
JOHANNES DANIEL BELMER.
(Een autobiografische studie.)

Woo r d v 0 0 r a f.

Wanneer wij, na de in vroeger jaren reeds met zooveel
pieteit geschreven persoonlijke herinneringen 1), noqmaals
den bovengenoemden oud-Kampenaar tot onderwerp maken
van een bijdrage in de Kamper Almanak, dan geschiedt dit
om verschillende redenen.

De figuur van Johannes Daniel Belmer is weI een zeer
uitzonderlijke.
Een man van groote werkkracht en beweeglijkheid. met

een hart van goud. die allen. met wien hij in aanraking kwarn,
van welken stand ook, voor zich wist in te nemen; een fijne
opmerker, met een groot gevoel voor humor. die met zijn
"ad rem" geplaatste opmerkingen een pijnlijk moment wist
te overbruggen of cen in zijn klasse noodzakelijke straf wist
te verzachten; een kunstenaar, die hoewel misschien geen
uitzonderlijk talent. toch een zeer knappe teekenkunst aan
een fijn en natuurlijk gevoel voor kleur wist te paren; doch
v66r alles een paedagoog van groot Iormaat, die het enthu
siasme voor de door hem met zooveel bezieling onderwezen
teeken- en schilderkunst. bij allen. bij wien hij ook maar de
kleinste begaafdheid op dit gebied kon ontdekken, wist aan

1) Zie: Kamper Almanak 1932. A. J. Reijers, pg. 128 e.v.
Kamper Almanak 1937/1938. J. de Quack. pg. 125 e.v.
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te wakkeren, die man Ieefde bijna dertig jaren in de sarnen
Ieving van deze stad en nam er door alle bovengeschetste
eigenschappen een bijzondere pIaats in.

Was dit alles reeds voIdoende, om in deze bIadzijden noq
rnaals een nader licht op deze figuur te laten vallen, zoo
is wel de voornaamste reden een uitvoerig schrijven van zijn
hand, dat wij aantroffen onder de papieren van wijlen den
Heer C. H. van Fenema, die ons door zijn echtgenoote met
zuIk een groote weIwillendheid werden afgestaan, en die wij
kunnen beschouwen, zij het ook in beperkte vorm, aIs een
autobiographie.

Deze brief, gedateerd 10 October 1904, werd door den
toen 77-jariqen geschreven aIs antwoord op enkele vragen
van den heer van Fenema. De hooge ouderdom van den
schrijver was oorzaak, dat, aI zal uit het hieronder voIgende
voldoende bIijken, welke scherpe en levendiqe herinneringen
nog bewaard bleven, toch het geheeIe verloop en de inhoud
van dezen brief voor een directe weergave niet geschikt wer
den gevonden. Hoofdletters en intcrpunctie ontbreken goed~
deels en onbeeindiqde passages en het, naar alle waarschijn
Iijkheid, op verschillende tijdstippen voItooien van deze Ian
gen brief, maken, dat de lijn wel eens ve~Ioren ging.

Met omzichtigheid en zoo spaarzaam mogelijk hebben wij
er het geheel van gemaakt, dat hieronder voIgt, zonder aan
het spontane karakter afbreuk te doen. Mag men dus hier en
daar nog niet geheel vloeieride passages aantreHen, dan be
denke men, dat deze opzettelijk aIdus uit het origineeI ge~
handhaafd werden. Want deze inhoud is, aIs gezegd, zoo'n
bewijs van heldere memorie en bevat zoovele auto-bioqra
fische bijzonderheden en waardevolle opmerkingen over tijd
genooten en over het teekenonderwijs in de tweede 'helft van de
19de eeuw, dat het ons van belang toescheen, dat een en
ander in wijder kring bekend werd.
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Het eerste gedeelte is een antwoord aan v. F. over een
aangelegenheid (een boedelscheiding) die ons weinig kan
interesseeren. Daarna betreft het een door v. F. verlangde
teekening of schilderij. Het schijnt, dat verzocht werd een
teekening of schilderijtje van de Vloeddijk en wel van het
gedeelte tusschen Brigittenplein en Cellesweg, met het ge~
zicht op de Geerstraatbrug, zooals [iet vroeger was, v66r de
bouw van het Nieuwe Weeshuis. Immers B. schrijlt:

"Wat nu betreft de verlangde teekening of schilderijtje, dat
schijnt me een heel cor vee, vooral met het oog op het oude
Weeshuis. Als je daarnaar bij een eventueele komst te
Kampen 2) eens informeerdet en dan eens fotographien tot
aan de brug zag te verkrijgen, is eene teekening in de eerste
plaats mijne beproeviriq"!

