
Mededeelingen betreffende de familie Gaal.
naar aanleiding van de Oranje-portretten

op de Raadzaal te Kampen.
DOOR

Mr JOAN H. P. ENNEMA.

In het Nieuwe Raadhuis te Kampen, dat in de jaren 1830
tot 1835 op de plaats werd gebouwd waar een ouder aan
bouwsel had gestaan, dat het voormalige stads-wijnhuis ver
vinq, hangen op de stemmige raadszaal een tiental portretten
van Oranjevorsten.
Een drietal hiervan zijn geschilderd door Michiel Jansz.

van Mierevelt (1567-1641), de Oelftsch-Haagsche hof
schilder, die op een groot atelier met vele leerlingen en
schildersqezellen zijn tallooze bestellingen voor conterfeitsels
van prinsen en staatslieden uitvoerde en vooral liet uitvoeren
(opdrachten van twaalf dezelfde portretten kwamen voor!)
en waarvan ook deze, hier aanwezige, onqetwijfeld atelier
exemplaren zijn. Het zijn de portretten van Prins Willem van
Oranje, de Zwijger, van Prins Maurits en van Prins Frederik
Hendrik.
Het was bij dergelijke ateliercopieen meestal dt: gewoonte

dat althans de koppen en zoo noodig ook de handen door den
rneester zelf werden geschilderd of schetsmatig werden op
gezet, terwijl de rest, de costuums, de kragen, de wapens en
sieraden geheel door de helpers werden afgemaakt. Bij de
hier aanwezige schilderijen twijfel ik niet of deze methode van
werken werd ook bij deze portretten toegepast.

Stadhouder Willem II werd geschilderd door Gerard van
Honthorst (1590-1656), de Utrechtsche mode- en hofschil
der, die na een meer dan 10-jarig verblijf uit Italie teruq
gekeerd, zijn wat droge en harde kleuren meehracht en de
scherpe tegenstelling tusschen licht en donker, die hem den
bijnaam van Gherardo della Notte (van den Nacht) bezorgde.
Ook dit portret is een atelier-copie. Oat van Koriinq-Stad-
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houder Prins Willem 111 werd door den Haaqschen schilder
Jan de Baen (1633-1702) vervaardigd, die zich geheel op
Anthonie van Dijck, de Engelsche hofschilder, had ge1nspi~
reerd.

Het portret van stadhouder Willem IV is van de hand van
den achttiende-eeuwschen portretschilder J. V. Tischbein en
is dit doek door hem voluit gesigneerd en gedateerd 1760 *).

Hoewel volgens de algemeene meening ook het daarnaast
hangende portret van stadhouder W illem V van dezelfde
hand zou zijn, als een copie naar Bolomey, de Zwitsersche
hofschilder, moest bij een herhaald onderzoek aan de Raads
zaal en bij een nader bestudeeren van de schilderwijze, wel
opvallen, dat dit niet mogelijk was. Waar de stad Kampen
ook nog in het gelukkige bezit is van het fraaie portret, dat
zijn zoon J. F. A. Tischbein op zoo levendige en vlotte wijze
schilderde van burgemeester A. Vesterinck, was er ver qelij
kingsmateriaal voldoende, om tot de 6vertuiging te komen,
dat een andere en zeer zeker minder begaafde hand dit portret
van Willem V geschilderd had.
De op de lijst aangebrachte koperen plaat, waarop staat:

.Wfllem V Prins van Oranje 1766-1795 door J. Tischbein",
sprak echter duidelijke taal. Totdat een vermetele poging, om
het zware stuk een klein eindje van den muur af te duwen,
beloond werd met het aantreffen op de achterzijde, van het
geschilderde opschrift: "J. c. Gaal 1862".
Hierrnede was afdoende bewezen, dat onze twijfel gerecht~

vaardigd was en werd ons vermoeden, dat dit stuk van een
andere hand dan van Tischbein moest zijn, hierdoor bevestigd.

Wie was nu echter deze Gaal?
Ongetwijfeld dezelfde als de schilder van de portretten

van koning Willem I en koning Willerh II, zooals daarbij op
de koperen platen staat aangegeven. Zij waren in denzelfden
trant, wat formeel en vlak geschilderd en klaarblijkelijk kopien
naar de bekende portretten van Pieneman en Kruseman of een
ander. Maar dit verschoof de vraag en bracht ons niet verder.

De hier volgende bijdrage brengt het geheel van gegevens
zooals deze o.a. over dezen vrijwel onbekenden schilder
Jacobus Cornelis werden bijeengebracht, waarbij vele en
velerlei bezwaren overwonnen moesten worden door de
bijzondere tijcfsomstandigheden, terneer daar het onderzoek
leidde van het geteisterde Middelburg, naar Den Haag, Delft

*) Johann Valentin T'ischbein, vader van den bekenden Johann Friedrich
August Tischbein (1750-1812).
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en Leiden, om tenslotte in Kampen te eindigen.
Het bleek echter spoediq, dat deze als kunstschilder niet

zeer belangrijke figuur, een lid was van een familie, Van wie
verschillende leden jaren lang in en om deze stad gewoond
hadden en met bekende Kamper families geparenteerd waren
geraakt. Hierdoor moesten onze nasporingen zich over een
grooter tijdsbestek uitstrekken dan aanvankelijk gedacht was.
Van vele kanten mocht hierbij de hartelijkste medewerking
ondervonden worden 1).

Oorsprong van de familie Gaal.

Reeds bij een der eerste leden van dit geslacht over wien
ons nadere gegevens bekend zijn, kunnen wij de bijzondere
aanleg voor teeken- en schilderkunst opmerken *). Het betreft
hier George Gaal, jarenlang officier bij een der reqimenten
Schotten, die in dienst waren van de Staten-Generaal en in
de Barriere-steden in garnizoen lagen. Na het verkrijgen van
zijn pensioen, vestigde hij zich te Delft, waar deze, voor een
toenmaliq officier zeer ontwikkelde man, onderwijs gaf in
Latijn en Grieksch en in zijn vrijen tijd met veel succes de
schilderkunst beoefende.
Diens zoon, Thom~s Gaal, geboren tijdens de militaire loop

baan van zijn vader, op 2 Juni 1789 te Dendermonde, had
dezelfde aanleg voor schilderen. Hij leer de de grondbeginselen
van zijn vader en werd in den leer gedaan op een Iabrrek,
waar de destijds in de mode zijnde geschilderde behangsels
werden vervaardigd. 'Dit gaf bij een zekere mate van "aan de
loopende band" schilderen, toch een buitengewone oefening in
het metier zelf en in de compositieleer, zoodat, toen hij hier
de noodige praktijk had opgedaan, zijn succes dadelijk aan
zienlijk was, nadat hij zich in het welvarcnde Middelburg ge~
vestigd had.
In 1764 werd hij in het schildersqilde te Middelburg opge~

nomen, waar de schilders Jacobus Perkois, Johannes Her
mannus Koekkock, Simon de Koster en Karel Maartens onder
zijn Ieiding gevormd werden. Toen hij tapijtfabrikant was ge~
worden kregen deze schilders opdrachten van hem, om ont
werpen voor zijn fabrikaten te maken.

