
tv1EDEDEELINGEN BETREFFENDE
DE FAMILIE HEIN.

(TE KAMPEN 1821-1879)

Wanneer in 1766 Willem V de regeering aanvaardt, dcet
hij dat in een tijdperk van vrede en bloei, doch tevens in een
tijd, waarin nieuwe idealen en ideeen bij velen in den Iande
begonnen te rijpen. Bij velen; niet bij allen. - Immers, het
was vooral bij het welgestelde en intellectueele gedeelte der
burgers, dat zich een groeiende ergernis begon te vertoonen
over het despotisme der regenten en de voosheid van de eens
zoo krachtige republiek. - En dat sprak vanzelf: juist deze
burgers, welgesteld geworden door vele jaren van vrede en
genietend van een toenemende welvaart en stoffelijk welzijn,
kwamen er toe hun vrije tijd te besteden aan algemeene ont
wikkeling en zich te verdiepen in nieuwe, staatsrechtelijke ver
houdingen. Kunstkabinetten werden bijeengebracht, particu
liere bibliotheken breidden zich uit en gezelschappen werden
gestioht tot gemeenschappelijke beoefening van natuurkundige
proeven. - Daarnaast yond het in Engeland uitgedachte, in
Frankrijk toegejuichte en in Noord-Amerika practisch toeqe
paste natuurreoht, algemeene bewondering en werd ook hier
ijverig bestudeerd. [uist voor deze beschaafde kringen waren
de meerendeels in het Fransch gestelde boeken op dit gebied
geen bezwaar, terwijl er bovendien hier te lande in die jaren
onnoernelijk veel werd vertaald.
Zoo deed zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat de

revolutionnaire, of wil men liever oppositioneele, groep der
burgers, ontevreden over het bestaande regeeringsstelseL voor-
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namelijk werd gevormd door de gegoede, gezeten en ontwik
kelde burgerij en kwamen deze "patriotten", zooals zij spoedig
genoemd werden, derhalve niet voort uit een materieel gedrukte

bevolkingsgroep.
Hier tegenover stelde zich steeds sterker een andere groep

intellectueelen, meer conservatief-historisch, als Willem V
zelf, die van de "Oranjeklanten". - Ook onder de prcdikan
ten, voltrok zich deze splitsing: teqenover soherpe patriottische
predikanten, stonden de niet minder FelleOranjepredikers 1).
Tot deze laatsten behoorde Ds Christiaan Hendrik Hein,

die tijdens de uitoefening van zijn ambt te Meppel daarvan
vele moeilijkheden ondervond. Gehuwd met Elasina Oostingh,
werd hij te Meppel beroepen in den heftiqsten patriottentijd.
Als volbloed Oranje-man steunde hij deze parcij door dik en
dun, zoowel in zijn prive-leven, als ook van den kansel en
offerde hij er een groot dee! van zijn niet onaanzienliik ver
mogen aan op. Hoe moediq en standvastig hij de tegenpartij
ook trotseerde - zoodat zelfs zijn dochter, als meisje van 16
jaar, getooid met een groote oranje strik, met hem opmar
cheerde v66r het krijgsvolk uit, dat, nog geheeI op de hand
van den Prins, zoo nu en dan door de straten van Meppel
trok - toch mcest hij wel ondervinden, dat hij teqen den
stroom van zijn tijd oprceide.
Zijn particulier bestaan werd onmoqelijk ,gemaakt en zijn

leven liep gevaar. Hij werd vogeIvrij verklaard en sloot zich
op in de pastorie te Meppel (het vierkante gebouw, "de
Weme" la) qenoemd, op de Beesten- en Sohapenmarkt ] en

1) Zie: Prof. Dr H. Brugmans: "Van Republiek tot Koninkrijk".
Prof. Dr H. T. Colenbrander: "De Betaafsche Republiek",

la) Wedeme of Weme is de woning van den pastoor.

Grooten dank ben ik verschuldigd aan Mej. Clara J. Welcker, Archivaris
der Gemeente alhier, die zich nimmer vermoeid toonde door mijn tallooze
vraqen, en mij steeds op even bereidwillige als scherpzinnige wijze bij-
stond bij mijn naspeuringen in het Gemecnte-Archief. E.
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plaatste ijzeren platen voor de ramen, waartegen de kogels
's avonds afketsten.
Maar het waren krachtige en overtuigde geesten in die

dagen en tot deze behoorde Ds Hein. Onverschrokken be
klomhij Zondags den preekstoel en bad in het nagebed zonder
eenige schroom voor het Huis van Oranje en...... er over
kwarn hem nietsl Iedereen was getllOffendoor die moedige
standvastiqheid. -
Toch namen de intriges in kracht toe en toen hij en zijn

gezin daarvan tenslotte het sIachtoffer dreigden te worden.
trok de Graaf van Wassenaer van Obdam, heel' van TwickeI.
zich zijn lot aan en schonk hem de opengevallen predikants
plaats van Laqe, een dorpje even over de grens van Duitsch
land gelegen. aan het riviertje de Dinkel. De graaf was hier
van ambachtsheer.
De stormachtige periode van zijn leven was hiermede be

eindigd 2) en kalm leefde hij daar nog enkele jaren onder het
rijke, romantische aureool van Goethe, Schiller, Klopstock 'en
meer beroernde mannen uit die periode. Hij stierf te Lage en
werd aldaar begraven. Op zijn grafsteen staat gebeite1d:

"Hier lig't een man van eel', van Godsdienst en van deugd.
Zijn lichaam rust in 't graf. zijn ziel smaakt hemelvreugd."

Deze regels waren gedicht door zijn zoon George Hendrik
Hein.
Deze jongeman. geboren te Meppe1 (gedoopt 11 Mei) in

1788 tijdens die woelige jarcn, liet zich op 18 Juni 1806 te
Groningen aan de Universiteit insohrijven, om Theologie te

2) Zle: "Schetsen uit het Verleden" door C. H. van Fenema, bijdrage
XVI, die het meerendeel van zijn gegevens voor dit artikel putte uit een
aan hem gericht schrijven van den Heer Frans Frederik Cornelis Steinmetz
(brief van 21 Mei-9 [uni 1905), dat handelt over familiebijzonderheden.

154



studceren. Tijdens zijn verblijf aldaar, leerde hij de dochter
van een vermogend advocaat kennen, ("praktizijn", zei men
in die tijd}, Emmen genaamd, met wie hij op 21 Juni 1811
ondertrouwd is.

De jonge vrouw, Elisabeth Catharina, schonk hem het
volgende jaar (op 25 September 1812) een dochtertj e, dat,
naar haar mceder ge:doopt, na enkele jaren op jeugdige leef
tijd stierf 3). De geboorte had de jonge moeder zoo verzwakt
en aangegrepen, dat zij reeds een week later, op 1 October
1812, overleed.