Hij vervolgt dan:
"Nu heb ik N.B. al jaar en dag of jaren of dagen een

avondstudie vanaf mijn huis 3), langszij tot en met de brug
bezeten, die helaas voor enkele weken "faute de mieux" is
overgeschilderd. Enfin, ru'n goede wil is U bekend. Met Uwe
medehulp en die van sommigen, bijv. de Heer Reijers en de
architecten Koch te Zwolle of anderen, dan komt het zaakje
wellicht klaar".

Daarna schijnt v. F. gevraagd te hebben alles te vertellen,
wat B. wist over de vroegere in Kampen geleefd hebbende
schilders als de gebr. Hein. Fels, Schotel, Roosenboom. enz.
En tenslotte mededeeling over het leven en de carriere
van B. zelf.

Deze vervolgt dan aldus:
"Wat nu de schilders betreft, die v66r mij te Kampen

2) C. H. van Fenerna woonde toendertijd in Groningen, als Conservator
del' Universiteitsbibliotheek aldaar.

3) Belrner woonde toen op de Vloeddijk 44, op de hoek naast het
vroegere Burgerweeshuis, waar in latere jaren ook de kunstschilder
Emile Moulin woonde.
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resideerden, kan mij van den eenen, die de stadsgezichten
in de Burgemeesterskamer en eveneens in het Oude Stadhuis,
boven of beneden, heeft hangen, op het oogenblik de naam
niet te binnen schieten 4) .

"Van Hein weet ik weinig, noch van den een noch van
den andere.

"De Landschapschiider 5) had voor mij grooter verdien
sten, maar diens broeder, die aan kanker overleed 6) (voor
mijn komst), was prachtig en in coloriet en in compositie
(smaakvol) .
"De doove Hein 7), de teekenmeester of te wel Ieeraar en

landschapschilder, was secretaris van de Vrijmetselaars-Loqe.
Daar de heer W. Koch, oud qemeente-architect van
Kampen 8), thans wonende in Zwolle, meester van de Kam
per Loge is en de Heinen goed heeft gekend, zal deze U des
gevraagd de gewenschte mededeelingen doen ".

"De bloemenschilder moet zeer geestig zijn geweest.
"Ook van den landschapschiider en teekenleeraar heeft

men mij ook verhaaId, dat hij een geestig man is geweest.
"Wat nu No.1, de Heer Pels betreft, daar weet ik niets

van 9).
"Wat mij betreft, daar kunt ge wat van vinden in het

onlangs uitgegeven boek over de schilders na den romantischen

4) Dit is de schilder J. J. Fels, waarover B. nader mededeelt niets te
weten.

5) Christianus Hendrikus Hein, geb. te Bellingwolde 19 Aug. 1815,
over!' te Lochem 9 Sept. 1879. Ongehuwd.

6) Hendrik Jan Hein, geb. te Kampen 19 Febr. 1822, over!' te Kampen
8 Jan. 1866. Ongehuwd.

7) Bovengenoemde C. H. Hein.
8) W. Koch was qemeente-architect te Kampen van 1 Jan. 1864 tot

1 Nov. 1893. Hij was lid van de Loge vanaf 1864. Hij vertrok naar
Zwolle 30 April 1900. De gebr. Hein waren lid van de Loge .Le Profond
Silence": C. H. Hein vanaf 1855 tot zijn dood in 1879 en zijn jongere
broeder H. J; Hein van 1855 tot 1865. In dit laatste jaar werd hij ziek
en overleed 8 Januari 1866.

9) ,,J. J. Fels. Schilder en Schrijver. Een verdienstelijk, doch vergeten
Karnpenaar" door A. J. Reijers in de Kamper Almanak 1928 pg. 131 e.v.

