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Willem (Wim) Abeleven (1903 – 1967) 
Wim Abeleven was een Nederlandse tekenaar, illustrator, auteur, toneelregisseur en 
boekbandontwerper. Hij was getrouwd met Wil Abeleven-Labberton (ook wel Bob 
genoemd). 
Het echtpaar werkte voornamelijk in Veere en hij was lid en een van de oprichters en 
bestuurslid van de Vrienden van Veere. 
Hij en zijn vrouw Wil waren de schrijvers van het hoorspel Als zovelen, uitgezonden 3 mei 
1965, handelende over de oorlogsgeschiedenis van Walcheren gedurende de periode 1940-
1945. Hij schreef en illustreerde het boek De avonturen van Flip de Aardman met het schip 
Mandarijntje in 1948, gevolgd door Flip en de verdwenen Prinsen in 1950. Zijn vrouw schreef 
het boek: (met tekeningen van Wim Abeleven) Zeeland vocht door. In 1940 maakte 
Abeleven het omslag voor het boek Sneeuw en Lagunen voor uitgever L.J.C. Boucher.  
Het echtpaar vervaardigde ook leerwerk. 
In 1959 verplaatsten Wil en Wim Abeleven-Labberton hun kunst- en antiekzaak Suster Anna 
van de Simon Oomstraat in Veere naar de Markt en het huis dankt daaraan nu zijn huidige 
naam. Ook het uithangbord kwam mee en hangt nog steeds aan de gevel. 
Wim Abeleven is overleden in Ålesund te Noorwegen op 18 augustus 1967. 
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Wobbe Alkema (1900 – 1984) 
Wobbe Hendrik Alkema werd geboren te Borger (Drenthe) en kreeg zijn opleiding aan de 
academie Minerva te Groningen. In de jaren twintig had hij samen met Jan van der Zee, 
Johan Faber en Hendrik de Vries een atelier in Groningen. In 1924 werd hij aspirant-lid van 
de Groninger kunstkring "De Ploeg" en hetzelfde jaar werd hij bouwkundig tekenaar bij een 
architectenbureau.  
Tussen 1925 en 1933 maakte Alkema schilderijen, grafiek en collages. In diverse (Belgische) 
bladen werd werk van hem afgedrukt. In de periode 1926-1930 werd zijn palet lichter van 
toon. In de jaren 1930-1931 maakte hij acht droge-naaldetsen waarin de invloed van 
Kandinsky was te zien. Door de slechte economische omstandigheden en de dreigende 
politieke situatie lukte het Wobbe Alkema niet meer om na 1933 nog enig beeldend werk 
van betekenis te maken. Pas na de Tweede Wereldoorlog pakte hij zijn werkzaamheden als 
beeldend kunstenaar weer op. In 1957 vertrok hij naar Kampen. Daar wekte hij als 
bouwkundige/hoofdopzichter aan de restauratie van de Bovenkerk. De Alkema’s woonden 
o.a. in de voormalige bovenmeesterswoning tegenover de kerk, waar ruimte was voor een 
atelier, wat zijn productie ten goede kwam. In de afgelopen decennia groeide de waardering 
voor zijn oeuvre gestaag, terwijl het daarvoor in de vergetelheid dreigde te raken. 
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Barent Avercamp (1612 – 1679) 
Barent, geboren te Kampen in 1612, overleden te Kampen op 24 oktober 1679. Hij 
schilderde ongeveer vanaf 1634 in Kampen. Barent was een leerling van zijn oom Hendrick 
Avercamp. Hij schilderde eveneens ijsgezichten, maar was minder talentvol dan zijn oom. 
Het werk van Barent lijkt minder te leven. Wel dient opgemerkt te worden dat Barent 
slechts gedurende een korte periode leerling van Hendrick is geweest en bovendien niet 
beroepshalve schilderde. 
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Hendrick Avercamp (1585 – 1634) 
Hendrick, gedoopt te Amsterdam op 27 januari 1585, begraven te Kampen op 15 mei 1634. 
Kort na de geboorte van Hendrick vertrok het gezin Avercamp naar Kampen. Hendrick - die 
doofstom geboren is - kreeg de bijnaam 'De Stomme van Campen'. Zijn talent tot tekenen 
en schilderen werd door zijn ouders gestimuleerd. Op zeventienjarige leeftijd ging hij in 
Amsterdam in de leer bij de historie- en portretschilder Pieter Isaacs. Bij hem onderging hij 
de invloed van naar het noorden gevluchte Zuid-Nederlandse landschapschilders. 
Omstreeks 1613 keerde Hendrick naar Kampen terug, waar hij tot zijn dood bleef wonen en 
werken. Hij ontwikkelde een eigen stijl en specialiseerde zich in het schilderen van 
ijslandschappen. In eerste instantie schilderde Hendrick zeer realistisch; later trachtte hij in 
zijn werk meer een sfeerbeeld op te roepen. Werk van hem is onder meer te zien in het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
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Anthony Beek (1882 – 1954) 

Anthony Beek werd geboren in Edam. Hij was lid van de ‘Kunstvereniging Gerard Dou’. Zijn 
eerste lessen in de schilderkunst genoot hij te Amsterdam. Daarna vervolgde hij zijn 
opleiding onder meer aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Parijs. 
Zijn eerste monumentale doeken ‘De Kevelaar’, ‘Kerkgang bij avond’, de ‘Nachtwacht van 
Edam’ en ‘St. Maartenfeest’ werden ontdekt door de Nederlandse kunstschilder D.B. 
Nanninga, die hem introduceerde bij de kunstfirma van Meijer W. Goudeket (1903-1943) te 
Amsterdam. De jonge kunstenaar ging vervolgens voor deze internationaal actieve firma 
schilderen. Een specialiteit van Anthony Beek was het vertolken van de kleuren van oude 
meesters als Rembrandt en Gerard Dou.  
Anthony Beek trad in het huwelijk met de bekende Amerikaanse aquarelliste Alice Dow 
Engley, het kunstenaarspaar doorkruiste binnen- en buitenland met hun kunstschip ‘Gerard 
Dou’. Met veel succes hielden zij her en der exposities, waaraan schilders van reputatie 
deelnamen, onder wie de beroemde Thérèse Schwartze (1851-1918), Lizzy Ansingh (1875-
1959), Arthur Briët (1867-1939) en W.A. Knip (1883-1967). 
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Johannes Daniël Belmer (1827 – 1909) 
Geboren te Utrecht op 6-4-1827, overleden te Barneveld op 6-5-1909. Hij was van 1852 tot 
1856 leerling aan de Antwerpse Academie van Beeldende Kunsten waar hij les kreeg van 
Van der Waaijen Pijtersen. Daarna deed hij examen aan de Koninklijke Academie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam, waarbij hij ook de bevoegdheid kreeg om hand- en 
lijntekenen te onderwijzen op de HBS. Belmer was portret-, stilleven- en landschapschilder. 
Hoewel hij geen uitzonderlijk kunstenaars-talent had, was hij een goed pedagoog. 
Van 1871 tot 1900 woonde en werkte Belmer in Kampen als tekenleraar aan de plaatselijke 
H.B.S. en het Stedelijk Gymnasium.  
Belmer stond bekend als een bezielde en bezielende persoonlijkheid, met groot gevoel voor 
humor. Hij had een talent om begaafde jongelui te ontdekken en aan te moedigen, wat voor 
de kunsten mogelijk van groter belang is geweest dan dat van zijn eigen nagelaten werk. Zo 
heeft hij bijvoorbeeld aan het begin gestaan van de schildersloopbaan van Lucie van Dam 
van Isselt, Chris Huidekooper, Albert Kiel, Gesine Schenck, Willem Bastiaan Tholen en Jan 
Voerman (sr).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         SNS Historisch Centrum 



7 
 

Claes Bellequin 1620 – na 1675) 
Claes Bellequin geboren in Amsterdam in oktober 1620 en overleden in Kopenhagen in of na 
het jaar 1675, Claes Jansen Bellekijn van Amsterdam gaat in 1645 in ondertrouw met 
Annetjen Barents of Berents van Mettelen. De schilder verbleef minstens vijftien jaar in de 
stad Kampen. Hij was afkomstig uit een kunstenaarsgezin. Zijn vader Jan Bellequin was 
graveur. Van de hand van Claes zijn te Kampen een tweetal schilderijen en een 
gewelfschildering in de R.K. Buitenkerk bekend. 
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Wouter Theodorus Berns (1970) 
Wouter Berns werd geboren in 1970 in Zevenaar hij is een hedendaagse kunstenaar met de 
technische methode van de oude meesters, In 1988 ging hij naar de kunstacademie in 
Kampen, In 1995 schilderde hij "De Sukerbulte", een vervalst 16e -eeuws werk wat werd 
opgehangen in het Provinciale Overijssel Museum in Zwolle, met een label "waarschijnlijke 
datering" van 1544-70, na een paar weken onthulde de krant dat een zekere Wouter Berns 
de kunstenaar was, en nu werd duidelijk dat het schilderij toch geen meesterwerk uit de 16e 
eeuw was. De techniek die "De Sukerbulte" vereiste, was van groot belang voor Berns stijl, 
die sindsdien in alle opzichten verfijnder en gedetailleerder is geworden. Het Stedelijk 
Museum Kampen organiseerde in 2004 de eerste grote tentoonstelling van Berns. 
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Mechtelt toe Boecop (1520 – 1598) 
Haar geboorteplaats en -jaar zijn niet met zekerheid vast te stellen. Naar alle 
waarschijnlijkheid is zij omstreeks 1520 in Utrecht geboren en overleed zij in Kampen in 
1598. Mechtelt behoorde tot een oud, Utrechts adellijk geslacht, Van Ligtenberg. 
Haar vader was in de jaren 1524 tot 1526 lid van het zogenaamde zadelaarsgilde, een 
verzamelgilde waarin ook schilders een plaats hadden. 
Tussen 1546 en 1549 trouwde zij met Egbert toe Boecop, de broer van de toenmalige 
burgemeester van Kampen, Arent toe Boecop. Zij kreeg zes kinderen. Mechtelt neemt in de 
Noordelijke Nederlanden, vanwege het feit dat zij in die tijd een vrouw was die schilderde, 
een unieke positie in. 
Door haar goede komaf kon zij zich deze positie waarschijnlijk permitteren. Mogelijkerwijs 
heeft Mechtelt in Utrecht contacten gehad met de bekende schilder Jan van Scorel. Haar 
Kamper periode wordt gekenmerkt door invloeden van Maarten van Heemskerck. 
Aangezien zij geen lid was van het gilde, mocht zij haar werk niet openbaar verkopen. We 
mogen aannemen dat zij alleen voor relaties schilderde. Haar onbetwiste oeuvre omvat een 
"piëta" uit 1546 (Centraal Museum Utrecht), "De Aanbidding der Herders" uit 1572 en het 
"Laatste Avondmaal" uit 1574 (beide laatste Stedelijk Museum Kampen). 
Een ander "Laatste Avondmaal" is niet gesigneerd, maar kan naar alle waarschijnlijkheid aan 
haar worden toegeschreven. Twee dochters, Cornelia en Margaretha, schilderden eveneens. 
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Jan Brokkelkamp (1937)  
Jan Brokkelkamp is geboren in 1937 te Kampen. Hij heeft nagenoeg uitsluitend in Kampen 
gewoond en gewerkt. Zijn oorspronkelijke opleiding ging in de richting van een technisch 
beroep. In de beeldende richting is hij autodidact. Hij tekent en schildert vanaf vanaf zijn 
schooltijd. 
Jan Brokkelkamp werkt veel met acrylverf vooral gericht op geometrisch abstracte kunst, 
daarbij maakt hij gebruik van ritmen en soms van wiskundige principes. Hoewel de 
schilderijen soms een afstandelijke indruk maken, zijn de gebruikte vormen en kleuren een 
uitdrukking van het gevoel. Zijn werken ademen een statische harmonische sfeer. Dat wordt 
versterkt door de symmetrie die hij regelmatig in zijn composities toepast. Soms komen 
bepaalde beeldvormen meerdere keren voor, tegen een iets in kleur gewijzigde 
achtergrond. De kleurvelden zijn altijd in een egale kleur geschilderd, de randen scherp. De 
kleur nuanceringen spelen een belangrijke rol. Dit geometrisch abstracte uitgangsprincipe 
leidt niet tot voorspelbaarheid of verstarring. Hij weet telkens weer te verrassen.  
Naast dit werk maakt hij ook portretten en modelstudies en een enkele keer grafiek 
(linoleumsnedes). Zelf vindt hij zijn geometrische werk het belangrijkste ook houdt 
Brokkelkamp zich ook bezig met glasverwerking in de volgende technieken: glas-in-lood, 
glasappliqué (glas verlijmen) en glasfusing (glas versmelten). 
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Frederik Jacobus Buijtendijk (1813 – 1892) 
F.J. Buijtendijk, woonde waarschijnlijk zijn hele leven in Kampen. Hij had zijn zaak in de 
Buiten Nieuwstraat en werkte als tekenleraar op de stadstekenschool als opvolger van 
assistent-leraar J.G. Gaal, een functie waar hij zich vrijwillig voor aanmeldde.  
In 1841 wordt er in Kampen een kleine tentoonstelling gehouden waarop hij 
vertegenwoordigd is. Het jaar daarna exposeert hij in Deventer, H.J. Moerman vermeldt in 
zijn overzicht van Overijsselse schilders dat van hem een aardig wintergezicht op de IJssel bij 
de Koornmarktspoort bekend is dat zich in particulier bezit bevindt in Den Haag. 
Ongetwijfeld het schilderij dat aan het Frans Walkate Archief is geschonken.  
Het tot nu toe getraceerde oeuvre van Buijtendijk is weinig omvangrijk. 
Pieter Scheen vermeldt een werk met als onderwerp ingekwartierde militairen die een order 
tot vertrek ontvangen, In de collectie van het Stedelijk Museum in Kampen bevindt zich een 
viertal werken (gesigneerd: Buytendijk): drie stillevens en een gezicht op het stadspark. Dat 
laatste is voor een vergelijking met het IJsselgezicht het meest interessant. Het is rond 
dezelfde tijd geschilderd en verbeeldt eveneens een landschap met figuren. Ook hier is de 
achtergrond houterig geschilderd, met lange rijen vreugdeloos groeiende bomen, en zijn de 
figuren die het stofferen veel vaardiger en gedetailleerder weergegeven. Stilistisch daarmee 
vergelijkbaar is een 'Gezicht op Bolwerk, gracht en singel van Kampen' (omstreeks 1845) uit 
de familiecollectie. Die liefde en aandacht voor details spreekt ook uit de stillevens. Zonder 
Buijtendijk onrecht te doen kan worden gezegd dat hier een kunstenaar werkzaam is die 
zich als docent op de stadstekenschool vooral had bekwaamd in het tekenen - een 
hoofdbestanddeel van het kunstonderwijs uit die tijd - en die zich daardoor wat onwennig 
op het gebied van de schilderkunst begeeft en het penseel min of meer hanteert als 
potlood. 
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Willem Boele (1747 – 1823) 
Willem, geboren te Kampen in 1747, overleden te Kampen in 1823. Hij was van beroep 
schilder en olderman van het Sint Lucasgilde. 
Dirk Boele (1778 – 1846) gedoopt te Kampen op 29 april 1778, overleed te Kampen op 26 
juni 1846, Hij leerde het vak van zijn vader, Willem Boele. Zijn tekeningen zijn van grote 
topografische waarde. Zij geven een goed beeld van het veranderende Kampen in de eerste 
helft van de negentiende eeuw (het verdwijnen van de stadsmuren en het bebouwen van de 
IJsselkade). Werk van hem is te zien in het gemeentearchief van Kampen. 
 
