
PORTRET ZONDER GEZICHT
Het mysterie - Pieter Remmers

door RJ. Kolman

"Tekenen is spreken en schrijven tegelijk"!

Onder de enkele beeldende kunstenaars die Kampen in de loop der tijden
als gevestigdeburgers binnen zijnmuren heeft gekend,komener tweevoor
die, hoe merkwaardig, beiden vanaf hun geboorte doof en dientengevolge
niet in staat waren tot spreken. Dat waren Hendrick Avercamp (1585-
1634) en Pieter Remmers (1744-na 1818). Beiden aanschouwden het
levenslichtte Amsterdam en hebben in die stad ook hun opleidinggenoten.
Dat zijzich,ondankshun gebrek:,ineenmaatschappijzondergespeciaIiseerd
en aangepast onderwijs tot kunstenaars hebben kunnen ontwikkelen,mag
een opmerkelijkeprestatie worden genoemd. Een onmisbare voorwaarde
daarvoor was een gegoed milieu van ontwikkelde verwanten die over de
nodige tijd beschikten; aileen met veeI geduld en grote vindingrijkheid
slaagde de eigen familie erin een doofstomme iets praktisch te leren en
daardoor zijn lot draaglijk te maken. Bij goed resultaat kon de opvoeding
door vreemden, zelfs ook weI buitenshuis, worden overgenomen en
aangevuld. Zowel de ene kunstenaar als de andere dankte na de dood van
zijn vader veel aan een zorgzame moeder. Maar daarmee houden aile
overeenkomsten op. De schilder Avercamp verwierf als "de stomme van
Campen" een internationale faam; de tekenaar Remmers daarentegen
heeft nauwelijks naam gemaakt, hij beschikte over een te middelmatig
talent.
Toch heeft Remmers voor Kampen, waar hij de beste jaren van zijn leven
doorbracht, een eigen betekenis. Van hem is ons de laatste tijd iets door
fotocopie algemeen vertrouwd geworden, want tot tweemaal toe, in 1974
en 1976, heeft het gemeentebestuur een tekening uit het spaarzaam
bewaard geblevenoeuvre gebruiktvoor een toegezonden nieuwjaarswens
aan de burgerij. Aldus heeft men hier in wijde kring de gelegenheid
gekregenmet aandacht werk van Remmers te bekijken.Beide tekeningen
vielen blijkbaar zo goed in de smaak, dat ze later nogeens, en nu vergroot,
door hetBureau Voorlichtingvan de gemeente werden uitgegeven;vooral
de vergroting die gebruikt werd als propagandaplaat voor het monumen.
tenjaar leende zich bijzonder goed om de aandacht van het grote publiek
op de oude gebouwen in onze binnenstad te vestigen.
Het is weI zeker, dat Remmers geen schilder is geweest. Hij heeft zich
aileen op het tekenen toegelegd. Deze gespecialiseerde kunstbeoefening
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was in de 18e eeuw een eigen leven gaan leiden. Het schetsen en tekenen
werd niet meer louter bedreven ter oefening van de schilder-in-opleiding of
voor het maken van voorstudies op zoek naar de juiste compositie voor een
schilderij, een glas-in-loodraam, een ets of een gravure. De tekening was nu
voor een aantal kunstenaars een doel op zichzelf geworden; ze werd geheel
tot in details uitgewerkt en vaak met verdunde sepia, oker, bister,
Oostindische inkt of met waterverf meer relief gegeven.
De meerderheid van deze tekenaars legden zich toe op de exacte weergave
van landschap en stadsgezicht. Ze werkten in de regel niet uit eigen
inspiratie maar in opdracht. Hun opdrachtgevers waren welgestelde
burgers die bij hun bestellingen gedreven werden door een sterk lokaal
gevoel. Zij vroegen niet zozeer artistiek werk als wel een objectieve, in
strakke omlijning uitgevoerde uitbeelding van hun geliefde dagelijkse
omgeving: van hun stad, hun buitenplaatsen en de nabijgelegen dorpen.