200

-



tijd, dus na de Heins. De samenstelster is Mej. Marius in Den
Haag. Daar kom ik in verband met Tholen en Voerman
meer als onderwijzer in het teekenen voor. Ik kreeg het
werk van den heer Tholen cadeau. Het kost £ 9.25. Het is
opgehoopt met a£beeldingen van schilders en prachtig uitqe
voerd. Je zult het zekerlik in Groningen wei kunnen krijgen
ter inzaqe" 10).

"Wat mij nu persoonlijk aangaat, mijne opleiding ontving
ik aan de Antwerpensche Academic, behalve een jaar, ve6r .
het bezoek aan de prachtige inrichting, bij den toen der tijd
bekendejberoernde landschapschilder van der Waaijen
Pijtersen. Gratis onderwijs: teekenen, schilderen, bceldhou
wen, graveeren en kunstgeschiedenis in zijn vollen omvang.
Doorzichtkunde, lijn- en luchtperspectief, ontleedkunde. Voor
de hoogste klassen op het cadaver, met de medische studen
ten en ook geexamineerde doctoren. Het schilderen naar
menschbeeld, gekleed en ongekleed, mannen, vrouwen, oud
en jong, en kinderen.

"Na een -l-jariq verbljjf, van 1852 tot en met 1856, keerde

10} Mej. G. H. Marius schrijft in "De Hollandsche Schilderkunst van
de 19-de eeuw" op pg. 209 (De jonge meesters) en handelende over
W. B. Tholen:

"Willem Bastiaan Tholen, in 1860 geboren, had, evenmin als Voerman,
het voorrecht, van in den Haag qeboren te zijn of liever, om daar op
gegroeid te zijn onder den ooqenlust, dien het werk der groote meesters
dagelijks gaf. Beiden hadden, ofschoon Tholen in Amsterdam geboren
was. in Kampen dezelfde opleiding, eerst onder den landschapschilder
Hein, die zijn leerlingen weinig leven wist in te blazen en later onder
den teekenonderwijzer en kunstschilder J. D. Belmer, die, frisch in Kampen
aankornend, zijn leerlingen aanmoedigde en voor de Academie te Amster
dam klaar maakte en de ouders won voor het idee om hun zoon's voor
de schilderkunst te doen opleiden. In den Haag. zelfs in Amsterdam. is
het schilder worden gemakkelijk, haast te qemakkclijk. Maar in de kleine
steden, waar noch academic, noch een opgewekt kunstleven heerscht, noch
schilderijen-museums zljn, is een schilder, die door omstandigheden qenood
zaakt is in zoo'n kleine stad teekenonderwijzer te worden, zoo' hij liefde
voor zijn vak en toewijding voor zijn Ieerlingen bezit, nooit genoeg te
waardeeren. Tholen erkent dan, ook tenvolle, dat hij zonder deze leiding
niet zou wezen die hij is. zoodaniq, dat al zijn latere meesters anderen
zouden kunnen geweest zijn, maar dat hij zonder Belmer er niet gekomen
was."
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"
ik naar Zalt Bommel terug en deed exam en aan de Konink
lijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. onder
omstandigheden. die zeer zeker zelden voorkwamen of
komen.

"Ten tijde dat die examens plaats "hadden jaarliks, werd ik
door typhusachtige koortsen bezocht, een geschiedenis. die
een goede 6 weken duurde en was het exarnen, waarvan hier
boven sprake, afgeloopen. Dat dit e en heele misrekening was
met het oog op de vacature der Stads-teekenonderwijzer.
kunt ge weI begrijpen. temeer ik al een jaar of wat geenga~
geerd was" 11).

"Bevriend of lievcr goede bekende met de toenmalig be
roemde gebroeders Herman en Mari ten Kate 12). nam ik de
vrijheid hun mijn diepe teleurstelling in zake dat exameridoen,
mede te deelen, waarvan het gevolg was. dat de heer Herman
ten Kate. als persoonlijk bevriend met den toenmaligen be
roemden N. Pieneman 13). voorzitter der Commissie Konink
lijke Academic, van genoemden gedaan kreeg dat de Corn

missie voor het examineeren van candidaten bijeengeroepen
werd voor mij elleen en ik nog onder den indruk van de qe
noemde: ziekte, werd opgeroepen. om dan en dan voor de
commissie te verschijnen en examen te doen. Ik ging. kwam
en overwon. Nog deed zich iets bijzonders bij dat onderzoek
voor.