 

 Willem Boele - SNS Historisch Centrum 
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Johannes Boele (1876 – 1968)  

Johannes Boele was een van de directeuren van de gelijknamige sigarenfabriek in Kampen. 
Hij was jarenlang bestuurslid en vanaf 1928 voorzitter van de in het vooroorlogse Kampen 
bestaande vereniging ‘Kunstzin’. Deze vereniging had als doel het organiseren van 
tentoonstellingen van beeldende kunst en nam ook allerlei andere initiatieven om de liefde 
voor kunst te propaganderen. 
Boele beoefende de schilderkunst als gevorderd amateur. Vanaf zijn tiende tot zijn 
achttiende levensjaar heeft hij les gehad van de bekende Kamper schilder J.D. Belmer. 
Nadien heeft hij vooral voor de liefhebberij geschilderd, onder meer samen met Anthony 
Beek, Jan Kleintjes en Emile Moulin. Van laatstgenoemde kreeg hij les in portrettekenen. 
Maar het liefst ‘beperkte’ hij zich tot het schilderen van landschappen, bij voorkeur in de 
(wijde) omgeving van Kampen. Op de Noordwest Veluwe, bij het dorpje t’ Loo, had hij een 
sfeervol atelier. 
Hij schilderde ook graag de IJssel. Vanaf zijn woning op de IJsselkade 29 keek hij uit op de 
rivier. Hij vervaardigde talrijke experimentele IJsselgezichten, die de rivier weergeven bij 
verschillende weertypen. 
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Hendrik Jan de Cock (1860 – 1935) 
Henri Jan de Cock werd geboren in Kampen in 1860 en overleed te Amsterdam in 1935. Tot 
1883 was hij werkzaam in Kampen; van 1883 tot 1884 in Amsterdam, in 1885 in Kampen, 
dan weer te Amsterdam 1886-1888, op Urk 1888-1889, en vervolgens nogmaals te 
Amsterdam en in Buenos Aires tot 1917. Daarna vertrok hij definitief weer naar Amsterdam. 
Hij tekende en schilderde vooral portretten. Een bijzonder fraai werk van zijn hand stelt de 
bovenzaal van het Proveniershuis te Kampen voor, hij signeerde vaak met 'Henri J. de Cock' 
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Adolf Marinus Johannes Diemont (1866 – 1937) 
Adolf Marinus Johannes Diemont woonde tot 1891 in kampen waarna hij te Edam 
werkzaam was, vanaf 1895 leraar handtekenen aan de R.H.B.S. te Zaltbommel en het 
gymnasium te Tiel. 
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Jan van Driel (1950) 
Jan van Driel als enige van zijn talentvolle familie, wijdt Jan zich voltijds aan de kunst.  
Hij volgde van 1968 tot 1973 de opleiding voor tekenleraar MO-B van de Rietveldacademie.  
Sinds 1975 woont hij in Kampen en maakt portretten, stillevens en landschappen.  
Sinds 2000 is hij ook werkzaam als assistent beheerder op het grafisch Atelier te Kampen.  
Ik werk het liefst direct naar de waarneming, zowel buiten als binnen, om het licht, de 
atmosfeer en het karakter er zo 'natuurlijk' mogelijk in te leggen.  
Maakt ook werk in opdracht. Hij schildert uw portret, een landschap, uw huis, enzovoort, 
maar uitsluitend naar het leven. 
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Steven van Duyven (1644 – 1706) 
Geboren en overleden in Harderwijk, een vrij onbekende meester uit de zeventiende eeuw. 
Hij werkte van 1683 tot 1686 in Kampen en legde in 1683 de eed als meester van het St. 
Lucasgilde te Kampen, Steven van Duyven maakte in 1682 in opdracht van het Kamper 
stadsbestuur een viertal schilderijen met een allegorische voorstelling van De 
zwijgzaamheid, De Hoop, Het Gezag en De Trouw. De schilderijen zijn geschilderd in grisaille. 
De vier schilderijen van Steven van Duiven werden geplaatst op de net nieuw aangelegde 
galerij op de eerste verdieping van het stadhuis. In de loop der tijd raakte men blijkbaar 
uitgekeken op de grote schilderijen (235 x145 cm.) en verdwenen zij naar de zolders alwaar 
de conditie van de werken snel achteruitging en zij beschadigd raakten. In 1915 werden ze 
gerestaureerd waarna zij werden opgehangen in de gang naar de Schepenzaal. Al snel 
verkeerden de schilderijen opnieuw in een slechte conditie en werden zij tot op de dag van 
vandaag opgeborgen. De conditie is zo slecht dat de restauratiekosten een veelvoud 
bedragen van de financiële waarde die de werken hebben. 
In de collectie van het Stedelijk Museum Kampen bevindt tevens een portret, dat aan 
Steven van Duyven wordt toegeschreven. 
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Evert Cornelis Ekker (1858 – 1943) 

Evert Cornelis Ekker, was geboren in Kampen, waar hij ook zijn vrouw Lucie van Dam van 
Isselt had leren kennen. Evert Ekker was werktuigkundig ingenieur van beroep, maar zijn 
grootste liefhebberij was de schilderkunst. 
Een erfenis, die hij had gekregen van zijn oom Martin, maakte hem financieel onafhankelijk 
en bood hem de mogelijkheid zich volledig op het schilderen te concentreren. Evert en Lucie 
woonden aanvankelijk in Den Haag, maar verhuisden in 1900 naar Oosterbeek, waar zij veel 
contact hadden met leden van de kunstenaarsvereniging Pictura Veluvensis.  
Evert en Lucie hadden elk hun eigen atelier en daarnaast ontvingen zij er veel 
kunstvrienden, waaronder Théophile de Bock, Jan Toorop en Albert Plasschaert. 
In 1907 verliet Lucie van Dam van Isselt hem en vestigde zij zich als schilderes in Veere, waar 
zij haar beste werk heeft gemaakt. 
In 1910 verhuisde Ekker naar Den Haag, waar hij hertrouwde met Hester Robbers. 
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Tijmen (Tiem) Evink (1918 – 2009) 
Tiem Evink was de oudste van zes uit het gezin van Hendrik Evink en Johanna Riezebos uit 
Wilsum. Tekenen en schilderen deed hij van jongs af aan. Hij bekwaamde zich daarin door 
samen te werken met een aantal medekunstenaars. Bewondering had hij onder meer voor 
het werk van Henk Poeder te Kampen: bijvoorbeeld voor de wijze waarop Poeder riet kon 
schilderen. Regelmatig ging hij met schetsboek en potlood met de motor of de fiets op pad. 
De ontstane schetsen gebruikte hij om ze thuis uit te werken in olieverf. Vaak noteerde hij 
de kleuren of opvallende details erbij. De meeste schetsen zijn gelukkig bewaard gebleven. 
Naast taferelen uit de omgeving van Kampen, of onderwerpen ontsproten aan de fantasie, 
werkte hij ook in opdracht. Regelmatig vertoefde hij op Ameland, een geliefde 
vakantiebestemming, waar de familie op den duur een huis bezat. Hier werd veel getekend, 
geschilderd en geëxposeerd. Evinks werk werd ook verkocht op tentoonstellingen buiten 
Ameland, of in de winkel, die hij samen met zijn echtgenote Frouke Botma jarenlang (tot 
1976) aan de Geerstraat had: een kunsthandel annex lijstenmakerij en verkooppunt voor 
kunstenaarsbenodigdheden.  
Naast kunstschilder was hij actief als musicus, etaleur en reclameschilder. En hij was de 
drijvende kracht achter reclamebureau TIJMEKA (Tijmen Evink Kampen). 
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Jan Jacob Fels (1817 – 1883) 
Jan Jacob Fels werd geboren op 28 juni 1817 te Kampen, in het aan de Oudestraat gelegen 
huis Wildschut, één van de mooiste huizen van de stad, gebouwd in renaissancestijl, dat 
desondanks in 1877 werd gesloopt. Van 1845 tot 1850 bezaten hij en zijn broer tevens een 
boekhandel en drukkerij, hij was actief als schrijver en dichter en berijmde de zogenaamde 
Kamper Stukjes, die in 1844 door de Gebroeders Fels werden uitgegeven en die de basis 
vormden voor de zogenaamde ‘Kamper Uien’. Ook was hij lid van Rederijkerskamer Van der 
Palm, maar hij maakte zich vooral verdienstelijk als schilder en tekenaar. Op jonge leeftijd 
kreeg hij tekenlessen van stadstekenleraar S. Birnie, waar zijn talent al spoedig opviel. Hij 
vervolgde zijn opleiding bij J. Plugger in Zwolle en later bij B.C. Koekoek. Afgezien van een 
studiereis naar Duitsland in 1840-1841, werkte en woonde Fels tot 1865 in Kampen, Fels 
schilderde vooral landschappen. Hij had echter de tijdgeest tegen en kon niet loskomen van 
de romantische periode in de schilderkunst. 
Hij werkte een paar jaar als houthandelaar, tot hij omstreeks 1860 naar Zutphen vertrok. 
Vervolgens woont hij onder meer in Alkmaar, waar zijn vrouw vandaan kwam, en in 
Arnhem. In al die plaatsen maakt hij beeldend werk, maar ook in Duitsland waar de wortels 
van zijn familie liggen. Zijn beeldende werk is verwant aan de romantiek, de stroming waar 
ook zijn leermeester B.C. Koekoek toe behoorde. J.J. Fels heeft een aantal indrukwekkende 
stadsgezichten op zijn naam staan, onder meer van Kampen en Zutphen, waaruit een groot 
talent voor het weergeven van architectuur spreekt. Het Frans Walkate Archief bezit onder 
meer een aantal bijzondere schetsboeken van hem, Jan Jacob Fels is overleden te Arnhem 
op 5 maart 1883. 
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François Graafland (1879 – 1939) 
François werd in 1879 geboren in Maastricht. In tegenstelling tot zijn broer Robert, die 
professioneel kunstenaar werd, koos François voor een militaire loopbaan. 
In 1904 werd hij in Kampen toegelaten tot de Hoofdcursus. Een opleiding waar 
beroepssergeanten van de infanterie en de administratie in twee jaar tijd tot officier werden 
opgeleid. In 1905 werd hij 2e luitenant en in 1909 volgde zijn benoeming tot 1e luitenant. 
In 1914 wordt François benoemd tot administrateur van het kleding- en nachtlegermagazijn 
van het garnizoen. Als het gezin Graafland – in 1913 trouwde hij met Maria Bogaers – in 
1916 van Kampen naar IJsselmuiden verhuist, staat François ingeschreven als administrateur 
van het militaire hospitaal in Kampen (hoek Vloeddijk-Kalverhekkenweg).  
In zijn vrije tijd schildert en tekent François Kampen en omgeving. Het gezin Graafland 
verhuist in 1921 naar Oldebroek, waar het in maart 1924 weer uitgeschreven wordt. In 1939 
overlijdt hij in Montpellier. 
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Robert Graafland (1875 – 1940) 
Robert Archibald Antonius Johan Graafland werd op 26 november 1875 te Maastricht 
geboren als tweede zoon van Jonkheer Johan Magdalenus Leo en Francisca Suzanna 
Geertruide Mols. De Graaflands waren oorspronkelijk uit Amsterdam afkomstig waar ze 
sinds 1600 tot de regentenfamilies hadden behoord. Met enige regelmaat bezocht Robert 
zijn broer François die van 1914 tot 1924 verbonden was aan het militaire garnizoen in 
Kampen. Samen gingen zij dan in de vrije tijd aan de IJssel staan tekenen en schilderen.  
De Maastrichtenaar Rob Graafland volgde een opleiding in de decoratieve kunsten, maar 
koos in 1895 voor het vrije kunstenaarschap. Drie jaar kreeg hij les aan de Rijksacademie in 
Amsterdam en keerde daarna als een gerijpt talent naar het Zuiden terug. Zijn stijl is te 
omschrijven als een sterk romantisch getint impressionisme waarin warme, levendige 
kleuren de overhand hebben en figuren worden opgenomen in een fantastisch spel van 
kleuren vol schittering en weelde. Geliefde thema's van de schilder waren de schoonheid 
van de vrouw, kinderen en de dans. Als oprichter van de Limburgse Kunstkring (1910) gold 
Graafland als pionier van de Limburgse schilderschool. 
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Jacobus Cornelis Gaal (1796 – 1866) 
J.C. Gaal, geboren te Oost-Souburg in 1796, woonde vanaf 1855 in Kampen aan de 
Cellebroedersweg en overleed in 1866. Hij is bekend van zijn landschapsschilderijen, 
tekeningen en etsen, maar vooral van de vier Oranjeportretten die zijn opgenomen in de 
beroemde Oranjegalerij van het voormalige Nieuwe Raadhuis, nu een onderdeel van het 
Stedelijk Museum Kampen: de enige complete reeks Oranjeportretten van Nederland.  
J.C. Gaal schilderde de enigszins stijve beeltenissen van stadhouder Willem V, en van koning 
Willem I, II en III naar bestaande voorbeelden van andere meesters.  
Hij komt uit een geslacht dat lange tijd in Middelburg woonde, maar ook geruime tijd een 
belangrijke rol speelde in Kampen en waarvan diverse leden, onder wie zijn vader Pieter 
Gaal, over artistieke gaven beschikten.  
Zijn vader Pieter Gaal was een vakbekwaam en gevoelig schilder die zich los van de 
invloeden van zijn tijd bezighield met de typische Hollandse landschapschilderkunst.  
Jacobus Comelis kreeg zijn eerste opleiding dan ook van zijn vader en later van J.P. Bourjé, 
J.C. Haccou en daarna van L. Schweickhardt. 
Van Jacobus prestatie op het gebied der schilderkunst moeten we ons volgens de Kamper 
Almanak 1946-1947 ‘geen grootte voorstelling maken’. ‘Het schijnt dat hij het meer als een 
handwerk dan een kunst opvatte.’ In 1844 vertrok hij naar Den Haag, om zich omstreeks 
1855 weer in Kampen te vestigen, waar hij voorzitter werd van de kunstenaarsvereniging.  
Het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief heeft tientallen etsen en tekeningen in 
haar collectie. 
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Arend Jean Adriaan Hagen (1896 – 1967) 
Arend Hagen is geboren op 11 maart 1896 te Kampen, schilderde en aquarelleerde 
voornamelijk stillevens, stadsgezichten en landschappen. In 1907 vertrok hij naar Rotterdam 
waar hij zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten genoot en ging werken, hij 
werd daar lid van de Rotterdamsche Kunstenaars-Sociëteit. Voor de gemeente Rotterdam 
maakte hij topografisch werk. Veel van zijn werk is terug te vinden in het Rotterdamse 
gemeentearchief. Hij is overleden op 14 november 1967. 
 