1) Onder dezen wi! ik vooral noemen den Heer E. C. A. Lazonder te
's Gravenhaqe, die mij telkens weer met zijn gegevens van dienst was en
den Beer Joh. Don, archivaris alhier, die ook bij het daadwerkelijke onder
zoek steeds bereid bleek de behulpzame hand te bieden.

*) Zie hierachter Bijlagen.
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In 1778werd hij mede-oprichter van het z.g. teekencolleqe,
waaruit zich later de Teekenacademie ontwikkelen zou.

Hij overleed te Middelburg den 16 [uli 1857.
Llit zijn huwelijk met Arina Snijders werd den 19 Juli 1769

Pieter Gaal geboren. Ook deze ontving de eerste opleidiriq
van zijn vader, doch werd daarna leerling van den landschap
en dierenschilder Heinrich Wilhelm Schweickhart (1746-
1797) te 's Gravenhage.
Door, den welstand van zijn vader daartoe in staat gesteld,

deed hij, na zijn opleiding, lange kunstreizen naar Enge1and,
Frankrijk en Duirschland, waarna hij te Middelburg teruq
keerde en zich daar vestiqde, waar hij vele jaren in de Lange
Singe1straat woonde. In het nabutige W est-Souburq had hij
een klein zornerverblijf en hier was het, dat uit zijn huwelijk
met Richardina van Eps uit Goes, op 7 September 1796, [aco
bus Cornelis Gaal geboren werd, onze zoo weinig bekende
Oranjevorsten-schilder,
De vader, Pieter Gaal, was een bekwaam en gevoe1ig schil

der. Hij behoorde tot die groep Van meer afzijdig werkende
en vrijwel onbekend gebleven schilders, die buiten de ver
franschende invloed van het rococo en der voor-revolutie
jaren tot de werkelijk Hollandsche landschapschilderkunst
terugkeerden. Vooral in deze landschappen was hij van een
zuiver Nederlandsche aandacht en intimiteit en het schoone
Zeeuwsche landschap met droomerig vee, het Iorsch geboom~
te en de onbegrensde ruimte van duinen en zee, wist hij tot
een zuiver afgestemd geheel te componeeren, waarin de
schoonheid en vooral de vrediqe 'stilte van onze natuur voor
altijd waren vastgelegd. Nu vooral in de laatste jaren de
waardeering voor deze kunst weer allerwege toeneemt, ont
vangt ook Pieter Gaal hierbij met de weiniqe werken die van
hem bekend en behouden gebleven zijn, zijn zoo welverdi ende
appreciatle.
Llit zijn huwelijk met Richardina Jacoba van Eps (geb. 2

[uni 1761 teGoes, over!' 2 Dec. 1813 teMiddelburg), werden
behalve Jacobus Cornelis (op 5/9 1796) nog gehoren: Anna
Cornelia Gaal (geb. 2/2 1795), Salomon Marinus (geb. 1797),
Johanna Petronella Gaal (geb. 30/5 11800),Thomas Richard
Gaal (geb. 22/91801) en Ferdinand Gaal (geb. 31/121803),
welke laatste reeds op jeugdigen leeftijd overleed (April
1806).
Behalve landschappen schilderde hij voornamelijk portret

ten, en hierdcor zou het mogelijk geweest zijn, om althans "in
effigre" met de meeste Ieden van zijn Familie kennis te maken,
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wanneer zij niet bij het bombardement en door de daarop
volgende brand van Middelburg, in Mei 1940, voor het mee
rendeel vernietigd waren.

Tach zijn hiervan elders nag enkele gespaard gebleven en
een ander gelukkig toeval maakte het mogelijk, althans nag
met afbeeldingen ervan kennis" te maken en hierdoor met de
beeltenissen van hen, die in Kampen geleefd en gewerkt
hebben.

Want behalve zichzel], met palet en penseelen in een on
getwijfeld goed gelijkend zelfportret, zoo .aandachtig geobser~
veerd en levendig doet het aan 'en dat van zijn echtqenoote,
schilderde hij oak de meeste van zijn kinder en, zoowel in
groepsverband als individueel, alsmede o.a. zijn zwaqer,
Jacobus van Eps, die een gewichtig man was, als bewind
hebber der Oostindische Compagnie, voor de Kamer van
Veere en die op 5 Januari 1785 te Batavia overleed. 2)

DE FAMILIE GAAL TE KAMPEN.
De komst van de meisjes Gaal naar Kampen, Anna Cor

nelia en Johanna Petronella, werd veroorzaakt door 't wonen
alhier in het naburige Ijssclmuiden van hun oom en tante

2) Zoo bevinden zich nog in het bezit van den Heer 'en Mevrouw
E. C. A. Lazonder-Galle in Den Haag Ioto's van de door mejuffrouw
A. C. Galle aan de Oudheidkamer te Middelburg geschonken portretten
van Pieter Gaal, zijn vrouw en kinderen. Ook nog een origineel olieverf
portret van' Mevrouw Haerberly-van Eps, zuster van de vrouw van
Pieter Gaal, gehuwd met Haerberly, een militair-arts van Zwitsersche
origine waarover hierboven meer wordt meegedeeld. Bij Mevrouw Galle->
Janssen bevindt zich het origineele olieverfportret van ,Jacobus van Eps,
broer van Mevrouw Richardina Jacoba van Eps en schoonbroer van
Pieter Gaal, oom van Jacobus Cornelis Gaal.

Bij ,Mevrouw Galle bevindt zich nog een landschap van Pieter Gaal.
Bij Mevrouw van der Dussen-c-Galle is aanwezig een schilderij voor

stellende de 4 kinderen van den schilder Pieter Gaal met- ook het portretje
van het vijfde overleden kind.
De vijf kinderen waren, als reeds gezegd:
Anna Cornelia Gaal, geb. 2 Febr. 1795;
Jacoba Petronella Gaal, geb. 5 Sept. 1796;
Johanna Petronella Gaal, qeb, 30 Mei 1800 te Middelburg, overleden

te Kampen 26 Januari 1873 en gehuwd met Galle. Haar dochter Mej. ,A. C.
Galle, overleden 18 Mei 1930, schonk de bovengenoemde portretten aan
de Oudheidkamer te Middelburq, doch werden deze aJle door het oorlcqs
geweld .vernield.
Thomas Richard Gaal, geb. 22 October 1801;
Ferdinant Gaal, qeb. 31 December 1803, overleden April 1806.
Een copie van dit schilderij, geschilderd door den kunstschilder Emile

Moulin, bevindt zich nog bij den Heer en Mevrouw Lazonder te 's Gra-
venhage. '
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Haeberhj-van Eps. Deze woondcn op het huis ..[ava", dat
toendertijd een groot heerenhuis was in een Iraaie, uitqestrek
tee tuin gelegen en met hoog geboomte omringd, waar Salo
mon Haeberlij, Zwitser van geboorte (nit Daegerwil), zich,
nadat hij met den rang van chirurgijn majoor den militairen
dienst vaarwel had gezega, als geneesheer gevestigd had.