"Te: Antwerpen waren nog al wat antieke beelden door

.....,
11) Met Bastiana Geertruida van den Anker Hesselink, met wie hij in

1857 in het huwelijk trad. Zijne vrouw werd geboren 9 Februari 1824 te
Zalt-Bommel en overleed te Kampen 7 December 1894.

12) Herman Frederik Carel ten Kate. Genreschilder. Geb. 16 Febr.
1822. Gestorven 26 Maart 1891.
[ohan Mari Henri ten Kate. Genreschilder. Broeder van bcvenqenoem

den. Geb. 4 Maart 1831.
13) Nicolaas Pieneman (1810~1860). was de zoon van den door

zijn groot doek ..Slag bij Waterloo" zoo bekenden schilder Jan Willem
Pieneman. Hij werd echter nog beroemder dan zijn vader door de betere
gelijkenis van zijn portretten.
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mij geteekend en was onder de collectie er cen, waara an ik
bijzonder het land had, ondanks het prachtige beeld. Het
was de "Stervende Gladiator", een liggende figuur 14).

"En, wat gebeurde, daar wordt in de slecht verlichte tee
kenzaal dat beeld binrrengereden ('t was op rollen). Ik had
het land voor 6, maar toog aan het werk, Ik kreeg er 4 uren
voor, niet veel, maar ik viel er op aan met houtskool, in dien
tijd nog niet algemeen bekend. Na een uur werkens kwam
de toenmalige bekende 'en beroemde beeldhouwer (ik zal
wel op zijn naam komen) en zei: "Wel? ge teekent met houts
kool zulle?", waarop ik dat beja'de met de mededeeling, dat ik
van de Antwerpsche Academie kwam. Dat deed hem blijk
baar plezier, waarop ik vroeg of het met houtskoo] mocht
worden afgemaakt. "WeI, gaat Uwen gang".

"To en dit binnen den tijd was afgeloopen en hij mij eenige
vragen omtrent proportie had gedaan (ik vergat dat onder
de gegeven leervakken op te nemen hierboven na anatomic
en perspectief}, zei mijn nieuwe Belgische vriend en beeld
houwer: "Wel, wat mij betreft, hij kan het diploma weI
krijqen", waarop ZEd. door den voorzitter tot de orde werd
geroepen en mij de weg naar den gang gewezen werd, al
waar je oude vriend een % uur stond te blauwbekken en
daarna werd binnengeroepen, met een toespraak van den
voorzitter, dat de commissie besloten had, het gewenschte
diploma toe te zenden, maar dat het eerst nog, ja, wat weet

ik, voor eerie bewerking moest ondergaan. Na verloop van
eenige dagen ontving ik het voor mij hoogst gewaardeerde
stuk, dat mij tevens de bevoegdheid gaf op of aan H.B.~

14) Ongetwijfeld wordt bedoeld het beeld dat alqemeen bekend staat
als de "Stervende Gallier", wat ook nog qeen juiste benaming is, daar
het hier eigenlijk een Galaat betreft. Het beeld, oorspronkelijk in brons,
was een wijgeschenk door koning Attalos in de stad Pergamum opgericht,
tel' herinnering aan de overwinningen op de Galatiers. Het beeld is als
een latere Romeinsche copie in marmer tot ons gekomen.
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scholen werkzaam te zijn in hand- en lijnteekenen. Onder
de drie sollicitanten voor teekenmeester was ik alleen in het
bezit van zoo'n ding en werd ik dan ook benoemd.

"Na een ruim 6~jarig verblijf te Zalt Bornmel, kreeg ik
in 1864 een benoeming in het hand- en rechtlijnig teekenen
te Sneek. Daar er toendertijd behalve slecht onderwijs naar
plaatjes, die met passer en calqueer in potlood moesten na
gemaakt worden en er geen voorbeelden voor werken in
lijnteekenen bestonden, was wat het handteekenen betreft
het een heele deun, om de lui, die bovenstaande teekenwijze
gevolgd hadden, er toe te krijgen met zoon stuk houtskool
aan den gang te gaan en dan nog het blokteekenen en noties
van perspectief - enfin het marcheerde.