Velen begonnen met een zekere hartstocht "topografische" tekeningen te
verzamelen. Er werden taIrijke portefeuilles mee gevuld. Voor deze
verzamelwoede was minder geld en ruimte nodig dan voor het verzamelen
van schilderijen. Er was trouwens in de 18e eeuw meer vraag naar
tekeningen dan naar schilderijen. Op kunstveilingen kon men, telkens als
er een schilderij onder de hamer kwam, toch niet tegen geinteresseerde
vorsten en andere zeer kapitaaIkrachtige kunstminnaars opbieden. Men
moest bovendien ruim behuisd zijn om een "kabinet" te kunnen inrichten.
Het verzamelen van tekeningen was in de tweede helft van de 17e eeuw in
zwang gekomen; sommige schilders waren, aIs in een soort nevenbedrijf,
in die behoefte gaan voorzien. De 18e eeuw werd "de gouden tijd" voor de
tekenaars, vooraI nadat ze zich met de verzamelaars in kunstgenoot
schappen hadden georganiseerd en daardoor direct met hun opdracht
gevers in contact kwamen. En die gunstige omstandigheid deed zich niet
aileen in Holland, maar in aIle gewesten van de Republiek der Zeven
Verenigde N ederlanden voor. 2

Remmers is niet de eerste geweest die ons gedetailleerd getekende
stadsgezichten van Kampen heeft nagelaten. Voor hemwaren hier al drie
Amsterdamse kunstenaars aan het werkgeweest. Omstreeks 1660 had A.
Beerstraten vier grafiettekeningengemaakt, met als onderwerp de Visch
poort, de Hagenpoort, de Leeuwentoren aan de IJsselkade en het Oude
Raadhuis.' Een eeuw later is tot tweemaal toe van ongeveer dezelfde
standplaats bij de Plantage het stadhuis en de Nieuwe Toren afgebeeld.
Het eerste exemplaar is een bijzonder gevoelige en tevens uiterst
nauwkeurige pentekening, hoogstwaarschijnlijk het werk van de zeer
ervaren topograaf Jande Beijer; de tweede een mooie gravure van Simon
Fokke waarop de breedte van de Oudestraat ter plaatse enig geweld is
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aangedaan ten einde de plechtige optocht van de Kamper magistraat en de
gezworen gemeente naar de Broederkerk de nodige ruimte te geven." Elf
jaar nadat Fokke hier op doorreis aan het werk was geweest, vestigde
Remmers zich metterwoon in Kampen. Zijn nalatenschap omvat onge
veer veertig tekeningen, die nu in het bezit zijn van het Rijksprenten
kabinet teAmsterdam, hetProvinciaal OverijsselsMuseum te Zwolle, het
Gemeente-archiefenhet Frans Walkate-archiefin onze stad, en van enkele
particulieren.
Tot 1942 was Pieter Remmers zelfs in kunsthistorische kringen een
vrijwelonbekende. De Kamper gemeente-archivaresse ClaraJ. Welcker,
van wie al in 1933 een lijvig boek over Hendrick Avercamp was
verschenen, heeft negen jaar later als eerste uitgebreid aandacht voor
diens 18e-eeuwse lotgenoot gevraagd. Na een tijdrovend onderzoek had
zij de verzamelde gegevens in een artikel verwerkt, waarop in het volgend
jaar nog een aanvulling verscheen.' Zij kon Remmers' stamboom zowel
aan vaders als aan moeders zijdetot drie generaties terug samenstellen; zij
had familielegaten opgespoord, en, wat van groot belang is, een inventaris
van aIle toen bekende tekeningen gemaakt. Het resultaat van dit ijverig
speurwerk voldeed haar maar ten dele: ze kon te weinig materiaal
aandragen waarmee ook maar een schemere voorstelling van de kunste
naar en zijn bezigheden te maken vieLRemmers leent zich moeilijk voor
een onderzoek: van een doofstomme uit zijn tijd vindje geen brieven; en
door zijn natuurlijk gebrek is de omgang met medemensen beperkt
gebleven, zodat de kans geringis, dat een geinteresseerde uit de 20e eeuw
nu nog uitlatingen van tijdgenoten over de persoon in kwestie ontdekt
waaraan hij houvast heeft. We mogen al blij zijn met toevallige,
fragmentarische en indirecte vondsten in allerlei archiefstukkenverspreid;
vondsten die eigenlijkmeer over de omgevingdan over de persoon zelf aan
het licht zullen brengen.Het ziet ernaar uit, dat weook inde toekomst over
Remmers meer zullen kunnen veronderstellen dan vaststellen.