Het toen weI zeer landelijke IJsselmuiden en het royale
huis met den uitgestrekten tuin en boomgaard, .moeten wel
een uitqezochte gelegenheid om te logeeren geweest zijn, ver
van het roezemoezige Middelburg. Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat de meisjes Gaal hier dikwijls langen tijd achter
een bij dit kinderlooze echtpaar vertoefden en met haar jonge
stemmen en persoontjes wat kleur en leven brachten in deze
zoo stille buitenomgeving. Deze logeerpartijen dateeren reeds
van 1821, in welk jaar zij zich ook beiden lieten inschrijven
als lidmaten van de Nederlandsch Hervormde Kerk in Karn
pan. Johanna Petronella vond hier zelfs haar echtgenoot en
bleef de rest van haar Ieven, gedurende meer dan vijftig jaar,
in deze stad wonen. . .
. Of het kwam door de relatie met de tapijtfabricatie in Mid

delburg, waarin, zooals wij zagen, grootvader Thomas Gaal
ook zelf als fabrikant gelnteresseerd was en voor welke Iabri
cage ook haar vader Pieter enkele ontwerpen leverde, dan
weI dat het de gewone gang van zaken was bij een toevallige
ontmoeting tusschen jongelui, in ieder geval, zij huwde met
den tapijtfabrikant Peter Helbert Galle, geboren op het Kam
pereiland (5 Mei 1793, ged. 9 Mei 1793,), zoon van Servaas
Weijer Galle, de predikant aldaar (over!' 15 Dec. 1812) en
van Gesina van Dijk (overl. 24 Juli 1810) *).

Aan dezen Peter Helbert heeft nu wijlen Professor Dr. P.
H. Darnste in de Kamper Almanak van 1939 een sympathiek
artikel gewijd, waaraan vooral de persoonlijke herinneringen
een bijzonder karakter geven. Daaruit blijkt ten volle, welk
een begaafd en veelzijdig man hij was, zoowel een energiek
fabrikant als daarbij een letterkundige en dichter van betee
kenis en warm bevriend met Jurriaan Moulin, den bekenden
Shakespeare-vertaler. '.

Maar behalve het daar verhaalde, willen wij hieraan nog
enkele nadere bijzonderheden uit zijn leven toevoegen, opdat
het beeld van zijn activiteit een meer afgerond geheel vormt.
Zoo werd hij reeds in 1839 benoemd tot lid van den Gerneen
teraad van Kampen en het volgende jaar, in April 1840, tot

*) Zie over dit huwelijk hierachter Bijlagen.
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lid van de Commissie voor de Tentoonstelling van Nijver-
"heid, die dat jaar in Zwolle zou gehouden worden, voor de
Afdeeling Kampen. In 1842, "werd hem door Z.M. den
Koning .voor vijf jaar octrooi verleend op de uitvinding en
her vervaardigen van trijpen van verschillende grondstoffen
en kleuren, in of op welker pool bloemen, vruchten of andere
figuJ.'en met hooger of lager pool zijn geweven".

Teen in 1846 hier te Kampen een Tentoonstelling werd
gehouden van Voorwerpen van Nijverheid en Kunst uit
Overijssel. waaraan ook op 23 Juli door Z.M. den Koning
een bezoek werd gebracht, werd door dezen hier een damasten
tafellaken met 48 servetten van zijn fabricaat aangekocht. Een
even belangrijk succes boekte hij met zijn inzending van tafel
linn en en damast in 1851 op de Were1dtentoonstelling te
Londen.

Nadat in 1853 de heer van Romunde overleden was, werd
P. H. Galle tot zijn opvolger als wethouder benoemd. Een
bewijs van zijn energie en vooruitstrevendheid was wel, dat
hij in 1859, op 66~jarige leeftijd, er nog toe overging, om een
verzoekschrift bij Gedeputeerde Staten in te dienen, om in zijn
Iabriek "uitI<omende in de Groenestraat", een stoommachine
(van 4 P.K.) te mogen plaatsen. Ditwas dus in de "volmolen",
achter den tuin van de woning aan de Vloeddijk (tegenover
de Burgwalstraat), waarvan Prof. Darnste vertelde, dat hij
nog dikwijls het geblinddoekte paard had zien rondstappen.

Het volgend jaar, in Augustus 1860, lezen wij nog, hoe hij
Doorniksche tapijten en trijpen inzendt op de tentoonstelling
van Provinciale Nijverheid in Zwolle, doch dat hem hiervoor,
vol gens veler oordeel ten onrechte, de zilveren medaille niet
werd uitgereikt.

Nadat Peter Helbert de laatste jaren van zijn leven ook nog
de functie van dijkgraaf van de polder Mastenbroek vervuld
had, stierf deze werkzame en zoo geeerde stadgenoot op
27 Januari 1869.

Zijn vrouw Johanna Petronella Gaal stierf vier jaar later
op 26 Januari 1873.

De reeds bcjaarde oom en tante Haeberly leefden in
middels nog tot een hoogen ouderdom en overleed Salomon
eerst op 12 Oct. 1844, 84 jaar oud en zijn vrouw Anna
Maria van Eps nog geen jaar later. op 8 Juni 1845, in den
leeftijd van 82 jaar.

Nog v66r hun dood echter hadden zij nog een andere neef
zich te Kampen zien vestigen en wel Salomon Marinus Gaal,
die. in 1797 te Midde1burg geboren. na een militaire loopbaan,
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die hem in verschillende plaatsen in garnizoen deed zijn, als
Arnhem, Leeuwarden en Maastricht, tenslotte na zijn pen
sioeneering zich als kapitein hier gevestigd had en door de
relaties van zijn schoonvader Troulja en zijn oom en tante
Haeberly, de betrekking had gekregen van Directeur van de
Bank van Leening, die in 1843 hier wederom door het

/ gemeentebestuur was opgericht.
De geschiedenis van deze Bank van Leening, die na [aren

lang hier niet meer aanwezig te zijn geweest, toch weer in het
leven was geroepen door de noodzakelijke omstandiqheden.'
willen wij gaarne bij een volgende gelegenheid behandelen.
Hier zij genoeg met me de te deelen dat bij Raadsbesluit
weer tot oprichting besloten was en Salomon Marinus vanaf
30 October 1844 tot 'Directeur werd benoemd.