Os G. H. Hein, die zich zoo gelukkig had geprezen, een
lieve en welgestelde vrouw t'? verwerven, zag zich hierdoor
plotseling van alles beroofd, ook van het aanzienlijk verrnoqen
van zijn vrouw, daar zij onder huwelijksche voorwaarden ge~
trouwd waren. Dit was ongetwijfeld geschied op advies van
zijn schoonvader, die, 'eetst gildrechtsheer en tenslotte rent
meester van Groningen geworden, steeds ervoor waakte, dat
het farniliekaprtaal bijeenqehouden werd 4).

Lang bled hij echter niet ongehuwd. Na eerst beroepen te
zijn geweest in Eenum (1810), vertrok hi] naar Noord-Laren
(1811), vanwaar hij te Meppel, ten huize van den heer Raedt
(die gehuwd was met een mejuffrouw Enqelenberq}, diens
zuster, Johanna Josiena Henrietta Raedt, dochter van den
burgemeester te Lochem, ontrnoette.

Met haar hertrouwde hij op 27 October 1814 te Lochem.
Zijn vrouw werd kort daarna (11 November) 22 jaar. Vanuit

3) HoeweI wij hierbij het portret van dit dochtertje bijvoegen,
is ons over de juiste sterfdatum van dit kind niets nader bekend. Ook
niet de plaats waar zij begraven is, aI vermoedde men langen tijd, dat_
dit op het Iandgoed "Morren" in Oosterwolde zou zijn. Bevestiging is
hiervan niet te krijgen. VoIgens de afbeelding Iijkt het een kind van
8 a 10 jaar, al kan het in werkelijkheid jonger geweest mjn, daar, als
bekend, de ouwelijke grootemenschenkleeding, reeds op zeer jeugdige
Ieeftijd werd aangetrokken.

4) Deze Mr Cornelis Henrie Emmen was getrouwd met Ida Elisabeth
de Valcke en overleed op 6 Januari 1836.
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Noord-Laren vertrok Ds Hein in 1815 naar Bellingwolde,
waar zijn eerste zoon, Christianus Hendricus, werd geboren
(18/8 '15). Een beroep te Meppel liet nu niet lang op zich
wachten en vestigde hij zich daar in 1817, waar hij een zeer
geliefd predikant werd.

Hi) zette op voorbeeldiqe wijze de groote roep van zijn
vader voort, echter zonder diens toegespitste partijkiezen, wat
toen ook minder door den tijd werd 'geboden en wat zich
had ontwikkeld in een algemeene menschenliefde, een groote
liefdadigheid en een partijlooze rechtzinnigheid. Wanneer
men daarbij voegt een opgewekte levenshouding, dan begrijpt
men, dat de Hervorrnde Gemeente alhier haar best deed, dezen
hoogstaanden man als voorganger te krijgen.

Hij kwam te Kampen in 1821 en zijn heengaan uit Meppel
werd zoo betreurd, dat hij daar regelmatig in de volgende
jaren terugkeerde, om te prediken.

Hij loqeerde dan altijd bij de familie Engelenberg, Mr [o
hannes Rudolph Engelenberg 5), die met zijn zuster, Johanna
Sidonia Hein, was getrouwd.

Ook hier in Kampen trok hij direct volle kerken en bewoog
zich veel op liefdadig en sociaal gebied.

Een bijzonder oogenblik yond hij daarvoor na de waters
nood van 1825. - Kampen was vreeselijk geteisterd. Zooals
in de "Beschrijving van Overiissels watersnood in Februarij
1825" door J. ter Pelkwijk staat geschreven: ,,- de gevolgen
des vloeds van den 4den Februarij 1825 waren zooveel te
verschrikkelijker, dewijl de geheele gemeente Kampen to en
allerdeerlijkst geteisterd werd, zoodat zij onder die gemeenten
moet gerangschikt worden, welke door dien ontzettenden vloed
het meeste hebben gdeden".

5) Mr Engelenberg was te Meppel geboren en vestigde zich aldaar
als advocaat. In de Napoleontische tijd werd hij Sons-Prefect van Drenthe
en tenslotte, weer te Meppel, Ontvanger der Belastingen.
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Ds Hein werd benoemd tot secretaris van de hulpbiedende
commissie en was daarin de drijvende en stuwende kracht.

Voorzitter was burgemeester Lemker, die door zijn lidmaat
schap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal uitteraard
veel in den Haag vertoefde en zich met den daadwerkelijken
steun en organisatie weinig kon bemoeien. Toen derhalve door
Willem I aan burgemeester Lemker de orde van de Neder
landsche Leeuw werd toegekend, meenden velen hier ter stede,
dat deze onderscheiding beter gepast had op den borst van
hem, die zoo onverrnoeid en succesvol in deze hulpactie ge~
arbeid had.

Zijn activiteit was groot. In het volgend jaar kwam zijn
leerrede in druk, die hij uitgesproken had "ter aanprijzing van
een Christelijk werkdadig medelijden of ter opwekking tot
ruime mededeelzaamheid aan de behoeftigen ten gevo!ge van
de thans heerschende ziekten in Overijssel, Groninqen en
Vrieslant, enz." op den 8sten November 18266).

Het betreft hier een ziekte van koortsachtiqe, galachtige
aard, veroorzaakt door een algemeene besmettinq, die zich
gedurende de maanden [uli, Augustus, September en October
over de (voornamelijk) Noordelijke provincies verbreidde.
Ais oorzaak kan naar aIle waarschijnlijkheid worden op

gegeven, het wekenlang overstroornd zijn geweest van uit
gestrekte gebieden in deze provincies, tijdens de bekende, en
boven reeds vermelde, rampzaliqe watersnood in de eerste
maanden van dit jaar (1826), gevo},gd door een brandend
heete, kurkdroge en windstille zomer.
Hierdoor werden aIle watervoorraden verbruikt. (men be

denke, dat toen in de beste gevallen uitsluitend regenwater_
werd gedronken) en wat er overbleef was brak, vervuild en

6) Te Kampen bij de Erven AE. Valckenier, 1826, 8° 22 bl.
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slijmig, terwijl het land met zoutwater doortrokken, bijna geen
of een miserabele oogst opleverde 7).

Ook in die jaren was wederom een tijdperk van politieke
onrust aangebroken. De vereeniging met Belgie, dat staat
kundig wangedrocht, bleek een steeds grooter mislukking,
zoodateen ieder met groeiend gevoel van onbehaqen den loop
der gebeurtenissen gadesloeg. Hieraan kwam tenslotte met
de lO-daagsche veldtocht een einde en leidde dit tot de defi
nitieve afscheiding.