Het geval Remmers - en zeker dat van Avercamp - is eigenlijk een
mysterie, Hoe moeten de enkele zekere maar onvolledige feiten die
achterhaald konden worden, tot een sluitend geheel worden geinterpre
teerd? Als leek op het gebied van de doofstomheid loop ik in het
hiernavolgende voortdurend gevaar, op zoek naar volledigheid, me door
rnijn fantasie op een dwaalspoor te laten leiden. De lezer is dus
gewaarschuwd!
Wat is zo in eerste aanleg het belangrijkste wat Clara Welcker over
Remmers heeft kunnen achterhalen? De kunstenaar werd op 14 januari
1744 te Amsterdam geboren. Door "aangebooren doofheyd" kon hij niet
in woordelijk contact met de buitenwereld komen. Zijn vader overleed in
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1770 en het jaar daaropvolgende is de 51-jarige weduwe Remmers,
Geertrui Telkamp, met haar meerderjarig zorgenkind naar Kampen
verhuisd. Zij had van een naar Amsterdam terugkerende weduwnaar een
woning en een "kostkopersplaats" in het Boven- of St.-Geertruids- en
Catharina-Gasthuis in de Boven-Nieuwstraat kunnen ovememen. V66r
haar vertrek naar de nieuwe woonplaats aan de II ssel was de moeder op
haar verzoek door de Amsterdamse schepenbank tot curatrice over haar
invalide zoon aangesteld, daar deze "ten eenenmaal buiten staat is
zigzelve of zijn zaaken en goederen te administreren". Dat de moeder zeer
begaan was met het lot van Pieter na haar dood, blijkt uit de inhoud van
vier testamenten die zij hier in Kampen in de loop der jaren voor haar
overlijden in 1798 he eft laten maken. En ten slotte: Pieter Remmers heeft
na de dood van zijn moeder nog tot 1810 in Kampen gewoond.

Jeugdjaren in Amsterdam
Ret is voor Pieter Remmers een gelukgeweest, dat hij, hoewel van nature
misdeeld, in ieder geval in een gunstigmilieu kon opgroeien en over een
grote aangeboren intelligentie beschikte..Want als elkmondeling contact
van jongsaf ontbrak, wachtte de doofstommen van toen in den regel een
hard bestaan. Door het ontbreken van innerlijke taal en daarmee van
iedere notie van hogere gedachten die onmisbaar zijn voor de dagelijkse
omgang met de medemens, werden ze vaak door hun eigen familie uit
onbegrip of uit onvermogen verwaarloosd. Ook waren er ouders die uit
streng-religieuze overtuiging in de onvolwaardigheid van hun kind een
straf van God zagen en die, door schuldgevoel ontsteld, bijna niets deden
dan zich bij het voldongen feit neerleggen. De doofstommen hadden op
straat, zoals men denken kan, heel wat meedogenloze belangstelling te
verduren. Geen wonder, dat die stumpers een neerslachtige indruk
maakten; ze waren gevoelloos, soms zelfs wreed. Run machteloosheid
uitte zich in wantrouwen, koppigheid en opvliegendheid. Ze waren lastig
voor hun naasten, en zeker zichzelf tot last. Ze bevonden zich als het
ware "in eenen dierlijken staat", aldus deskundigen op het gebied van
onderwijs aan doofstommen uit het beginvan de vorige eeuw." En met het
lukraak opgroeien verergerde de maatschappelijke onaanpasbaarheid.
Aan de andere kant kon het voorkomen, dat ze "door e'en verkeerd
geplaatst medelijden en toegeven" van ouders of andere verzorgers
"vertroeteld en bedorven" werden.?
Pieter stamde van beide kanten uit gegoede burgerfamilies. Zijn over
grootvader Engelbert Remmers had zich in de 17e eeuw uit het
Oldenburgse Jever in Amsterdam gevestigd en er het poorterschap
verworven. Zijn grootvader, Pieter Remmers (1671-1739), was wijn-
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koper en zijn eigen vader (1705-1770), ook weer Pieter geheten, had in
tabak gehandeld, terwijl zijn andere grootvader, Floris Telkamp (1685-
1766), opzichter van het pakhuis van de Oostindische Compagnie was
geweest. Uit de inventarissen van de nalatenschappen van Pieters vader
en van grootvader Telkamp blijkt, dat beide families schilderijenbezaten.