 
 
 

                      
                                                              Kunstuitleen Rotterdam 

https://nl.wikipedia.org/wiki/11_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1896
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stilleven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsgezicht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Academie_voor_Beeldende_Kunsten&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/14_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1967


25 
 

Jacob Eduard van Heemskerck van Beest (1828 – 1894) 
Jonkheer Jacob Eduard van Heemskerck van Beest is geboren in Kampen op 28 februari 
1828 en overleden in Den Haag op 24 december 1894, hij was een Nederlands 
marineofficier en kunstschilder. Van Heemskerck, lid van de familie Van Heemskerck, was 
een zoon van luitenant-kolonel en kapitein-ter-zee jhr. Dirk van Heemskerck van Beest 
(1779-1845) en diens derde echtgenote Lucia Onno Zwiera van Ingen (1796-1870). Hij 
trouwde in 1852 met Geertruida Berendina de Feyfer (1829-1901) met wie hij zes kinderen 
kreeg. Hij trad in 1842 in dienst bij de Koninklijke Marine en bracht het daar tot luitenant 
maar nam in 1853 ontslag uit de militaire dienst. Hij wijdde zich vanaf toen geheel aan de 
kunst. Hij was een leerling van Dirk van Lokhorst. Van Heemskerck schilderde vooral 
zeegezichten en landschappen. Hij werd de leraar van onder anderen zijn dochter, Jacoba 
van Heemskerck (1876-1923). 
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Piet den Hertog (1955) 
Piet den Hertog is in Reeuwijk geboren en behaalde na de middelbare school zijn akten 
tekenen en handvaardigheid voor het middelbaar onderwijs. Daarna volgt hij de 
eerstegraadsopleiding tekenen en kunstgeschiedenis aan de Academie voor Beeldende 
Vorming te Amsterdam. Hierna legt hij zich, naast zijn docentschap aan de Pabo en in het 
voortgezet onderwijs, toe op de lithografie en het aquarelleren. Sinds 1995 is hij zich ook 
gaan bekwamen in de acryl- en olieverftechniek. Een serie materiële onderzoeken in 2001 
leidt tot de ontdekking van een totaal nieuwe gemengde techniek. Kenmerkend voor deze 
techniek is de nadrukkelijke 'huid' van het bewerkte beeldvlak. 
Uitgangspunt voor deze collectie is het thema 'verwering, erosie en vergankelijkheid' 
geweest. Hoewel het werk een sterk abstract karakter heeft, zijn in sommige schilderijen 
bepaalde fragmenten herkenbaar. De periode hierna schildert hij landschappen met een 
losse toets. De behoefte aan detailweergave en nuancering leidt vanaf 2004 tot de 
toepassing van een verfijnde, realistische stijl. Piet den Hertog heeft zijn docentschap in het 
voortgezet onderwijs in 2001 beëindigd. Hij houdt zich naast het schilderen en het uitvoeren 
van opdrachten bezig met het schrijven van methodes beeldende vorming voor het basis- 
en voortgezet onderwijs. Verder geeft hij teken en schildercursussen aan volwassenen.  
Zijn werk is opgenomen in particuliere en overheidscollecties en bedrijven. Exposities van 
zijn werk hebben plaatsgevonden in Rotterdam, Oudewater, Kampen, Emmeloord, Dronten, 
Biddinghuizen, Oldebroek, Elburg en Balkbrug. 
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Dirk Philippus Hissink (1823 – 1866) 
Hij werd in 1823 in Deventer geboren en hij overleed in 1866 in diezelfde stad, waar hij ook 
tekenmeester is geweest. Daarnaast was hij schilder van landschappen en stadsgezichten. 
Vestigde zich in 1859 in Meppel, waar hij tekenlessen gaf. Regelmatig bracht hij de 
omgeving van Meppel op het doek. Zeer bekend is de gravure naar een tekening van 
Hessink Aan den Hoogeveenschen straatweg in Het koningrijk der Nederlanden door J.L. 
Terwen. Vanaf 1864 was hij (met Jacobus van der Veen) de eerste die in Meppel de 
fotografie beoefende. Hij overleed jong, waarschijnlijk aan de cholera. In 1849 was hij in 
Kampen woonachtig en in 1852 was hij, net als vele stadgenoot-schilders, vertegenwoordigd 
op een belangrijke schilderijententoonstelling in de stad. Op de tentoonstelling werd een 
zelfportret van hem getoond. 
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Christiaan Hendrik Hein (1822 – 1866) 

Christiaan Hendrik Hein is geboren te Bellingwolde op 19 augustus 1815, overleden te 
Lochem op 9 september 1879. C.H. Hein was een leerling van J. Plugger (Zwolle) en kreek 
schilderles van J. de Rijk (Hilversum). Hij woonde en werkte in Kampen van 1839 tot 1840 en 
van 1849 tot aan zijn dood in 1879. Christiaan Hendrik Hein schilderde vooral landschappen 
maar heeft ook geëtst en gelithografeerd. Daarnaast gaf hij tekenles aan de plaatselijke HBS 
in Kampen. Jan Voerman sr. was een van zijn leerlingen. 
Werk van C.H. Hein is te zien in het Rijksmuseum Kröller- Müller in Otterlo (schilderijen) en 
in het gemeentearchief van Kampen (tekeningen) en het SNS Historisch Centrum heeft 
verschillende schilderijen en tekeningen van zijn hand. 
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29 
 

Hendrik Jan Hein (1822 – 1866) 
Hendrik Jan Hein is geboren te Kampen op 19 december 1822, overleden te Kampen op 8 
januari 1866. Vanaf 1849 werkte H.J. Hein in Kampen. Hij en zijn broer C.H. Hein werkten 
veelal samen, hoewel Hendrik Jan zich vooral verdienstelijk maakte als fruit- en 
bloemenschilder. Beide broers behoren tot de romantische schilders. P.H.H. Tholen was een 
leerling van H.J. Hein. Werk van H.J. Hein is onder meer te zien in het raadhuis van Kampen. 
Samen met zijn broer, landschapsschilder Christianus Hendricus, kreeg hij tekenlessen van 
James de Rijk uit Hilversum en van Jacob Plügger uit Zwolle. Joannes Esman gaf hem 
schilderles, In 1847 vertrok Hendrik Jan Hein naar Haarlem, waar hij in de leer ging bij de 
destijds beroemde bloemenschilder Hendrik Reekers (1815-1854). Met zijn ongedwongen 
stillevens van bloemen en vruchten oogstte Hein daarna veel succes. Inspiratie voor zijn 
werk deed hij op in de kassen van de beroemdste Haarlemse bloemkwekers.  
Het SNS Historisch Centrum/ Frans Walkate Archief heeft een aantal stillevens en 
jachttaferelen van Hendrik Jan in haar collectie en een ook een gezamenlijk werk waarbij 
broer Christianus Hendricus verantwoordelijk was voor het landschap en Hendrik Jan de 
jachtattributen schilderde. 
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Gerrit Hondius (1891 – 1970) 
Gerrit Hondius genoot in de jaren veertig en vijftig van de 20e eeuw grote bekendheid in 
Amerika. Gerrit was geen Amerikaan van geboorte. Hij werd in 1891 geboren als zoon van 
een Kamper sigarenfabrikant. Gerrits ambities lagen echter niet in het tabaksvak. Hij wilde 
schilderen. Gedurende twee jaar bezocht Hondius de Academie van Beeldende Kunsten in 
Den Haag, was leerling van H.M. Krabbé en Max Weber, Hij woonde en werkte in Kampen 
tot 1907 waarna hij naar Hummelo vertrok om vervolgens later weer naar Kampen terug te 
keren, alwaar hij tot 1913 zou blijven, Na een kort verblijf als kunstenaar in 1913 in Laren 
besloot de rusteloze Gerrit de oceaan over te steken. In 1915 vertrok hij naar Amerika, om 
precies te zijn naar Californië, waar hij notabene twee jaar lang werkte als cowboy! Gelukkig 
verhuisde hij daarna naar New York om zijn kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Begin 
jaren twintig ging hij steeds meer de expressionistische kant op. Hij schilderde vooral 
clowns, circustaferelen en ballerina's en hij was geobsedeerd door kleurgebruik. Zijn vrije 
schetsen doen sterk denken aan het werk van Jackson Pollock. Vanaf de jaren vijftig 
ontwikkelde Hondius zich echter niet verder in de richting van abstractie zoals Pollock en 
anderen dat wel deden. Hondius bleef tot aan zijn dood in 1970 vasthouden aan het 
figuratief expressionisme. 
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Gerrit van der Horst (c.a.1581 – 1629) 
Deze schilder werd in 1581 of 1582 geboren in Rheinbach en overleed te Kampen in 1629, 
waar hij werd begraven in de Bovenkerk. In 1609 ging hij in Kampen in ondertrouw met 
Wendeltgen Slachgeck. In 1613 werd hij vervolgens als nieuwe burger van de stad 
ingeschreven. Deze vrij onbekende schilder moet "in goeden doen" zijn geweest. Hij was 
geïnteresseerd in tekeningen van Pieter Breughel de Oude, waarvoor hij indertijd het 
kapitale bedrag van maar liefst vierhonderd gulden uitgaf. Zijn naam komt niet voor op de 
lijsten van de gildemeesters van het St. Lucasgilde in Kampen. Zijn echte beroep was 
wijnhandelaar. Van der Horst bracht zijn jeugd door in het Rijnland. Na 1609 zou hij zich 
voorgoed in Kampen gevestigd hebben. Voortbordurend op oude tekeningen en schetsen 
zal hij zich als nevenberoep hebben beziggehouden met de schilder- en tekenkunst. Hij 
heeft waarschijnlijk in dezelfde straat (Oudestraat) als Hendrick Avercamp gewoond en zelfs 
nauw contact met hem gehad. Er is een aquarel bekend van de hand van Hendrick 
Avercamp waarop naar alle waarschijnlijkheid Gerrit van der Horst is geportretteerd. In zijn 
beginperiode hij, voor wat betreft zijn grafisch werk, beïnvloed door Crispyn van de Passé de 
Oude. Van Vlaamse zijde werd hij beïnvloed door het werk van P. Breughel de Oude. 
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Hans van der Horst (1941)  

