
De familie Springer en haar relatie tot Kampen

Dr. J. H. A. Ringeling

par. 1 De' beroepskeuze der oudere generaties.

Wanneer de 24-jarige varensman Jan Laurens uit Tonderen 1)
het anker in Amsterdam laat vallen en er op 8 november 1699
(ondertrouw ibidem 23 oktober 1699 D.T.B. 701, pagina 280)
in het huwelijk treedt met Lijsbeth Jans, Luthers gedoopt te
Amsterdam op 25 juli 1674, jongste dochter van de poorter Jan
Bruijns en van Barber Hendricks, is het met zijn zeemansbestaan
ten einde. Op 13 april 1700 wordt ook hij poorter van Amster
dam en omgeschoold in het kuipersberoep van wijlen zijn
schoonvader. Het echtpaar laat vier kinderen in de Lutherse
Kerk dopen: Margrita op 6 juni 1702, Engeltje op 6 september
1709, Laurens op 25 augustus 1711 en tenslotte Jan op 4 juni
1713. De beide zonen worden tot kuiper opgeleid.
Ter gelegenheid van Laurens' ondertrouw met de Oostzaanse
Maria Stoeke te Amsterdam op 5 december 1738 (D.T.B. 723,
pagina 426) doet de naam Springer zijn intrede. Of er tussen
naamgeving en beroep enige relatie bestaat laat zich niet met
zekerheid bewijzen 2). Op 10 februari 1739 verkrijgt Laurens
Springer (1711-1781) het poorterschap. In 1742 woont hij als

1) Tonder (Tondern, Tonderen): Deel van en stad in Zuid-West Jutland
op de hoogte van het eiland Sylt. In de 17de en het eerste deel van
de 18de eeuw emigreerde een aanzienlijk aantal personen, merendeels
varenslieden,uit deze streek naar Amsterdam.

2) Indien bewezenzou kunnen worden, dat de omgesehooldekuiper Jan
Laurens voordien in de haringvisserijwerkzaamwas geweest,zou een
relatie tussen de naam Springer en het kuipersberoep een mate van
waarsehijnlijkheidbezitten. In de haringpakkerij staan de werkzaam
heden van de (natte) kuiper en de springer als eontroleur op de
pakkers dieht bij elkaar. In de Rotterdamse Ordonnantie op het
Pakken van den Haring van 1719, versehenen aldaar bij Pieter van
Waasberge, vinden wij onder meer vermeld, dat zij dezelfde eed in
handen van de Heren Burgemeesteren afleggen. In de aehtemaam
Springer, die wij bij de zonen van Jan Laurens geregistreerd vinden,
zou dan een oudere bijnaam voor de uit de visserij afkomstige vader
verdiseonteerdkunnen zijn.
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kuiper op de Nieuwe Zijds Voorburgwal en wordt zijn jaarlijks
inkomen op f 800,- geschat 3). Laurens' zonen Jan Springer
(1739-1800), Hendrik Springer (1749-1810) en Anthoni Sprin
ger (1753-± 1782) zuIlen zich later onderscheidelijk als kuiper
en scheepstimmerlieden in de hoofdstad vestigen.
Van Laurens' broeder Jan Springer (1713-±1750) - ook zijn
achternaam wordt voor het eerst vermeld bij zijn ondertrouw op
5 mei 1740 (D.T.B. 724, pagina 450) - zijn de gegevens vrij
spaarzaam. Op laatstvermeld tijdstip woont de bruidegom in
Medemblik, terwijl de bruid Jannetje Bierdrager (1710-1782),
weduwe van Hendrik Coertse 4), op het Haarlemmerplein te
Amsterdam domicilieert. Ret tijdstip van de huwelijkssluiting zelf
ten stadhuize blijft helaas in nevelen gehuld. Over de duur van
het verblijf van het echtpaar Springer-Bierdrager te Medemblik
geeft ons het doopboek der Lutherse Gemeente aldaar 5) de
benodigde informatie: Achtereenvolgens worden er door de pre
dikant Jan Frederik Broens de onderstaande kinderen gedoopt:
Leysje op 27 februari 1741, Jan op 28 oktober 1742, Willem op
23 maart 1746 en Hendrik op 13 augustus 1747. Beurtelings
treden de tantes Margrita en Engeltje Springer als dooppeet op.
Bij de doopplechtigheid op 2 augustus 1744 fungeren echter
Oom Laurens Springer en zijn echtgenote als peetoom en peet.
Vermoedelijk heeft deze wijziging van het vertrouwde patroon
predikant Broens enigszins van zijn stuk gebracht, zodat hij
verzuimt de naam van de dopeling aan het papier toe te ver
trouwen. Wij zullen echter weI niet ver naast de waarheid zijn,
wanneer we veronderstellen, dat zijn naam Laurens geweest zal
zijn! Tenslotte wordt op 10 mei 1749 nogmaals een Hendrik
Springer gedoopt, maar nu in de Lutherse Kerk te Amsterdam.
Vermoedelijk is het gezin Springer omstreeks deze tijd naar de
hoofdstad teruggekeerd.
Ret beroep van Jan Springer wordt ons onthuld in een acte van
1 december 1745,' verleden voor notaris Thomas van Galen te

3) W. F. H. Oldewelt: "Kohier van de personeele quotisatie te Amster
dam over het jaar 1742" Amsterdam 1945. Deel II, pagina 142 no.
2499.

4) Amsterdam DTB 720, pagina 185: Ondertrouw 8 januari 1734:
Hendrik Coertse, oud 25 jaar, van de Goudsbloemgracht en Jannetje
Bierdrager, oud 23 jaar, wonende in de Wagenstraat,

5) Rijks Archief Noord-Holland: DTB no. 379 A.
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Medemblik 6), waar hij als meesterkuiper geboekt staat. In de
Amsterdamse poorterboeken zoeken wij zijn naam tevergeefs.
Mogelijkerwijs heeft een vrij spoedige dood een dergelijke in
schrijving overbodig gemaakt 7).
Van de leden der derde genera tie Springer zullen wij het spoor
van Jan Springer (1742-1788) moeten volgen. Op 16 oktober
1767 ondertrouwt hij te Amsterdam met Engeltje Pietersen
(1741-1809), dochter van de kuiper Jan Pietersz, afkomstig uit
Ditmarse 8) en Poorter van Amsterdam sinds 14 juli 1734 en
van Magteld Slootmans. Vanwege hun Lutherse religie wordt
hun huwelijk op 1 november 1767 ten stadhuize voltrokken.
Vermeldenswaard is, dat de bruid in de Baanbrugsteeg woont
waar de bruidegom op 18 januari 1774 voor de somma van
f 1350,- aan de Noord-Westzijde van Hendrik van Reest een
huis in eigendom weet te verkrijgen 9).
Overigens wordt de voor de hand liggende veronderstelling, dat
ook deze Jan Springer het beroep van kuiper als broodwinning
zal hebben gekozen, niet bewaarheid. Bij de verwerving van het
poorterschap op 2 augustus 1768 staat hij als huistimmerman te
boek. Als hij twintig jaar later op 20 februari 1788 te Amster
dam overlijdt, heeft nog geen van zijn zes kinderen de plaats van
bestemming in het maatschappelijk bestel bereikt. Vandaar dat
zijn weduwe het bedrijf, wellicht noodgedwongen, voortzet, zoals
uit een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 1 maart
1788 No. 27 blijkt 10). Zijn twee zonen Jan Springer (1773-
1818) en Willem Springer (1778-1857) zuIlen er hun opleiding
tot timmerman wel grondig hebben ontvangen, wellicht later nog

\ geassisteerd door een tweetal zwagers, die eveneens de hamer

6) Notarieel Archief Noord-Holland no. 3261.
7) Zowel op 13 augustus 1749 als op 5 juli 1750 wordt op het Kart

huizerkerkhof te Amsterdam een Jan Springer begraven. DTB no.
1178 folio 172 en 219.

