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WILLEM BASTIAAN THOLEN t

Nu mij wordt verzocht in de Kamper Almanak voor
1932 een woord te wijden aan de nagedachtenis van den
op 5 December 1931 te 's Gravenhage in den ouderdom
van 71 jaar overleden kunstschilder, wiens naam hierboven
staat, die, hoewel te Amsterdam geboren,' toch ook voor
Kampen van beteekenis is geweest, voldoe ik gaarne, doch
met eenigen schroom, aan dit verzoek.

Want mij voegt het niet dezen Kunstenaar te prijzen;
dit zij aan een daartoe bekwame pen toevertrouwd.

Het hier volgende kan dus niet anders zijn dan een
woord van vriendeltjke herinnering.

In de tachtiger jaren der vorige eeuw was er te Kampen
een zeer opgewekt kunstleven. De heeren Chr. A. Bekker en
A. J. Gaillard waren de leidende krachten van het muzikale
element, daarvan getuigden o.m. de liedertafels "Euterpe" en
"Gemengd Koor", alsmede het toen reeds vermaarde Stedelijk
muziekcorps, waarop Kampen noq trotsch kan zijn. 1)

Maar vooral op het gebied der teeken- en schilderkunst zijn
voor Kampen deze jaren van meer dan gewoon helang geweest.

1) Op voorstel van burgemeester Jhr Mr H. A. Wttewaall van
Stoetwegen besloot de Kamper Gemeenteraad 5 Juni 1843 een Stedelijk
muziekcorps op te richten. Dit corps heeft dus reeds bijna 89 jaar het
Kamper publiek van zijn kunst doen genieten en kan wijzen op een
mooien staat van dienst. In Juni 1933 bestaat dus ons Stedelijk Muztek
corps 90 jaar, Wij hopen, dat dan dit feit feestelijk zal worden herdacht,
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Na de kunstschilders P. C. Schotel Gaal, de gebroeders
Hein, J. J. Fels en N. J. Roosenboom, was het J. D. Belmer,
die in Kampen voor teeken- en schilderkunst groote belanq
stelling vermocht te wekken 1).

* *
Johan Daniel Belmer weidin 1827teUtrechtgeboren,

hij overleed in 1909 te Barneveld en werd te Kampen be
graven. Het gezin Belmer vertrok naar Zalt-Bommel toen
Johan Daniel nog de lag-ere school bezocht en al vroeg
bleek zijn aanleg voor teeken- en schilderkunst. Hi] heeft
wellicht zijn eerste teekenonderwijs te Zalt-Bommel genoten
van den Stads-teekenmeester P. Visser aldaar, die ook niet
onverdienstelijk schilderde. De oudheidkamer daar ter plaatse
bezit nog een paar schilderijtjes en een zelfportret van Visser.

Be1merbeschilderde, toen hij nog in Zalt-Bornmel woon
achtig was, de wanden van de Nutszaal in die stad. Deze
wandschilderingen zijn, ondanks latere verbouwing, bewaard
gebleven. Ais belooning voor dit werk werd hij benoemd
tot eerelid van het Nuts-departement Zalt~Bomme1.

Hij studeerde daarna aan de academie te Antwerpen,
waar Alma Tadama een zijner studiekennissen was. Ver
volgens werd Belmer leeraar in het handteekenen bij het

1) P. C. Schotel. vermaard zceschilder - evenals zijn vader J. C.
Schotel _ woonde te Kampen van 1850 tot 1857. Hi] was voorzitter van
het Kamper Teekenkundig Genootschap en werd, toen hij naar Dusseldorf
vertrok, als zoodanig opgevo)gd door den schilder-etser Jac. Corn. Gaal.
P. C. Schotel was de man, die zich inzake de belangrijke Geschiedkundige
Overijsselsche Tentoonstelling, in 1852 te Zwolle qehouden, en waar 88
schilderlien, Kampen betreffende, waren qeexposeerd. zeer verdienstelijk
heeft gemaakt.

