
De schilderijenverzameling van Jacob van der Lelij zoals beschreven in zijn 
nalatenschap door notaris C. Onderdewijngaart op 12 december 1795. 

!    !  

!               !  
Palamedees, Ruitergevecht, Museum Prinsenhof.             Adam Pijnacker, De verkondiging aan de herders 
        Veiling Philips, Londen, 1995

!                       !  
Jan van Goyen, Strandgezicht (een van de vele)                   Oude Kerk in Delft van Emanuel de Witte  

Jan Steen, De Kraamkamer,  
Stedelijk Museum Zutphen?? 

Pieter Lastman, Badende Batseba,  
Hermitage St Petersburg



!    !  
 Hans Rottenhamer, Maria met herders 

   Herman Saftleven (of navolger), Schuur met huisraad 

Schilder voorstelling soort drager

B, N van vrouw die koe melkt genrestuk

Berg, G(illes) de bloemstuk stilleven

Bol, H? jongeling met viool genrestuk

Bosch, J van den wenende Magdalena historiestuk paneel

Bramer, L engelen

Elshamer, A historiestuk

Elst, P van der een …… drager genrestuk

Elst, P van der iemand aan tafel met spijs genrestuk

Elst, P van der schoolmeester aan het werk genrestuk

Francq Venus en Adonis historiestuk

Francq
soldaten die twee boeren 
overweldigen koper

Gooyen, Jan van strandgezicht landschap

Gooyen, Jan van landschap

Heda eettafel stilleven

Hooft, C landschap



in de trant van 
Breugel zeestrand landschap

in de trant van 
Breugel landschap

in de trant van J. 
Both landschap

in de trant van 
Pekhout Bijbeltafereel

Lastman, P(ieter) badende Batseba historiestuk

Molijn, P schepen zeegezicht

Narenus, O bloemstuk stilleven

Ostade, Adriaaen 
van schilder met zijn ezel schilderkunst

oude meester Adam en Eva Bijbeltafereel

oude meester landschap

oude meester Vanitasschilderij stilleven

oude meester hoenderverkoper

oude meester vier personen

Palamedes, A zelfportret v d schilder met ezel schilderkunst

Palamedes, A bataille van ruiters

Pijnacker, Adam boodschap aan de herders Bijbeltafereel

Pijnacker, Adam landschap met struikrovers landschap

Poelenburg, C twee mannen en een paard

Porcellis, J schepen zeegezicht

Reijnenburg, N herderinnetje

Rottenhamer, H Maria met herders Bijbeltafereel koper

Saftleven, H landschap

Saftleven, H schuur met huisraad stilleven

Sermans, C de zeegezicht

Sermans, C de zeegezicht

Sermans, C de zeegezicht

Spijkerman slapende nimfen historiestuk



Steen Jan kraamkamer genrestuk

Steenwijk, Jan van tempelkaarslicht koper

Steenwijk, Jan van tempelkaarslicht koper

uit school van 
Rubens slag der Amazonen historiestuk

Uytewaal, J
Mars en Venus door de goden 
betrapt historiestuk koper

V, J v vruchten stilleven

Velde, E van de landschap

Venne, vd Hoe geleerder, hoe verkeerder

Venne, vd zinnebeeld

Venne, vd zinnebeeld

Venne, vd zinnebeeld

Venne, vd zinnebeeld

Venne, vd zinnebeeld

Vertonge naakte vrouw in landschap naakt

Vertonge slapende nimf naakt

Vliet, H van jongeling die fluit speelt en meisje dat zingt

Vliet, H van lezende vrouw koper

Weenix, J historiestuk

Witmont, H onstuimige zee zeegezicht

Witte, E de kerkinterieur

Wouwerman landschap

Xaverij, R berglandschap met gediertens landschap koper

Xaverij, R landschap

Zegers, Pater thestoor met bloemen stilleven

anoniem Christus en de schriftgeleerden Bijbeltafereel

Doop van Johannes Bijbeltafereel

Ecce Homo Bijbeltafereel

Zondvloed Bijbeltafereel

koopman in boter en kaas genrestuk



genrestuk

genrestuk

genrestuk

Amphie spelend op harp historiestuk

Lucretia historiestuk

Pallas historiestuk

bloem- en tuingezicht landschap

gestoffeerd landschap landschap

gestoffeerd landschap landschap

gestoffeerd landschap landschap

landschap met beesten landschap

vrouw, man en ezel (Jozef en 
Maria?) landschap

winterlandschap landschap

winterlandschap landschap

wintertafereel landschap

landschap

landschap

landschap

landschap

landschap

landschap

landschap

bloemstuk stilleven

stilleven met vis stilleven

tafel met vlees en gevogelte stilleven

tafel met vruchten stilleven

onstuimige zee zeegezicht

Adam en Eva

bataille met ruiters

lezende vrouw



maaltijd der goden
natuurste
en

pakjesdrager

Roomsche keizers

Roomsche keizers

tafel met vruchten

woelige zee

zittende hondjes

zwart paard

eenige van geene consideratie

73 familieportretten