8) Ditmarschen, landstreek in West-Holstein.
9) Gerneente-archiefAmsterdam: register van kwijtscheldingT 6, pagina

69 verso.
10) De weduwe Jan Springer, meester timmerman, woond in de Baan

brugsteeg te Amsterdam, adverteerd, dat zij de affairen van haar
overledenen man zal blijven continueeren, zoo weI in het huistim
meren als het maken van harpen en builen, ook aIle soorten van
bakkersgereedschappen.Verzoekt vriendelijk ieder gunst en recom
mandatie.
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hanteerden. Hoelang het bedrijf ter plaatse is blijven bestaan, is
onzeker; in ieder geval trouwt Willem Springer nog in 1803
vanuit de Baanbrugsteeg, doch wanneer zijn moeder op
12 augustus 1809 overlijdt, woont zij in de Runstraat en is haar
jongste zoon juist naar het Spui verhuisd.
Van de verdere Ioopbaan van Jan Springer Jr. weten wij weinig
of niets. Hij overlijdt te Amsterdam in het Buitengasthuis op
24 september 1818, waarbij als beroep timmerman vermeld
staat. Het feit, dat zijn weduwe Dirkje Wijsenbach op 12 augus
tus 1833 eveneens in het Buitengasthuis overlijdt en er als werk
ster inwonend is, doet veronderstellen, dat hij als onderhouds
timmerman in loondienst is geweest.

par. 2 Willem Springer (1778-1857) en zijn drie oudste zonen.

Vormde de kroniek van de familie Springer tot nog toe de wat
eentonige geschiedenis van een gesloten en gedegen geslacht van
gildebroeders uit de houtverwerkende bedrijfstak, met Willem
Springer komt er meer relief in het beroepspatroon en breekt de
vonk der genialiteit zich baan, die zich in de volgende generaties
nog sterker zal manifesteren.
Op 29 mei 1803 treedt Willem Springer te Amsterdam in de
Oude Lutherse Kerk in het huwelijk met Maria Elisabeth Doet
zen (1777-1848), de oudste dochter van Hendrik Doetzen en
Beertje Matthijsen 11). Vermoedelijk is Hendrik Doetzen op dit
tijdstip reeds overIeden; de bruid, die in de Vinkenstraat bij de
Prinsengracht woont laat zich althans bij de ondertrouw op
6 mei 1803 12) door haar moeder assisteren.
Op 21 maart 1804 ontvangt Willem Springer zijn poorterbrief
als timmerman. Kennelijk moet het hem in zijn bedrijf wel voor
de wind zijn gegaan, want op 20 januari 1809 weet hij de

11) Hendrik Dutzen, omstreeks 1744 geboren te Langwarden, een kust
plaatsje in het uiterste Noorden van Oldenburg,treedt op 8 mei 1774
te Amsterdam in het huwelijk met de bijna tien jaar jongere Beertje
Matthijsen (ondertrouwAmsterdam 22 april 1774 DTB 747, pagina
476). In de poorterboeken zoeken wij zijn naam tevergeefs.Ret feit
echter, dat hij in het bezit gesteld werd van het diploma van het op
14 maart 1795 opgerichte Zeemanscollege,doet veronderstellen, dat
hij van origine varensgezelwas.

12) AmsterdamDTB no. 650, pagina 358.
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panden Spui no. 2 en no. 3 op de hoek van de Boommarkt,
waar thans in een helaas omstreeks de eeuwwisse1ing hemieuwd
complex de Athenaeum Boekhandel Spui 14-16 is gevestigd,
voor een bedrag van f 4075,- van het Rooms Katholiek Oud
Armenhuis in eigendom te verkrijgen 13). Daamevens koopt hij
op 15 mei 1809 van het echtpaar Dirk Heyting en Geertruy
Brest een loods op de Baangracht tussen Reguliers- en Vijzel
gracht voor de somma van f 800,- 14). Tot 27 maart 1848 zijn
bovenvermelde panden in het bezit van de familie Springer
gebleven, op welke datum zij in het Oude Zijds Heerenlogement
publiek verkocht zijn. Voordien is Willem Springer echter reeds
naar elders verhuisd. Wij signaleren zulks in het Algemeen
Adresboek of Naamregister van de notabelste inwoners der stad
Amsterdam voor het jaar 1839-1840, uitgegeven bij R. Stem
vers, waar wij hem op pagina 241 als timmerman vermeld
vinden. Op het adres Leidsegracht no. 6618 tussen Prinsen
gracht en Baangracht, welk pand na 1875 in Leidsegracht no.
90 vemummerd is. Aangezien echter noch het Archief noch de
Universiteitsbibliotheek der hoofdstad over een aaneensluitende
reeks adresboekjes, handelsalmanakken en naamregisters uit
deze periode de beschikking heeft, blijken wij in dezen enke1e
jaren achter de feiten aan te lopen, want Willem Springer is
reeds sedert 1834 officieel eigenaar van het hierboven vermelde
pand benevens van een daarachter gelegen pakhuis in de Raam
straat. Op 14 april 1834 weet makelaar Anthonius Bemardus
Zuure op de veiling in het Oude Zijds Heerenlogement dit com
plex voor de somma van f 3750,- voor hem te kopen; de over
dracht zelf vindt plaats op 2 mei 1834 ten overstaan van notaris
Mr. Pieter Lijndrajer Jr. 15). Woonhuis en werkplaats zijn af
komstig uit de nalatenschap van de op 31 december 1833 over
leden stadsbeeldhouwer Paulus Josephus Gabriel 16). Tot 27 april

13) Gemeente-ArchiefAmsterdam: Register .van kwijtscheldingen 1809
no. 50.

14) Idem: Register van kwijtscheldingen1809no. 189.
15) Notarieel Archief Amsterdam no. 20278, akte no. 88.
16) Paulus Josephus Gabriel (1785-1833),schilder en beeldhouwer. Zie

voor hem Thieme-Becker: "Allgemeines Lexikon der bildenden
Kiinstler" deel 13 (Leipzig 1920), pagina 17. Sinds 1820 was hij
Directeur voor de Beeldhouwkunst van de Koninklijke Akademie
van BeeldendeKunsten. In de AmsterdamscheCourant van 2 januari
1834no. 2 verscheeneen kort In Memoriam.
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1846 blijft deze behuizing in het bezit van de familie Springer;
dan wordt het opnieuw in het Oude Zijds Heerenlogement ge
veild.
Na een werkzaam leven verhuist Willem Springer naar het hui
dige pand Kerkstraat 62 bij de Leidsestraat, waar hem op
17 januari 1848 zijn echtgenote Maria Elisabeth Doetzen ont
valt. Zijn laatste levensdagen slijt hij in het gezin van zijn zoon
Comelis, waar hij op 21 oktober 1857 overlijdt. Het feit, dat
van zijn vijf zonen - in totaal bezat hij tien kinderen - er drie
een uitgesproken artistieke begaafdheid bezaten, een vierde zich
tot een gedegen mathematicus ontplooide en stamvader van een
ingenieursfamilie werd, doet verondersteIlen, dat ook de timmer
man-aannemer Willem Springer zelf een talentvol vakman is
geweest. Als bewijs hiervoor moge in het bijzonder gewezen
worden op het aandeel, dat Willem Springer en Gerrit Moele Jr.
als timmermansbazen hebben gehad in de herstelwerkzaamheden
van de op 18 september 1822 door brand verwoeste Ronde
Lutherse Kerk, welke onder leiding van de stadsarchitect Jan de
Greef 17) zijn uitgevoerd. Niet aIleen belandde het fraaie model
van de door hem vervaardigde kap in 1899 in het Rijksmuseum,
ook de uitvoering van het werkstuk zelf werd in hun handen
gelegd 18). Naar het familieverhaal verluidt zou het in de bedoe
ling van vader Springer gelegen hebben zijn zonen in het aan
nemersbedrijf op te nemen en dit in een familiezaak om te
zetten. Weliswaar is de oudste zoon in de periode 1823-1826
nog als onderbaas bij de herbouw van de Ronde Lutherse Kerk
ingeschakeld geweest, doch de jongere generatie Springer bezat
een te sterke dynamiek en creativiteit, om zich in een onder
nemingsverband met een afgebakende taakverdeling te laten in
passen. Hun verdere levensloop heeft de juistheid van hun keuze
volledig bewezen.