In particulier bezit te Kampen vindt men van P. C. Schotel nog
kleine paneeltjes en een aquarel.

Den heer C. H. van Fenema te Oosterbeek dank ik meerendeels deze
gegevens over Schote!.

Onzen oud-stadqenoot. den heer H. Beckering Vtnckers te Zalt
Bommel, ben ik dankbaar voor de inlichtingen aangaande Belmer's jeugd.
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M.O. eerst te Sneek en later (1871) te Kampen, waar hij
weI het grootste deel van zijn nuttig en bedrijvig leven heeft
doorgebracht.

Op het Raadhuis te Kampen vindt men van hem de
Schouw van de SchepenzaaI. alsmede eenige portretten; in
particulier bezit wordt hier ter stede ook nog werk van
Belmer aangetroffen.

BeImer was een bezielde en een bezielende persoonlijk
heid, die bovendien het talent bezat begaafde leerlingen te
ontdekken, die hij dan steeds aanmoedigde. Het kon dus wel
niet anders of de jeugdige en belangstellende leerlingen zijner .
klasse hadden spoedig met zoo'n warm voelenden man een
innig contact; die werden als het ware door BeImer "ge~
grepen". ~ Zoo heeft hi] ook Tholen ontdekt. Deze werd
later door BeImer met warm' enthousiasme aangemoedigd
schilder te worden, wat door Tholen's ouders ~ zijn vader,
leerling van de Gebrs Hein te Kampen, schilderde o.m. een
verdiensteIijk stilleven ~ na langdurige aarzelinq werd toe
gestaan.

Tholen heeft meermalen hiervoor zijn Kamper leer
meester dankbaar herdacht.

In deze dagen nu zag en wij, behalve Tholen, als leer
lingen van "papa Behner": J. V oerman, Reicher, de Cock,
Jan de Quack (oud-Rijksarchitect), later Luci van Dam van
Isselt en meer anderen.

Over de bekwame hu'sschilders en decorateurs, alsook
over hen, die als leeraar teekenen M.O. nog van beteekenis
zijn, spreek ik niet.

* *
Het is, als boven reeds werd opgemerkt, duidelijk, dat

Belmer's persoonlijkheid er de oorzaak van was, dat zoo
velen te Kampen zijn lessen' volgden.

9
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En op die lessen heerschte een ordelijke vrijheid : het
ging er zeer gezellig toe.

Dan liet hij op school (nu Lyceum) een enkele keer
eens copieeren, o.a. een zomeravond aan het (zijn geliefd)
Sneekermeer, welke pastels of schilderijtjes men nog soms
te Kampen aantreft.

Maar overtuigd zijnde, dat de natuur ook hier leer
meesteres moet zijn, waarschuwde hij steeds voor te veel
copiewerk, zoodat hij op school dan ook veel stilleven
teekenen en schilderen liet. Meermalen ging hij er met de
klas op uit, "den boer op", zooals hij 't dan noemde. Dan
kon men hem met zijn meer gevorderde leerlinqen zien uit
trekken, voorzien van klapstoel, schetsboek of schilderkist
en zwierf, teekende of schilderde men langs de Trekvaart
of in Oosterholt.

* *'I-

In deze jaren nu was het, dat ik leerling was der lagere
klassen van de Burgeravondschool alhier, waardoor ik het
voorrecht had Behner's en ook Tholen's lessen te volgen. 1)
Het handteekenen was eerstgenoemde, het lijnteekenen, dat
bij de meer gevorderden al spoedig "penteekenen" werd,
was Tholen opgedragen. Het waren twee uiteenloopende
karakters: Belmer geestig keuvelend, artistiek corrigeerende
met zijn "er zitten goeje dingen in", en Tholen de nauw
gezette, kalme leeraar, die rustig de verbeteringen aanbracht.

