen als ook dr. W.P. Wolters hier eenige woorden aan 

de nagedachtenis des overledenen had gewijd; deze vreesde echter in herhalingen 

van de vorige sprekers te vervallen en zou daarom in het sterfhuis meer in het 

bijzonder de treurende zuster en verdere betrekkingen toespreken. 

 Namens de familie werd door den heer P.J. Mulder voor de belangstelling 

dankgezegd. 
 

 
Overlijdensakte 



Het graf was gekocht door zijn zus Elisabeth (1823-1900). 
 

 
Zandgraf 491 

 

Eerbetoon  

De gemeente Leiden heeft de schilder Cornet geëerd met een straatnaam. De 

Cornetkade is gelegen in de schildersbuurt bij de Haarlemmertrekvaart tussen de 

Lucas van Leijdenstraat en de Gabriël Metzustraat. 
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