17) Jan de Greef (1784-1834), architect. Zie voor hem Thieme-Becker,
deel 14 (1921) pagina 564 en het Biografisch woordenboek der
Nederlanden van A. J. van der Aa, deel 8, pagina 389. De Greef
verwierf onder meer bekendheid door het verbouwen van het lustslot
Soestdijk en het Koninklijk Paleis aan het Noordeinde in Den Haag.
Op 31 mei 1820 werd hij aangesteld tot Stadsarchitect van Amster
dam als opvolger van Abraham van der Hart.

18) Zie W. J. Kooiman: "De ronde Luthersche Kerk te Amsterdam"
(Amsterdam 1941), pagina's 148 tim 151.
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Alvorens ons tot Cornelis Springer, de hoofdpersoon van dit
artikel nader te bepalen, willen wij voordien de levensloop van
zijn ~rie oudere broeders hieronder in het kort memoreren.

Hendrik Springer (1805-1867), architect. 19)

Hendrik's opleiding tot bouwmeester had bezwaarlijk gedegener
kunnen zijn. Praktiseerde hij overdag in het bedrijf van zijn
vader, in de avonduren studeerde hij aan de Koninklijke Akade
mie voor Beeldende Kunsten, waarbij hem bij verschillende ge
legenheden eervolle onderscheidingen ten deel vielen. Reeds op
3 december 1828 verwierf de jeugdige architect het lidmaat
schap der Akademie en werd er tevens aangesteld tot onder
wijzer in de bouwkunst. Toen de directeur van deze afdeling
overleed volgde Springer hem in 1830 als waarnemend-directeur
op en vervulde deze functie vijf jaar lang. De teleurstelling, dat
de uiteindelijke keuze niet op hem viel, is Springer nooit geheel
te boven gekomen. Na 1835 trok hij zich volledig uit het
publieke leven terug en werkte sindsdien in stille afzondering.
Talloos zijn de prijsvragen voor bouwprojecten, waarbij Sprin
ger's inzending bekroond werd. Zijn schaarse vrije uren placht
hij te besteden met het ontwerpen van betimmeringen voor kerk
orgels, waarvan er een dertigtal daadwerkelijk gebouwd werd.
Aanvaardde Springer nog in 1857 het honorair lidmaatschap
van de Vereniging Architectura et Amicitia te Amsterdam, voor
bestuursfuncties, die hem noodzakelijkerwijs in de publiciteit
zouden brengen, bedankte hij categorisch. Ook toen hem in
1859 het eervolle aanbod werd gedaan het directoraat van de
Akademie voor schone kunsten en technische wetenschappen te
's Gravenhage op zich te nemen, meende hij zulks niet te kunnen
aanvaarden. Zijn geboorteplaats was hem lief en daarin bovenal
zijn teken- en studeerkamer, waar hij gedurende een reeks van
jaren de bouwkunst aan een kring van leerlingen onderwees.
Springer, een zeer gelovig Lutheraan, is ongehuwd door het
leven gegaan. Na het wegvallen van zijn ouderlijk huis vestigde
hij zich in de Eerste Weteringdwarsstraat no. 68 bij de Vijzel
gracht, waar hij tot zijn dood op 16 oktober 1867 bleef wonen.

19) Zie voor hem J. H. Leliman: "Een blik op het leven en de werken
van Hendrik Springer, architect te Amsterdam" in Bouwkundige bij
dragen, deel XVI stuk 2 (1868).
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Jan Camelis Springer (1813-1891), timmerman.

Van de vier gebroeders Springer heeft Jan Cornelis in zijn loop
baan de minste publiciteit genoten, hetgeen allerminst betekent,
dat hij in begaafdheid bij hen ten achter zou hebben gestaan.
Het verschil is daarin gelegen, dat bij de drie anderen de creati
viteit zich in het artistieke vlak manifesteerde, terwijl bij Jan
Cornelis een meer technische gerichtheid aan den dag trad.
Zeker is, dat hij tussen zijn broeders een man met erkend gezag
is geweest. Op 22 december 1842 trad hij te Amsterdam in het
huwelijk met de Doopsgezinde Maria ten Cate (1821-1882),
dochter van wijlen Gerrit ten Cate, in leven apothekersgezel, en
van Lena Sipgen. Aanvankelijk treffen wij Jan Cornelis een
aantal jaren als timmerman aan in de Lange Leidsedwarsstraat
bij de Spiegelstraat. Vermoedelijk is hij omstreeks 1853 in dienst
getreden bij de Staatsspoorwegen, waar hij zich de eervolle
functie van hoofdopzichter bij de bruggebouw wist te verwerven.
Ruim twintig jaar wisselde hij als zodanig regelmatig van stand
plaats, alvorens in 1875 naar zijn geboorteplaats terug te keren,
waar hij op Binnen Brouwerstraat no. 9 domicilie koos. In de
figuur van Jan Cornelis Springer presenteert zich de technische
tak der familie. Deze traditie is later voortgezet door zijn klein
zoon en naamgenoot (1877-1941), hoofdingenieur bij Werk
spoor en diens zoon If. Jan Frederik Springer, die thans bij de
Rijkswaterstaat een vooraanstaande positie bekleedt.

Willem Springer (1815-1907), architect. 20)

Het lijdt geen twijfel, of ook Willem Springer heeft van thuis een
gedegen timmermansopleiding meegekregen. In deze hoedanig
heid vermeldt het Algemeen Adresboek 1845-1846 hem dan
ook op pagina 244 in het ouderlijk huis op de Leidsegracht.
Hij is dan reeds als opzichter werkzaam geweest bij de bouw
der pakhuizen voor de Rijnvaart (1838) en bij de bouw van de
Beurs van Zocher (1841). Nadien keert hij zijn geboortestad de
rug toe en dient de Waterstaat gedurende een reeks van jaren
op verschillende plaatsen in den lande. Toch is het uiteindelijk

20) Zie voor hem: Nieuw Nederlandsch BiografischWoordenboek deel 7,
pagina 1169 en Thieme-Beeker,deel 31 (1937),pagina 411.
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Amsterdam, waar Willem Springer wezenlijk carriere maakt.
Op 1 april 1858 vindt namelijk aldaar zijn benoeming plaats tot
assistent-architect bij de Gemeentewerken en wordt hij uit dien
hoofde . de rechterhand van de Stadsarchitect Bastiaan de
Greef 21). De cooperatie de Greef-Springer, die in de periode
1822-1826 zo'n belangrijke r01 speelde bij de herbouw van de
Ronde Lutherse Kerk, herhaalt zich thans in de volgende gene
ratie over een tijdvak van liefst ruim 32 jaar. Dat zich overigens
in hun beider samenwerking de nodige spannigen hebben voor
gedaan, leert ons het artikel "Herinneringen van A. W. Weiss
man", opgenomen in het 42ste Jaarboek van bet Genootschap
Amstelodamum (1948), pagina's 87 tot 146. Het feit, dat Bas
tiaan de Greef in leeftijd enkele jaren jonger was, heeft tot ge
volg gehad, dat Willem Springer de rang van Stadsarchitect zelf
nimmer heeft kunnen bereiken. Hoezeer echter zijn verdiensten
algemeen erkend werden moge blijken uit de voetnoot, welke
wij aantreffen op pagina 28 van de Naamwijzer en Adresboek
der Leden van het Stedelijk Bestuur 1890-1891: "Op verzoek
door B. en W. op de meest eervolle wijze ontslagen met ingang
van den dag, waarop de nieuwe te benoemen Stadsarchitect zijn
werkzaamheden zal aanvaarden, met welken datum de Heer W.
Springer door den Gemeenteraad is benoemd tot Gemeente
adviseur in Bouwzaken". Ben eervoller testimonium voor de
inmiddels 75-jarige Springer is bezwaarlijk denkbaar!
Van Willem Springer's werkstukken bestaat een uitgebreide
documentatie. Zo verwierf het Amsterdamse Gemeente-Archief
voor enkele jaren vier gebonden delen bouwtekeningen 22), ter
wijl onder de aanwinsten van het Rijksprentenkabinet in 1966
sub 63, 64 en 65 eveneens tekeningen van Willem Springer ver
meld worden. Uiteraard bestaat Springer's werk voor een groot
deel uit scholen, bruggen en andere gemeentewerken, waaronder
ik met name de Kweekschool voor de Zeevaart (1878) zou
willen noemen. Hoe eervol zijn loopbaan ook overigens geweest
moge zijn, zou Springer's creativiteit wellicht nog tot vollere ont
plooiing zijn gekomen, indien het ambtelijk keurslijf hem in zijn

21) Bastiaan de Greef (1818-1899),architect. Zoon van Jan de Greef.
Stadsarchitect van Amsterdam van 28 maart 1856 tot 19 juni 1890.