* *'I-

Dat Thole n niet alleen begaafd, maar ook een hard
werker is geweest, moge blijken uit het felt, dat hij reeds
op 18~jarigen leeftijd .- hij volgde daarvoor colleges te

1) De B. A. School werd in 1921 omqezet in een Nijverhcids
avondschool.
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Delft - de beide acten teekenen M.O. bezat. "Een enorme
prestatie", zegt terecht Mr R. S. Bakels, zelf schilder. 1)

Ik herinner mij Tholen's lessen nog heel goed, 'k zou
nog precies kunnen vertellen de woorden, die hi] toen tot
mij sprak, wanneer hi] van mij de pen overnam e~ mijn
teekening verbeterde. I-lij kon dan zoo uiterst gevoelig een
lijn zetten en een schaduw aangeven. - Nog heb ik die
teekeningen bewaard.

Altijd rustig en kalm, was ook zijn klasse rustig; hij
verdroeg niet dat de orde werd verstoord. Bij Belmer was
was een ordelijke, huiselijke gezelligheid toegestaan.

Wanneer wij, 's avonds 9 uur van school kornende,
de Graafschap door huiswaarts gingen, zagen wij meermalen
"mijnheer Tholen" met snelheid voor ons uit loopen. Hij ging
dan den Vloeddijk over, waar hij, nog bij zijn ouders thuis,
woonde. 2) Dan bled hij soms staan bij de bocht van den
Vloeddijk over de Zwanenbrug, blijkbaar in zich opnemende
datgene wat op doek zou worden gebracht. Dan bestudeerde
hi] de toonverhoudingen van een oude stad in avondschemer.
Dtt zag ik hem ook doen te Enkhuizen, in 1927, toen ik
daar hem ontmoeten mocht en een middag heel gezellig met
hem over Kampen heb gesproken. Evenwel, Tholen schilderde
niet hoofdzakelijk stadsgezichten; de meest uiteenloopende

1) Mr Dr R. S. Bakels schreef, toen Tholen 70 jaar werd, een prachtig
en belangwekkend qedenkboek, aan hem gewijd. Hiervan schonk Tholen
onze openbare Leeszaal een exernplaar. Voor rneerdere bijzonderheden
kan men dan ook dit boek, waarnaar hier wordt verwezen, in de Leeszaal
raadplegen.

2) Dit is het heerenhuis, toen voor een familie ingericht, gelegen
recht over de Ev. Luth. Kerk, welk pand thans wordt bewoond door de
heeren J. E. Westerveld en D. Telder (Nos 112 en 113), het Be huis vanaf
de Meeuwensteeg. Op de meest Noordelijk gelegen bovenvoorkamer was
Tholen's atelier en meermalen kon men daar de gordijnen 'Ianqs koorden
en ringen naar omlaag getrokken, zien.

9*
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onderwerpen trokken hem aan. Daarvan zijn het bewijs de
150 reproducties naar zijn werk in zijn gedenkboek.

Intusschen werden de zomermaanden, voorzoover hi]
niet door andere lessen, aan de Meisjesschool enz., gebonden
was, nuttig besteed voor studie in den omtrek en elders.
Dan bezocht hij Giethoorn, waarvan het Dordtsche museum
een groot en prachtig doek bezit; en ook waren Grafhorst,
het ZWijnsleger en IJsselmuiden hem geliefde onderwerpen.
Dan zag men hem dikwijls met vouwstoel en schilderkist
den Broederweg overstappen. Men kon hem dan vinden aan
de Sinqeloevers. waar ik hem eens ontmoette en hi] mijn
jongensoog in verrukking bracht door te schilderen een zon
beschenen bloeiende boomtak, weerspiegelend in 't water
der gracht.

Van datgene wat Tholen in zijn Kamper tijd geschilderd
heeft, natuurlijk jeugdwerk, herinner ik mij het volgende:

De portretten van president Paul Kruger en diens vrouw,
geexposeerd in den boekhandel Van Hulst, Oudestraat hoek
St Jacobsteeg. Kruger (de sjerp over schouder en jas) trok
mijn jongensbelangstelling bizonder. 't "Vas breed qeconter
feit en met die roode vegen er in, welke ik later bij Rubens
aantrof.