Wij lezen die druk der tijden ook uit een drietal Leer
redenen van de predikanten H. ]. Tol, N. S. Haak en G. H.
Hein, allen predikanten bij de Hervormde Gemeente alhier,
die deze uitspraken ter gelegenheid van "den Overijsselschen
Dankdag voor 't Gewas", resp. op 3 November en 7 No
vember 1830.
Uit aIle drie, maar vooral uit die van Ds Hein, spreekt een

sterk doordrongen zijn van den ernst van het oogenblik en
het is met nadruk dat ZEW. op grond van zijn tekst (Exod.
XXXII : 7 en 8) aan zijn gemeenteleden de vraag stelt: "zou
het mogelijk zijn, dat dit in den tijd van bangen nood, waarin
ons lieve Vaderland thans verkeert,· bij ons niet goede begin
selen en een voornemen zou hebben verwekt, om beter te
worden, steeds regt te doen, weldadigheid lief te hebben en

7) Andere oorzaken gaan wij voorbi], zooaIs bijv. dat: "de Iucht be
soedeld was met een sterk werkende, zamengestelde en vermengde scherpe
stof, door een voorafgaande vrij aIgemeene overstrooming, achtergelaten,
en door eerie opvoIgende overmatige zornerhitte, uit het aardrijk opqe
trokken, aldaar vertoevende en aIs 't ware rondzwervende, kon het niet
anders of deze scherpe stoffe moest wederkeerig op onze Iigchamen werken
en alzoo eene heerschende ziekte veroorzaken". uit: "Kort verslag der
Ziekten, welke in de Maanden Julij, Augustus, September en October in
de Provincie Vriesland gewoed hebben", door W. Folkersma, Stads
geneesheer, 1827. (Leeuwarden, Ter Drukkerij van M. van den Bosch).
Wanneer wij hier de verschijnselen Iezen, is het opvaliend, hoeveeI over
eenkomst deze ziekte vertoonde met de in Indie zoo welbekende "vijf
daaqsche" en ook op dezeIfde wijze werd behandeld.
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ELISABETH CATHARINA HEIN

Deae foto en de twee volqende. werden welwillend beschtkbaar
gesteld door het Gemeente - Archtef. Gemaakt naar pastel
portretten aanwez.iq in het Museum van de "Stichting Campen".
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JOHANNA JOSIENA HENRIETTA RAEDT,
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ootmoedig met onzen God te wandelen?" 8)
Hoewel hij in deze jaren nog aangezocht werd om aan het

Athenaeum te Deventer professor te worden in de Theologie
of in de Oostersche talen, meende hij daarvoor te moeten
bedanken, zoowel omdat hij aan het werk in zijn gemeente
hier de yoorkeur gat als ook, omdat dit hem gedwongen zou
hebben tot wonen te Deventer, waar de verstandhouding met
enkele bloedverwanten van zijn vrouw, een niet zeer aanqe
name was .. ~ Zoo bled hij zijn geheele verdere leven te
Kampen. In die jaren bewoog hij zich, als gezegd ook veel
op sociaal terrein en had vooral het onderwijs zijn groote be
langstelling. Eerst als lid, later als President, maakte hij deel
uit van de- Stedeliike Schoolcommissie en was secretaris van
"de Stedelijke Commissie tot onderzoek naar de bekwaam
heden dier jonqelieden, welke tot de lessen der Latijnsche
Scholen wenschen toegelaten te worden". -

Met het jaar 1828 werd hij 1ste secretaris van het Depar
tement Kampen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
waarvan hij reeds vele jaren lid was. Hij bled dit tot Juni
1829, waarna hij opgevolgd werd door Jurriaan Moulin.
Een belangrijk geschrift -uit deze jaren was de "Bijdrage

ter vereering der Nagedachtenis van Roeland van 'Wijk,
Jacobus Zoon", de bekende en zoo jong gestorven rector der
Latijnsche scholen alhier, die hij eerst met een .Laatste Greet"
aan het graf en daarna met deze "Bijdrage", uitgesproken
voor een bijzondere bijeenkomst van leden, bestuurders en
genoodigden der afdeeling van de Mij. Tot Nut van 't Alqe
meen,naar diens groote verdiensten als mensch en leerrneester-

8) Bij K. van Hulst te Kampen. Uitgegeven ten voordeele van de
gekwetsten in den heiligen Strijd (bedoeld wordt de strijd tegen Belqie,
.woor Koning en Vaderland", zooals de Voorrede vermeldt). Novem
ber 1830. -
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paedagoog, eerde 9).
ZOO strekte zich dit leven tot welzijn van zijn gemeente

leden en stadgenooten uit over de bijna 20 jaren, die hij in
Kampen doorbracht. Doch de laatste hiervan kunnen niet tot
zijn gelukkigste gerekend worden.

In 1839 ontviel hem onverwachts, na enkele dagen ziekbed,
zijn geliefde vrouw, op 29 Juni, eerst 45 jaar oud 10). Hij
was hierdoor zeer aangegrepen en verliet zijn woning op de
Burgwal, waar hij de laatste jaren gewoond had (het latere
huis van Dr Veen Valek). Dat hiertoe ook slechtere Finan
tieele omstandigheden bijdroegen, lijkt niet onwaarschijnlijk.
Hij nam zijn intrek in het huis van den Apotheker Ennema,

op de Oudestraat, waar de boven-achterkamer voor zijn ver
blijf werd ingericht. O.a. werd een slaapruimte door twee
deuren van het woonvertrek afgesloten, werd hiervoor een
aparte ingang gemaakt en een nieuwe, diepe wijnkast inge
bouwd. Nog 75 jaar later, tcien al die veranderingen meeren
deels nog bestonden, was deze kast voor ons kinderen zoo'n
afschrikwekkende donkere ruimte, dat het dreigement, om
daar in opgesloten te worden, voldoende was, om iedere on
deugendheid direct na te laten.
Ds Hein leed in die jaren aan huidaandoenmqen, waarvoor

hij een bepaalde zalf liet klaarmaken, de zgn. "Miraculeuze
Balsem van de familie Raedt van Oldebarnevelt", een geheim
recept, dat zeer in trek was. Het werd later aan de Ennerna's
afgestaan en nog jarenlang, door twee geslachten apothekers,
op verzoek afgeleverd.
Het verblijf op de Oudestraat duurde niet lang. Reeds op

9) Te Zwartsluis, bij Roeld. van Wijk Anthz. MDCCCXXXIX "Bij
drage ter vereering der Nagedachtenis van Roeland van Wijk, Jacobus
Zoon, in leven Phil. Theoret. Mag. Litt. Hum. Doctor en Rector der :
Latijnsche Scholen te Kampen, door G. H. Hein, P. H. Galle, D. H. P.
Abbing, J. T. Buzer, A. L. Lesturgeon en W. S. de Rooij". ~

10) Mevrouw Hein-c-Raedt overleed Burgwal No. 209, Wijk III, 29/6
1839, 5u. nm,
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13 December 1840 overleed Ds Hein 11) en werd in de graf~
kelder van de familie Raedt, op het buitengoed "Morren" in
Doornspijk bijqezet,' waartoe hij als aangetrouwd familielid
recht had.