Van der Horst werd geboren in Amsterdam (1941). Hij volgde de opleiding voor 
tekenleraren en studeerde af in 1968. In datzelfde jaar verwierf hij de Willink van 
Collumprijs voor jonge kunstenaars. Van der Horst schilderde en tekende achtereenvolgens 
in Leeuwarden, Amsterdam, Haarlem en Kampen. Zijn stadsgezichten zijn te vinden in de 
archieven van deze steden, evenals in de provinciale atlas van Noord-Holland. Ze werden 
gereproduceerd bij artikelen en verschenen in boekvorm. 
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Lucy van Dam van Isselt (1871 – 1949) 
Van Dam van Isselt werd in 1871 in Bergen Op Zoom geboren als dochter van de eerste-
luitenant, en latere gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie, Jacob Thomas 
Theodoor Carel van Dam van Isselt en Henriette Marie Lucresia Drabbe. Haar opleiding 
kreeg ze van de stadstekenleraar J.D. Belmer in Kampen. Daarna vertrok ze voor verdere 
studie in 1889 naar Den Haag naar de Academie voor Beeldende Kunsten. Haar opleiding in 
het maken van etsen en lithograferen kreeg zij aan de École des Beaux-Arts te Lyon van 
Auguste Morisot. Zij maakte reizen door Europa en schilderde in diverse plaatsen in België, 
Frankrijk en Italië. Haar oeuvre is gevarieerd: portretten, diverse soorten stillevens, genre-, 
figuur- en dier voorstellingen. De Vlaamse schilder Théo van Rysselberghe was een 
belangrijke inspirator voor haar. Ze schilderde regelmatig in de Zeeuwse plaats Veere.  
Van Dam van Isselt was lid van het Teekengenootschap Pictura in Dordrecht, de vereniging 
Haagse Kunstkring en het schilderkunstig genootschap Pulchri Studio eveneens in Den Haag. 
Haar werk werd regelmatig in diverse plaatsen in Nederland geëxposeerd. Werk van Van 
Dam van Isselt bevindt zich in onder meer in Kamper Archieven, het Zeeuws Museum in 
Middelburg, het Gemeentemuseum Den Haag en in het Teylers museum in Haarlem.  
Van Dam van Isselt was tweemaal getrouwd. Beide huwelijken werden door echtscheiding 
ontbonden. Zij trouwde op 3 augustus 1892 te Bergen op Zoom met de kunstschilder en 
werktuigkundig ingenieur ir. Evert Cornelis Ekker. Uit dit huwelijk werden twee kinderen 
geboren. Na hun scheiding in 1907 hertrouwde zij op 12 mei 1909 te Utrecht met de 
letterkundige en kunstcriticus Albert Charles Auguste Plasschaert. Hun huwelijk werd in 
1921 ontbonden. Zij overleed in juni 1949, bijna 78 jaar oud, in Den Haag. 
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Sjaak Kaashoek (1961)  
Sjaak Kaashoek maakt grafiek (voornamelijk etsen, maar ook droge naalden en 
kopergravures) en schilderijen in olie- en acrylverf. Hij laat zich inspireren door architectuur, 
natuur en voorwerpen en beelden uit zijn leefomgeving. Ook baseert hij zich regelmatig op 
literaire bronnen. In zijn werk voelt hij zich verwant met de kunst van oude meesters en 
ikonenschilders, waarbij het ‘tonen’ voorop staat. Hij studeerde van 1981-1986 aan de 
Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs (CABK) te Kampen, op de afdeling 
tekenen & schilderen en volgde van 1984-1986 een opleiding MO-A Tekenen aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Na lange tijd in Kampen te hebben gewoond en 
gewerkt, vertrok hij in 2009 naar Nijmegen. Deze verandering van omgeving heeft zijn werk 
een sterke impuls gegeven, waardoor ook talrijke nieuwe inspiratiebronnen zijn 
aangeboord. 
Sjaak Kaashoek maakt zowel vrij werk als werk in opdracht. Voor de gereformeerde 
gemeente van Kampen heeft hij twee muurschilderingen vervaardigd over het Woord en de 
sacramenten. "Ze zijn ingetogen, niet dominant aanwezig en geven de ruimte betekenis. In 
de vroegchristelijke kerk hadden schilderingen dezelfde functie." Voor het Frans Walkate 
Archief maakte hij een bijzondere reeks hoge en smalle schilderijen van een aantal 
markante Kamper stegen.  
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Kees Kieft (1919 – 1999)  
Kees Kieft bracht het belangrijkste deel van zijn leven door in de stad Kampen, waar hij 
woonde in een markante muurwoning met pothuis naast de Koornmarktspoort.  
In zijn vrije tijd hanteerde hij fanatiek tekenstift en verfkwast. Daarin werd hij gestimuleerd 
door zijn vrouw en door de contacten die hij onderhield met kunstenaarsverenigingen, zoals 
‘Het Palet’ in Zwolle, waar hij zijn licht opstak bij onder anderen Stien Eelsingh (Staphorst) 
en Piet Zwiers (Giethoorn). 
In Kampen richtte hij in 1959 ‘De Varfdeuze’ op, van welke vereniging hij vele jaren 
voorzitter was, Aanvankelijk werkte Kieft uitsluitend figuratief, waarbij hij zich allerlei 
vrijheden veroorloofde. Later legde hij veel accent op de gebruikte materie, zoals kunsthars, 
mortel, glas en zand, die hij vaak bewerkte of kleurde met verf. Zijn materiaalgebruik is 
ongetwijfeld beïnvloed door zijn werk bij de Schokbetonfabriek in zijn woonplaats. Zijn 
schilderijen, die soms bijna reliëfs zijn, werden steeds abstracter. Uitsparingen in vlakken 
gingen een belangrijke rol spelen evenals het bijzondere kleurgebruik. 
Toen Kees Kieft in 1974 door verschillende omstandigheden genoodzaakt werd zijn 
dagelijkse arbeid neer te leggen, werd zijn manier van schilderen nog vrijer en 
professioneler. Onvermoeibaar stortte hij zich op de kunst en schiep een oeuvre ‘dat alle 
kenmerken van een onafhankelijk en eigenzinnig kunstenaarschap bezit’. Het werk kreeg 
een steeds monumentaler uitstraling, en liet zich goed plaatsen in een architectonische 
context. Autoriteiten, zoals de bekende museumdirecteuren Wim Beeren en Rudi Fuchs 
bezochten zijn atelierwoning. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, waarvoor Kees een 
heilig respect koesterde en dat hij regelmatig bezocht, bezit werk van hem. 
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Albert Kiel (1872 – 1929) 
Kiel, Albert werd op 22 augustus 1872 geboren te Kampen. Hij was leerling van J.D. Belmer 
(Kampen). Hij woonde en werkte in Kampen, Twello, Laren (N.H.) Blaricum, Gasselte tot 
1910, Amsterdam tot 1928, daarna in Laren (N.H.). Hij schilderde en tekende. Hij overleed te 
Laren (N.H.) op 5 januari 1929. 
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Bart de Kleine (1909 – 1993) 
Zoals zoveel mensen met artistieke aspiraties die niet konden leven van hun beeldende 
werk en onvoldoende middelen hadden om zich op eigen kracht als vrij kunstenaar te 
ontwikkelen, koos Bart de Kleine een vak dat nog enige ruimte bood voor zijn creatieve 
uitingsdrang: dat van huisschilder. Hij bekwaamde zich onder meer in het schilderen van 
reclames, waarvoor enige kalligrafische en typografische kennis en kunde was vereist. In zijn 
vrije tijd werkte hij aan een eigen oeuvre. Ook was hij actief als decorontwerper. 
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Johanna Petronella Catharina Antoinetta Koster (1869 – 1944) 
Jo Koster was geboren te Kampen op 16 april 1869 en was een dochter van Johannes Petrus 
Koster, kapitein-kwartiermeester, en Catharina Antoinetta van Veen. In 1885 ging ze naar de 
Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers in Amsterdam en vervolgens naar de 
Rotterdamse academie in 1888 bij Jan Striening. Ze gaf enige tijd les aan de academie en 
volgde nadat ze in 1894 de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst ontving lessen in 
Brussel bij Ernest Blanc-Garin en aan de Académie Julian en de Académie Colarossi in Parijs. 
In 1902 vestigde ze zich in Zwolle, waar ze een teken- en schildersklas oprichtte. In de 
zomermaanden werkte ze geregeld in Staphorst, waar ze de boerenarbeiders en de 
klederdracht in beeld bracht. Toen zij in 1905 op een dood punt in haar carrière kwam, 
stopte ze op aanraden van H.P. Bremmer met schilderen en richtte zich eerst weer op het 
tekenen. Haar werk werd daarna zuiverder van kleur en compositie. 
Kosters stijl varieert in de loop van de jaren, ze schilderde onder meer neo-impressionistisch 
en maakte ook pointillistisch werk. Van 1910 tot 1924 woonde ze in Hattem, waarna ze 
telkens korte periodes woonde in Italië, Zwitserland en Nederland, tot ze in 1934 in Den 
Haag ging wonen. Naast de verkoop van vrij werk verdiende ze geld met reisverslagen voor 
kranten en portretten in opdracht. Ze maakte ook naaldkunstwerken, ex librissen, 
illustraties en kamerschermen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het Statenkwartier 
waar ze woonde geëvacueerd en trok ze naar Zaltbommel.  
Koster was aangesloten bij Arti et Amicitiae, Pulchri Studio, Vereeniging Sint Lucas en de 
Vereeniging van Beeldende Kunstenaars 'De Rotterdammers'. Ter gelegenheid van haar 
zeventigste verjaardag werd haar werk geëxposeerd in Den Haag, Dordrecht en Amersfoort. 
Haar werk is onder meer opgenomen in de collecties van het Rijksmuseum Amsterdam, het 
Kröller-Müller Museum en het Voerman Museum Hattem. De kunstenares overleed op 17 
januari 1944, op 75-jarige leeftijd, toen ze bij een vriendin logeerde. 
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Hendrik Pieter Martinus Kosters (1870 – 1938) 