De uitgever Laurens van Hulst te Kampen bezat van
Tholen twee vrij groote doeken. Het waren landschappen
met water. Verder schilderde hij de Zwanenbrug bij avond,
waarop ik hierboven reeds doelde. Dit laatste stuk bevond
zich op een tentoonstelling van Tholen's werk, gehouden op
de bovenzaal van de Societeit ..De Hereeniging", nu het
gebouw "Concordia" aan de Ijselkade ~Oudestraat, ten
Noorden van de Karperpoort. In genoemde Societeit hing
een geteekend zelfportret, Tholen met de baret op en een
glas schuimend bier in de hand. Met het opheffen der Socie
teit is ook dit portret verdwenen. Zou dit niet voor onze
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stad terug te krijgen zijn? Wie is er nu bezitter van? ....
Dit waren vragen die nag voor eenige dagen terug bij mij
opkwamen.

Maar heel gelukkig deed zich de volgende samenloop
van omstandigheden voor.

Den 1gen December 1.1. den heer W. Lamberts, aan
nemer alhier, ontmoetende, vernam ik, dat hi] ..nag wat van
den kunstschilder Tholen had" en of ik het eens zien wou,
.waara an ik natuurlijk gaar:nevoldeed. En het bedoelde ziende,
kon ik bijna mijn oogen niet ge1ooven,want hier nu vond ik het
door mij lang gezochte zelfportret, dat Tholen weergeeft in
zijn Kamper jaren, op ongeveer 23~jarigen leeftijd, welk
portret hier gereproduceerd, den lezers wordt aangeboden.

Zoo is het dan, gelukkig !weer terecht en bovendien blijft
het voor onze stad veiliq bewaard, want de heer Lamberts,
die het op een erfhuis kocht, was zoo vriendelijk dit portret in
bruikleen af te staan aan de Stichting Campen, die het in
hare verzame1ing dankbaar een waardiq plaatsje geven zal.

Nag vindt men te Kampen een portret door Tholen
in olieverf geschilderd. Het is dat van den beambte Tiel.
van het Burgerlijk Armbestuur, in we1ks kamer dit portret
nag hangt.

* *...
Tholen's verblijf als leeraar te Kampen was kart; dit

duurde van 1880 tot 1885. Na dus ongeveer vijf jaren hier
bij het onderwijs werkzaam te zijn geweest, moest hij van
wege een keelaandoening op medisch advies het onderwijs
en onze stad verlaten ... Maar Kampen was voor hem ..een
factor van beteekenis geweest, waar hij opgroeide in een
zeer mooie stad met oude bouwwerken en mooie omgeving ......
..Dan 't geluk daar een Be1mer te treffen", 1)

1) Aldus Mr Bakels in het gedenkboek.
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Nu kon hij, wat reeds lang in zijn bedoeling lag, zich
geheel aan de kunst wijden, want die vordert den geheelen
persoon.

Na academische studie te Amsterdam, werd de schilder
Gabriel, die hij kende, verder zijn leermeester; met hem had
hij reeds in de Koekoek, bij Grafhorst en te Giethoorn
geschilderd. Deze kunstenaar heeft Tholen verder geleid op
het steile pad der kunst.

Maar al had Tholen Kampen verlaten, zijn vrienden en
kennissen verloren hem niet geheel uit het oog, want de
kunstrubrieken der dagbladen gewaagden meermalen met
lof over Tholen's werk:

"Er zijn weer boomen in Arti 1" schreef, jaren geleden,
prof. Dake over Tholen's schilderij, destijds daar geexposeerd. J)

* *'"
Tholen woonde in Den Haag in de Kanaal ~Villa bij de

Wittebruq, alwaar hij, als gezegd, 5 Dec. 1931 is overleden.
De laatste jaren mocht ik hem eenige keeren ontmoeten

en 't was treffend dat hij mij, na zooveel jaren uit zijn qe
zichtskring verwijderd te zijn geweest, vrij spoedig herkende:
mij zich ook nog als zijn leerling herinneren kon.