"V de privaatlesscn volgden, die de kas aanvulden.
"Het tracternent was toen f 800.-. Daarvan moest ik

f 20.- hoofdelijke omslag en f 250.- huishuur betalen.
"Zooals hoven gezegd, bestond er voor lijnteekenen niets.

Zelfs de professor aan de Academic te Delft en de Inspecteur
M.O. in Den Haag, wisten niet op te geven, wat er onder
lijnteekenen op de H.B.-scholen te geven, begrepen (ver
staan) werd.

"In samenwerking met den toenmaligen leeraar aan de
H.B.~school te Sneek kwam door genoemden leeraar Eger 15)
en .mij een boekje in het licht: "Handfeiding bij het onderwijs
in lijn- en bouwkundig tcekenen", dat de goedkeuring mocht
wegdragen van Dr. Steijn Parve, toenmalig Inspecteur van

het M.O.".
"Van de leerlingen der H.B.~school, die vooral het tee

kenen wilden voortzetten en er ecn bestaan in von den, waren
er een drietal, die of te Delft of elders betere gelegenheid

15) Zie de aardiqe plagerij over "Eger en Belmer" en niet .Belrner
en Eqer", op pag. 126 van de Kamper AImanak 1937/1938, waar de heer
de Quack nog vele andere charmante herinneringen aanhaalt over de
lessen van Belmer.
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vonden, om zich op het Middelbare exam en toe te leggen.
Hiervan werd er een geplaatst als teekenleeraar op de Mili
taire Academic. een ander aanvankelijk te Zierikzee en thans
te Haarlem en de derde, na eerst als leeraar geplaatst te zijn
geweest, als schilder eenige naam maakte 16).

"Na een paar malen voor een benoeminq elders [Dor
drecht, Hcerenveen, enz.) te Ihebben bedankt, werd een aan
bod, om naar Kampen te solliciteeren, aangenomen en werd
Sneek in het begin van Januari 1871 verlaten, om in het
laatst van Februari in functie te treden.

"Was het op de school te Kampen aanvankelijk moeilijk,
door in de daar gevolgde methode wijziging te bren qen, later
verbeterde het en mag ik met genoegen terug zien 9P een
bijna 30~jarig verblijf aldaar 17); niet alleen toch werden
lessen gegeven op de H.B.~school. maar ook op het Gym
nasium werden (zeldzamer) teekenlessen gegeven.

16) Bedoeld is Thorn. Kool, die na korten tijd leeraar te zijn qeweest,
schilder werd.

17) Belmer had zijn eervol ontslaq verzocht tegen 1 October 1899. doch
om financieele redenen werd dat later gesteld op 1 Febr. 1900. (zie Kamper
Courant Do. 24 Aug. 1899 no. 6473 in het Raadsverslag).

In de Kamper Courant van 31 December 1899 no. 6510 wordt dit aan
staande vertrek reeds gememoreerd. Hierin wordt zeer waardeerend over
hem geschreven en o.a. ook de bezieling genoemd die hij aan zijn leer
lingen wist mede te deelen. Tenslotte wordt ..den humanen leeraar nog een
aangenamen tijd van rustzijn toebedacht". .

Kamper Courant Do. 25 Jan. 1900 wordt met 1 Febr. e.k. de heer
Bakker benoemd als opvolger van Belmer in de Rijksnormaallessen voor
teekenen.

Tenslotte voigt in de Kamper Courant van 4 Febr. 1900 het afscheids
artikel na het "op zijn verzoek op de meest eervolle wijze verleende
ontslaq". - Hierin wordt naast zijn groote kwaliteiten als leeraar ook
nog eens gewezen op zijn buitengewone hulpvaardigheid voor iedereen.
Hierdoor wordt geconc1udeerd. .xlat wij durven verzekeren, dat weinige
burgers hier ter stede zoo algemeen bekend, Z00 algemeen bemind zijn". -

Belmer die gedurende die laatste weken van verschillende kanten be
wijzen van dankbaarheid en afscheidsgeschenken had mogen ontvangen
(zoo van de leerlingen van het Gymnasium en de H.B.S. een "keurig
fotographietoestel" en van de oud-leerlinqen van de Burgeravondschool
een ets van Prof. Dake naar een schilderij van J. Maris). dankte daar
voor met een annonce in de Kamper Courant van 11 Febr. 1900. Hi]
vermeldt daar ook in zijn vertrek naar Barneveld. waar hij zijn laatste
jaren zou slijten.
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"Verder aan de Burgeravondschool, de NormaaI dito en
de opleidinqsklasse voor de Hoofdacte 18).