Deze Salomon Marinus was ook met een Kamper meisje
getrouwd en wel, zooals wij zagen, met Elisabeth Catharina
Johanna Troulja, hier geboren in 1800 (5 Maart gedoopt in
de Ned. Herv. Broederkerk), dochter van Alexander Johan
Troulja en Aletta van den Acker. Deze Alexander Johan
Troulja was hier bijna 50 jaar lang practiseerend arts en
genoot wegens zijn rechtschapen karakter de algemeene ach
ting. Tevens was hij - merkwaardige combinatie - meeT
dan 25 jaar griffier bij het V redegerigt in het Kanton Kampen
en wist zoowel in deze betrekking alsook als armbezorger vele
harten voor zich te winnen, "zoodat hij zich", zooals de Kam
per Courant (30/5 1844) na zijn dood schrijft. "den naam
van menschenvriend ten volle waardig gemaakt heeft' *).

Llit dit huwelijk waren 6 kinderen qesproten: Richardine
Petronella, geboren te Leeuwarden in 1826, Alexander Diede
rik [ohan, geboren te Leeuwarden in 1828 (overleden te
Kampen op 21 Juli 1853), Anna Maria, geboren te Maastricht
in 1833, Marinus Salomon, geboren te Arnhem in 1836, ten
slotte Cato Albert Marie, die na de vestiging in Kampen, in
1843 geboren werd.
Salomon Marinus moest reeds het volgend jaar zijn schoon
vader ten grave dragen, die op Zondag 26 Mei 1844 in den
ouderdom van 79 jaar overleed.

Hij was het ook die als volle neef in 1845 het overlijden
van zijn tante Anna Maria Haeberly-van Eps moest aan
geven. Nadat hij hier 16 jaar de betrekking van Directeur
van de Bank van Leening had waargenomen, vroeg hij op
het einde van 1859 zijn ontslag aan, welk ontslag in de Raads-

*) Zit; hierachter Bijlagen.
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vergadering van 3 Januari 1860 behandeld werd (als no. 6
folio 255). Het werd toen echter in advies gehouden. Op 10
Januari d.a.v. werd in de Raadsvergadering aan Salomon
Marinus Gaal eervol ontslag en pensioen toegestaan (folio
217) en hem voor zijn trouwe plichtsvervullinq gedurende·
16 jaar een pensioen van f 400.- per jaar toegestaan. Enkele
maanden later, op 7 Mei 1860, vertrok hij naar Breedevoort.
Op 29 Januari 1868 overleed hij te Aalten.

JAGOBUS CORNELIS GAAL
5 SEPT. 1796 20 SEPT. 1866

Zoo komen wij dan vanzelf tot onzen schilder Jacobus Cor
nelis Gaal, die geboren, zooals wij zagen, te Oost-Souburq
op W alcheren . (5 September 1796), na eenige jaren rend
zwerven tenslotte in Kampen belandde.
Van zijn prestatie op het gebied der schilderkunst moeten

wij ons geen groote voorstelling maken. De enkele bronnen
waarin hij terloops en onvolledig genoemd wordt *), zeggen
over hem op dit gebied niet veel prijzenswaardigs en noemen
hem meerendeels een zeer middelmatig schilder. Het schijnt.
dat hij het meer als een handwerk dan als een kunst opvatte
en hij moet ongetwijfeld de groote gaven van zijn vader op
dit gebied ten eenenmale gemist hebben. .
Behalve de niet onverdienstelijke, maar wat stijve en vorrne

lijke copieen in de Raadszaal alhier, portretten van Stad
houder Willem V en de koningen Willem I. Willem II en
Willem III zijn mij tot heden geen verdere oorspronkelijke
schilderijen bekend waaraan wij dit oordeel nader zouden
kunnen toetsen.

Toch hee£t hij in Kampen wei meer gewerkt, waarover
straks nog iets naders. Laten wij eerst zijn leven. voorzoover
ons dit mogelijk is, in groote trekken volgen. Hoewel hij zijn
opleiding als schilder van zijn vader ontving, zal weI spoedig
gebleken zijn. dat hij hiervoor geen grooten aanleg bezat,
althans niet voldoende om er in die jaren een broodwinning
mee te bereiken. Trouwens, even in de twintig jaar verloor
hij zijn vader reeds (13 Januari 1819), nadat zijn moeder twee
jaar eerder (16 Juli 1817) overleden was. Hij verwierf een
verffabriekje, dat hij in 1848 bij zijn vertrek naar Den Haag
overdeed. Hoewel de gegevens in openbare bescheiden niet
meer na te gaan zijn door het verloren gaan der bronnen in

*) Zie hierachter Bijlagen.
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Middelburg gedurende de oorlogsdagen in Mei 1940 *), zal dit
vertrek wel zijn oorzaak gevonden hebben in het feit, dat
zijn vrouw, Cornelia Petronella Hofstede, inmiddels overleden
was en dat hun eenige zoon Johannes Jacobus Beater, geboren
te Middelburg op 16 Augustus 1825, in 1844 naar Leiden was
vertrokken en aldaar op 20 April aIs student in de Oostersche
Letteren was ingeschreven.
Dit zijn zonder twijlel de redenen geweest, dat Jacobus

Cornelis uit Zeeland wegtrok en zich te 's Gravenhage
vestigde.

Het mag dan zijn dat onze vricnd Jacobus Cornelis Gaal
geen groote meester was die met zijn penseel alleen zich het
noodiqe levensonderhoud verdienen kon, zoodat hij gedwon
gen was als fabrikant van verf in zijn behoeften te voorzien,
hij was in ieder geval een van die vergevorderde amateurs.
die in die jaren in zoo'n groote getale voorkomen. In dien tijd.
toen teekenen en schilderen een iiefhebberij was, waaraan wel
haast iedereen uit een zeker milieu meedeed, zooals in latere
jaren het pianospelen tot een vaststaand onderdeel van een
beschaafde opleiding beschouwd werd, werd door dergelijke
dilettanten soms een verrassende hoogte bereikt.

Ook deze Gaal bleef de familietraditie getrouw en dat hij
qeapprecieerd werd onder zijn tijdgenooten en gelijk qeaarden
blijkt wel uit een berlcht uit de Middelburgsche Courant van
1 September 1849 waarin over een prijsuitdeeling aan de
teekenakademie te Middelburg voor dat jaar wordt geschre
yen: "Dadelijk na opening van de bijeenkomst door den V oor
zitter werd door dezen hulde gebracht aan de vele en belanq
rijke diensten der Akadernie door den heer J. C. Gaal als
dirigeerend Lid bewezen, gedurende een tijdsverloop van
zestien jaren, die uit hoofde van verandering van woonplaats
zijn ontslag heeft genomen."