Uit die ontmoeting volgde een briefwisseling, die o.m,
ook inhield eenige gegevens, welke hi] mij had gevraagd,
voor het toen in bewerking zijnde Gedenkboek.

Tholen was nog altijd de hoogst eenvoudiqe, ernstige
man, vol waardeerinq over eens anders werk. Vooral sprak
hij met achting over Belmer en diens werk, toen hij bij mij
thuis een stilleven van zijn leermeester zag. ~ "En wat wist
hi] bij ons jongens een "feu sacre" te wekken!" aldus Tholen

1) Het Schildersqenootschap "Art! et Amtcitiee"heeft zijn eiqen Societeits
en tentoonstellingsgebouw aan het Rokin te Amsterdam. Nog geregeld houdt
"Arti" daar zijn exposities,
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over Belmer, wiens naam niet van eerstgenoemde als be
ginnend schilder gescheiden kan worden.

* *
Toen Tholen's "Groote Zee" in 1929voor het Haagsche

Gemeente ~museum werd aangekocht, schreef :wijlen Just
Heoeleer in Het Vaderland van 9 Maart 1929:

"Maar alle werken worden beheerscht" ('t was bij
Kleikamp met andere doeken geexposeerd) "door het
groote, rustig doorklonkene, suggestieve schilderij van
een golvende, deinende, bruinachtige zee onder wazig
zilveren lucht".

"Dit is een schilderij, waar men nooit op uitgekeken .
raakt . . . .. De leegte zelf wordt indrukwekkend, zooals
dat ook in een oude kerk kan zijn. Tholens sereniteit
steigt hier op naar een sfeer van kalme verhevenheid".

"Ze1den is de liefde van de Hollanders voor hun
grijze, wijde zee zoo eenvoudig en verrukkend uitqe
sproken".

"Die eenvoud", zoo gaat Have1aar verder, "van
Tholen is daarom zoo ontroerend, omdat het niet een
simplistische eenvoud is, maar een rijke, een vee1voudige
eenvoud, een eenvoud van diepere naturen, een eenvoud
waar men van allerlei achter voelt".

En bij ge1egenheid van Tholen's 70en verjaardag schreef
Plesscheett in genoemd blad o.m.:

"Tholen is de schilder, die in een beschaafde af
zondering (te midden van alle andere richtingen die
daarna opkwamen, bestonden en gedeelte1ijk reeds ver
gingen) met talent en persoonlijkheid de vroegere
Haagsche School verdediqt" ....

.. . . . "Tholen was reeds een persoonlijkheid, toen
de Marissen en Weissenbruch nog leefden".
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En na Tholen's verscheiden herdacht de Kunstcriticus
van Het Vaderland, W. los. de Grtujter, in dit blad van
7 December 1931 den meester op de volgende wijze:

"Men heeft wel geschreven, dat Tholen een schilder
en niets dan een schilder was. Het is mogelijk, dat hij
hiermee goed gekenschetst is; maar ik voel in dezen
schilder overigens juist veel van den dichter, en mis
schien nog meer van den musicus. Zijn zuiverste uitingen
klinken voor mij soms als Schubert's geluksmelancholien.
indien het veroorIoofd is. twee figuren van verschillende
nationaliteiten, uit verschillende tijden en kunstwerelden
een oogenblik te verqelijken".

Treffend als men weet, dat Tholen. muziekminnaar als hi]
was. verdienstelijk viool. cello en piano bespeelde .

. . . . "En beider kunst", aldus de Gruyter, "scheen
een onophoudelijk bloeien van melodieus gevoelsleven.
onberedeneerd bij aIle kunde, even beheerscht als on
geremd natuurlijk, soms kinderlijk en steeds vreuqderijk,
maar ook met een diepen ondertoon van weernoed".

"Tholens liefde voor wat hi] schilderde was als van
een zacht stralend Iicht, dat in glans van kunde en
schoonheid aIles te zamen kon binden, zonder ook maar
het geringste geweld aan te doen".

A. J. REIJERS.

Kampen. December 1931.
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