Geboren te Leiden op 16-6-1870, overleden te Purmerend op 6-7-1938. Kosters was van 
1887 tot 1895 leerling aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij woonde en 
werkte in Leiden, Kampen, Voorschoten en llpendam. Behalve kunstschilder was hij ook 
tekenleraar. Hij maakte met name landschappen, portretten en stillevens. 
Het Stedelijk Museum kampen heeft werk van hem in de collectie en het SNS Historisch 
Centrum/ Frans Walkate Archief heeft enkele schilderijen en een van zijn schetsboeken. 
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Barend Kraal (1814 – 1879) 
Geboren in Blokzijl in 1814 en overleden in Kampen in 1879. Vanaf 1842 woonde hij in 
Kampen. Hij schilderde vooral met figuren gestoffeerde landschappen en interieurs. Samen 
met J.J. Fels, C.H. Hein en F.J. Buitendijk zat hij in het bestuur dat in 1841 een 
tentoonstelling van toen levende kunstenaars organiseerde. 
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Gerrit Kruishoop (1892 – 1956) 
Vrij onbekende schilder en tekenaar uit de negentiende en twintigste eeuw. Werkte zowel 
in olieverf als in potlood. Hij was vooral werkzaam in Kampen en de directe omgeving: 
Kampereiland, Zalk, Wilsum, maar ook op de Noord- Veluwe. Hij maakte veel schetsen van 
landschappen en interieurs. Het Frans Walkate Archief bezit een collectie schetsen van zijn 
hand 
Was in het dagelijks leven stoffeerder en meubelmaker met een zaak in de Boven 
Nieuwstraat 104-106. Kruishoop was waarschijnlijk grotendeels autodidact. Mogelijk volgde 
hij enige tijd de tekenlessen op de Gemeentelijke Burgeravondschool. 
Als een soort belangeloos en vrijwillig docent leidde hij de oefeningen van verschillende 
jongere amateurs van zijn dagen, zoals Jan Evenaar, Anton Stivarius, Sebastiaan Steller en 
Bart de Kleine, in zijn eigen woning. 
Kruishoop tekende veel in de omgeving van Kampen; landschappen, boerderijen, de kerken 
van Wilsum en Zalk. Maar ook verder van huis zocht hij zijn onderwerpen, onder meer in 
Giethoorn, de Vechtstreek en de Noord-Veluwe. 
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Erasmus Bernardus van Dulmen Krumpelman (1832 – 1909) 
Erasmus Bernardus van Dulmen Krumpelman  is geboren in Monnickendam op 2 mei 1832 
en overleden te  Amsterdam, 23 november 1909.  
Van Dulmen Krumpelman is de zoon van de stadstekenleraar van Edam Herman 
Krumpelman, hij koos aanvankelijk niet voor een loopbaan in de kunst. Hij was ambtenaar 
voor Nederlands-Indische zaken te Amsterdam en tevens leraar wiskunde. Als tekenaar en 
schilder werd hij opgeleid door zijn vader. Hij schilderde onder meer in zijn geboorteplaats 
Monnickendam, en was vanaf 1855 woonachtig in IJsselmuiden tot 1897 daarna heeft hij tot 
zijn dood in Amsterdam gewoond. Van Dulmen Krumpelman, die de achternaam van zijn 
grootmoeder Van Dulmen toevoegde aan de naam Krumpelman, specialiseerde zich in het 
schilderen en tekenen van kinderen en in stadsgezichten.  
Van Dulmen Krumpelman trouwde op latere leeftijd met de Duitse Elizabeth Adam tijdens 
een verblijf in Duitsland. Hun zoon, kleinzoon en achterkleindochter respectievelijk Erasmus 
Bernhard van Dulmen Krumpelman, Erasmus Herman van Dulmen Krumpelman en Lydeke 
von Dülmen Krumpelmann kozen het voetspoor van hun voorvaders en werden eveneens 
beeldend kunstenaar.  
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Johan Lentink (1911 – 1994) 
Lentink schilderde of tekende vrijwel zijn hele leven voornamelijk sierduiven. De 
belangrijkste naslagwerken over deze gedemystificeerde vogel heeft hij geïllustreerd. 
Bekend is zijn kunstzinnige bijdrage in 1955 aan het standaardwerk voor elke 
gepassioneerde duivenliefhebber door C. A. M. Spruijt, Onze duivenrassen in woord en beeld 
- Een platenatlas met beschrijvende tekst van 174 algemeen erkende rassen met 80 
kleurenplaten waarop 500 afbeeldingen door Johan lentink, Toch schilderde hij ook wel 
andere onderwerpen, zoals koetsen, portretten, paarden en kleinvee. Zijn stijl is bijzonder 
gedetailleerd en minutieus. Deze werkwijze bevordert de informatieve waarde. 
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Familie Maler 

Ernst Maler, is vóór 1500 geboren in Kampen en hier waarschijnlijk ook in 1567 overleden. 
In 1525 werd in Kampen het St. Lucasgilde opgericht. In die tijd was er in de stad al sprake 
van een bloeiende schilderschool. Ernst Roelofsz Maler is in dit verband de bekendste 
vertegenwoordiger. Een onbetwist werk van zijn hand bevindt zich in de Schepenzaal, boven 
het burgemeestersgestoelte. In opdracht van de stad maakte deze stadsherbergier, verver 
en schilder dit werk voor 45 herenponden. Verder is bekend dat hij in 1540, eveneens in 
opdracht van de stad, een portret van stadhouder Schenck van Touten- Burgh schilderde. 
Voor het hoogaltaar van de St. Stephanuskerk te Nijmegen kreeg hij de opdracht een 
dubbele triptiek te maken. Die is waarschijnlijk verloren gegaan tijdens de beeldenstorm. 
Jacob Maler werd eveneens vóór 1500 in Kampen geboren en overleed aldaar waarschijnlijk 
omstreeks 1554. Ook hij was werkzaam in het schildersbedrijf. Hij trouwde driemaal en uit 
zijn eerste huwelijk werden zijn zonen Albert Jacobsz. en Wessel geboren. Hij legde in 1550 
de eed bij het St. Lucasgilde af. Aan hem worden toegeschreven "Het Laatste Avondmaal" 
en ook een diptiek met een voorstelling van Johannes de Doper en Maria met kind. Het 
middenpaneel van een triptiek met de voorstelling "Jezus laat de kinderen tot zich komen", 
kan ook aan Jacob worden toegeschreven (de drie laatstgenoemde werken zijn te zien in het 
Stedelijk Museum Kampen). 
Albert Jacobs Maler, werd geboren in 1522 te Kampen en overleed in 1573. Hij was een van 
de meestbegaafde schilders uit de familie Maler. Hij was gehuwd met juffrouw Kruze. Tot 
tweemaal toe was hij gildemeester in Kampen en wel in 1555 en in 1567. Een voorstelling 
van de" Werken van Barmhartigheid" uit 1548 en de zijpanelen van de eerdergenoemde 
triptiek worden aan hem toegeschreven. 
Wessel Maler werd waarschijnlijk in 1514 geboren te Kampen. Wanneer hij is overleden is 
onbekend. Bij herhaling verrichtte hij schilders werkzaamheden in opdracht van de stad 
waar hij in 1546 tevens gildemeester werd. Over zijn werk is zeer weinig bekend. 
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Cornelis Helenis Lodewijk Middelkoop (1857 – 1931) 
De in Nieuwkuijk geboren Middelkoop woonde en werkte van 1882 tot 1890 in Den Haag, 
waar hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Daarna woonde hij in 
Doetinchem en Terborg en waarschijnlijk ook enige tijd in Gaanderen.  
Aan het eind van de 19de eeuw zal hij naar Kampen zijn vertrokken, waar hij bleef tot zijn 
dood in 1931. In het Kamper Adresboek over 1897 wordt hij vermeld als ‘porceleinschilder’. 
Het is de periode dat in Kampen wordt getracht een keramiekindustrie van de grond te 
krijgen, wat mogelijk de reden voor zijn komst naar de stad is geweest. In jongere 
adresboeken staat hij vermeld als kunst- of emailleschilder. In die laatste hoedanigheid was 
hij werkzaam voor de emaillefabrieken van H. Berk en Zoon.  
De wisseling van beroepsomschrijving en een nogal ambulante woon carrière wijzen 
waarschijnlijk op een zwaar bevochten bestaan, waarin hij toch een eigen positie in de 
plaatselijke gemeenschap zal hebben verworven. Zo behaalde hij in 1903 en 1907 diploma’s 
op plaatselijke tentoonstellingen. Zijn oeuvre is breed georiënteerd, zowel qua onderwerp 
als gehanteerde techniek. Het bestaat uit autonoom en toegepast werk. 
Middelkoop was de laatste jaren wat in de vergetelheid geraakt maar na een omvangrijke 
schenking aan het SNS Historisch Centrum/ Frans Walkate Archief en de daarop gevolgde 
publicaties is hij hernieuwd een bekende Kamper kunstenaar. 
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Emile Moulin (1875 – 1938) 
Emile Moulin woonde en werkte in Groningen tot 1893, Amsterdam 1893-1905 (tijdelijk in 
Amerongen 1904-1905), De Steeg 1905, Oisterwijk, daarna Kampen. Leerling van de 
academie `Minerva` te Groningen tot 1893, daarna van de Rijksacademie te Amsterdam 
(1893-1897). Schilderde, tekende en lithografeerde. Gaf les aan L.A. Schilt en E. Tóth. Was 
lid van ‘De Onafhankelijken’ te Amsterdam. Op 11 augustus 1908 huwde hij op 33-jarige 
leeftijd met de 24-jarige concertpianiste Anna Helena Rijkx. Moulin schilderde vooral 
portretten, in opdracht of naar model.  
Geboren te Medemblik op 16 februari 1875, overleden te Arnhem op 26 augustus 1938. Hij 
was in 1893 leerling van de Academie Minerva in Groningen. Van 1893 tot 1897 bezocht hij 
de Rijksacademie in Amsterdam. Behalve stillevens, schilderde hij ook portretten. Enige van 
zijn leerlingen waren L.A. Schilt en E. Tóth. Pas aan het eind van zijn leven (1938) woonde en 
werkte Moulin in Kampen. 
Het SNS Historisch Centrum/ Frans Walkate Archief bezit een aanzienlijke collectie werken 
van Moulin. 
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Zwier Nieuwenhuis (1744 -na 1818) 