Geertrui Telkamp kwam zelfs nog uit een zeer muzikaal gezin. Bij haar
thuis had men blijkens de boedelbeschrijving de beschikking over een
clavecimbaal, een clavicodium (dat zal weI een clavichordium moeten
zijn!) en een vi001. De welstand komt verder tot uiting in de nagelaten
geldbedragen. Zo erfde Geertrui Telkamp bij de dood van haar vader
f 11.773 en deed ze vierjaar later ten behoeve van haar zoon afstand van
de nalatenschap van haar man, een som van f 13.078. Bovendien had
haar vader zijn kleinzoon nog f 500 en zijn door een zekere Van der
Smissen geschilderd portret vermaakt."
Pieter was het nog enig in leven geblevenkind van zijnouders; drie zusjes
waren op zeer jeugdige leeftijdgestorven.We kunnen zeggen,dat hijvoor
het grootste deel van zijn jeugd de ouderlijke zorg ongedeeld op zich
gericht zag. En dat heeftgevolgengehad. Er moet zich tussen de ouders en
het kind met gebaren en mimiek een verstandhouding hebben ontwikkeld
die verder gingdan hetmeest voorde hand liggende.De ouders zullen veeI
tijd aan het opbouwen van contact hebben besteed en de zoon moet een
goed verstand hebben gehad, zodat beide partijen elkaar steeds beter
leerden begrijpen. Misschien is ondanks de verklaring, voor de Amster
damse schepenen afgelegd, in de eerste levensjaren toch enig gehoor
aanweziggeweesten bracht dejongen enigebruikbare geluidenvoort. Het
zal weI zo zijn geweest, dat Pieter het meest aan zijnmoeder heeft gehad;
Geertrui Remmers kwam immers uit een familie waar zelfs de muziek
uitgebreidwerd beoefend;dan ligthet voor dehand, dat er ooknogweIiets
meer aan haar ontwikkeling zal zijn gedaan.
Bovendienmoet er rekeningmee worden gehouden, dat er in Amsterdam
medici woonden die weI iets van een doeltreffende benadering van
doofgeborenen afwisten en die ouders van zulke kinderen bruikbare
adviezen konden geven. Immers omstreeks 1700 had zich in de stad een
Zwitsers arts, Johann Conrad Amman (1669-1724) gevestigd; hij hield
zich al met onderwijs aan doofstommen bezig. Even voor hem had zich
daar een zekere Franciscus Mercurius van Helmont (1614-1699) enige
tijd opgehouden. Deze Zuidnederlander was als medicus op hetzelfde
terrein een deskundige van naam geweest. Daar beide genoemden in
geschrifte hun inzichten en ervaringen hebben nagelaten,? mag gerust
worden aangenomen, dat iets van hun methoden in de plaatselijke kring
van artsen is blijven hangen.
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De ouders konden Pieter niet de opvoeding geven die ze hem waarschijn
lijk in norm ale toe stand zouden hebben toegedacht, namelijk na het
elementaire onderlaagje van de "Duitse" school het voortgezet onderwijs
aan de Latijnse of anders aan de Franse school. Talen, muziek en tekenen
vormden in die tijd de belangrijkste grondslagen voor een opvoeding van
standing. Tekenen was nog het enige onderdeel dat Pieter kon worden
bijgebracht. Tekenbenodigdheden zullen ook onmisbare hulpmiddelen
zijn geweest bij de dagelijkse conversatie. Al vroeg kan gebleken zijn, dat
hij voorwerpen aardig in beeld wist te brengen; dat hij ook werkelijk aanleg
voor tekenen had.