Mochten wij hierboven reeds met een enkel woord de waar
schijnlijkheid opperen, dat de verhuizing naar de Oudestraat
ook aan geldelijke omstandiqheden zou zijn te wijten, zoo
wordt dit vermoeden bijna zekerheid, wanneer wij zien, hoe
Os Hein, ondanks het eigendom van een Iarnilieqraf op het
kerkhof de Zanclberg te IJselmuiden, waar het jaar tevoren zijn
echtgenoote nog was begraven op 4 Juli 1839, zelf in de qraf
kelder van "Morren" wordt bijgezet. Het blijkt, dat de onder
houdskosten over 1840 niet werden betaald, zoodat het graf
zgn. "vacant werd gesteld". Voorwaar wel zeer droeve om
standigheden! Eerst in 1855werden deze kosten "aanbetaald"
en werd het graf weder eigendom van de Iamilie, doch niet
v66r 20 [uni 1861 vererfde Ihet aan de gebroeders Hein 12).

Er schijnt zich na zijn dood een proces over de nalaten
schap te hebben voorgedaan, waarvan het juiste nu moeilijk
is na te gaan. We lezen echter nog 12 (!) jaar later in de
Kamper Courant (18/3 18-52) een advertentie, waarbij be
kende en onbekende schuldeischers in de vakante nalaten
schappen van wijlen Os Hein en zijn echtgenoote, na beeindi
ging der gevoerde procedure, opgeroepen worden, om op
3 April 1852 ten huize van den Curator rekening en verant
woording te hooren afleggen en voldoening te erlangen van
hun schuldvorderingen. De curator "in opgemelde vacante

11) De Kamper Courant No. 366 van Do. 17 December 1840 bevat de
advertentie van de beide zoons, waarbij het overlijden wordt bekend qe
maakt.

12) Dit graf was door Os Hein gekocht op 4 Mei 1832 en werd daar
op dienzelfden dag begraven Rolina Amelia Engelenberg. Deze was, 28
jaar oud en ongehuwd, ten huize van den Apotheker Idema. op de Oude
straat 251 op 29 April overleden, in hetzelfde huis, waar 8 jaar later,
Ds Hein zelf ook zou overlijden.
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nalatenschappen" was Mr H. Uttewaall van Stoetwegen.
Hoe het zij, de Iinantieele toestand van de beide achter

gebleven zoons, was niet rooskleurig. waarover hier nader
nog een mededeeling voIgt. De beide jongens echter waren
in Kampen bekend en bemind. Zij bewogen zich in alle krin
gen. die zich met muziek, tooneel, teeken- en schilderkunst
.bezighielden 13). Doch tot een afgeronde bestemming kwam
geen van belden.
De oudste, Christianus Hcndricus, was. zooals wij gezien

hebben, nog in BeHingwolde geboren. Het was een vcel
belovend kind. waaraan de ouders in de eerste jaren vee!
vreugde beleefden. Goed doet het, om te Iezen, hoe de Moeder
in een brief 14) aan haar oom Raedt op het landgoed "Morren"
enthousiast mededeelt. dat "Chris e,en zeer mooie premie in
de Broederkerk gekregen heeft voor vlijt, gehoorzaamheid en
braaf gedrag". - Hoe spoedig echter kwam aan de carriere
van dezen jongeman een .wreed einde!

Naar Leiden vertrokken, om de familietraditie voort te
zetten en daar Theologie te studeeren, kreeg hij een ernstige
aanval van roodvonk, gepaard gaande met hooge koortsen,
waardoor zijn gehoor zoo te lijden had. dat aan het afrnaken
van deze studie niet te denken viel. Zoo moest Leiden wel
verlaten worden en keerde hij naar Kampen terug. waar hij
zich met zijn liefhebberij. de teeken- en schilderkunst ernstig
beziqhield. Dit was nu een noodzaak geworden. Hij was bij
voorkeur een landschapschilder en nam les bij den bekenden

13) Zoo lezen wij b.v. in de Kamper Courant van 18/1 1852 onder
Stadsnieuws, een opwekking van beide breeders, als "Korrespondenten
voor deze stad van de vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten
te Amsterdam". om een tentoonstelling van enkele schilderijen in de
Kleine Concertzaal te gaan bezichtiqen, "ten voordeel der algemeene armen
dezer Stad".

14) Deze mededeeling heb ik te danken aan de welwillendheid van den
heer J. Warner [r., de tegenwoordige bewoner van "Morren". Ook andere
bijzonderheden voor deze studie verschafte hij mij met groote bereid
willigheid.
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schilder B. C. Koekkoek (1803-1862) en bij J. Plugger te
Zwolle.

De jongste zoon, Hendrik Jan, op 19 Februari 1822 te
Kampen geboren, die eerst voor de belastingen zou worden
opgeleid, volgde spoedig het voorbceld van zijn breeder en
werd ook kunstschilder. Hij bleek een goeden aanleg te be
zitten, zoodat de Gemeenteraad besloot hem, toen nog minder
jariq, een gratificatie te schenken, om verder in de teekenkunst
te worden opgeleid. Het verzoek hiertoe werd gedaan door
den toenmaligen voogd over dezen minderjarigen jongeman,
C. A. W. Huneveld Hein 15), lid van de Raad van Lochem,
die de "treurige omstandigheden van deszelfs pupil" blootIegt
en daarbij ook mededeelt, dat het "aan de meesten der leden
der achtbare Vergadering wei bekend of ter oore zal zijn
gekomen, dat Os G. H. Hein en echtgenoote, door vroegeren
achteruitgang hunner Hnancieele omstandigheden, hun zoon
in de droevigste ornstandiqheden hebben achterqelaten", zoo
dat het onnoodig wordt geacht daarover in nadere bijzonder
heden te treden. Hij doet dan een beroep op de Raad, terwille
van de jarenlang belangloos door Ds Hein verrichte diensten
(o.a. in bovengenoemde onderwijsfuncties) en beroept zich op
enkele precedenten, als de toelagen, die indertijd werden toe
gekend aan de kinderen van Augier en de Chalmot, toen ook

15) Het request van Casimir Albert Willem Huneveld Hein is van
30 Juli 1843 en werd behandeld in de Raadsvergadering van 25. Augustus
van dit jaar. (Notulen 1843 No.9 pg. 64).