22) Zie jaarverslag 1966 van de GemeentelijkeArchiefdienst pagina 27
sub B 2.

161
11



bewegingsvrijheid minder had beperkt. Op publicistisch gebied
zijn van zijn hand artikelen verschenen in de jaargangen 1862,
1872 en 1876 van de Bouwkundige bijdragen van de Maat
schappij tot bevordering der bouwkunst. Op 4 januari 1849 trad
Willem Springer te Amsterdam in het huwelijk met een Rooms
Katholiek meisje Maria Anna Bijlager (1824-1913), dochter van
Joannes Ludovicus, schuitenvoerder en van Hermina van der
Heide. Ook in deze tak vervaagt dus de Lutheraanse traditie.
Ambtshalve woonde het gezin na de terugkeer in Amsterdam in
de Stadstimmertuin 23). Van hun acht kinderen heeft vooral de
oudste zoon Johannes Ludovicus (Jan) Springer (1850-1915) als
architect grote bekendheid verworven 24). Hij was onder meer de
bouwmeester van de Amsterdamse Stadsschouwburg 1892-1894
en bekleedde van 1906 tot aan zijn dood het directoraat van de
Haagse Academie,

par. 3 De vierde zoon. Cornelis Springer (1817-1891), schilder.

Op 25 mei 1817 zag de hoofdpersoon van dit artikel in Amster
dam het levenslicht in het huis Spui no. 2 op de hoek van de
Boommarkt. De meeste gegevens van zijn .jongelingsjaren moe
ten wij putten uit de studie van zijn biograaf Johan Gram 25).
Voorbestemd om huisschilder te worden, werd hij na zijn school
jaren in de leer gedaan bij de huis- en rijtuigschilder A. de Wit.
Daamevens verzorgde zijn broeder Hendrik het onderwijs in
bouwkundig tekenen en perspectief. Aangezien Comelis' vrije
tijdsbesteding bijna voUedig gewijd werd aan het naschilderen
van plaatjes en paneeltjes, werd hij op de tekenschool geplaatst,
waar hij aan de zorg van Jacobus van der Stok (1795-1864) en
Hendrik Gerrit ten Cate (1803-1856) werd toevertouwd. Zijn
vorderingen waren dusdanig, dat een landschapsstudie bij Os
dorp, die hij als zeventienjarige schilderde, waardig gekeurd
werd om tentoongesteld te worden. Hoewel het landschapschil
deren hem ongetwijfeld boeide, hebben zijn bouwmeestersbloed
en zijn bouwkundige omgeving er vermoedelijk het hunne toe

23) Van 1766 tot 1895 gevestigdaan de Amste1in de naaste omgeving
van het huidigeCarre.

24) Zie voor hem Thieme-Beckerdee131 (1937),pagina 411.
25) Zie E1seviersGei11ustreerdMaandschrift 1899 (XVII) pagina's 193

tot 214: Johan Gram: "Corne1isSpringer".

162



bijgedragen zich verder te gaan toeleggen op het vervaardigen
van stads- en dorpsgezichterr. Zo werd de bekwame stadsgezicht
schilder Kaspar Karssen (1810-1896) 26) in de periode van 1835
tot 1837 zijn leermeester. Karssen's invloed is echter niet van
blijvende aard op Springer's werk gebleven: Verenigden zich in
diens stadsfantasieen werkelijkheidszin en romantische geest,
Springer leerde op zijn vele zwerftochten door binnen- en buiten
land het schone der werkelijkheid te zien. Zo kwam hij er ge
leidelijk toe de realiteit boven aHes te vereren en zijn composities
bovenal door topografische juistheid te doen uitmunten, Laten
wij Gram hier zelf aan het woord laten:
"Springer toch is v66r alles de portrettist van een stads- of
dorpsgezicht, waarvan hij met verbazingwekkende nauwkeurig
heid aIle bijzonderheden, aIle bouwkundige onderdelen verant
woordt. Niets ontsnapt hem, en juist omdat de bouwkundige
waarde dier raadhuizen en patricische woningen door hem zoo
hoog geschat wordt, stelt hij er prijs op, die met zijn uitvoerig
penseel te huldigen. Zoo men wil is het eene burgerlijke kunst,
die er zich toe bepaalt, de uiterst getrouwe afbeelding, het wel
gelijkend sprekend portret van het dorp onzer inwoning of de
stad onzer geboorte te conterfeiten; maar juist, omdat zij onder
een ieders bereik blijft, is zij populair." (Elsevier jaargang 1899,
pagina 194). En in aansluiting hierop het volgende: .Behalve
Springer's bouwkundige kennis en zijn buitengewone techniek
was hij ook een meester in het stoffeeren zijner buurtjes, grach
ten en pleinen. Menschen en dieren beeldde hij even handig en
raak uit, even juist in houding en stand als hij aan Renaissance
en Gothiek aHe eer bewees. En juist die drukte en beweging van
voorbijgangers en kooplui, van dieren en voertuigen, maken het
portret van stadsplein en dorpsbuurt dikwijls zoo aardig en be
langwekkend. Is het geen lust om van nabij - want dit was
ongetwijfeld de hartewensch van den schilder - de geestige stof
fage te bezien, die Springer zoo kunstig, smaakvol en met kennis
van kleederdracht en gewoonten op zijne schilderijen wist te
brengen." {Ibidem pagina 196-198).
Alvorens Cornelis Springer's oeuvre nader in ogenschouw te
nemen zouden wij nog een korte beschouwing willen wijden aan
diens verdere levensloop. Op 26 november 1844 wordt hij lid

26) Zie voor hem Thieme-Beekerdee! 19 (1926), pagina 572.
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van de Maatschappij "Arti et Amicitiae", die juist haar eerste
lustrum achter de rug heeft. De stap is belangrijk, niet aIleen
omdat Springer's leven zich zonder de invloed van "Arti" moei
lijk laat indenken, maar evenzeer, omdat "Arti" de inspirerende
invloed van Springer moeilijk had kunnen missen. Zo is hij
achtereenvolgens tweede Secretaris van 10 december 1861 tot
15 december 1863, eerste Secretaris vanaf de laatstgenoemde
datum tot 10 december 1872, op welk tijdstip hij tot vice-voor
zitter wordt gekozen; van 8 december 1874 tot 4 december 1877
hanteert Springer uiteindelijk de voorzittershamer. De aanbie
ding van het erelidmaatschap op 25 mei 1887 vormt de tastbare
erkenning van zijn mede aan de Maatschappij "Arti et Ami
citiae" dienstbaar gemaakt leven.

Ook voor de publieke zaak heeft Springer zich volledig ingezet.
Als lid van de op 13 december 1877 door Burgemeester en Wet
houders in het leven geroepen Commissie van Toezicht voor de
Schilderijen der Gemeente Amsterdam 27) heeft hij daarin een
bijzonder werkzaam aandeel gehad, omdat hij tevens lid was
van de subcommissie, die met de feitelijke werkzaamheden be
last was. Ruim tien jaar tot 23 maart 1888 heeft hij daarin zijn
taak vervuld. .