Het lijkt erop, dat Pieter Remmers vanjongsaf met de beeldende kunst in
aanraking is gekomen. Er waren in het Amsterdam van zijn dagen
"behangselfabrieken"." Daar werkten jonge kunstenaars die de behang
sels in banen van linn en of papier met stillevens, mythologische motieven
en landschappen beschilderden. Er was genoeg vraag naar die wand
bekleding; de bewoners van de grote herenhuizen aan de Amsterdamse
grachten en van de landhuizen aan de Vecht wilden geheel naar de mode
hun salons en woonvertrekken daarmee versieren. Een van die bedrijfjes
behoorde' aan een familie Remmers in de Rozenstraat - naar alle
waarschijnlijkheid, aldus Clara Welcker, nakomelingen van Jacobus, de
tweede zoon van de Oldenburgse stamvader Engelbert. Is Pieter daar
rnisschien als het misdeelde bloedverwantje bij de neef van zijn vader,
Johannes Remmers, aanvankelijk zo bij tijd en wijle inspirerend bezig
gehouden? En heeft hij, opgroeiend, aan de zijde van de zoon van de
fabriekseigenaar in de Rozenstraat, ook al weer een Johannes Remmers
(1741-1814), en van andere in het bedrijfwerkzame schilders, zoals de
Duitser Wilhelm Joseph Laquy (1738-1798) en de Amsterdammer
Wijnand Hendriks (1744-1831), iets van de beginselen van het tekenen
geleerd? Met vereende krachten kan de familie zover gekomen zijn, dat
men hem naar anderen ter verdere opleiding kon doorsturen. Wat in ieder
geval vaststaat is, dat hij de stadstekenacademie te Amsterdam tussen 7
oktober 1767 en 31 maart 1770 heeft bezocht.'! Twee van zijn leer
meesters zijn bekend; dat zijn Jacobus Buys (1724-1801) en Hendrik
Meijer (1737-1793) geweest. Buys was toen directeur van de academie.
Hij had zijn artistieke opleiding onder anderen gekregen van Comelis
Pronk en van de genreschilder Comelis Troost. Meijer had zich toegelegd
op het tekenen van landschappen, uitgevoerd in waterverf en Oostindische
inkt. Bovendien was hij behangselschilder; en hij had nota bene drie jaar
tevoren met de hierbovengenoemde Johannes Remmers II een fabriek in
Haarlem opgericht. Is het al te vermetel gedacht, dat de contacten via de
Rozenstraat voor Pieter, hoewel hij natuurlijk een bewerkelijke leerling
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zou worden, de poorten van de academie hebben geopend?
Ret tekenonderwijs in die dagen werd zowel gevolgd door dilettanten als
door jongeren die later van de kunst hun beroep wilden maken. Wilde je
schilder worden, dan zocht je pas een schildersatelier op, nadat je je
basisopleiding aan een tekenschool had voltooid. Ret tekenonderwijs
zoals zich dat in de 18e eeuw naar Frans voorbeeld overal in de
belangrijke Europese centra van beeldende kunstontwikkelde, bestond uit
drie opeenvolgende gedeelten: eerst werd naar prenten getekend, ver
volgens naar pleiSiterbeelden en ten slotte naar het levende model en de
natuur. Onderwijl wijdde men de leerlingen in de geometrie, het perspec
tief en de anatomie in. Voor het eerste gedeelte beschikte zo'n academie
over speciale boeken met studies van menselijke gezichten en figuren, van
landschappen, bomen en dieren. Daarnaast zullen bijzondere collecties
naar werken van grote meesters aanwezig zijn geweest. Door copieren
moest de leerling zich de eerste vaardigheid verwerven." Ret zuiver
theoretisch gedeelte van de opleiding zal Remmers uiteraard niet hebben
kunnen volgen, maar zijn ogen kon hij in ieder geval gebruiken. Wellicht
heeft hij zich op de academie bij voorkeur op het tekenen van stads
gezichten en landschappen toegelegd.
Ongetwijfeld zal de populariteit van de topografische kunst haar invloed
op het academieonderwijs hebben uitgeoefend, Ret fraaie 18e-eeuwse
stadsbeeld van Amsterdam met zijn schilderachtige havens en grachten,
zijn indrukwekkende patriciershuizen, zijn oude kerken, straten en pleinen
heeft vele kunstenaars aangetrokken. En de afzet van tekeningen liet niets
te wensen over. De toonaangevende topografen waren artiesten als
Comelis Pronk(1691-1759), JandeBeijer(1703-1778) en Simon Fokke
(1712-1784). Dezen beperkten hun werkterrein niet tot Amsterdam,
maar reisden door aIle gewesten van de Republiek om opdrachten uit te
voeren. Op den duur kwam de generatie van Pieter Remmers aan bod; ik
denk hierbij aan Jacob Cats (1741-1799), Reinier Vinkeles (1741-1816)
en Rubert Jan Schouten (1747-1822). In 1783 verscheen er zelfs een
atlas van Amsterdam op de boekenmarkt met een tachtigtal prenten van
verschillende kunstenaars. Ret initiatief daartoe was uitgegaan van de
kunsthandelaar en uitgever Pieter Fouquet.