Zwier Nieuwenhuis was tekenleraar te Kampen en vestigde zich in Kampen na zijn huwelijk. 
De dame op het getoonde schilderij, uit de collectie van het Stedelijk Museum Kampen, is 
gekleed naar de burgerlijke mode van het eind van de 18e eeuw. Compleet met omslagdoek 
en kapje. 
De geportretteerde is zijn vrouw Angenis Jacoba Lansing.  
Zij werd in 1752 in Hattem geboren en trouwde daar in 1775 met Zwier Nieuwenhuis. Het 
stel vestigde zich vervolgens in Kampen waar Zwier het beroep van tekenleraar uitoefende. 
Daarnaast schilderde Zwier. Hij maakte namelijk – rond 1800 - dit portret van zijn 
echtgenote. Vanaf 1797 zijn zij zelf echter met enige regelmaat schuldenaar voor het laatst 
in 1818. Angenis Jacoba Lansing overleed in 1824 in Kampen. Het sterfjaar van Zwier is mij 
niet bekend, maar moet na 1818 geweest zijn.  
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Hendrik Poeder (1897 – 1958) 
Werd op 20 april 1897 in Assen geboren. Hij woonde en werkte in Assen, Soest en Kampen.  
De ouders van Henk Poeder waren weinig verguld met de wens van hun zoon om 
kunstenaar te worden. Door kontakten met kunstenaars onder Belgische vluchtelingen werd 
die ambitie versterkt: De zoon bleef hardnekkig tekenen. Als compromis werd de jonge 
Poeder bij een huis- en decoratieschilder geplaatst. Daar verdiende hij een kwartje in de 
week, waarvan hij een stuiver voor zichzelf mocht houden. 
Toen lag de wereld open. Van al die stuivers die hij zorgvuldig bewaarde kocht de 
kunstenaar in spe zijn eerste olieverf en penselen. Hij was handig genoeg om zelf een palet 
en een paletmes te maken. Zijn eerste doek vervaardigde hij van een in stukken geknipt 
schort van zijn zuster. Het bezoek aan een schilderijententoonstelling wekte zozeer het 
ongenoegen van zijn baas op dat deze hem ontsloeg. 
Er volgde een periode waarin hij van het ene baantje in het andere verviel. Zo kwam hij rond 
1919 in Soest terecht, waar hij tekenlessen nam bij Johan Isings. In Assen kreeg hij les van 
Louis Krans en Louis Roessingh. In 1929 volgde een verhuizing naar Kampen, waar hij onder 
meer succes had als illustrator en daarnaast een studentenhuis uitbaatte, de zogenaamde 
‘Poederkast’. Hij streefde naar een zuivere weergave van de natuur ook in 
impressionistische stijl. Hij is vooral bekend door zijn landschappen in de directe omgeving 
van Kampen, zoals te Kamperveen en aan het Ganzendiep, en op de Noordwest Veluwe. 
Hendrik is overleden in 1958 te Kampen. 
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Cornelis Pronk (1691 – 1759) 
Cornelis Pronk werd in 1691 geboren als zoon van een doopsgezinde korenhandelaar. Nadat 
hij enkele jaren voor zijn vader had gewerkt ging Pronk, op advies van kunstkenner Lambert 
ten Kate Hermansz in de leer bij Jan van Houten en portretschilder Arnold Boonen, Pronk is 
vooral bekend geworden door opmerkelijk nauwkeurige topografische tekeningen uit de 
eerste helft van de 18e eeuw, die de groeiende behoefte aan een exacte weergave van de 
architectuur weerspiegelde. Rond 1727-1729 begon zijn tekenstijl aldus definitief de vorm 
aan te nemen van een transparante en trouwe weergave van de getekende gebouwen, 
geplaatst in een zonnig, vaak italiaans aandoend licht. Hiervoor reisde hij het land door, al 
dan niet in gezelschap van anderen, maakte schetsen ter plaatse (enkele schetsboekjes zijn 
nog bewaard gebleven, anderen uit elkaar gehaald en verspreid over collecties) en werkte 
ze later met een bijna fotografische nauwkeurigheid uit. Aan de hand van schetsen en 
uitgewerkte tekeningen -die hij gewoonlijk dateerde- kunnen sommige reizen nog worden 
gereconstrueerd. Hij werd daarmee de stichter van een nieuwe topografische tekenschool 
en kreeg leerlingen zoals Abraham de Haen, Paulus van Liender en Jan de Beijer. Hij maakte 
in zijn vroegere periode veel tekeningen in opdracht van Andries Schoemaker, een 
lakenkoopman en amateur-historicus waarmee hij door Noord-Holland, Gelderland, 
Overijssel, Drenthe en Friesland trok. Hij was ook een van de belangrijkste toeleveranciers 
van de gravures in Het Verheerlijkt Nederland, gepubliceerd in de periode 1745-1774, van 
de uitgever Isaak Tirion. Dankzij de reizen en het daaruit voortvloeiend topografisch werk 
van Pronk c.s. is tegenwoordig veel inmiddels verdwenen erfgoed uit de 18e eeuw nog 
bekend. Cornelis Pronk heeft daarnaast ook nog een tijd lang ontwerpen voor Chinoiserie 
serviezen gemaakt. 
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Françoise Sara Alida Rambonnet (1815 – 1872) 
Françoise Sara Alida Rambonnet werd geboren in Kampen op 3 december 1862 en geniet 
haar bekendheid vooral als miniatuurschilder van portretten ook schilderde ze 
vruchtenstillevens, ze was werkzaam in Oldebroek en volgens Scheen 1981 woonachtig op 
Huize Vogelenzang nabij Hattem, ze is overleden te Oldebroek op 28 januari 1872.  
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Albrecht Felix Reicher (1858 – 1938) 
Albrecht Felix Reicher is geboren op 8 mei 1858 en is de zoon van Joseph Reicher en Betje 
de Beer die in Kampen het vak Dokter in de Geneeskunde uitoefenden, tijdens zijn geboorte 
woonden zijn ouders aan de IJsselkant wijk 1, nummer 11, het gezin verhuisde in 1884 naar 
Amsterdam. 
Albrecht Felix Reicher ging omstreeks 1880 studeren aan de Academie voor Beeldende 
Kunst in Den Haag en was leerling van Philippe Zilcken (etsen) hij ging in 1887 in Amsterdam 
wonen en werken en werd daar de secretaris van Vereniging van beeldend kunstenaars 
Maatschappij Arti et Amicitiae, hij zich door liet inspireren door G.H. Breitner waar hij mee 
bevriend was. Hij schilderde, tekende en etste landschappen, stadsgezichten en stillevens. 
Albrecht Reicher is overleden op 14 maart 1938 te Amsterdam. 
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Arend Jan Reijers (1867 – 1943) 
Arend Jan Reijers was lange tijd werkzaam als (hoofd)opzichter bij de Dienst 
Gemeentewerken van de gemeente Kampen. Vanwege zijn expertise had hij zitting in 
diverse commissies en besturen, waaronder dat van Bouwvereniging Eenvoud. Reijers was 
een bezielde man, met grote liefde en interesse voor het architectonische erfgoed. Met 
gevoel voor details, en inzicht dat getuigde van vakkennis, maakte hij honderden tekeningen 
van gebouwen en bouwkundige elementen, die niet alleen natuurgetrouw en duidelijk, 
maar vaak ook nog artistiek interessant zijn. De meeste van deze tekeningen bevinden zich 
in de collectie van het Frans Walkate Archief. Reijers heeft ook diverse artikelen op zijn 
naam staan, meestal over architectonische onderwerpen, die hij onder meer publiceerde in 
de door het Frans Walkate Archief uitgegeven Kamper Almanak. 
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Pieter Remmers (1744 – 1810) 
Pieter Remmers is geboren te Amsterdam op 14 januari 1744, overleden na 1810, 
vermoedelijk te Kampen. Van 1767 tot 1770 bezocht Remmers de Tekenacademie in 
Amsterdam, waar hij les kreeg van de genreschilder Cornelis Troost. Twee andere 
leermeesters waren Jacobus Buys en Hendrik Meijer. Het leven van Pieter Remmers heeft 
opvallende parallellen met dat van Hendrick Avercamp. Beide waren doofstom en beide 
waren in Amsterdam geboren en opgeleid, maar kwamen later in Kampen wonen. Vanaf 
1770 tot tenminste 1810 woonde en werkte Remmers in Kampen. Daarna verdwijnt hij uit 
het zicht. Het is mogelijk dat hij leermeester was van Geerlig Grijpmoedt. Remmers talent 
was minder groot dan dat van Avercamp, waardoor hij nauwelijks bekend is geworden. Hij 
heeft vooral getekend, in een enigszins naïeve, maar desondanks beeldende stijl. De 
tekenkunst was in Remmers tijd populair, vooral voor het vastleggen van topografische 
onderwerpen. Ook Remmers vervaardigde een aantal ‘Kamper’ taferelen die een bijzonder 
beeld geven van het stedenschoon van een aantal eeuwen terug. Het nagelaten oeuvre van 
Remmers is bescheiden van omvang: ongeveer veertig tekeningen, die verspreid zijn geraakt 
over de collecties van het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, het Stedelijk Museum Zwolle, 
het Gemeentearchief Kampen en het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief. Het 
was archivaris Clara Welcker die Remmers en zijn werk aan de vergetelheid heeft ontrukt. 
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Nicolaas Johannes Roosenboom (1805 – 1880) 
Roosenboom is geboren in Schellingwoude in 1805 en overleden in Assen in 1880. 
Roosenboom treedt in 1835 in het huwelijk met Maria Margaretha Cornelia (Maria) 
Schelfhout (1811-1880). Zij was de dochter van zijn leermeester Andreas Schelfhout. Een 
dochter uit dit huwelijk werd ook kunstschilder, dit was Margaretha Roosenboom. In 1872 
woonde en werkte hij in Kampen, waar hij in de kost was bij de Kamper hoofdschout van 
politie. Voor deze hoofdschout Comelis Jacobus van Grafhorst, vervaardigde hij een portret 
evenals van zijn echtgenote. Hij schilderde vooral landschappen, rivier- en stadsgezichten, 
maar ook stillevens. Bovendien etste en lithografeerde hij. 
De landschappen, die Roosenboom schilderde hebben veelal lage horizonnen. Zijn voorkeur 
lag bij winterlandschappen met ijsprettaferelen, maar hij schilderde ook 
zomerlandschappen. Hij werkte veel samen met de Belgische veeschilder Eugene 
Verboeckhoven. Leerlingen van Roosenboom waren onder andere Fredrik Marinus 
Kruseman en Cornelis Lieste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             venduehuis.com 



55 
 

Martin-Jan van Santen (1968)  
Martin-Jan studeerde in 1992 af aan de Christelijke Hogeschool voor de Kunsten Constantijn 
Huygens te Kampen (heden ArtEZ Zwolle). Hij volgde de afdeling Illustratie. Voor de VPRO 
vervaardigde hij een reeks afleveringen van The White Cowboy, het onbespoten broertje 
van Lucky Luke, Bobby’s Body (2003) en de poppenfilmserie Egoland (2004). Tijdens en na 
een intermezzo, waarin hij onder meer commercials insprak (vanaf 2007), 
poppenkastvoorstellingen gaf en het stripalbum De avonturen van Ridder Roosje 
vervaardigde (2008), dat zich afspeelde tegen het historische decor van zijn woonplaats 
Kampen, ging hij zich meer richten op het schilderen. 
Drie hoofdthema’s komen steeds terug: landschappen en stadsgezichten, portretten en 
naakten. Er gaan geen diepere gedachten achter deze keuze schuil. Van Santen schildert wat 
hij mooi vindt. Hij wil met zijn werk niets uitleggen en geen statement maken. Bij de 
onderwerpkeuze laat hij zich vooral leiden door gevoel voor schoonheid, romantiek en 
sfeer. Daarbij valt de belangrijke rol op die kleur, licht en schaduw spelen in het werk. Wat 
dat betreft past Van Santen in de - inmiddels al tamelijk lange en roemrijke - traditie van het 
impressionisme. Zijn trefzekere, vlotte schilderstijl, waarbij de penseelstreek duidelijk 
herkenbaar blijft, draagt daaraan bij. En wordt geschraagd door intuïtie, wat de indruk wekt 
dat zijn werk in een vloek en een zucht tot stand komt. Maar dat is schijn. Achter het 
klaarblijkelijke gemak gaat vaak een gecompliceerd proces van proberen en corrigeren 
schuil, dat een intense concentratie vereist en dat bijzonder tijdrovend is. 
De landschappen en stadsgezichten vormen in omvang het meest bescheiden onderdeel van 
het oeuvre, maar zijn daarom niet minder belangrijk. Voor een schilder die de nadruk legt 
op schoonheid, romantiek en sfeer bieden zijn woonplaats Kampen en nabije omgeving 
genoeg aanknopingspunten. Van Santen houdt van wolkenluchten, maar ook van oude 
bouwvallige muren, al dan niet met begroeiing, en helemaal als hij ze op kan nemen in het 
geliefde evenwichtsspel van licht en schaduw. Met die onmiskenbare voorkeuren weet hij 
bekende en onbekende Kamper locaties vrijwel altijd in een nieuw licht te zetten. Sinds 
2010 schildert hij in opdracht van het Frans Walkate Archief jaarlijks een portret van een 
markante Kampenaar. 
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Bert Schilder (1920 – 2008) 
Illustrator, woonachtig te Hattem. Schilder was vanaf 1966 tekenaar bij uitgeverij Tijl, die 
later opging in Wegener Media, waar tegenwoordig onder meer dagblad de Stentor deel 
van uitmaakt. Zijn carrière bij Tijl begon met het maken van tekeningen voor de redactie en 
de advertentieafdeling. Ook verzorgde hij veel illustraties bij reportages, voor de 
vakantiebijlage Wegwijs, voor de bijlage Tot & Met en voor allerlei 
paardensportevenementen. Daarnaast illustreerde hij speciale uitgaven als '25 jaar krant In 
de polder’ en bracht hij rechtbankzittingen in beeld.  

Zijn grote liefde (naast orgelmuziek) is ‘het paard’, het onderwerp dat hij als eerste begon te 
tekenen. Al snel volgden portretten, zoals dat van zijn vader, die rijtuig- en decoratieschilder 
was. Schilder tekende vaak in de kerk, tijdens de preek of de zang. Snelle krabbels, waarmee 
hij door de jaren heen tientallen schetsboeken vulde. Die ervaring kwam hem later van pas 
bij het vastleggen van bewegende beelden. Mensen lopen namelijk zo weer weg. En 
beesten ook. Een koe tilt maar even zijn staart op en dan Is dat moment verdwenen. Soms 
liep Schilder wel eens achter mensen aan om ze te tekenen. 

Alles wat beweegt en leeft boeide Bert Schilder. Landschap en stadsgezicht konden hem ook 
wel bekoren. 'Maar', zegt hij zelf, als iets kan weglopen is het boeiender. Dieren en mensen 
dus. De organist aan het werk. Een dominee op de kansel. Een paar sterke 
bosbouwpaarden. Boze boeren tijdens een vergadering, enzovoort. 
 