Niet onvermeld mag blijven, dat Springer destijds door de Minis
ter van Binnenlandse Zaken benoemd werd als buitengewoon
adviseur ter beoordeling van de ontwerpen, welke ingezonden
waren op de prijsvraag, uitgeschreven voor de bouw van een
Rijksmuseum. Ret ontwerp Cuypers verwierf niet zijn instem
ming, omdat het naar zijn mening noch in stijl noch als specifiek
schilderijenmuseum beantwoordde aan de in de prijsvraag ge
stelde voorwaarden. (Elsevier, jaargang 1899, pagina 207).

Practisch zijn gehele leven is Cornelis Springer in zijn geboorte
stad blijven wonen. Hij treedt er op 7 mei 1846 in het huwelijk
met zijn schoonzuster Geertruy Ten Cate (1819-1902) op het
tijdstip van de liquidatie van zijn ouderlijk huis op de Leidse-

27) Zie voor de Inventaris van het Archief der Commissievan Toezicht
voor de Schilderijender Gemeente Amsterdam het jaarverslag 1959
van de GemeentelijkeArchiefdienstpagina 31 tim 33.
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gracht. Aohtereenvolgens woont het gezin Springer in de Kerk
straat tussen Vijzel- en Spiegelstraat (1846-1848), op de Achter
gracht bij de Utrechtsestraat (1848-1852), wederom in de Kerk
straat tussen Reguliersgracht en Vijzelstraat op het huidige no.
274 {1852-1856), in de Tweede Weteringdwarsstraat BB 294,
in 1875 vernummerd in no. 63 (1856-1874) en tenslotte op
Vondelkade no. 14128), waar men domiciliceert tot het uiteinde
lijke vertrek naar Hilversum in 1888. Cornelis' kunstenaarsloop
baan is dan reeds in feite ten einde. Hij overlijdt er nog geen
drie jaar later op 17 februari 189129). Van zijn zeven kinderen
heeft vooral de parkarchitect en dendroloog Leonard Anthonij
Springer (1855-1940) 30) niet aIleen als kunstenaar maar ook als
publicist grote bekendheid verworven. Ook Kampen zelf heeft
de vruchten van diens vakmanschap mogen plukken. Men raad
plege hiervoor slechts de studie van W. D. J. Hidma: "De plant
soenen van Kampen" 31).

Talloos zijn de zwerftochten geweest, die Springer met zijn
schetsboek en veelal ook in gezelschap van zijn zoon Leonard
heeft ondernomen. Een nauwkeurige bestudering van zijn vier
verkoopboekjes, die de periode 1836-1887 bestrijken, maakt
duidelijk, welk een fijnproever en kenner hij van het Neder
landse stedenschoon is geweest. Dit kostbare materiaal, dat sinds
enige jaren in het bezit van het Rijksprentenkabinet is, bevat
een onvervangbare schat van gegevens 32). Ruim een halve eeuw
heeft Springer nauwkeurig boek gehouden van hetgeen hij ver-

28) Zie: B.de Ridder: .Verdwenen Straatnamen" (Amsterdam 1958),
pagina 107: Vondelkade:Bij Raadsbesluitvan 16 oktober.1901 werd
de kade langs de Overtoomsevaart, tot dusverre Vondelkade ge
noemd, ook Overtoom genaamd.

29) Cornelis woonde en stierf te Hilversum op Vondellaan no. 10. Het
huis werd op 3 april 1925 vernummerd in Vondellaan no. 16 en
bestaat heden ten dage nog.

30) Zie voor hem: Thieme-Beckerdeel 31 (1937),pagina 411 en "Wie is
dat?" 1938 (,s-Gravenhage1938),pagina 404.

31) Kamper Almanak 1933-1934:pagina's 230 tim 239.
32) Tezamen met hetgeen door de Firma Frederik Muller en Co. op

1 en 2 december 1891 te Amsterdam uit zijn artistieke nalatenschap
geveild werd, vormt dit practisch Springer's volledige oeuvre. Bij
laatstgenoemde gelegenheid kwamen liefst 55 schilderijen en 203
tekeningen, alfabetisch naar plaats gerangschikt,onder de hamer. De
Kamper tekeningen worden vermeld onder de nummers 184 tot en
met 187.
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kocht met omschrijving van het onderwerp en vermelding van
koper en prijs. Hetgeen Springer geboeid heeft kunnen wij dan
ook practisch op de voet volgen. Het jaar 1857, dat de kunste
naar zwaar beproefde, omdat hij daarin voortaan het gebruik
van zijn rechteroog moest missen, werd merkwaardigerwijs ook
in ander opzicht het keerpunt in zijn leven. Vanaf dit tijdstip
wijdde hij zich nog uitsluitend aan het portretteren van stads- en
dorpsgezichten en juist in deze moeilijke levenssituatie kwamen
zijn meesterwerken tot stand. Van de II sselsteden heeft Springer
Deventer en Kampen het veelvuldigst geportretteerd, waamevens
Hasselt aan het Zwartewater evenmin aan zijn oog ontsnapt is.
Globaal genomen geniet deze driehoek van 1857 tot 1870 zijn
grote belangstelling. De schoonheid van het Zuiderzeegebied is
evenmin voor hem verborgen gebleven; practisch overal heeft de
inspiratie hem naar het schetsboek doen grijpen, waarbij om
onverklaarbare redenen Vollenhoven en Blokzijl ontbreken.
Zouden Fred Thomas en Comelis Springer tijdgenoten geweest
zijn, vermoedelijk ware dan het hoofdkwartier der Seidels niet
in het vergeetboek geraakt. Van de West-Friesche steden geeft
Springer boven alles de voorkeur aan Enkhuizen, In het tijdvak
van 1864 tot 1888 verkoopt hij van deze stad liefst 59 werken,
waarvan de jaren 1865 en 1866 met ondersoheidelijk 12 en 10
stuks de kroon spannen. Vermoedelijk ook heeft Springer Hoom
veel later ontdekt. In totaal vermelden de verkoopboekjes deze
stad vanaf 1873 slechts 13 malen, waarvan 1875 met 9 stuks
het topjaar vormt. Het is dan ook alleszins gerechtvaardigd, dat
G. R. Kruissink in een recente studie Springer's bijzondere relatie
tot de plaats, waar het Zuiderzeemuseum gevestigd is, nog eens
duidelijk beklemtoont 33). Ongetwijfeld zuIlen Springer's ver
koopboekjes in de toekomst nog voor menig opstel hun waarde
kunnen bewijzen. Voor de onderhavige studie zullen zij ons de
leiddraad moeten verschaffen, welke Kamper stadsgezichten er
door Springer tussen 1861 en 1884 in omloop zijn gebracht,
waama wij ons met de verdere lotgevallen dezer kunstwerken
bezig zullen houden.

33) G. R. Kruissink: "Springer in Enkhuizen". "Uit het Peperhuis" 3de
serie no. 4 (juni 1966)pagina's 109 tim 121.
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par. 4 Camelis Springer en Kampen.