De vestiging in Kampen
Waarom heeft de weduweRemmers met haar zoon Amsterdam verlaten?
Voor Pieter moet het niet gemakkelijk zijn geweest de door en door
vertrouwde omgevingvan het ouderlijkhuis in deWarmoesstraat "schuin
tegenover den Niesel" te verlaten. Daar in Amsterdam beschikte de
moeder in onmiddellijke nabijheid over de naaste verwanten van haar
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eigen en haar mans kant, zoals haar broer Carel Floris Telkamp en
Johannes Remmers, die haar, indien gewenst, met raad en daad hadden
kunnen bijstaan. Waarom werd Pieter niet opgenomen in de behangsel
fabriek van de Remmersen? Is er een fikse familieruzie geweest? Ofzocht
de moeder voor haar zoon een rustiger omgeving dan het levendige
Amsterdam? Een bevredigende verklaring valt niet te geven. Gemakke
lijker is het motieven aan te voeren voor de keuze van Kampen als
woonplaats.
Die keuze kan om te beginnen door het toeval zijn bepaald: de weduwe
Remmers had in 1771 onverwachts aan een "kostkopersplaats" in het
Bovengasthuis kunnen komen. Zij kocht zich voor f 3.100 inY Een
kostkoper of "provenier" kreeg de beschikkingover een aparte woningen
werd verder van kost, vuur en licht voorzien. Over medische zorg wordt
niet gesproken; die zal hier wel voor eigen rekening zijn gekomen. WeI
werd ten gerieve van de belanghebbende geformuleerd: " ...blijvende des
selfs (sic) nalaetenschap ten voordeele van haar erfgenamen...". 14
Geertrui Remmers kon voortaan onbezorgd bestaan. Pieter werd buiten
bet gasthuis bij particulieren ondergebracht. Bij wie en waar - dat blijkt
pas uit tamelijk late gegevens. Maar daarover straks meer.
Verder had Kampen een zeer goedenaam bijrenteniers die niet al te veel te
verteren hadden en die soms uit waren op een goede proveniersplaats. In
deze stad geen rumoerverwekkende economische bedrijvigheid; de zee
handel kwijnde allange tijd door de verzanding van de 11sselmond. Ret
levenwas er dan ook beslist niet duur - de belastingenwaren er laag, want
het stedelijk bestuur trok nogal wat pachten van de stadserven op het
Kampereiland enzelfsnoggenoegaan tollen enbruggelden.De bovenlaag
der bevolking werd gevormd door een niet al te grote stand van
welgestelden die zeker niet opvielen door een verkwistende levensstijl. In
die kring gold als gulden regel: geenbeleggingin riskante ondememingen;
houdtje schaapjes op het droge!Mensen die wat zuinigmoesten aandoen,
behoefden zich hier ook zeker niet te vermoeien met het ophouden van
stand ommaar enigszinsvoorvel teworden aangezien.Die atmosfeer van
gezapigheiden energieloosheidwaarin de deftigefunctionarissen en zijdie
stilleefden, zich zo behaaglijk voelden, komt duidelijk uit in de kritische
Memorie over de welvaart van Kampen, geschreven in 1803 door mr.
Jacobus Schelterna." En dan, de mensen uit de kleine burgerij, de
stadsboeren en de schamele volksklasse gedroegen zich nederig, die
waren "beleefd en stil". In Kampen liepje eigendomgeengevaar; zelfs de
politieke en maatschappelijke spanningen van tegen het eind der eeuw
liepen er niet uit de hand. Vandaar dat Scheltema terugkijkend kon
concluderen: " ...in 50jaaren is hier geenhalsrecht gedaan, en in de laatste
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12 jaaren is zelfs in weerwil van de duurte van de eerste levensmiddelen
geen lijfstraf geinfligeerd ... " .16
Een derde beweegreden moet zijn geweest, dat Amsterdam vanuit
Kampen zo gemakkelijk te bereiken was. De 18e-eeuwer gaf zeker een
reis over water de voorkeur boven een over land; per schip kon men
bovendien het een en ander meenemen. Vooral bij mooi weer in voorjaar
en zomer was het een genoegenmet de beurtschipper de monding van de
IJssel uit te varen, via de Zuiderzee het IJ binnen te vallen en door
verwittigde verwanten aan de kade te worden verwelkomd.