                                   
                                                                                  Collectie Remy Steller 



57 
 

Hendrik van der Spoel (1904 – 1987) 
Hens van der Spoel was kunstschilder, tekenaar en docent, hij bracht zijn jeugd door in 
Kampen en Hilversum. Na het behalen van het HBS-diploma aan het Christelijk Lyceum te 
Hilversum, vervolgde hij zijn studie aan de Amsterdamse Rijksnormaalschool. Hij was 
ongeveer 30 jaar (van 1930 – 1959) tekenleraar in Goes, en werd later opgevolgd door de 
Kunstenaar en Docent Rudolf Hagenaar (1927-2006). Hij was getrouwd met Nel Houtman, 
een keramiste.  
Het gezin Van der Spoel woonde vanaf 1937 in een boerderij bij Kloetinge. 
In 1959 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij was benoemd tot docent aan het instituut 
Kunstnijverheidsonderwijs (later Rietveldacademie), in 1964 werd hij daar adjunct-directeur 
en in 1969 ging hij met pensioen. Hij bleef als kunstenaar actief. 
Hendrik werkte bijna alleen maar met de Gouachetechniek en hij was een Meester hiermee. 
De schilderkunst van Braque, Picasso en Morandi was van invloed op zijn werk, het werk van 
Van der Spoel bleef niet onopgemerkt. Het was Jan Sluijters die hem introduceerde bij de 
vooruitstrevende kunsthandelaar Carel Van Lier waar hij dan ook in 1939 exposeerde.  
Na de oorlog ging hij zijn werk sterk abstraheren. Dit waren composities van vlakken, lijnen 
en kleuren. In de jaren 50, 60, 70 was zijn werk op bijna elke overzichtstentoonstelling van 
Nederlandse kunst te zien, in 1980 verhuisde hij naar Maartensdijk. 
Zijn werk is vertegenwoordigd in o.a. de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag, 
Rijksmuseum Amsterdam en Stedelijk Museum Amsterdam. In 1980 verhuisde hij naar 
Maartensdijk 
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Petrus Johannes Schotel (1808 – 1865) 
Petrus Johannes Schotel werd geboren in Dordrecht in 1808 en hij overleed te Dresden in 
1865 hij is de zoon van de bekende zeeschilder Johannes Christiaan Schotel. Het was 
duidelijk dat hij over hetzelfde tekentalent als zijn vader beschikte. De vroegere schilderijen 
van Schotel waren minder helder en vooral veel dramatischer. De bruin- en grijstinten 
overheersen. Reizen naar Frankrijk in 1827/28 en in 1829 maken dat zijn schilderwerk een 
wat warmer karakter krijgt. In 1830 gaat Jan werken als tekeninstructeur voor het Koninklijk 
Instituut voor de Marine in Medemblik.  
In allerlei musea in Nederland zijn werken van hem te vinden, met name scheepsportretten 
en zeegezichten. In 1850 verlaat hij de dienst in Medemblik en vestigt zich voor enkele jaren 
in Kampen, waarna hij in 1860 naar Düsseldorf, destijds een kunstenaarscentrum, vertrok.  
In 1860 verhuist Jan Schotel naar Dresden, vijf jaar later, in 1865, overlijdt hij daar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Particulier bezit. 
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Cornelis Springer (1817 – 1891)  
Cornelis Springer is een van de belangrijkste Nederlandse (architectuur)schilders van de 
19de eeuw. In het begin van zijn carrière werden zijn architectuur- en stadsgezichten sterk 
geromantiseerd, en speelde zijn fantasie een belangrijke rol, waardoor de zichtbare 
werkelijkheid niet altijd getrouw werd weergegeven. Dit paste in de 19de -eeuwse trend om 
het nationale verleden en het erfgoed dat daarvan getuigde te idealiseren.   
Geleidelijk trad de verbeelding/fantasie minder op de voorgrond en concentreerde Springer 
zich op een meer getrouwe weergave van zijn onderwerpen, daarin gestimuleerd door de 
toegenomen interesse in topografisch nauwkeurige afbeeldingen bij verzamelaars.   
Springer had een vaste manier van werken. Tijdens zijn reizen produceerde hij 
gedetailleerde schetsen die als basis dienden voor zijn composities.  
Dit voorbereidende materiaal maakt duidelijk hoe de kunstenaar zijn thema ontwikkelt: Na 
het tekenen van een schets op locatie, vervaardigde hij vervolgens in zijn atelier een 
krijttekening in zwart-wit op het formaat van het uiteindelijke schilderij. 
De kunstenaar voegde vervolgens figuren en gefantaseerde architectonische details toe. 
Ook andere aspecten van de zichtbare werkelijkheid bleef hij manipuleren als dat 
bevorderlijk was voor het visuele resultaat.  
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Hendrick van Steenwijck de Oude (c.a. 1540 – 1603) 
Hendrick van Steenwijck  was een Zuid-Nederlands schilder van architectuurstukken, 
geboren tussen 1540 en 1560 te Kampen en begraven op 1 juni 1603 te Frankfurt am Main, 
Hendrik van Steenwyck was leerling van de architectuurschilder Hans Vredeman de Vries en 
was de vader van Hendrik van Steenwijck de Jonge aan wie hij later les ging geven. 
Van Steenwijck was één van de eerste bekende interieurschilders, een genre dat erg 
populair was tijdens de gouden eeuw en in de Vlaamse barokschilderkunst. Hij maakte meer 
gebruik van natuurlijk licht en perspectief in zijn werk dan zijn leermeester Hans Vredeman 
de Vries. Hij werkte onder andere te Aken (1573-76), Antwerpen (1577-85) en Frankfurt 
(vanaf 1586). In deze laatste stad vestigde hij zijn atelier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     Museum Prinsenhof Delft 
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Bas (Sebastiaan) Steller (1928-2007)  
Bas Steller heeft op vroege leeftijd les gehad van de Kamper kunstschilder Cornelis 
Kruishoop. Zijn artistieke loopbaan begon met tekeningen en schetsen gemaakt met Oost-
Indische inkt. 
Op latere leeftijd werd hij lid van de kunstenaarsvereniging ‘De Varfdeuze’ te Kampen. 
In de jaren tachtig van de vorige eeuw begon hij te schilderen met olieverf op doek en 
paneel. In de loop der tijd ontwikkelde hij geheel eigen methodes en technieken, met 
kenmerkende kleuren en een persoonlijke toets, die zijn werk een herkenbare, 
karakteristieke stijl gaven. De onderwerpen voor zijn schilderijen waren vrije interpretaties 
van (Kamper) stadsgezichten en vooral de vrouw, in vele gedaanten. Daarnaast vervaardigde 
hij een groot aantal abstracte werken.  
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Anton Stivarius (1908 – 1988) 
Het vroege werk van Stivarius bestaat vooral uit landschappen en stads- en dorpsgezichten. 
Ze geven een mooi en gevarieerd beeld van Kampen en omgeving. Stivarius schilderde vaak 
realistische interpretaties van de werkelijkheid, met een voorkeur voor romantische plekjes: 
de Buitenkerk met zijn (inmiddels verdwenen) kantelen, zandwingebieden, stations, 
knotwilgen, de Burgwal. Het pasteuze karakter en de intense kleurkracht geven het werk 
een persoonlijk karakter. 
De zichtbare werkelijkheid heeft Stivarius nooit losgelaten. Zelfs zijn latere werk, dat een 
meer abstract karakter kreeg, bevat vrijwel altijd herkenbare elementen. Voor dit deel van 
zijn oeuvre kreeg hij de meeste erkenning. Stivarius beschilderde de dragers van zijn 
schilderijen (hout en doek) vaak aan beide kanten.  
Het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief beschikt over een representatieve 
verzameling van zijn werk en beheert ook diverse persoonlijke spullen van de schilder, zoals 
een krukje, een palet, een ezel, een aantal foto's en een naambordje. 
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Tan Ai Ngin (1972 – 2013) 
Tan Ai Ngin heeft haar liefde voor Kampen opgedaan tijdens haar eenjarige studie in de 
stad. In die periode ging ze onder meer schilderen in het volkstuinencomplex ‘Onze Tuin’. Ze 
vond de combinatie van ‘natuur’ en bebouwing interessant en verwerkte haar indrukken in 
tientallen vlot opgezette schilderijen in een impressionistische stijl.  
Veel van de toen gemaakte werken zijn opgenomen in de collectie van het SNS Historisch 
Centrum/Frans Walkate Archief. 
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Adriaan Christiaan Willem Terhell (1863 – 1949) 
Terhell was een Nederlandse kunstschilder bekend door zijn aquarellen.  
Hij schilderde, maakte aquarellen en gouaches onder zijn eigen naam maar ook onder 
verschillende pseudoniemen als: C. de Zeeuw, J. le Blanc en Ch. Petit.  
Het werk van Terhell bestaat uit een uitgebreid oeuvre van marines, landschappen, 
strandgezichten en stadsgezichten. 
Hij woonde en werkte in Bussum tot 1885 en daarna in Den Haag tot 1943. Hier werd hij in 
1899 voor vele jaren aangesteld als schilder van familiewapens door de Hoge Raad van Adel. 
De laatste jaren van zijn leven werkte hij in het oosten van het land, Bennekom (Ede) 1943-
1944, Denekamp (Dinkelland) 1944, Enschede 1944-1945, Diepenheim (Hof van Twente) 
1945-1948. Het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief heeft verschillende Kamper 
voorstelling van de hand van Terhell. 
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Pieter Hendrik Hermanus Tholen (1831 – 1913) 
Pieter Hendrik Hermanus Tholen is geboren te Bodegraven op 24 juni 1831, overleden te 
Apeldoorn op 8 december 1913. Hij was de vader van W.B. Tholen en M.J. Tholen. P.H.H. 
Tholen woonde en werkte vanaf 1864 enige jaren in Kampen. Later vestigde hij zich als 
kunsthandelaar. In zijn jeugd kreeg hij les van de gebroeders Hein.  
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Margaretha Johanna (Margo) Tholen (1870 – 1911) 
Margo is geboren te Kampen op 26 september 1870, overleden te Apeldoorn op 19 juni 
1911. Zij kreeg les van P.J.C. Gabriël en J. Voerman sr. M.J. Tholen schilderde en tekende 
landschappen, figuren en stillevens. Werk van de familie Tholen is onder meer te zien in het 
Haags Gemeentemuseum. 
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Willem Bastiaan Tholen (1860 – 1931) 
Willem Tholen was een leerling van J.D. Belmer en volgde een studie aan de Rijksacademie 
in Amsterdam, waar onder anderen August Allebé (1838-1927) zijn leermeester was. Als 
jonge kunstenaar leerde hij veel schilders van de Haagse school kennen. Met name de 
schilder Paul Gabriël, van wie hij tussen 1879 en 1881 les kreeg in Brussel, en met wie hij 
later regelmatig samenwerkte, had grote invloed op hem. Tholen liet zich graag inspireren 
door het leven op en langs het water. Zo werkte hij veel in Giethoorn en op en rond de 
Zuiderzee en de Zuid-Hollandse plassen, die hij met zijn boot de 'Eudia' bevoer. 
De reislustige Willem Bastiaan Tholen woonde en werkte in Kampen van 1864-1876, in 
Amsterdam van 1876-1877, in Delft van 1877-1878, in Gouda van 1878-1879, in Brussel van 
1879-1880, in Kampen van 1880-1885, in Spankeren (bij Dieren) in 1886, in Rijswijk van 
1886-1887 en daarna in Den Haag 
In Delft kreeg Tholen les van Adolf le Comte. Hij behaalde daar een akte M.O. rechtlijnig 
tekenen aan de Polytechnische school. De natuur vormde zijn grootste inspiratiebron. 
Tholen schilderde landschappen, stads- en dorpsgezichten en vooral veel watergezichten 
met boten. Met zijn gevoelige toets en kleurpalet was hij een meester in het weergeven van 
atmosfeer. Door zijn heldere kleurgebruik onderscheidde hij zich van zijn voorgangers van 
de Haagse School. Zelf werd Tholen niet tot de kern van de Haagse School gerekend, wel tot 
de tweede generatie, of ‘nabloei’ ervan. Naast landschapschilder was Tholen een 
verdienstelijke portrettist en graficus. Hij was een van de oprichters van de Nederlandse 
Etsclub. Na een langzame start gingen publiek en kunstcritici hem vanaf 1886 meer 
waarderen. De Britse kunsthandelaar Peacock kocht een groot deel van zijn werk meteen op 
vanuit het atelier, waardoor veel schilderijen naar Engeland verdwenen zonder in Nederland 
te zijn getoond. 
In 1918 overleed Tholens eerste vrouw Jacoba Suzanna Muller, waarna hij in 1919 
hertrouwde met Lita de Ranitz. Hij woonde en werkte in Den Haag op de zogenaamde 
Kanaalvilla. Na zijn dood in 1931 werd hij begraven op de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Soerenseweg in Apeldoorn in het graf van zijn vader. 
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Erzsike Blokland-Tóth (1906 – 1978) 
Erzsike Blokland-Tóth is op 11 september 1906 geboren in Boedapest, kreeg haar opleiding 
o.a. aan het Instituut 'Kunst door Oefening' te Arnhem, werkte in Kampen van 1944 tot 1948 
en kreeg daar les van Emile Moulin, in 1948 is ze naar Rotterdam verhuisd waar ze ging 
werken, ze was lid van Kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken en Rotterdamse 
Kunststichting (RKS), Schilderde figuurvoorstellingen en kleurrijke landschappen, Erzsike 
Blokland-Tóth was ook bekwaam in het schilderen van portretten zo zijn er in het SNS 
Historisch Centrum/Frans Walkate Archief enkele potretten te vinden van een jeugdige 
Henk van Usen en een schilderij zijn moeder in Zeeuwse klederdracht, in de raadzaal van 
Anna Paulowna hangt een portret van burgemeester mr. M. Th. Mijnlieff van haar hand, ze 
is in 1978 te Rotterdam overleden. 
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Berend Wolter Weyers (1866 – 1949) 
Berend Wolter Weyers (Weijers) is geboren te Kampen op 11 november 1866, hij heeft zijn 
opleiding gevolgd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en was 
leerling van B.W. Tholen,  hij was werkzaam in de periode 1881-1949 in Kampen, Boskoop 
en Den Haag en was lid van de Maatschappij Arti et Amicitiae -Vereeniging tot Bevordering 
van Beeldende Kunsten en Nederlandse Kunstkring in Den Haag. 
Berend Weyers is bekend geworden om zijn uitzonderlijk goede kopieën van 17e -eeuwse 
stillevens. 
Tot zijn genre behoorden (bloem)stillevens, diervoorstellingen, landschappen, marines, 
portretten, stadsgezichten. 
Berend Wolter Weijers is in Den Haag overleden op 18 mei 1949. 
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Pieter Gerhaldus Valentijn (1890 – 1959) 
Pieter Gerhardus Valentijn werd op 9 april 1890 geboren te Monnikendam. Zijn eerste 
vakonderwijs kreeg hij aan de Gemeentelijke Tekenschool te Edam. Daarna studeerde hij 
aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers te Amsterdam.  
Hij was tekenaar en vrij schilder, werkzaam te Kampen, waar hij tussen 1921 en 1947 aan 
Vloeddijk 15 woonde. Hij gaf tekenles aan verschillende scholen in de stad. 
Hij maakte talloze stillevens, maar ook honderden interessante topografische schetsjes van 
Kampen en omgeving. De stillevens behoren tot het beste deel van zijn oeuvre. Hij was een 
typische atelierkunstenaar. Weliswaar trok hij er graag op uit met een schetsboekje op zak, 
maar met de schildersezel aan de slootkant zag men hem nooit. Dat had ook nadelen. 
Binnen gaf hij zijn onderwerpen de kleuren uit zijn herinnering, soms geholpen door grove 
aanduidingen in de schets, zoals: 'rood', 'donkergroen'. Zijn kleurstellingen kregen daardoor 
een zekere eigengereidheid, die de indruk versterkte dat kleurgevoel niet de sterkste kant 
van zijn kunstenaarschap was. Het meest geslaagd is het kleurgebruik in zijn stillevens, maar 
die zag hij dan ook direct voor zich terwijl hij ze schilderde.  
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Willem van der Ven (1898 – 1958)  
Willem van der Ven werkte als technisch tekenaar en ontwerper van scheepsonderdelen 
voordat hij in 1935 besloot hij zich volledig te gaan richten op het schilderen. Van der Ven 
was autodidact, maar kreeg wel aanwijzingen van de kunstschilder M. Brandenburg. De 
natuur en het Hollandse landschap waren zijn favoriete onderwerpen. In de uitwerking 
daarvan verraadt zich zijn technische inslag: geen experimenten of een losse, 
expressionistische schilderstijl maar een afgewogen opbouw, met scherpe overgangen van 
licht en donker en een zekere stilering van de vormen. Zijn koloriet is eveneens ingetogen 
en bepaalt zich tot kleuren als donker en lichtgroen, wit, grijs en zwart. Door dit alles zijn de 
schilderijen intiem en tegelijkertijd ruim van sfeer, Van der Ven heeft in de omgeving van 
Kampen en in Rotterdam en Den Haag gewerkt. De karakteristieke elementen van deze 
verschillende gebieden wist in zijn werk goed te treffen. 
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Albert Vinke (1895 – 1988) 
Vinke werkte als conciërge op de Ambachtsschool. Als schilder was hij autodidact, 
geïnspireerd door J. Voerman en bewonderaar van Breitner. Als enige vooropleiding volgde 
hij lessen aan de avondtekenschool in Zwolle. Uit correspondentie valt af te leiden dat hij zo 
af en toe zijn werken ter beoordeling mocht aanbieden aan Jan Voerman, die toentertijd in 
Hattem woonde. 
Bij leven verkocht de Kampenaar zelden zijn eigen werk, omdat hij er te verknocht aan was. 
Zijn doeken bleven daardoor tot nu toe grotendeels in familiebezit.  
Buiten schilderen deed hij graag. Op de fiets, bepakt met schilderskist en schildersezel, trok 
hij er veel op uit. Vinke heeft daardoor talloze Kamper onderwerpen, zoals het 
IJssellandschap, het Keizerskwartier en vissersschepen als botters op het doek gezet. Op 
klein formaat, zodat het in het ‘buitenschilderskistje’ paste. 
Hij schilderde vooral stadsgezichten en landschappen. 
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Jan Voerman sr. (1857 – 1941) 
Jan Voerman is geboren te Kampen op 25 januari 1857, overleden te Hattem op 25 maart 
1941, zoon van Hendrik Voerman en Geesjen Bos. Gehuwd op 1 oktober 1889 met Anna 
Henrietta Gezina Verkade. Jan Voerman sluit op de lagere school vriendschap met Willem 
Bastiaan Tholen. Door Tholens vader komt hij in aanraking met de schilderkunst. Tussen 
1870 en 1875 volgde hij avondlessen aan de stadstekenschool bij C.H. Hein en F.J. 
Buytendijk. J.D. Belmer, tekenleraar aan de HBS in Kampen, leert hem schilderen. In 1876 
gaat hij naar de Rijksakademie in Amsterdam. Na zijn studie in 1883 werkt hij voor 
kunsthandel Buffa aldaar. Voerman betrekt in 1885 het vroegere atelier van Jozef Israels aan 
Rozengracht 66 in Amsterdam, en komt daar in contact met vele kunstenaars. In de 
zomervakantie schildert hij met Tholen in de buurt van Kampen, waar hij op de Vloeddijk 
een pied-à-terre heeft. In de jaren 1887 en 1888 brengt Voerman de zomermaanden in het 
schilderachtige Hattem door.  
Hij maakt de Amsterdamse schilders attent op de schoonheid van dit stadje, dat door zijn 
toedoen zal uitgroeien tot een tijdelijk kunstenaarscentrum. Na zijn huwelijk in 1889 vestigt 
Voerman er zich definitief.  
Vanaf 1905 schildert Voerman uitsluitend in olieverf en begint een lange reeks weide- en 
riviergezichten, die hem een geheel eigen plaats in de Nederlandse schilderkunst heeft 
bezorgd. In eindeloze kleurvariaties geeft hij de sterk wisselende stemmingen van het 
typisch Nederlandse rivierlandschap weer, in de meest uiteenlopende fasen, van volmaakte 
rust tot felle bewogenheid. Tot zijn leerlingen behoorden onder andere: J. Voerman jr., A.H. 
Obreen, M.J. Tholen en J. Verkade. Werk van Voerman is onder meer te zien in het 
Voermanhuis in Hattem. Voerman werkte tot 1935. 
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Bernard Vollenhove (c.a. 1629 – na 1691) 
Bernard Vollenhove is waarschijnlijk geboren in 1629 en overleden na 1691. Hij was 
burgemeester van Kampen, schout van Kamperveen, dichter en schilder. Hij huwde 
tweemaal, de eerste keer met Hendrikje Krul en de tweede keer met Elisabeth Braem.  
Uit het laatste huwelijk werden vijf kinderen geboren. In een door hem opgemaakt 
testament wordt een aantal schilderijen genoemd. Daaronder bevond zich een voorstelling - 
toegeschreven aan Salomon Coning - waarop Vollenhove waarschijnlijk als de Heilige 
Laurentius figureert. 
De Amsterdamse schilder Coning heeft hij persoonlijk gekend. Mogelijk was Van Vollenhove 
zelfs een leerling van hem. In 1672 legde hij de eed af als gildemeester van het St. Lucasgilde 
in Kampen. In het voormalige Provinciaal Overijssels Museum bevond zich een aantal 
portretten van zijn hand. 
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Albert Cornelis Vos (1910 – 1964) 
Albert Cornelis Vos geboren in Groningen woonde en werkte achtereenvolgens in 
Groningen, Zeist, Bandoen (Nederlands-Indië), Amsterdam, Kampen (tot 1956) en daarna in 
Epe. Hij volgde een schriftelijke tekencursus (A.B.C.). Vanaf 1956 was hij leerling van Stien 
Eelsingh (bij 'Het Palet' te Zwolle). 
Vos maakte vooral aquarellen en tekeningen (met pen en potlood), bij voorkeur van stads- 
en havengezichten, maar hij vervaardigde ook wel portretten. Het SNS Historisch 
Centrum/Frans Walkate Archief bezit onder meer een aantal impressies van het werk in de 
Kamper Schokbetonfabriek. Albert Cornelis Vos is overleden te Zwolle. 
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Batavus Bernardus Westerhuis (1915 – 2002) 
Architect Batavus Westerhuis is geboren te Kampen op 7 december 1915, en heeft zijn 
opleiding tot architect gevolgd aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Naast de 
werkzaamheden begon hij te experimenteren met aquarellen, gouaches en acryl-
schilderijen, via verschillende technieken (onder meer fotocollages en gekleurd Japans 
papier) kwam hij tot een gevarieerde lino-druk techniek waarin door het herhalen en het 
over elkaar heen drukken van sjablonen, door variaties en kleur en composities konden 
allerlei expressies worden verkregen. 
De onderwerpen die hem voor het merendeel inspireerden zijn geboorte, moeder en kind, 
alles wat het leven bedreigt en datgene wat op sociaal en politiek gebied om hem heen 
gebeurde, waarbij zijn Bijbelse achtergrond een belangrijke rol speelde. 
Hij was werkzaam tussen ca. 1930 en 1996 in Arnhem, Rotterdam en vanaf 1941 te 
Amsterdam. 
Batavus had zijn eigen kunstuitleen opgezet waardoor regelmatig mensen hem in zijn atelier 
kwamen opzoeken om vanuit de fotoboeken een keuze te maken voor een werk dat zij 
konden lenen, zo bood hij daarmee de mogelijkheid om van zijn atelier meer te maken dan 
een privé-op- slag van eigen werk en bracht hij de mensen op deze wijze direct in contact 
met de werkplaats van de beeldende kunst en vooral het resultaat van zijn arbeid, Batavus 
was lid van de Vereeniging Sint Lucas (Amsterdam), hij is op 7 juli 2002 te Amsterdam 
overleden. 
 