Hij was door deze verhuizing naar 'Den Haag dicht bij
zijn eenigen zoon.

Deze student was een zeer begaafde jongeman, die o.a.
Prof. T. W. J. Juynboll behulpzaam was bij de uitqave van
diens Lexicon geographicum (lste stuk, Leiden 1850) en zelf
o.a. schreef: Inhoud der Hebreeuwsche Spraakkunst door P.
J. Veth (Amsterdam 1848). Op het eiride van 1849 had de
zoon zich te Delft gevestigd (Dec. 1849) in Wijk 5 op no. 98,

*) In de bevolkinqsreqisters opqemaakt in 1849 te Middelburg komt
voor: Jacobus Cornelis Gaal, zonder beroep, qeboren te Oost-Souburq
(Zeeland) in 1796, Waalsch-Hervormd, Weduwnaar. Woonde: Waqen
straat Wijk S, Nr 77.
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alwaar hij echter, nog geen 29 jaar oud, na ruim vier jaar
reeds op 10 Maart 1854 overleed.

Dit moet voor den vader, Jacobus Cornelis, een zware slag
geweest zijn, eerst zijn vrouw en nu zijn eenig kind te ver
liezen. Er zijn berichten, dat hij zich nog in 1853 te Delft zou
hebben gevestigd en daar zelfs eerelid zijn geworden van de
schildersvereeniging "Tandem fit surculus arbor". Nader
onderzoek stelde echter duidelijk vast, dat deze bijzonder
heden geheel uit de lucht zijn gegrepen.

WeI komt in de notulen van de omstreeks 1850 in Delft
opgerichte schildersvereeniging "T.f.s.a." enkele mal en voor,
dat de Heer Gaal een portefeuille inzond op avon den van
kunstbeschouwing 3)_, zooals dat in dien tijd de gewoonte was
en bij welke gelegenheden niet alleen de nieuwe aanwinsten
der aanwezigen bekeken, besproken en zoo mogelijk bewon
derd werden en van hand tot hand gingen, maar waar ook op
kleine schaal ruiling en verkoop plaats vond.

Doch dit is ongetwijfeld de zoon geweest, die op velerlei
gebied Ibegaafd en van huis uit opgevoed temidden van een
kunstzinnige omgeving, zich ook hiertoe aangetrokken meet
hebben gevoeld. Waar bovendien de aangifte van het over
lijden van dezen jongeman geschiedde door Jacobus van der
Chijs, koopman en Johannes Alexander Klerk, toonkunstenaar,
staat, het wel vast dat dit nimmer geschied zou zijn wanneer
de Vader zelf eveneens te Delft zou hebben gewoond. De
beide genoemde personen zullen vrienden of weI mede-com
mensaals van den overledene geweest zijn. Doch hoe dan
ook, in dat jaar 1854 moet Jacobus Cornelis zich als van al
zijn ankers losgeslagen hebben gevoeld: geen betrekking, geen
vrouw en geen kind meer, Het is haast vanzelfsprekend, dat
hij zijn broer en zuster te Kampen ging opzoeken en zich daar
tenslotte blijvend vestigde. Het is waarschijnlijk, dat hij zich
reeds-in Februari 1855 naar Kampen begaf, waar hij spoedig
voorzitter werd van de Kunstenaarsvereeniging, als opvolger
van P. J. Schotel *). Het eerste bericht over hem treffen wij
aan in de Kamper Courant van 25 Januari 1857, waar hij ge~
noemd wordt als voorzitter van de Vereeniging voor de
Kunstbeschouwingen en als etser.

3) 18 Dec. 1850en 25 Febr. 1852.

*) Petrus Joannes Schotel, geb. Dordrecht 19 Aug. 1808,over!' Dresden
23 [uli 1865. zoon van den bekenden marineschilderJohannes Christianus
Schote!.
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Hij woonde in die jaren bij zijn broer Salomon Marinus in,
want eerst als die, zooals wij zaqen, in Januari 1860 gepen~
sioeneerd wordt en enkele maanden later naar elders vertrekt,
laat hij zich op 1 December 1861 inschrijven als gevestigd
te Kampen, "weduwnaar, Waalsch Hervormd en van beroep
kunstschilder." Hij woont dan in de Nieuwstraat wijk 3 no.
197 K en later in de Oudestraat wijk I no. 129.
Zijn leven hier, grootendeels afhankelijk van zijn familie

(zijn broer met diens groote gezin en zijn getrouwde zuster )
rnoeten wij ons niet erg rooskleurig voorstellen en zoo zal hij .
getracht hebben op allerlei manieren zijn brood te verdienen
en zich een zekere onafhankelijkheid te veroveren. Het was
derhalve voor hem een voldoening, dat de Raad van Kampen
"in overweging genomen hebbende, dat de schilderijen in
de Raadszaal en Commissiekamer, voorstellende portretten
der voormalige vorsten uit het Huis Oranie, noodzakelijk eene
restauratie behoeven", hun keuze voor dit werk op hem lieten
vaIIen. Voorloopiq echter "om bij wijze van prod, met de
twee schilderijen op de Cornmissiekamer hangende, een aan
yang daarrnede te maken en deze restauratie toe te vertrouwen
aan den Heer Gaal, kunstschilder alhier, welke zich daarvoor
tegen veertig a vijftig gulden per stuk, naar gelang van de
meerdere of mindere daaraan verbonden werkzaamheden,
heeft bereid verklaard en door Burgemeester en Wethouders
daartoe volkomen geschikt wordt qeacht."
Deze restauratie en verdoeking duurde ongeveer vijf maan

den, maar toen in November het werk beeindiqd was, konden
Burgemeester en Wethouders "slechts van' hun groote
tevredenheid getuigen, zoodat zij besloten om, aangezien het
verdoeken en restaureeren der twee schilderijen. hangende
in de Commissiekamer en yoorstellende Ieden uit het vorstelijk
geslacht van Oranje Nassau de algemeene goedkeuring weg~
draagt, ook het verdoeken en restaureeren der zes overige
portretten uit dezelfde vorstelijke Iarnilie, hangende in de
Raadzaal, everieens aan den hier ter stede wonenden kunst
schilder den Heer Gaal op te dragen, terwijl de aan Z.Ed.
toe te kennen belooning wordt gesteld op een bedrag van
driehonderd gulden of vijftig gulden per stuk en waaronder
alzoo de kosten van nieuwe lijsten en het schilderen en ver
gulden derzelve niet begrepen zijn, zullende alzoo deze ge~
heele uitgaa£ later worden 'geregulariseerd door eerie' verhoo
girtg van art. 8 der begrooting voor den dienst 1860."
Dit werk was dus met succes bekroond en verzekerde hem

voor de' komende maanden bezigheid en enkele zij het dan
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ook geringe inkomsten.
Zoo lezen wij in de Rekening van ontvangsten en uitgaven

der Gemeente Kampen dat wegens de dienst 1860. onder
artikel rekening 8 met bevelschrift 158, aan J. C. Gaal werd
uitbetaald het overeengekomen bedrag van f 400.- "voor
verdoeken, -restaureeren, enz. van portretteri". Dit bedraq
was dus de betalinq voor de werkzaamheden aan de 8 per
tretten. Maar hierbij bled het niet.