Om de familierelatie van dezen heer Hein, die als voogd optreedt
voor den minderjarigen Hendrik Jan, duidelijk te maken, moet ik even
teruggrijpen naar den gemeenschappelijken stamvader. Deze was ook een
George Hendrik Hein, die twee zoons had: A. Casimir Alber(Willem en
B. Christiaan Hendrik. A. had een zoon George Hendrik en B. had een
200n George Hendrik, welke laatste onze dominee Hein is. Deze eerste
George Hein (van A.) had als 200n de bovengenoemde Huneveld Hein
(c. A. W.), die dus tegen dominee Hein "Ootil" moest zeggen. De vrouw
van Ds Hein had een nog veel jongere zuster en met deze trouwde heer
Huneveld Hein te Lochem, zoodat hier een dubbele familie-betrekkinq
bestond.
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deze in benepen omstandigheden achterbleven.
In de Raad wordt dan tenslotte besloten op dit verzoek

schrift (30 Juli 1843) goedkeurend te beschikken en voor een~
maal, op 1 Januari 1844, een bedrag van f 150.- als grati~
Iicatie "toe te leggen".
Beide breeders vertrokken voor hun opleidinq naar elders.

De oudste naar Amsterdam (attestatie van 6 December 1833)
en na de dood san zijn ouders (attestatie van 9 Mei 1841)
vestigt Hendrik Jan zich te Hilversum, waar hij de lessen volqt
van den bekenden stilleven- en doodwildschilder Esman. In
die laatste jaren schijnt ook Chris bi] zijn broer in Hilversum
te hebben gewoond, waar hij les ontving van J. de Rijk. Want
.heiden worden als daar gevestigd genoemd, wanneer zij in
1844 een door hen ontdekt schoorsteenstuk, van den beroem
den Jacob Ruysdael, aan een Fransohen kunsthandelaar
overdoen 16).

Deze jongste had een dichterlijke natuur, welke zich zoowel
in verzen uitte, ills ook in zijn schilderwerk doorstraalde.

De schilderkunst van die dagen beyond zich in een depressie
en zou eerst met de Haagsche School, de School van Licht,
Ruimte en Atmosfeer, weer een vernieuwing en een hooge
vlucht beleven. Het gebied werd toen be:heerscht door enkele
zeer toegejuichte figuren, voornamelijk historic- en portret
schilders, als de Pienernans, de Krusemans, Koelman e.a. -
Kleinere Goden als de gebroeders Hein genoten weinig be
kendheid en hadden daardoor weinig succes. Toch exposeer
den zij wel van tijd tot tijd en lezen wij in de Kamper Courant
van 3 November 1839, dat op een tentoonstelling van schil
derijen en andere kunstwerken te 's-Gravenhaqe onder de vele
inzendingen ook twee schilderstukken zijn van H. J. en C. H.

16) Dit schoorsteenstuk was door hen ontdekt in het huis van Ds Ram
bonnet, die het groote heerenhuis bewoonde op de plaats van de teqen
woordige Burgwalkerk. (Zie voor verdere bijzonderheden Kamper Courant
van 26 Augustus 184:4.)
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Hein, voorstellende het een een Stilleven, het andere een
Landschap, "beide door kenners der openlijke tentoonsteIling
ruimschoots waardig gekeurd" 17).

Het werk van den jongeren Hein, van dezen stilleven
schilder, is echter van een zoo rijke en gevarieerde stof
uitdrukking, dat iedereen, die van goed en zuiver schilderen
houdt, deze ook nu nog oprecht zal kunnen bewonderen.

Het afbeelden van zijn werk bij dit artikel lieten wij na,
uit de overweging, dat het in geen enkel opzicht recht zou
laten wedervaren aan de juist zoo bijzonder fijne en gevoelige
kleurschakeeringen, waardoor het donzige van vruchten, het
doorzichtiqe van waterdruppels en het zijachtige van een
vacht, op zoo'n meesterlijke wijze werden weergegeven.

Van zijn hand verscheen een bundeltje verzen, .Luim en
Ernst" (V erspreide Rijmen, bij B. L. van Dam, Kampen), die
echter meerendeels boven het toen zoo geliefde poezie-album
genre niet uitkomen. Hij was zich hier zelf ook wei van be
wust en dicht schertsend:

"Zoo gij 't lancet gebruiken wilt,
Ontleedt en vilt! ......
Dan weet ik blijft er niets van over,
Dan matte kleur en schrornpliq loover!
Dus vraag ik, schuilend in de veeren,
Ei, zie wat door de vingers Heeren!!"

Oat laatste zuIlen wij dan 66k maar doen!

17) In het boek van Mej. G. H. Marius "De Hollandsche Schilderkunst
in de 1ge eeuw", wordt Hein genoemd als de niet zeer geslaagde leer
meester-paedaqooq van den later beroemden schilder W. B. Tholen (A.
J. Reijers: "W. B. Tholen". Kamper Almanak 1932 pg. 127-136). uu het
register blijkt, dat hier bedoeld is Hendrik Jan, doch is dat zonder twijfel
een vergissing. Er wordt over de .Jandschapschilder" Hein gesproken (en
is dat, zooals wij zagen, de oudere broer Christiaan Hendrik) en ook
is het niet aan te nemen, dat Hendrik Jan, die reeds in 1866 overleed, de
leermeester van den toen nauwelijks 6-jarigen Tholen zou zijn geweest!
Hier is dus onqetwijfeld C. H. bedoeld, wat ook in overeenstemming is
met de verdere opmerkinq, dat het eerst aan J. D. Belmer te danken was,
dat Tholen de schilderacademie in den Haag girig bezoeken. Belmer toch
volgde C. H. Hein in 1879 op als teekenmeester aan de Stadsteekenschool.
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Dat iemand als deze Hein in de Rederijkerskamer "van der
Palm", onder de kenspreuk "Naar Hooqer", een groote plaats
zou innemen, sprak haast vanzelf. Gedurende vele jaren ver
vulde hij er een bestuursplaats en was medewerker in voor
dracht en in toneelstuk op bijna alle door de Kamers georgani
seerde feestavonden.