Geen punt van overwegingkan aanwezigheid van familie in Kampen zijn
geweest.Er woonde hier wel een Remmers, maar die is waarschijnlijkpas
even later uit Holten gekomen. Deze Jan Remmers kan onmogelijk een
verwant van de Amsterdamse naamgenoten zijn geweest. Hij trouwde in
1778 in de Gereformeerde kerk met Arentje Hendriks van het Kamper
Eiland. De volkstellingvan 1795 geeftJan Remmers op als turfdrager; hij
woonde met zijn kinderrijk gezin in Brunnepe. Een overeenkomst in
naam, meer niet. De naam Remmers kwam trouwens in die tijd in het
Noorden en Oosten van ons land meer voor.

Geertrui Remmers was van 1720, dus 51 toen zij zich in Kampen
vestigde. Zij was vanzelfsprekend eerder dan haar zoon in staat maat
schappelijke banden te leggen. Zij zal om te beginnen omgang hebben
gehad met medebewoners van het gasthuis, speciaal met de proveniers.
Maar ook buiten het gasthuis kwam zij in aanraking met mensen.
Onmiddellijk na aankomst in Kampen ontving de Evangelisch-Lutherse
gemeente haar attestatie uit Amsterdam. Door de kerk en door de
predikant zal zij genoeg aanvullende aanspraak hebben gekregen.
Maar hoe ginghet met haar zoon? Clara Welcker blijft op dit punt uiterst
beknopt door gemis aan gegevens: "Pieter Remmers heeft, evenals
HendrickAvercamp, geheelbuiten degemeenschap gestaan. Geen enkele
acte, geen request of testament staat te zijnenname. In zijngebrekwortelt
de onbekendheid die hem omringd heeft" .17Deze bewering is maar ten
dele houdbaar. Ik geloofhelemaal niet, dat Remmers hier'zo'n geisoleerd
leven heeft geleid. Aan zijn opvoeding was voldoende zorg besteed om
zich op beperkte wijze zelfstandig te midden van medemensen te kunnen
ophouden. In die richting wijst al het feit dat Geertrui Remmers aIleen in
het Gasthuis haar intrek nam en haar zoon bij burgers in de kost deed. De
moeder wist dat dit kon. Zij was zo verstandig, Pieter een eigen leven te
gunnen, terwijl zijzelf als voogdes van dichtbij over de belangen van haar
onder curatele gestelde zoon bleef waken.

Als voomaamste kennis van moeder en zoon treedt een zekere Willem
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Tjeerts Terwolt naar voren. Deze was geen Kampervan geboorte; hij had
zich hier in 1763, komend uit het Groningse dorpje Leens, gevestigd.
Volgens een gegeven uit 1798 was hij in datjaar 54, dus geboren in 1744
en een leeftijdgenoot van Pieter Remmers." Ik houd het ervoor, dat deze
man inhet bijzonder een vriend is geweestvan de zoon; dat hij zich vrijwel
van het begin om hem heeft bekommerd en hem op wandelingen door de
stad en in de omgevingheeft begeleid. Terwolt zal belangstelling hebben
gehad voor Remmers' tekentalent en misschien veeI hebben gedaan om
diens artistieke activiteit aan te moedigen; hij zal gezorgd hebben voor
opdrachten van gegoedeburgers inde stad die belangstelling hadden voor
topografisch tekenwerk. Zodoende moet hij ook met moeder Geertrui in
aanraking zijn gekomen.Met haar zal hijbegaan zijn geweestmet Pieters
welzijn; van haar zal hij ook geleerd hebben de gebarentaal van zijn
doofstomme vriend te verstaan.
Wat voor een man is die Terwolt geweest?Clara Welcker was slechts een
gegevenbekend waaruit leeftijd en atkomst vielen afte leiden. We weten
nu meer. Uit de volkstelling vall 1795 en uit stukken betreffende
hoofdgeldenuit de jaren 1799 tot 180819 blijkt, dat hij ongehuwdwas en
dat hij leefde als rentenier. Maar hij schijnt een bijzondere functie bij het
burgerregiment te hebben gehad. In een naamlijst van burgers van hetjaar
180520 yond ik achter zijn naam vermeld: "Gew: Provoost te Campen".