Nadat dit werk tot volle tevredenheid van de opdracht
gevers was afgeleverd, kreeg Gaal ook de taak om de ont
brekende portretten van enkele leden van het Oranjehuis aan
de collectie toe te voegen. Llit het bovenstaande weten wij
derhalve dat er oorspronkelijk 8 schilderijen hingen, 6 in de
Raadszaal en 2 in de Cornmissiekamer. Deze laatste twee zijn
de Friesche stadhouders Willem Lodewijk van Nassau en
Ernst Casimier van Nassau. Nu- hangen er 10 Oranjevorsten
en zijn deze laatste vier alle door Jacobus Cornelis geschilderd.

Wij deelden r-eeds mede, dat onze aandacht het eerst qe
trokken werd door het portret van Stadhouder W'illem V, dat
zoogenaamd van de hand van 'Fischbein door Gaal bleek
te zijn gecopieerd. Hoewel niet van zoo'n overwegend belang,
was het toch mijn wensch te weten naar welk portret deze
copie vervaardigd werd. Welnu dit bleek uit een bericht in
"het Nieuwsblad van's Gravenhage" (no. 205) van 1862, dat
wij straks zullen aanhalen.

In die jaren, toen de gladde en cliche-achtiqe portretten
van ons vorstenhuis met een wat gewilde zwier in groote qe
tale door Pienernan voor de talrijke openbare gebouwen
werden afgeleverd, werd het ontbreken van het conterfeitsel
van den gelie£den koning Willem III hier ter stede ernstig
gevoeld, zoodat, waar men nu een portretschilder ter plaatse
had, verlangd werd deze leemte zoo spoedig mogelijk aan te
vullen.

Dit geschiedde dan ook het allereerst. Gaal begaf zich hier
voor naar Amsterdam en kreeg de toestemming het levens
groote portret van den koning in admiraalsuniform door Pie
neman voor het hoofdstedelijke stadhuis geschilderd te mogen
copieeren. Reeds op 30 Augustus 1861 werd in de Zwolsche
Courant van dien dag geschreven:

"De heer J. C. Gaal, kunstschilder alhier, zooals men weet
belast met het vervaardigen der portretten van het vorsteliik
geslacht, die aan de op het raadhuis aanwezige serie ont
breken, hee£t thans het portret van onzen berninden Koning
Z.M. Willern III gereed. Het is vervaardigd naar het wel-
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gelijkend levensgroot portret, in admiraalsuniform, dat op het
stadhuis te Amsterdam zich bevindt en door den heer Pierre
man geschilderd is. De verdienstelijke arbeid van den heer
Gaal wordt algemeen geroemd."

Dat onze stadgenoot niet stil zat maar haast achter zijn
opdracht zette, blijkt wel uit een volgend bericht, deze keer in
de Zwolsche Courant van 31 October 1861. dus nauwelijks
twee maanden later, waarin het luidt:

"Sedert eenigen tijd heeft de heer Gaal, kunstschilder te
Kampen, zich alhier onledig gehouden met het vervaardigen
eerier copie, op verqroote schaal, naar de schiIderij van. (W.
B.) van der Kooy *), voorstellende Koning Willem I. [evens
groot en ten -voeten uit, welke schilderij zich bevindt in het
locaal van het provinciaal gouvernement te dezer stede. Zij,
die in de gelegenheid waren het nu voltooide werk van den
heer Gaal te zien, zullen ongetwijfeld hulde ibrengen aan de
verdiensten van den kunstenaar, en de stad Kampen, voor wie
het stuk bestemd is, gelukwenschen met de aanwinst eener
schilderij welke de serie der op hare raadzaal aanwezige per
tretten van het Huis van Oranje alleszins zal opluisteren" 4).

De toestemming om een portret van Koning Willem II te
mogen copieeren duurde geruimen tijd, maar eindelijk gelukte
dit en zoo lezen wij in het Nieuwsblad van's Gravenhage (no.
205) 1862:

"De heer Gaal, kunstschilder, vroeger wonende alhier,
thans te Kampen, heeft heden het genoegen mogen smaken te
voltooien in olieverf de copie van het portret van Z.M. W'il
lern II, welk origineel door den heer Kruseman geschilderd op
het stadhuis alhier prijkt. De heer Gaal heeft, naar het oor
deel van deskundigen zich inderdaad hoffelijk gekweten van
de vereeren de taak, door het Stedelijk Bestuur van Kampen
hem opgedragen, ten einde op die wijze de rij der portretten
van de Vorsten van het huis van Oranje uit te breiden."

En dan volqt tot slot de mededeeling waardoor wij ook in
gelicht worden over de herkornst van het portret van Stad
houder Prins Will em V:

"Thans zal die heer een aanvang maken met te copieeren
.-~,---,-- ..

4) Rekening van ontvangsten en Uitgaven der Gemeente Kampen
wegens de dienst 1861: art. rek, 8 beveIschrift 146. J. c. GaaI een portret
gecopieerd f 300.-.
Idem wegens de dienst 1862: art. rek. 8 bevelschrift 148. ,J. c. GaaI.

Copie van een portret van Z.M. Koning Willem I f 300.-.

*) Zie hierachter BiJlagen.
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het portret van Prins Willem V op de Treveskamer .alhier
berustende.' ,

Deze copie werd eveneens nog ditzel£de jaar voltooid (siq
natuur op achterzijde: J. C. Gaal 1862).