 
                     
                

 
                       Particulier bezit. 
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Kunstenaars waarbij geen werk ter illustratie is gevonden: 

 
Steven Birnie (1801 – 1868) 
Hij werd in 1801 geboren en op 19 augustus 1801 gedoopt in Deventer zoon van George 
Birnie (fabrikant) en Alijda Dwars en hij is gehuwd op 23 juli 1829 met Anna Helena van 
Schuppen te Deventer, woonde vanaf zijn aanstelling als stadstekenmeester in 1827 te 
Kampen, deze functie heeft hij tot 1848 uitgevoerd en hield zich daarnaast vooral bezig met 
het schilderen van interieurs en stillevens, is als inwoner van Kampen op 22 april 1868 te 
Deventer overleden.  
 
 
 
Reijer Prins (1879 – 1959) 
Reijer Prins  geboren op 17 mei 1879 was lithograaf en tekenaar en werkte in Kampen, in 
het jaar 1913 was hij ingeschreven in IJsselmuiden en in 1915 kortstondig in Den Haag, hij is 
op 4 mei 1959 overleden te Kampen. 
 
 
 
Gesine Geertruida Varenhorst- Schenck (1858 – 1933) 
Geziena Geertruida Schenck is geboren te kampen op 23 januari 1858 en huwde in 1895 te 
Den Haag met B.J.F. Varenhorst. 
Zij was schilder, aquarellist, tekenaar en etser en was leerling van Johannes Daniël Belmer, 
en was ca. 1881 leerlinge van de cursus M.O aan de Academie van beeldende kunsten (Den 
Haag), aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid (Amsterdam) behaalde ze in 1881-1886 o.l.v. 
Jan Derk Huibers, behaalde haar M.O.-akte tekenen, kreeg verder les van en Petrus van der 
Velden, ook heeft Willem Tholen haar met raadgevingen bijgestaan. Ze is op 9 oktober 1933 
overleden in Den Haag. 
 
 
 
Jan Laurens Vlothuizen (1862 – 1923) 
Jan Laurens Vlothuizen  was op 9 januari 1862 geboren te Kampen en was 
wapenbordschilder, rijtuigschilder en schilder werkte vanaf 1912 tot 1917 in Rotterdam, 
daarna werkte hij in Den Haag waar hij op 3 september 1923 is overleden. 
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