Op 26 december 1853 verkoopt Comelis Springer aan de Kom
missie der Kunstbeschouwing te Kampen een tekening in sepia,
voorstellende een stadsgezicht met markt voor de somma van
f 30,-, terwijl op dezelfde datum de Kampenaar Hein voor
f 40,- beslag legt op een kleurentekening, voorstellende de
Nauwe Kerksteeg te Amsterdam. De vraag rijst, of er tussen
beide feiten een aanwijsbaar verband bestaat, Wij menen deze
vraag op goede gronden bevestigend te mogen beantwoorden.
In 1845 was van Alexander Oltmans (1814-1853), broeder van
de bekende schrijver, als plaatsvervangend secretaris van de op
3 oktober 1839 te Amsterdam opgerichte Maatschappij "Arti et
Amicitiae" het initiatief uitgegaan als mogelijke voortzetting van
de Maatschappij tot Bevordering der Beeldende Kunsten en als
uitvloeisel van Arti de Vereeniging tot Bevordering van Beel
dende Kunsten op te richten. Zo treffen wij in de sinds dien
verschenen jaarverslagen van Arti steeds de lijst der plaatselijke
correspondenten van deze nieuwe vereniging aan. Het eerste
nieuws over Kampen verschijnt op pagina 19 van het verslagjaar
1850 met de mededeling, dat het aantal correspondenten weder
om vermeerderd is en dat de gebroeders Hein te Kampen 34)
deze werkkring aldaar aanvaard hebben. Tot 1865 blijft deze
situatie gehandhaafd. Nadien treedt alleen Christiaan Hendricus
Rein (1815-1879) nog als zodanig op, hetgeen vermoedelijk een
gevolg is van de gezondheidstoestand van zijn broeder Hendrik
Jan Hein, die op 8 januari 1866 te Kampen overlijdt. Christiaan
Hendricus blijft in ieder geval het correspondentschap tot 1878
vervullen. Het tijdstip van zijn aftreden is niet nauwkeurig vast
te stellen, omdat de jaarverslagen van de Maatschappij .Arti et

34) Christiaan Hendricus Hein (1815-1879)en Hendrik Jan Hein (1822-
1866) waren zonen van Ds. George Hendrik Hein en diens tweede
echtgenote Johanna Josiena Henrietta Raadt. De oudste zoon stu
deerde aanvankelijk theologie doch een toenemende doofheid deed
hem zich toeleggenop het landschapschilderen.De jongste zoon heeft
voornamelijkals schildervan stillevensbekendheidverworven.In 1846
maakten de beide broeders een reis naar Bentheimen Kleef,woonden
vervolgensenkele jaren in Haarlem en vestigdenzich omstreeks 1850
te Kampen. Zie voor hen Thieme-Beekerdeel .16 (1923),pagina 284
en P. A. Scheen: "Honderd jaren NederlandscheSchilder- en Teeken
kunst" (Den Haag 1946),pagina 125.
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Amicitiae" over het tijdvak van 1878 tot 1887 ontbreken. Na
dien treedt de heer J. D. Belmer als Kamper correspondent op.
Overigens mag niet onvermeld blijven, dat het jaarverslag 1852
een volledige ledenlijst van de afdeling Kampen van de Vereeni
ging tot Bevordering van Beeldende Kunsten bevat, welke wij
hieronder gaame integraal willen ovememen:
M. van Berkum Bijsterbos, P. Bondam, Dr. K. F. C. Buchner,
C. H. A. Engelenberg, J. J. Fels, Conrad van Hasselt, Gebr.
Hein, W. L. Hoom, A. J. Romswinckel, L. H. van Romunde,
Mr. S. H. de la Sabloniere, J. P. Schluiter, G. de Seriere, P. J.
Schotel, P. H. van Spangen, Stael van Holstein en Jonkhr. Mr.
H. A. Wttewaal van Stoetwegen.
Het is dus niet met zekerheid vast te stellen, welke van de ge
broeders Hein in 1853 een tekening van Cornelis Springer koopt,
doch wel mogen wij veronderstellen, dat partijen elkander via
Arti gekend moeten hebben.

Het is duidelijk, dat wanneer Comelis Springer Kampen in 1860
ontdekt hij zelf voor de kunstminnaars van deze stad beslist
geen onbekende is. Het Frans Walkate Archief is in het gelukkige
bezit van een tiental tekeningen uit deze periode 35). De oudste
dateren van 3 en 4 oktober 1860. Op de eerste dag schetst
Springer het Stadhuis aan de achterzijde, de Hagenpoort, de
Cellebroederspoort met Cellespijp 36) en het Stadswerkhuis met
de Waalse Kerk; een dag later tekent hij het Weeshuis op de
Vloeddijk, huizen in de Oude Straat, het Stadhuis aan de zijde
van de Oude Straat en de Cellebroederspoort aan de plantsoen
zijde. Op 7 oktober 1861 hanteert Springer opnieuw in Kampen
zijn schetsboek. Thans worden de O.L. Vrouwe- of Buitenkerk
en de Cellebroederspoort aan de binnenzijde aan het papier toe
vertrouwd. En al weten wij dan niet, of dit het volledige Kamper
schetsmateriaal van Cornelis Springer is geweest, wat hij voor

35) MogeIijkno. 184 uit de meergenoemdeveilingcatalogusvan Frederik
Muller en Co. van 1 en 2 december 1891, bevattende een verzameling
van twaalf stadsgezichten uit de jaren 1860 en 1861, welke voor
f 11,- verkocht werd.

36) Zie Kamper Almanak 1929, pagina 137 tim 147. A. J. Reyers: "Een
verdwenen stadsgezicht.De voormaligeCellebroederspijp,thans Celle
broedersweg". Op pagina 147 een reproductie van de voormalige
Cellespijp van de hand van A. J. Reyers naar een tekening van Cor
nelis Springer van omstreeks 1865.
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zijn latere werkstukken gebruikt heeft, enkele onderwerpen kun
nen wij toch tot het voorhanden zijnde grondmateriaal herleiden.

Springer aanvaardde practisch nimmer opdrachten buiten die
van de kring van zijn kunstbroeders van de Maatschappij .Arti
et Amicitiae", een stelregel, die wij in zijn Kamper werkstukken
bevestigd vinden. Slechts voor de relatie met de Gebroeders van
der Donckt te Brussel kunnen wij in dezen geen afdoende ver
klaring vinden. Gemakshalve laten wij hieronder in chronolo
gische volgorde eerst de Kamper aantekeningen uit de verkoop
boekjes volgen, om deze daarna, voorzover zulks mogelijk is,
per werkstuk van verdere kanttekeningen te voorzien:

1. 20 augustus 1861:
Een schilderij, groot 95 bij 76 Ned. Duimen, voorstellende
Markt met scheeve toren te Kampen met lijst aan den Heer
Muller alhier voor de somma van f 800,-.

2. 30 september 1'861:
Twee aquarellen, groot 41 bij 34 Ned. Duimen, voorstel
lende de Hagenpoort te Kampen en een gezicht achter de
Kerk te Zutphen aan den Heer de Jonge van Ellemeet te
Domburg door tusschenkomst van den Heer J. Schutz te
Middelburg voor de somma van f 300,-. Voldaan 16 okto
ber 1861.

3. 21 mei 1862:
Een schilderijtje, groot 50 bij 41 Ned. Duim, voorstellende
gezicht op het Stadhuis te Kampen zonder Iijst aan den
Heer J. C. van Pappelendam alhier voor de somma van
f 300,-; Voldaan 28 mei 1862.

4. 30 mei 1862:
Een schilderijtje, groot 41J1 bij 31J1 Ned. Dm., voorstel
lende gezicht op het Weeshuis te Kampen bij buijig weer
zonder lijst aan den Heer G. J. Schouten alhier voor de
somma van f 150,-. Voldaan 3 juni 1862 ..

5. 8 juni 1862:
Twee albumschilderijtjes groot 25 bij 20 Ned. Duim, voor
stellende de Hagenpoort te Kampen bij Winter en Ridder
straatje en Groote Kerk te Hattem bij zomer zonder lijstjes
aan den Heer J. C. van Pappelendam voor de somma van
f 160,-. Voldaan 10 juli 1862.
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6. 11 juni 1863:
Een schilderij, groot 50 bij 41 Ned. D., voorstellende ge
zieht op de Mennoniterskerk en Stads Brei- en Werkschool
te Kampen zonder lijst aan den Heer J. C. van Pappelen
dam voor de somma van f 300,-.

7. 30 juni 1863:
Twee schilderijen, groot 51Yz bij 41Yz, voorstellende Stad
huis te Naarden en Cellebroederspoort te Kampen bij
zomer zonder lijsten aan de Heeren Gebroeders van der
Donckt te Brussel voor de somma van f 650,-. Ontvangen
wissel 3 juli 1863.

8. 11 juli 1863:
Een aquarel, groot 41Yz bij 31Yz N.D., voorstellende
Grachtje te Kampen aan de Heeren Frans Buffa voor de
somma van f 75,-.