In 1856 waren beide broeders tot eerste en tweede Redenaar
van de Loge "Le Profond Silence" benoemd, als opvolgers
van Mr H. J. A. Raedt van OIdebarnevelt. Zij vervulden die
functie gedurende 9 jaren (1856-1865), welke meebracht,
dat zij dikwijls in de Loge voordrachten hielden, waarbij Chris
zich van proza en Hendrik Jan bijwijlen van poezie bediende.
Verscheidene van deze redevoeringen -verschenen in druk

in maconieke tijdschriften en jaarboekjes.
Na reeds langen tijd een sloopende ziekte bij zich te hebben

gedragen, werd Hendrik Jan in het laatst van 1865 ernstig
ziek en overleed 8 Januari 1866 na een zeer smartelijk lijden.
Hij was nog geen 44 jaar oud 18).
Hoewel door het lange ziekbed erop voorbereid, trof toch

dit sterven iedereen diep. Zijn plechtige en ontroerende be
grafenis was een bewijs van de groote plaats, die hij in de
Kamper samenleving ingenomen had. Hier voerden het woord,
de heer M. F. Prins, namens de diakenen der Hervormde
Gemeente, waarvan de overledene vele jaren lid was, de heel'
W. G. Bode, als tolk der Rederijkerskamer "van der Palm"
en bracht "den waardigen kunstbroeder, die zooveel tot den
bloei en vooruitgang der kamer had bijgedragen een warme
en welverdiende hulde toe" en tenslotte Mr S. H. de la Sable-

18) In de Kamper Courant van 11 [anuari 1866, waarin onder Stads
nieuws dit overlijden wordt gememoreerd, wordt vooral zijn welverdiende
naam aIs fruit- en bloemenschilder in herinnering gebracht. Tenslotte
wordt gezegd: "Behalve het penseel, was de heer Heln niet ongelukkig
in het hanteeren der Lier, vooraI in het luimige genre en een der deqe
lijkste leden van de Rederijkers-kamer "van der Palm", die in hem een
karnerbroeder verliest, wiens plaats niet gemakkelijk zaI vervuld worden".
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niere, namens de Broeders Vrijmetselaren, die "in verheven
taal de verdiensten van den vroeg gestorvene als mensch, kun
stenaar en ordebroedar schctste".

De plechtiqheid werd besloten met het voordragen van een
toepasselijk vers door J. J. Reuij!. lid der Rederijkerskamer 19).

Dit sterfgeval gaf den oudsten breeder een grooten schok. _
Hij wenschte niet langer Redenaar te blijven en bedankte voor
zijn functie. Hij werd tot "Lid van Eer" van de Loge benocmd,
"als blijk harer hoogachting en erkentelijkheid voor bewezen
ijver". -

Zijn opvolger werd J. H. P. Ennema, met wien hij en
A. van Wijk Roelandszoon, in een commissie waren benoemd,
die de opdracht had, om "uit het archief de noodige bouw
stoffen te verzamelen, ten einde daaruit een geschieclenis van
de lotgevallen der Loge gedurende haar 100-jarig bestaan
samen te stellen en in druk voor de Broederschap uit te geven".

Toen echter de Reclenaar, bij gelegenheid van deze pIechtige
herdenking van het eeuwfeest op 16 Juli 1870 de Feestrede
zou uitspreken, was hij door het onverwachte overIijden van
zijn vader, J. Ennema [r., verhinderd en narn C. H. Hein,
als oud-redenaar deze taak van hem over.

C. H. sprak graag in het openbaar. Hij werd dan ook zeer
gewaardeerd, al was zelfs voor dien tijd zijn stijl wat qe
zwollen en hoogdravend. Met de toenemendc doofheid en de
daardoor verminderde controle over zijn eigen stemgeluid, ver
viel hij tot een steeds luider toon, die tenslotte niet goed aan
te hooren was. Een gewoon gesprek was ternau~ernood rno
gelijk, zoodat b.v. mijn grootvader altijd met hem op de vingers
praatte. Het verklinkende stemgeluid van den een, met zijn
dikwijls herhaald: "Wat zei je? Ik begriep oe niet! Nog ies
over" en het volgen van geen ander antwoorv] dan het stille

19) Kamper Courant Zoo 14/1 1866 No. 2978.
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en snelle beweeg van de vingers, maakte vooral op de kinderen

een onvergetelijken indruk.
Maar niet aIleen in de gewone omgang, ook in het school

lokaal bleek dit organische gebrek een groote hinderpaal. Toen
de jongere broeder door zijn doodelijke ziekte werd aangetast,
nam C. H. diens lessen waar aan de Stadsteekenschool (met
toestemming van den burgemeester), doch wenschte Hendrik
Jan, dat een betere adviseur werd toeqevoeqd dan de teen
malige J. G. Gaal, daar de leerlingen "voor 't onderwijs en
het gezag van dien heer weinig eerbied toonden te bezttten".
De heer Buitendiik bood zich daartoe vrijwillig aan en met
toestemming van den burgemeester, ging hi] aan het werk,
met een tijdelijke aanstelling van de Gemeenteraad. Wanneer
nu in 1868 in de Raad de tijdelijke benoeming van 2 leeraren
in het handteekenen wordt overwogen, dan meent het raadslid
Tofield te moeten protesteeren, wanneer hierbij ook C. H.
Hein zou worden aangesteld. Immers hij beweert, dat Hein
.xlikwijls lijdende, weinig meer dan een invalide is en zijn
betrekking met 2 a 3 jaren niet meer zou kunnen waarne
men". - Hein komt hier tegen op in een Open Brief in de
Kamper Courant (25/11 1868), waarin hij zich o.a. verdediqt
door te beweren gedurende de laatste 3 jaren, bij het waar
nemen van de leeraarfunctie aan de Stadsteekenschool, de
Dames kostschool, het kortelings opgeheven Instituut van den
heer Stoel en het Grootburgerweeshuis, nooit een uur te
hebben verzuimd. Oat hij bovendien het onderwijs aan de
H.B.S. en de Burgeravondschool slechts op zich zou nemen,
wanneer zijn van te voren gestelde reserves zouden zijn aan
vaard en dat deze o.a. inhielden, dat de heer Buitendijk hem
zou bijstaan, aangezien in de eerste klasse (H.B.S.) 27 leer
lingen zaten, waarvan dan de eene helft door hem zou worden
onderwezen in het teekenen van verschillende voorwerpen,
volgens de methode Dupuis, terwijl de andere helft bezig zou
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zijn met het gewone handteekenen. Bij deze laatste groep was
dan het toezicht van den heer Buitendijk onontbeerlijk. Hij
motiveert verder het bestaan van z.g.n. "assistent~leeraars" en
deelt tenslotte mede, dat een van zijn reserves. tevens was.
het recht zich ieder oogenblik te mogen teruqtrekken, wan
neer hem zou blijken, dat de door zijn onderwijs verkregen
resultaten niet beantwoordden aan de eisohen, die hij zich zelf -
had gestdd.

Na deze uiteenzetting werd hij benoernd, met Buitendijk
als assistent. Toen Buitendijk uit Kampen was vertrokken,
stond de onderwijzer Frijling hem in de klasse bij.

Zoo bleef hij teekenleeraar tot zijn einde toe. Enkele maan
den daarv66r werd hij ziek en liefderijk opgenomen in het
huis van de Weduwe Huneveld Hein te Lochem, wier echt
qenoot, zooals wij gezien hebben, indertijd de voogd van zijn
breeder was. Hier had hij een langdurig ziekbed, gedurende
welke tijd zijn lessen te Kampen door J. D. Belmer werden
waargenomen.