"In 1874 werd een benoeming naar Middelburg ontvangen
en ondanks het hoogere tractement van f 1800.- plus f 600.-·
aan de BurgeravondschooI, bled ik te Kampen, waar staande
een vergadering van de Gemeenteraad 19), het tractement
van 1700 tot 1900 werd verhoogd.

"Heel wat leerlingen legden zich toe op het exarnen aid
Rijksnormaalschool van teekenonderwijzers, o.m. 2 dames en
eenige heeren. Van de dames werd een leerares en van de
heeren is er een gepIaatst, die beide actes op genoemde
school behaalt, op de H.B.~schooI met 5~jarige cursus te
Amsterdam, een te Edam 20) en een te ZaIt BommeI20).

18) Hoewel, zooals uit het bovenstaande blijkt, Belmer een zeer druk
en bezet leven had, kon hij toch buitengewoon genieten van zijn verblijf
in eigen huis en atelier. Hij woonde vanaf zijn vestiging in 1871 op de
Spoorkade, op het tegenwoordige No. 14, naast het hoekhuis (van den
heer van Dalfsen) dat toendertijd door zijn collega Bakker werd bewoond.
Hi] woonde hier tot 1884. Het was een algemeen bekend verschijnsel,
om hem zich zoo snel mogelijk, na het beeindiqcn der middaglessen, te
zien voortspoeden de brug over naar zijn geliefd atelier. Geliefd door
het mooie uitzicht. Belmer schrijft hierover zelf: ,,- wat voorzeker het
Iiefst gelegen atelier bevatte, met dat goddelijke uitzicht op Kethel en
Ganzendiep, met nooit te vergeten herinneringen aan het heerlijke wije
uitspansel, met haar wolken- en zoneffecten, sorns uren te turen met de
soms neerdrukkende gedachte: - 't Is niet na te doen! - Na de zeer
vermoeiende dagtaak een ongekende rust en verkwikkinq". -

19) Ondanks nauwkeurig onderzoek, bleek het niet mogelijk om in dit
jaar de Gemeenteraadszitting te vinden, waarin dit geschiedde. Wei werd
een dankbetuiging ontvangen van B. voor de verhooging van zijn [aar
wedde in de zitting van Di. 11/3 1873, waarbij hem tevens een qratificatie
van f 75.- werd verstrekt voor de onverplicht bewezen diensten, be
staande in het geven van teekenonderwijs op het Gymnasium en (en dit
is merkwaardig!) in het geven van Fransch(!) op de H.B.S., dit laatste
ter vervulling der vacature, ontstaan door het overlijden van den Hr.
Leupen. (Hand. der Gem. 1873 pg. 78.)

20) Hoewel B. de namen niet noemt van deze leerlingen, daar die
toendertijd aile nog in functie waren, zoo zijn hier ongetwijfeld bedoeld:
Hendrik Jacob van Dijk, geb. 4 Dec. 1866 te Amsterdam, die met het
qczin van Dijk op 24 Sept. 1880 te Kampen kwam en later te Edam tot
teekenleeraar werd benoemd en A. M. J. Diemont, geb. te Kampen 27 Jan.
1866, die in Zaltbommel werd aangesteld in dezelfdc functie. Hi] overleed
te Velp op 26 Juni 1937.
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.Leerlinqen voor de lagere teekenacte waren er verschei
dene; ook een paar, die geen onbekenden waren op het gebied
der schilderkunst, had den het onderwijs genoten op of
buiten 21) de school.

"Hoewel de schilderkunst weI "gangs" bled met de meer
gevorderde leerlingen, kwam van zelfstudie uit den aard der
zaak weinig, zoodat, na gepensioneerd te zijn, getracht
wordt 22) de schade in te halen. WeI werden voor de recre
atie-zaal van de Hoofdcursus eenige levensgroote kniestuk
ken van het Oranje-huis uit de 17de en 19de eeuw gecopieerd;
zoo ook admiraal Tromp, bevelhebber Coehoorn en Pietersz.
Co en en enkele zaken meer in de vacancies 23).