9. januari 1867:
Twee schilderijen, groot 62 bij 52 Ned. D. in de hoogte,
voorstellende gezicht op het Stadhuis te Kampen en straat
met het gezicht op de Kerk en Stadhuis te Hasselt Over
ijssel bij Zomer aan de Heeren Gebroeders van der Donckt
te Brussel zonder lijst voor de somma van f 1000,-. Vol
daan per wissel 24 februari 1867.

10. 8 maart 1875:
Twee houtskoolschetsen, groot 50 bij 41 centimeters in de
hoogte, voorstellende het Raadhuis te Kampen en de Wijn
huistoren te Zutphen aan den Heer C. M. van Gogh te
Amsterdam voor de somma van f 200,-. Voldaan 25 juli
1875.

11. 25 april 1884:
Een schilderijtje, 25 bij 20 in de hoogte, voorstellende
gezicht op het Weeshuis te Kampen in de tweede helft der
1ge eeuw bij Zomer zonder lijst aan den Heer H. de Souza
alhier voor de somma van f 200,-. Voldaan 2 mei 1884.

Ad I. Frederik Muller (1817-1881) 37), voorloper van de
wereldvermaarde kunsthandel Frederik Muller en Co., was een
zoon van de Doopsgezinde hoogleraar Samuel Muller (1785-

37) Zie voor hem N.N.B.W. II, pagina 957 en Winkler Prins deel 14
(Amsterdam 1952),pagina 61.
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1875). Na het Athenaeum IUustre doorlopen te hebben, ontving
hij bij zijn oom Johannes Muller een gedegen opleiding tot boek
verkoper. Na eerst nog samengewerkt te hebben met de Amster
damse antiquair Jacobus Radink, begon hij in 1843 een handel
in oude boeken op het Rokin. Op 27 juli 1852 werd hij lid van
de Maatschappij "Arti et Amicitiae". Hij bestuurde zijn zaak
aIleen tot 1876, in welke periode een honderdtal veilingen plaats
vond. Aangezien hij zelf een verzamelaar in hart en nieren was,
is het geenszins zeker, dat hij het werk van Cornelis Springer in
deze periode van de hand heeft gedaan.
Ad 2. De koper Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de Jonge,
Heer van Ellemeet en Elkerzee (1811-1888) 38) is ons bekend
als Burgemeester van Oostkapelle, waar hij 1 juli 1888 op Huize
Overduin overleed en als lid der Eerste Kamer voor Zeeland
van 1849 tot 1853. Zijn lidmaatschap van de Maatschappij
.Arti et Amicitiae" dateert van 16 april 1861. De door Springer
vermelde tussenpersoon is vermoedelijk Jan Frederik Schlitz
(1817-1888) 39), die In de akten van de Burgerlijke Stand, zulks
in tegenstelling tot de litteratuur steeds als Schutz vermeld staat.
Hij was eerst leerling en later leraar aan de Middelburgse Teken
academie. Als schilder en tekenaar heeft hij zich voornamelijk
toegelegd op de afbeelding van zee- en riviergezichten.
Ad 3, 5 en 6. Johannes Cornelis van Pappelendam (1810-
1884) 40) genoot zijn opleiding aan de Amsterdamse Teken
akademie (1830). Als tekenaar en lithograaf heeft hij naast een
reeks van schepenstudies voornamelijk landschappen en boeren
woningen vervaardigd. In het maatschappelijk leven "heeft hij
daarnaast de functie van concierge en amanuensis van de Ko
ninklijke Akademie van Beeldende Kunsten aan de Kloveniers
burgwal van 1845 tot 1871 bekleed en was sindsdien tot 1 mei
1878 als opzichter-bewaarder aan het in hetzelfde gebouw onder
gebrachte Museum van der Hoop verbonden. Zijn lidmaatschap
van de Maatschappij .Arti et Amicitiae" dateert van 2 novem
ber 1853. Van zijn activiteit als kunsthandelaar. wordt voor het
eerst gewag gemaakt in het Algemeen Adresboek der stad Am-

38) Zie voor hem Nederland's Adelsboek 1914,pagina 480.
39) Zie voor hem Fred. Nagtglas "Levensberichtenvan Zeeuwen"deel II

(Middelburg1893),pagina 618 en P. A. Scheen,pagina 281.
40) Zie voor hem N.N.B.W. deel 5, pagina 446 en P. A. Scheen, pagina

233.
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sterdam 1860-1861, pagina 230. In de veilingcatalogi, welke
zich in het Rijksprentenkabinet bevinden, ontmoeten wij hem
voor het eerst op een auctie in "De Brakke Grond" van 25 april
1872, waarbij de kunstschilder Gerrit Jan Schouten als deskun
dige vermeld wordt. In 1874 bestaat er tussen hen beiden als
veilinghouders vermoedelijk reeds een compagnonschap. In deze
hoedanigheid exploiteren zij vanaf 1880 het lokaal "Pictura",
gevestigd in de Wolvenstraat no. 19.
Ad 3. Het enige schilderij, dat Springer in 1862 van het Kam
per Stadhuis vervaardigde naar zijn tekening van 4 oktober
1860, is in 1898 met ruim veertig andere schilderijen geschon
ken aan het Stedelijk Museum van Cheltenham door de uit Tiel
afkomstige Charles Conrad Adolphe Baron du Bois de Ferrieres
(1823-1908) 41), die op 12 augustus 1867 tot Brits onderdaan
genaturaliseerd -was. Ongetwijfeld is hij voor Cheltenham een
bijzonder verdienstelijk man geweest: Niet aIleen was hij er
burgemeester maar bovendien werd de Cheltenham Art Gallery
op zijn initiatief gesticht,
Ad 6. Het sohilderij van de Mennonietenkerk uit 1863 is in
de zomer van 1955 bij de Haagse kunsthandel P. A. Scheen
geveild. Weliswaar is in de Kamper Almanak 1958-1959 op
pagina 166 een reproductie van dit kunstwerk opgenomen, doch
blijkbaar is het niet in de oude Hanzestad teruggekeerd. Beide
schilderijen worden besproken door de Deventerse Springer
kenner H. C. de Bruyn Jr. in zijn artikel: "Comelis Springer
0817-1891) en zijn Overijsselsche Stadsgezichten", opgenomen
in Overijssel, Jaarboek voor Cultuur en Historie 1958 (12de
jaargang), pagina's 35 tim 46.
Ad 5. Wat de Hagenpoort te Kampen bij winter betreft is
aIleen bekend, dat het in 1862 te Amsterdam werd tentoon
gesteld op de driejaarlijkse expositie van werken van levende
kunstenaars onder no. 444, waar het kennelijk niet aan van
Pappelendam's kunstenaarsoog ontsnapt is.
Ad 4. De kunstschilder Gerrit Jan Schouten (1815-1878) 42)
is in de periode 1834-1835 leerling geweest van Louis Meyer.
Nadien maakte hij kunstreizen door West-Europa, om zich in

41) Zie voor hem Nederland's Adelsboek 1940, pagina 369.
42) Zie voor hem Thieme-Beekerdee! 30 (1936), pagina 271 en P.A.

Scheen,pagina 279.
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1838 voor goed in zijn geboortestad te vestigen. Vanaf 20 sep
tember 1845 is hij lid van de Maatschappij "Arti et Amicitiae".
Van zijn nauwe samenwerking met van Pappelendam maakten
wij hierboven reeds gewag. Hij woonde een aantal decennia op
Prinsengracht 723 bij de Leidsestraat, waar hij op 13 maart
1878 overleed. Waar het door hem in 1862 gekochte Kamper
Weeshuis zich op dit ogenblik bevindt is evenmin bekend als het
door Cornelis Springer in 1884 (zie no. 11) vervaardigde exem
plaar. Ret is daarom een gelukkige omstandigheid, dat het Frans
Walkate Archief een schetstekening van dit onderwerp dd.
4 oktober 1860 bezit.