Hij stierf op 9 September 1879 en werd te Lochem(?) 20)

begraven.
Van het schilderwerk van beide breeders, dat in de loop

der jaren toch vrij aanzienlijk zal moeten zijn geweest. is mij,
ondanks veel onderzoek, weinig bekend geworden. Het schijnt,
alsof vele doeken door enkele families te Kampen werden
opqekocht, of door hun eigen farnilie, waarbij de opzet, om
op deze wijze financieele hulp te verleenen, niet vreemd kan
geweest zijn.
Zoo is het misschien te verklaren, dat op alle, dikwijls be

langrijke veilinqen, die in de loop der jaren in het einde van
de 19de eeuw hier gehouden werden, nimmer een stuk van
de gebroeders onder de hamer kwam. Alles werd vastgehouden

20) Zekerheid hieromtrent was niet te krijgen. Naar aile waarschijnlijk
heid bijgezet in het familiegtaf van Huneveld Hein. -

173



en met de boedels vererfd. Enkele schilderijen kwamen ten
slotte in het bezit van de Gemeente Kampen uit de nalaten
schap van de familie Engelenberg. Enke1e andere doeken be
rusten bij mijn familie, doch dit alles' verklaart nog niet het
bijna geheel onvindbaar zijn van het oeuvre van deze beide
schilders.

Mag ik op deze plaats een beroep doen op de medewerking
van een ieder. die zelf in het bezit is van nog andere schil
derijen of teekeningen van Chris en Hendrik Jan, of er het
bestaan van weet, om mij daarvan mededeeling te doen ter
completeering van de zeer voorloopiqe lijst van werken, die ik
hier bijvoeg?

Met de dood van Christiaan Hendrik stierf deze tak van
de familie uit: beide broeders waren ongetrouwd gebleven.
Maar heiden hadden gedurende vele jaren, levend onder
materieel zoo weinig gunstige omstandiqheden, steeds de
geestelijke waarden en de elementen van schoonheid voor zich
zelf en anderen, op de hun eigen bescheiden marrier. hoog
gehouden.

En het zijn toch deze waarden zonder welke de mensch,
toen niet en nu niet, leven kan. Ook daarom leek het goed,
om, met Adama van Scheltema sprekend: "nu wederom de
dorre adem van den tijd over de kleine bloemtuin blaast, die
de menschen zich geschapen hebben op aarde"; de dragers
hiervan uit het verleden, opnieuw in het licht te plaatsen. -

Mr ENNEMA.
Juli/Aug. 1940.
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SCHILDERIJEN, AQUARELLEN, TEEKENINGEN EN
GRAFIEK DOOR DE GEBROEDERS

CHRISTIAAN HENDRIK EN HENDRIK JAN HEIN

C. H. HEIN

1. Win terlandschep, get. C. H. Hein fee. Landschap met
ronde toren en boerenhuis. Bevroren stroom met enkele
figuren. Olieverf op linnen. 60 X 73 eM.
Gemeente Kampen, Bureau van den Commissaris van
Politie. (Legaat Engelenberg).

2. Heuvelachtig landschap met vel' oerschiet (bij Heerde l]
get. C. H. Hein fe. Groote heuvel reehts met enkele
boomen, wit-qehuifde boerenkar en enkele figuurtjes in
het landschap. Olieverf op linnen. 30,5 X 43,5 eM.
Dr M. C. Ennema, Hilversum.

3. Oude Poort met omgeving, get. C. H. H. f.
Aquarel op papier. 38 X 43 eM.
Gesehiedkundig Overijsselseh Museum, Zwolle.

4. Landschapje met boomen, get. C. H. H. f. w. a. j. 58.
Potlood op papier. 6,5 X 9 eM.
Gesehiedkundig Overijsselseh Museum, Zwolle.

5. Landhuis te midden van boomen (achtergevel ..Morren").
Potlood op papier. 8.4 X 14 eM.
J. Warner, ..Morren", Oosterwolde.

6. Litho's. Groep van vier, opgedragen aan Jhr Mr H. A.
W ttwaal van Stoetwegen, Burgemeester der Stad Kampen.
a. Kampen vanaf het Kamper eiland gezien.

C. H. Hein del. C. C. A. Last Lith. Steendruk van
P. Blommers, den Haag. Uitgave K. van Hulst.

b. Kampen te zien van den grindweg neet Zwolle.
C. H. Hein del, C. C. A. Last Lith. Steendruk van
P. Blommers, den Haag. Uitgave K. van Hulst.
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c. Gezigt in Stadswandelpark te Kampen.
Buiten de Hagenpoort.

C. H. Hein del. C. C. A. Last Lith. Steendruk van
P. Blommers. den Haag. Uitgave K. van Hulst.

d. De Cellebroederspoort te Kampen.
Van den singe! te zien.

C. H. Hein del. C. C. A. Last Lith. Steendruk van
P. Blommers, den Haag. Uitgave K. van Hulst.

F. Walkate. Kampen.
7. Litho's. Groep van zes (gekleurd).

a. Het oude en nieiuoe Raadhuis, get. C. H. H.
Lith. van H. L. v. Hoogstraten te Zwolle.

b. St. Nicolees- of Booenketk, get. C. H. H. Lith.
Lith. van H. L. v. Hoogstraten te Zwolle.

c. Cellebrcederspoort, get. C. H. H.
Lith. van H. L. v. Hoogstraten te Zwolle.

d. Kezetne, get. C. H. H.
Lith. van H. L. v. Hoogstraten te Zwolle.

e. Overdekte excercitieloods, get. C. H. H. Lith.
Lith. van H. L. v. Hoogstraten te Zwolle.

f. Infirmerie, get. H. fec.
Lith. van H. L. v. Hoogstraten te Zwolle.
Historisch Archief, Nutsspaarbank. Kampen.

8. Tooneelmetiq-elleqotische hulde aan de gedenkwaardige
omwenteling in November 1813 en de zegeningen deet
door genoten gedurende een tijdvak van 50 jaren; voot
gesteld in een Openbere Zitting der Kamper Rederijkers
kamer Van der Palm onder de kenspieuk "Near Hooqet",
C. H. Hein Inv. et Fec. Chromolitho van Emrik en
Binger. Haarlem.
Tableau met Nederlandsche vlaggen. de Nederlandsche
Maagd (met staf met vrijheidshoed en schild). Borstbee!d
van Koning Willem 1. 6 dames. die Landbouw. Handel.
Nijverheid,Wetenschap. Rechtspraak en Kunstvoorstellen
en de Borstbeelden van Koning Willem II en Koning
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Wtllern III te midden van een bloeiende rozenstruik.
Daaronder band van rood-wit-blauw vlaggedoek met 1865.
Historisch Archief. Nutsspaarbank. Kampen.
(Geschenk Fam. Reijers).