"Oat ook te Sneek inmiddels de kunst ,warm werd, bleek
alras in de deelneming als lid van de Maatschappij van Arti
et Amicitiae met een 60~talleden 24).

In dit verband zij ook nog genoemd Tjipke Visser, de later zoo be
roemde beeldhouwer. Deze werd in 1902 tot teekenleeraar te Edam be
noemd, na alhier de H.B.S. te hebben doorloopen (1891-1896).

21) B. ontving dikwijls leerlingen op zijn atelier en gaf daar ook les.
Na 1884 woonde hij, als reeds gezegd, in het huis op de Vloeddijk no. 44,
naast de kazcrne der leerlingen van de S.R.O.I. De kunstschildcr E. Mou
lin, die hier later ook woonde, vond het atelier op de bovenachterkamer
te donker, en huurde een atelier op het terrein van den heel' T'jernmes
aan de lste Ebbingestraat.

B. schrijft over dit atelier: "Het atelier op de Vloeddijk, U wel bekend,
had geen uitzicht, maar sorns gaf het Iantastische verlichting en met de
ingewijde leerlingen, aangename en leerrijke gesprekken, dat ook al een
goede zijde heeft.'

22) Belmer was toen hij dit schreef 77 jaar oud!!
23) Het zijn een 10-tal stukken. Tot andere werken uit die jaren be

hooren een 3-tal kerkgezichten (Kampen) en de schoorstecn in het Oude
Raadhuis, welk laatste, zooals bekend, in een del' bovenzalen van het
Nieuwe Stadhuis hangt. Bij particulieren, zooals bij mijn ouders, zijn nog
eenige kleine stukken te vinden, gevoelig geschilderde bloern- en vruchten
studies. Vele daarvan gaf hij aan zijn leerlingen cadeau, waaronder inder
tijd ook mijn moeder behoorde. Een ander, zich in ons bezit bevindend
paneeltje, is een IJselgezicht met het op stroom liggende kofschip van
den houthandelaar Swart.

24) De Maatschappij vim Arti en Amicitiae werd opgericht naar aan
leiding van een anonyme circulaire van 16 September 1839, die samen
gesteld was door de schilders J. W. Picneman, J. A. Kruseman, L. Roijer,
M. G. Tetar van Elven en A. B. B. Taurcl, die derhalve als de vijf op
richters kunnen worden beschouwd. (d. Kunstkronijk. 1866 pg. 56. -).
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"Hoewel te Kampen een afdeeling bestond, werd het leden
tal meer dan verdubbeld, wat vooral toe te schrijven is aan
het houden van tentoonstellingen van aquarellen enz. Oat
niet geschiedde als voorheen, met een open portefeuille,
waaruit de leden, aan tafel gezeten, enkele bladen uitreikten,
maar behoorlijk op latwerk geplaatst, zoodat men zoo lang en
kort bij iedere teekening kon verwijlen, als men wilde.
"Oit voorbeeld werd later in de meeste plaatsen gevolgd.
"Ook ontspcn zich daaruit de Vereeniging Kunstmin (of

Kunstzin, 't is me ontgaan) 25}, met vrij wat leden en weiniq
contributie, waarvoor men minstens 3 exposities te zien kreeg
en die 2, 3, soms 4 dagen duurden ,en zich mochten verheugen
in flinke opkomst".
Hierna vraagt Belmer of zoo iets (als hij hier mededeelde)

de bedoeling van van Fenema was geweest of dat hij nog
wat anders bedoelt en het dan maar schrijven moet.

Belmer eindigt dan:
"Inmiddels in afwachting van nadere berichten of Iiever

toezending van gewenschte fotoqraphien, steeds je oude
vriend

Zijn goedmoedige spot (zien wij hem niet glimlachen?) blijkt
uit het eerste postscriptum:

"Ik hoop dat je er uit wijs kunt"!

Zijn nog levend gemoed uit het tweede:
"Oat groote dankbaarheid mij doorstraalde en bij het

schrijven nu nog doorstroomt omtrent de interventie van
Herman ten Kate en de bereidwilliqe opoffering der Corn
missie ten mijnen opzichte laat zich beqrijpen".