Hebben wij met het bovenstaande het licht geworpen op
het ontstaan der 4 laatste Oranje Vorsten-portretten in de
raadszaal, zoo willen wij hier tenslotte vermelden wat het
beeld van dezen plaatselijke kunstenaar kan alronden.
Gaaldie de laatste jaren op de Cellesweg woonde *), aan de

zuidzijde, ongeveer ter hoogte van de woning van Dr. Katte
winkel, toen de Cellebroedersweg aan die kant nog door
sneden werd door een smal vaarwater, de Reeve, die door
een duiker langs de Cellespoort de stad binnenkwam en naast
de Geerstraatbrug in de Burgel uitstroomde (de dichtqemet
selde uitgang is daar nog steeds zichtbaar), was lariqzamer
hand een bekende persoonlijkheid op kunstgebied geworden.
Moesten wij reeds bekennen behalve de portretten der Oranjes
geen ander schilderwerk van zijn hand te kunnen aanwijzen,
zoo zijn .wij echter gelukkig nog weI eenig etswerk van hem
te bezitten en ook enkele teekeningen te hebben kunnen op
sporen.
Het etswerk van Jacobus Cornelis, ongeveer 48 etsen uit

makende, was tijdens het verzamelen van deze gegevens niet
in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam te raadpleqen, daar
her naar elders was geevacueerd. Het was mij echter mogelijk
het niettemin voor een belangrijk deel onder de oogen te
krijqen. daar zoowel in de collectie van de Stichting "Cam~
pen", alhier, als in de verzameling van het Overijsselsch
Museum te Zwolle zich het grootste gedeelte beyond. Hoewel
ik aanvankelijk het voornemen had om zoo mogelijk een vol
ledige "catalogue raisonne" van het etswerk te laten volgen,
moest ik hier onder de gegeven omstandigheden vanaf zien
en zal dit tot later moeten worden uitgesteld. Inmiddels kon
een 28~tal uitvoerig bestudeerd en beschreven worden en
hieruit blijkt voldoende dat het meerendeel dierstudies zijn
en bestaat uit kleine landschapetsen en figuurstukjes.
De meeste werden vervaardigd naar teekeningen en schil

derijen van zijn vader Pieter Gaal, zooals op vele etsen steeds
uitvoerig verrneld wordt. Een enkele keer werkte hij naar
voorbeelden van Claes Berchem (1620-1683), Karel Dujar
din (1622-1678) en anderen. De opleiding hierin ontving hij
tijdens zijn verblijf te 's Gravenhage van 1. Schweickhart,

*) Kamper Almanak 1929, pag. 1.46noot.
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kaartgraveur, etser, aquatintgraveur, stempelsnijder en letter
graveur, vooral in de jaren 1849-1851. Deze Schweickhart
(1783-1861 te 's Gravenhage) was een bescheiden kunste
naar en zoon van den bekenden landschap- en dierenschilder
Heinrich Wilhelm Schweickhart (1746-1797), die de
schoonvader van Mr. Bilderdijk werd.

Het spreekt wel vanzelf dat Gaal onder deze omstandiq
heden spoedig een lei den de functie in het hier in Kampen
wederom in 1840 opgerichte Teekengenootschap innam. Dit
Teekengenootschap was gevestigd boven de Hoofdwacht, die
stond op de plek van de huizen noordwaarts naast het teqen
woordige postkantoor, schuin tegenover de Gasthuisstraat.
Regelmatig werden door dit college tentoonstelHngen gearran~
geerd, die wij in de Kamper Courant zien aangekondigd *).
Nadat P. r SthoteL eeniqen tijd leider en voorzitter van dit
genootschap, uit Kampen was vertrokken, werd J. C. Gaal in
zijn plaats benoemd.. een eervolle functie daar in die jaren
de schilder en teekenkunst hier te Kampen met liefde beoefend
werd door mannen als de gebroeders Hein, Jan Jacob Fels
en anderen. Bij een vroegere gelegenheid zagen wij reeds hoe
Gaal zelfs eenigen tijd de oudste der Heins als assistent bij
diens onderwijs behulpzaam was 5). Toch was de algemeene
belangstelling voor kunst hier ter stede niet overmatig groot,
hetgeen ook nog uit het volgende blijkt. Dat Gaal irnmers oak
interesse had voor schilderkunst en schilders in het aigemeen
komt wei duidelijk aan het licht uit een briefje, een soort ver
klaring behelzende, dat wij uit merkwaardigheid hier geheel
laten voIgen:

"In het jaar 1855 werd door mij ontdekt eene zich in de
St. Nicolaas of Bovenkerk (in het koor) bevindende 'Gra£~
zerk, met de volgende Inscriptie: Anno 1645. De 20 Augusti
is in den Heere gerust die eerbare en deuchts. Machtelt
Wentholtz Huis vrouw van Dochter Hennis Avercamp ende
leijdt hier beqraven".
De figuren der beide aan elkaar gehechte Wapenschilden

welke zich boven de inscriptie bevinden zijn zeker ten tijde
der omwenteling in 1794weqqehakt.
Hoeveel mocite ik mij ook heb gegeven, gedurende mijn ver

blij£in Kampen om meerdere bijzonderheden nopens deze kun
stenaar (Avercamp) te weten te mogen, zoo is mij zulks, ook

5) Kamper Almanak 1940/1941 blz. 172.

*) Zie hierachter Bijlagen.
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bij het algeheeI gemis aan kunstzin te dien plaats (sicl ) geheel
en al mislukt. Men zie echter hem aangaande nog: "Berichten
weqens een Prentwerk, enz. van den Heere Cornelis Ploos
van Amstel: zoo als de zelve van tijd tot tijd geplaatst zijn in
de Vaderl. letteroefeningen V. D. blz. 467 VI. D. b!. 383 en
verder, waarbij door den heer C. Roldanus, in 1767 Secretaris
van Kampen, aan den heer Ploos van Amstel, op diens ver
zoek, eenige bijzonderheden aangaande Barend Avercamp,
zijnde ten jare 1596 Stads Apotheker en meer dan waarschijn
lijk vader van Henrik medegedeeld.

Onder mijne aanteekeningen bevindt zich een portret in
rond forrnaat, eener oude vrouw, zeer karactristiek in potlood
en sapverwen geteekend, in den achtergrond gemerkt 1622.

w.g. J. C. Gaa!.:'
Dit briefie, dat zich in het oudarchief alhier bevindt, bewijst

GaaI's interesse voor Hendrik en Barend Avercamp en toont
hem als verzamelaar van teekeningen. Hem kon vanzelfspre
kend toen noq, niet bekend zijn, dat Barend niet de vader
maar d't ned was van de beroemde Stomme van Campen 6).

Na het laatste officieele gegeven in 1863 over onzen schil
der-teekenaar-etser, waar hem in de rekening van ontvanq
sten en uitgaven der Gemeente Kampenwegens de dienst van
dat jaar noq ' f 30.- worden uitbetaald voor het vernissen
van portretten (art. rek. 8 bevelschrift 162) zwijgen de offi
cieele bescheiden verder over Jacobus Cornelis en eerst vier
jaar later lezen wij in de Kamper Courant van 27 [uni 1867
het bericht:

"De curator Mr C. W. de V rieze in de onbeheerde nalaten
schap van wijlen den heer [acobus Cornelis Gaal, in leven
kunstschilder, overleden te Kampen den 20sten Dec. 1866,
roept allen op die verrnenen tot deze nalatenschap gerechtigd
te zijn",
Wij zien hieruit welk een eenzarne dood deze eenzarne man

moet gehad hebben. Geen familieleden meer in leven, geen
testament, geen aangewezen beheerder van zijn nalatenschap,
geen enkel woord na zijn overlijden in de plaatselijke kranten.
Slechts een officieele curator is het, die zijn achtergelaten,
onbeheerde boedel te gelde moet maken. Want in dezeI£de
krant staat nog te lezen:

6) Zie voor verdere brieven aan J. C. Gaal: Handschriften van Stoc
kum's Antiquariaat veiling 17/21 Jan. 1944 nos 911 (brief van David Bles
1849) en 920 (brief van 1. H. Koekkoek aan zijn vriend G. 1831).
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"De curator in de onheheerde nalatenschap van wijlen den
heer Jacobus Cornelis Gaal, in leven kunstschilder, gewoond
hebbende en overleden te Kampen, zal op Dingsdag 2 Julij
1867, des voormiddags te half tien ure in de Kleine Concert
zaal te Kampen, ten overstaan van de Notarissen Rambonnet
en van der Dussen, in het openbaar en a contant verkoopen
de roerende goederen tot deze nalatenschap behoorende:
waaronder schildersqercedschappen, kopergravures, platen,
etsen, schilderijen in olieverw, enz. Daags te voren op de
gewone uren te bezien.
Kampen, 26 Junij 1867.

De Curator voornoemd
C.W. de Vrieze, advocaat."

Na deze verkcop in de kleine concertzaal, de teqenwoor
dige koHiekamer van de stadsgehoorzaal, -zijn zijn bezittinqen,
zijn verzamelingen en zijn werk naar aile windstreken ver
spreid en verdwenen en is zijn gedachtenis geheel in verqetel
heid geraakt.

Het was mij daarom een voorrecht in deze enkele blad
zijden de herinnering aan dezen zoo goed als onbekenden kun
stenaar hier weer op te mogen roepen, vooral ook omdat zijn
voor Kampen zoo belangrijk werk, de Oranjevorstenportret
ten, nog steeds de wanden sieren van onze zoo stemmige
raadszaal ten stadhuize.

BIJLAGEN.

Om de vele uitvoerige voetnoten zoo veel mogelijk te rvermljden in deze
populaire publicatie voigt hier een beknopte opsomming van de bronnen
waaraan gegevens voor dit artikel werden ontleend, alsmede enkele nadere
uitgewerkte aanteekeningen betreffende personen en zaken in deze bijdrage
voorkomende:

Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. Biz. 236-238.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
Molhuijsen & Blok. Deel IV. G. pag. 625.

Zie voor portret van Prins Willem I van Oranje, de Zwijger: Oudheid.
kundig Jaarboek 2e Jaargang 1933 4e serie: Iconoqraphic van Prins Willem
I van Oranje door Jhr Mr Dr E. A. van Beresteijn.

Dit doek door van Miervelt dateert van 1625 en werd op bestelling
voor de stad gemaakt.
Zie hiervoor verder: Maes LB. no. 9094-36 K.LD. no. 32665 (P.).
Afb. in Eiqen Haard 15 Oct. 1898 no. 42.

Het volledige doodsbericht van dokter D. A. J. Troulja luidt:
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Op Zondag 26 Mei 1844 overleed alhier in den ouderdom van 79 jaren,
na een langdurige verzwakking, de Zeergel. Heer D. A. J. Troulja, Med.
Doctor en Lid van den Edel Achtb. Raad dezer stad.

Gedurende een 'halve eeuw was de overledene als practiseerend arts hier
met vrucht werkzaam en genoot wegens zijn rechtschapen karakter de
algemeene achting in onbeperkte mate. Meer dan vijf en twintig jaren
bekleedde hij den post van Griffier bij 't Vredegerigt in dit kantoor, in
welke betrekking evenals in die van armbezorger, hlj zich den naam van
menschenvriend ten volle heeft waardig gemaakt. Zijne nablijvende familie
betreurt in hem een zorgend 'huisvader, zijn talrijke vrienden .en bekenden
een steeds opgeruimd lid in den gezelligen kring en de Maatschappij in
't algemeen en deze stad in 't bijzonder, een burger, wiens nagedachtenis
in eere zal blijven. .
Kamper Courant no. 726 Do. 30 Mei 1844.

Betreffende het portret van Stadhouder Prins Willem IV door T'ischbein
lezen wij:
Stedelijke Rekening van 1760:
Ingevolge ordonnamtie van den 24 Aug. 1760 aen de Burgemeester

Vestrinck uitqetelt de somma van 60 ducaten om uit te tellen aen G. von
Tischbein voor 't pourtrait van wijlen sijne Hoogheid I.g. f 315.-.
Zie ook Nanninga Lliterdijk. Bijdragen XIV blz. 248.

Catalogus van de tentoonstelling van' kunstwerken van nog in leven
zijnde Nederlandsche kunstenaars te houden van 1-31 Augustus 1853 te
Kampen. 400 kunstwerken, 200 inzenders.

Kamper Courant van 15 Februari 1852.

Willem Bartel van der Kooi (1768-1836), de beste Friesche meester
uit de eerste 30 jaren der 1ge eeuw. (Belangrijk werk Museum Stania State
te Oenskerk.)
Zie verder: Dr A. Wassenberg: .L'art du portrait en Frise au seizieme

siecle."

Zie over Jacobus Cornelis Gaa1:
Kramm 1857; Hippert Lenneg 1879; Cat. van der Kellen; Thieme Becker

XIII. 1; Nagtglas: Levensberichten I blz, 237 en F. G. Waller: Bioqra
fisch woordenboek van Noord Nederlandsche Graveurs, 1938, blz. 105.

Zie over het Teekengenootshcap boven de Hoofdwacht Kamper Cou
rant van 10 December 1840 waar over "een nieuw opgericht genootschap"
geschreven wordt.
Het huwelijk tusschen Johanna Petronella Gaal en Peter Helbert Galle

werd gesloten op 20 [anuari 1831, voor den toenmaligen wethouder Jan
Jacob Gansneb genaamd Tengnagel. Reeds uit de getuigen blijkt, dat het
een voor Kampen belangrijk huwelijk was. want behalve de hovenqenoern
de oom van de bruid Salomon Haeberley, gepensioneerd chirurgijn-majoor,
fungeerden daarbij Caspar Antonie Gluysteen, fabrikant alhier en behuwd
breeder van, den bruideqom, alsmede de bekende H. Alexander de Chal
mot. Iid der 'Staten van Overijssel en ontvanger der stad Kampen en ten
slotte Frederik Fels, koopman, vader van den later zoo bekenden Jan
Jacobs Fels, teekenaar, schilder, dichter, koopman, die zijn winkelbedrijf
uitoefende in het buitengewoon fraaie renaissance-huis "het Wildschut",
aan de Oudestraat, derde huis in noordelijke richting van de Burqwalstraat,
thans no. 58, dat door pieteitlooze zorqloosheid van ons stadsbestuur een
zestiqtal [aren geleden werd afgebroken.
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