


Een aanwinst
voor het Frans Walkate Archief

(bij de voorplaat)

Enige tijd geleden kon het FransWalkateArchief, mede dank zij finan
ciele steun vanhet Provinciaalbestuur van Overijssel,een fraaie aquarel
aankopen, vervaardigd door de bekende 1ge eeuwse schilder en teke
naar P.]. Schotel. Het accent valt op de fraai getekende vissersboten,
zeilende op de woelige golven van een rivier. Maar op de achtergrond
ziet men duidelijk de stad Kampen liggen, zodat deze rivier de IJ ssel
moet zijn.
Petrus]ohannes Schotel werd op 17 augustus 1808 te Dordrecht gebo
ren. Zijn picturale aanleg en zijn liefde voor schepen en het water had
hij van niemand vreemd. Zijn vader Johannes Christiaan Schotel irn
mers was een zeer bekende zeeschilder in de eerste helft van de 1ge
eeuw. Ook zijn zuster Christina Petronella erfde het talent van de va
der. Zij heeft zich voornamelijk op stillevens toegelegd.
Het is geen toeval, dat Schotel deze tekening van de Ijssel en Kampen
vervaardigde. De schilder heeft namelijk van 1851 tot 1856 in onze
stad gewoond en gewerkt. Aangenomen magdus wel worden, dat deze
mooie aanwinst in deze periode werd vervaardigd.
Schotel is in het buitenland gestorven. In 1865 stierf hij te Dresden,
na daarvoor nog enigejaren in Dusseldorf te hebben gewoond.
De schilder is geruime tijd (van 1830-1848) directeurvan het Konink
lijk Marine Instituut te Medemblik, een functie waarin hij niet alleen
zijn liefde voor de zee kon uitleven, maar ook zijn kennis op scheep
vaartkundig gebied nog kon vergroten. Zijn kundigheid op dit gebied
komt onder meer voortreffelijk tot uiting op een tweetal schilderijen,
eigendom van het Historische Scheepvaart Museum te Amsterdam, die
een Nederlands eskader onder bevel van Prins Hendrik in het Kanaal
en op de rede van Vlissingenliggend,voorstellen.
Deze belangrijke aanwinst voor onze stad is geexposeerd in de nieuwe
verlichte vitrine, die in de ontvangsthal van de verbouwde Nutsspaar
bank is geplaatst. Het Kamper publiek krijgt dus aile gelegenheid haar
te bewonderen. Trouwens, ook andere zaken, die op de Kamper histo
rie betrekking hebben, zijn daarin de moeite van het bekijken waard!
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