25) Het Genootschap .Kunstzm", dat momenteel nog bestaat. De con
tributie bedroeg toen slechts f 1.- per jaar.
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N a woo r d.

Enkele losse herinneringen, betreffende een paar vroegere
Kamper schilders, die Belmer aan dit schrijven "toe'voeqt,
hopen wij bi] een latere gelegenheid te verwerken. Zij zijn op
zich zelf niet van groote waarde. Er mogen hier aileen nog
enkele aanvullende mededeelingen volgen.

Johannes Daniel Belmer, geboren 8 April 1827 te Utrecht,
vertrok 7 Maart 1900 naar Barneveld, waar hi] 5 Mei 1909
overleed. GeheeI onverwachts en slechts enkele dagen na
zijn schoonzuster, die jaren bij hem had ingewoond en uit
Kampen mede naar Barneveld was vertrokken, Maria
Louisa van den Anker Hesselink. Hij had een zoon Daniel
Johan Gerhard, geb. 10 Nov. 1861 te Zalt-Bomme1 en een
dochter, Adriane Hendrina, Louize, Geertruida, geb. 19 Febr.
1865 te Sneek.

De zoon, die Commies der Posterijen werd, vertrekt 14
October 1896 naar Arnhem en is in 1909 Postdirecteur te
Sittard 26). Hij was gehuwd met Jacoba Gerardina Emile
Hemmers en overleed te Roermond op 17 Februari 1917. Zijn
vrouw vertrok enkele maanden later op 12 November (1917)
naar Maastricht.

De dochter, onderwijzeres geworden, vertrekt op 27 April
1899 naar Barneveld, waar zij op 29 Januari 1902, ongehuwd,
overlijdt.
Dat de heer Belmer ook in zijn nieuwe woonplaats zich

reeds een groote sympathie wist te verwerven, blijkt weI uit
hetqeen door een correspondent uit Barneveld na het over
lijden werd geschreven 27):

26) Kamper Courant Do. 6 Mei 1909 no. 7485 Advertenties.
27) Kamper Courant Do. 9 Mei 1909 no. 7486 een In Memoriam onder

Stadsnieuws door Mr J. Nanninga .Uitterdijk.
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..Hier in ons dorp behoorde Belmer onder de meest po
pulaire inqezetenen, want met menschen van elken stand
wist hij om te gaan en wie zijn tusschenkornst inriep, yond
hem naar zijn krachten bereid hulp en raad te geven. Daar
enboven stelde hij in alles belang wat ten algemeenen nutte
kon strekken. Ik no em hier slechts zijn groote belangstelling
in onderwijszaken, zijn medewerking om een afdeeling van
het Groene Kruis en van den Volksbond op te richten.

Voeg ik bij dit alles, dat de overledene voor velen een
oprecht vriend was, dan zal het niet bevreemden, dat hier
zijn heengaan zeer wordt betreurd".

Op Maandag 10 Mei werd hij op het kerkhof aan den
Zandberg te IJsselmuiden ter aarde besteld, door een kleinen
groep van vrienden, oud-colleqa's en oud-Ieerlinqen uitqe
leide gedaan 28) .

Laten wij het hierbij laten. Belmer zelf zou beschaamd zijn
over zoovele hartelijke en prijzende woorden. Doch wij wil
den hier het geteekende portret, dat grootendeels een ..zelf
portret' is, voltooien tot een afgerond beeld van dezen eeri
voudigen teekenmeester, die op kunstgebied in zijn beroemd
geworden leerlingen zal voortleven, d6ch door zijn persoon
lijkheid als beminnelijk mensch en onderwijzer, in de harten
van allen, die hem leerden kennen.

•
April/Mei 1940.

Mr ENNEMA.

28) Kamper Courant Do. 13 Mei 1909no. 7487 onder Stadsnieuws.
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J. D. SELMER
Portret van J. D. Bdmer op ouderen leeftljd, qeteekend door,
J. van der 'Zee. waarschijnltjk een van z.ijn leer-linqen (1907 ?),

Gemecnte-Arcbsef. Kampen.
(Geschenk van Herman de Jager, gehuwd met Anna Maria
van Dijk, die jarenlang hi] Belmer dienstbode was.)