Vande resterende schilderijen uit de verkoopboekjes van Cor
nelis Springer valt in wezen nog slechts een enkele bijzonderheid
over de kopers zelf te vermelden.
Ad 7. Voor de uit Pieve Tesino (Zuid-Tirol) afkomstige fir
manten Buffa raadplege men D. Kouwenaar's "Tussen Dam en
Muntplein" (Nijgh en van Ditmar N.V. 1950), waarin de levens
geschiedenis van de Kalverstraat wordt beschreven met hun
beider kunsthandel. De onderhavige aquarel uit 1863 is ver
kocht aan Jan en Bastiaan Buffa, de zonen van Frans Buffa, die
reeds in 1830 naar zijn geboorteplaats was teruggekeerd. Zij nog
aangetekend, dat het jaarverslag 1855 van de Maatschappij
.Arti et Amicitiae" op pagina 59 voor het eerst als Amster
damse correspondent van de "Vereeniging tot Bevordering van
Beeldende Kunsten" de firma F. Buffa en Zonen vermeldt.
Ad 10. Comelis Marinus van Gogh (1824-1908) 43) oom van
de schilder, heeft zich in juni 1849 als boekhandelaar te Amster
dam gevestigd in het pand Leidsestraat no. 38. Voordien had
hij zich reeds enkele jaren in dit yak bekwaamd bij zijn broeder
Hendrik Vincent van Gogh (1814-1877), lid van de Rotter
damse firma Van Gogh en Oldenzeel. Wanneer hij daamevens
de kunsthandel is gaan beoefenen is niet nauwkeurig bekend,
doch zijn Iidmaatschap van "Arti et Amicitiae" in 1863 moet
hiermede ongetwijfeld verb and houden, In 1883 wordt de zaak
verplaatst naar Keizersgracht no. 453. Het bedrijf wordt op
1 mei 1891 overgenomen door zijn zoon Vincent van Gogh
(1866-1911), waarbij tevens een scheiding plaats vindt tussen

43) Zie voor hem Nederland's Patriciaat 1964, pagina 174.
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boek- en kunsthandel. De boekhandel wordt gevestigd op Kei
zersgracht no. 409 onder de leiding van een procuratiehouder,
terwijl Vincent van Gogh, zelf een hartstochtelijk verzamelaar,
zich in het oude pand volledig op de kunsthandel concentreert.
In maart 1910 wordt de boekhandel definitief afgestoten, terwijl
de kunsthandel, na van Gogh's dood in 1911, wordt overge
dragen naar H. L. Klein, die reeds vanaf 1899 als medewerker
aan de firma verbonden is geweest.
Ad 11. Tenslotte Isaac Henriques de Souza (1830-1903).
Staat hij op het tijdstip van zijn huwelijk (sc. 8 april 1875) in de
registers van de Burgerlijke Stand als commissionair te boek
- hetzelfde jaar, waarin hij ook het lidmaatschap van "Arti et
Amicitiae" verkrijgt - kort daarop vermeldt het Algemeen
Adresboek der Stad Amsterdam hem als kunsthandelaar. Van
1877 tot 1879 is hij gevestigd op Amstel no. 312, van 1879 tot
1887 op de Weteringschans no'. 181. Uiteindelijk verhuist hij
omstreeks 1889 naar de Kerkstraat 219, vlak bij de Vijzelstraat,
waar vanaf 1893 de officiele omschrijving van zijn beroep luidt:
kunsthandelaar en makelaar in oude en moderne schilderijen en
aquarellen.

Bij Fredrik Muller en Co. werden op 1 en 2 december 1891 uit
Springer's nalatenschap, behalve het onder voetnoot 35 ver
melde no. 184 de navolgende tekeningen geveild:
no. 185: Gezicht op marktplein en stadhuis.

Houtskooltekening uit 1861, groot 63 x 86 cm. Ver
kocht voor f 18,-.

no. 186: Stadsgezicht met kerk.
Houtskooltekening uit 1882, groot 57 x 45 ern. Ver
kocht voor f 13,-.

no. 187: Vijf verschillende stadsgezichten, waaronder stadhuis,
kerk en Hagenpoort. Houtskooltekeningen, verkocht
voor f 30.-.

Buiten hetgeen Springer's verkoopboekjes ons zelf over diens
Kamper stadsgezichten openbaren en de gegevens terzake uit de
veilingcatalogus van Frederik Muller en Co. anna 1891, mag op
deze plaats niet onvermeld blijven, dat in het laatste decennium
drie tekeningen in zwart krijt van zijn hand bij de Kunstveiling
S. J. Mak van Waay te Amsterdam onder de hamer zijn geweest.
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Zo kwam op veiling no. 135 van 3 november 1959 het Zuider
zeemuseum voor een bedrag van f 120,- in het bezit van het
onder eatalogusnummer no. 713 vermelde Stadsgezieht te Kam
pen, gedateerd 14 september 1862, voorstellende de O. L.
Vrouwe- of Buitenkerk. De bewuste tekening vindt men thans
te Enkhuizen geinventariseerd onder ZZM 1960-6637.

Op veiling no. 141 van 13 juni 1961 stond onder eatalogus
nummer no. 682 genoteerd: Kerk te Kampen (1882); afmetingen
57 x 44Yz em 44). Verdere bijzonderheden in dezen ontbreken,
aangezien de bewuste tekening, vermoedelijk in opdraeht van
een partieulier, door een Amsterdamse makelaar voor f 230,
werd gekoeht.

Tenslotte werd op veiling no. 159 van 19 januari 1965 onder
eatalogusnummer no. 512 een tekening in zwart en gekleurd
krijt, voorstellende de Cellebroederspoort, ten verkoop aange
boden. De datering van het fraaie werk, waarvan de afmetingen
50 x 41Yz em bedragen, valt moeilijk te onteijferen; de gangbare
meningen varieren tussen 9 april (18)62 en 82. Door bemidde
ling van een Haagse kunsthandelaar is het stuk voor de somma
van f 1325,- het eigendom van de Gemeente Kampen gewor
den. H. C. de Bruyn Jr. maakt van dit heuglijke feit gewag in
een artikel in het meinummer 1966 van het maandblad "Op de
Uitkijk" onder de titel "Versluierd Beeld" (pagina's 266 tot en
met 270). Opgemerkt zij nog, dat de tekening afkomstig is uit
de eollectie Pierre Rigaux te Antwerpen. Nadere bijzonderheden
over vroegere omzwervingen onbreken helaas. Ware zij destijds
via de Brusselse relatie van Cornelis Springer in Belgle beland,
dan zouden de desbetreffende verkoopboekjes daar ongetwijfeld
melding van gemaakt hebben. Vermoedelijk heeft het dus den
vreemde langs andere weg bereikt. Zeker is eehter, dat Sprin
ger's onderhavig werk geinspireerd is geweest op zijn studie van
7 oktober 1861, welke zich thans nog in het Frans Walk ate
Arehief bevindt.
Het aantal publicaties over de 19de eeuwse tekenaar en schilder
Comelis Springer is betrekkelijk gering gebleven. De kunsthisto-

44) MogeIijkerwijsis dit de tekening, die bij de veiling van Frederik
Muller en Co. in 1891 onder no. 186 vermeld staat.
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rici zijn in hun oordeel over zijn werk tot op heden opvallend
gereserveerd, vooral waar het Springer's schilderijen betreft,
waarin men het streven naar topografische juistheid in het alge
meen als een belemmering voor verdere ontplooiing heeft be
schouwd. Dat desondanks bij de kunstverzamelaars in de laatste
jaren een sterk toenemende belangstelling voor deze negentiende
eeuwse meester vaIt waar te nemen, is in wezen een ontwikke
ling, die reeds in 1899 door Johan Gram voorspeld werd. Met
het veldwinnen van de heemschut-gedachte, is de waardering
voor hetgeen Springer met zijn penseel wist vast te leggen, ge
rezen aIs een luisterrijke herinnering aan veel stadsschoon, dat
de 19de eeuw ons reeds uit pure onverschilligheid heeft ont
nomen en de tot nivellering geneigde 20ste eeuw ons wellicht
nog in de naaste toekomst zal ontnemen.

Kampen, 5 augustus 1968
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C. Springer: Cellebroederspoort te Kampen

Potloodtekening 7 Oct. 1861
afm. 32 x 41 em Frans Walkate Arehief te Kampen