9. Tcoee schetsboekjes. (Ex Libris: Mr Nanninga Llitterdijk}.
a. 8.8 X 15,5 cM. Leeren bandje, met slotje.

Hierin bevinden zich 34 teekeningen. alle in potlood,
landschapstudies voorstellend. meerendeels (volgens de
eigenhandig geschreven aanteekeningen in dorso) bij
Lochem (Ampsen. Cloeze) gemaakt.
De teekeningen waren onqetwijfeld bedoeld als studies
voor schilderijen. De aantcekeninqen, die enkele malen
uitvoerig zijn, wijzen daarop.
Zoo staat b.v. achter op een kleine schets met molen:
"De Horizon moet nog laqer. -
De molen veel meer links opschikken,
Kan veel dichter bij het huisje en de hoornen.
De molen wat hooger zoodat de horizon nog beneden
de kast der molen doorloopt".
Gemeente-archief Kampen.

b. 12 X 16.5 eM. Kartonnen omslag.
Onderbroken door enkele of meerdere blanco folio.
zijn hier een 28~tal bladen voorzien van teekeningen
en schetsen. De teekeninqen zijn forscher, losser en
in grooter formaat dan in het vorige schetsboekje.
Eveneens meerendeels landschappen en boschgezichten.
Boomstudie' s [enkele geaquarelleerd ). studie' s van
koeien. vrouwtje met schoof. mannetje met hoed en
stok, en derqelijke.
Ook hier verschillende aanteekeninqen in d~rso.
waaruit wederom blijkt, 'dat hier schetsen voor
schilderijen bedoeld zijn. Wij laten een volgen:
(sehetsblad 20 in dorso):
"Reehts de rei wilgen meer uitbreiden naar den

177



voorgrond. 't Huisje rechts een beetje lager; achter
het voorste huisje is een bijgebouwtje aangebracht, qe
dekt met roode pannen en van blaauw grijzeplanken".
Onder deze aanteekening een schetsje voor de rij
wilgen.
Op de slotpagina, die 'schetsen bevat van: molen aan
water, bootje met mast, koeiekop, egge, 3 huisjes,
boomen enz., staat geschreven:

"Schilderij voor Veeckens
Hoog 39 duim I Ned.
Breed 511/2" j Ellemaat."

Gemeente-archief Kampen.

Bij een latere gelegenheid hoop ik nog eens uitvoeriger
op deze beide schetsboekjes terug te komen.

10. Groep van 6 kleine schetsen van staande en liggende
koeien, waarvan 2 geteekend C. H. H. f.
Waterverf op papier van 8 X 6 tot 8 X 13 eM.
Historisch Archief, Nutsspaarbank, Kampen.

11. Landschap.
Olieverf op linnen (7).
Vroeger: Loge "Le Profond Silence", Kampen.

12. Tooneelscherm (vroeger in gebruik in Gehoorzaal); met
voorstelling van het Oude Raadhuis, achterzijde, gezien
vanuit de Oudestraat, en enkele figuren, w.o. aanspreker.
Onherstelbaar verminkt. Zolder school Nieuwe Markt,
Kampen.

H. J. HEIN

1. Vruchtenstilleven, get. H. J. Hein ft. 1851.
Olieverf op doek. 108 X 93 eM.
Gemeente Kampen (Nieuwe Raadhuis, balconkamer),
(Legaat Engelenberg).
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2. Bloemstilleven, get. Hein ft. naar G. J. J. van Os. 1)
Olieverf op doek. 48 X 37 eM.
Gemeente Kampen (Nieuwe Raadhuis, balconkamer).
(Legaat Engelenberg).
(In dit verband zij nog vermeld, dat uit het legaat
Engelenberg oak op het Nieuwe Raadhuis (balconkamer)
een doek van den leermeester van Hendrik Jan: J. Esman
aanwezig is en wel een "Jaehtstilleven" 102 X 85 eM.,
get. J. Esman 1842).

3. Vruchten en voqels, get. H. J. Hein fecit 1846.
Olieverf op paneel. 43 X 32,5 eM.
Gesehiedkundig Overijsse1seh Museum, Zwolle.

4. Landschapje met oude molen en huisje, get. H. J.Hein, 1860.
Geaquarelleerde potloodteekening op papier. 9 X 14 eM.
Gesehiedkundig Overijsselseh Museum, Zwolle. -

5. Landschapje met molen, get. J. Hn, '58.
Potlood op papier. 9 X 13 eM.
Gesehiedkundig Overijsse1seh Museum, Zwolle.

6. Vruchtenstuk, get. H. J. Hein fecit.
Olieverf op paneel, 51 X 41 eM.
De Heer en Mevr. Ennema~van Riemsdijk, Apeldoorn.

7. Vruchtenstuk met doode petrijs, get. H. J. Hein.
Olieverf op linnen. 73 X 57 eM.
De Heer en Mevr. Ennema-i-van Riemsdijk,Apeldoorn.

8. Vruchtenstuk met peer en eppel, get. Hein fecit.
Olieverf op paneel. 16 X 23 eM.
De Heer en Mevr. Ennema=-van Riemsdijk;Apeldoorn.

9. Vruchtenstuk met sinaasappeZ en druioen, get. Hein fecit;
Olieverf op paneel. 16 X 3 eM.
De Heer en Mevr. Ennema~van Riemsdijk, Apeldoorn.

1) Georgius Jacobus Johannes van Os, 1782-1861. geb. te 's Gravenhage,
over!' te Parijs, bloernen- en landschapschilder, Icerling van zijn vader.
0. van Os, 1744-1808).
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10. Vruchtenstuk: Perziken en drtiioen, get. Hein fecit.
Aquarel op papier. 14 X 24 eM.
De Heer en Mevr. Ennema=-van Riemsdijk,Apeldoorn.

11. Stilleven met rozen.
Potlood op papier (albumblad7) 7.5 X 10.5 eM.
J. Warner, ..Morren", Oosterwolde.

12. V tuchienstukje.
Potlood op papier (albumblad7) 7.5 X 10.5 eM.
}. Warner, ..Morren",Oosterwolde.

13, V tuchtenstuk, get. Hein fecit.
Olieverf op paneel. KunsthandeL 's Gravenhage.

14. Stifleven met wijnglas, druioen en doorgesn. sinaasappel.
get. 7 OIieverf op paneel + 30 X 20 eM.
Mevr. W. E. Hooft van der Hout, Neuchatel,

Zwitserland.

Bovendien zijn in het Gesehiedkundig Overijsse1sehMuseum
te Zwolle, nog aanwezig twee staaltjes van hun etskunst,
kleine plaatjes, waarvan vooraI dat van Hendrik Jan, een
boom, door groote gevoeligheid van lijn opvalt.
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