Een geweldigeprovoost - ookweIprovoost geweldige(r) - was een officier
belast met het handhaven van de militaire tucht in een legerplaats of
kazeme. Zo'n functionaris kwamookbijde stedelijkeburgerkorpsen voor
en hem was, aldus het Groot Nederlands Woordenboek, tevens het
regelen en aflossen van de wachten opgedragen. In de papieren van het
burgerregiment ben ik echter bij het kader van de compagnieen nergens
zijn naam tegengekomen.Die obscuriteit zou een gevolgkunnen zijn van
de unieke positie van de provoost. Ik neem aan, dat hij heus niet pas in
1805, op 61-jarige leeftijden daarmee buiten de dienstplicht vallend, voor
het eerst provoost zal zijngeweest.Met dit gegevenweet ik, eerlijkgezegd,
geen raad.
Terwolt behoorde tot de gegoedeburgers onder wie zich, onder toezicht
van de Kamper regentencoterie, in de jaren tachtig een bedrijvig, hoewel
gemoedelijk patriottisme ontwikkelde. Korte tijd lieten de leden van het
burgerregiment, het exercitiegenootschap, de Gezworen Gemeenten en
zeker ook van de vrijmetselaarsloge en de burgersocieteiten kritische
geluiden horen. Maar er werd meer getheoriseerd dan gerealiseerd. Toen
de Pruisen in 1787 Willem V weer naar Den Haag hadden gebracht en
vele patriotten naar Frankrijk vluchtten, wist Kampen zich buiten schot te
houden: de magistraat handhaafde zich door zich onder druk der
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gewijzigde omstandigheden te voegen naar het herstelde bewind. Op die
manier kon de stad een toevluchtsoord worden voor tal van vooraan
staande patriotten uit verschillende gewesten. Pas met de komst der
Fransen in 1795 en de totstandkoming van de Bataafse Republiek kwam
de politieke discussie weer op gang.
E venals zijn standgenoten was Terwolt inzaken van de geest eengematigd
rationalist, op politiek terrein daarentegen na 1795 wat radicaler dan de
meerderheid. Hij trad in die bewogen tijd niet op de voorgrond, maar hij
speelde weI zijn .partij mee. Zo is hij lid geweest van het eerste
Nutsdepartement dat Kampen tussen 1791 en 1794 heeft gekend.
Werkelijk actief was hij in de in 1792 opgerichte Leessocieteit. Dit
leesgezelschap, met een in de jaren gestaag groeiende bibliotheek, yond
zijn leden ook weer onder de "fatsoenlijken". De ontwikkelde Kampers
hadden grote belangstellingvoor wat de wereld van hun tijd bezielde. Ais
aanhangers van deVerlichtingwilden zijvolgenhoe het dejonge federatie
van de Verenigde Staten van Amerika verging. Zij hadden belangstelling
voor de onlangs tot stand gekomen Franse Republiek, de vrucht van een
onthutsende revolutie. Hun interesse richtte zich op politiek, staatsleer,
godsdienst, filisofie, wis- en natuurkunde, geschiedenis, geografie en
ethnologie. Van deze vereniging was Terwolt de-eerste secretaris en
bibliothecaris." Deze functie heeft hij tot 13 september 1796 bekleed.
Daama bleef hij gewoon lid tot zijn dood in 1808.
Waarschijnlijk is hij verder nog lid geweest van de in 1778 gestichte
"Grote Societeit" of anders weIvan "Vredebest". De oudste notulen- en
. kasboeken, benevens de ledenlijsten van deze burgersocieteiten zijn
helaas verloren gegaan.
Dat de weduweRemmers veeIvertrouwen in Terwolt heeft gesteld, blijkt
weIuit de vier testamenten die zij in Kampen heeft laten maken, enweIop
7 september 1779, 12 augustus 1790, 2 december 1791 en 31 augustus
1796.22 In al die testamenten benoemt zij haar zoon tot universeel
erfgenaam. Wegens zijn gebrekkigheid moesten er voogden over hem
worden aangesteld voor het geval zijn moeder kwam -te overlijden.
Daaronder behoren steeds een of twee van Geertruis Amsterdamse
neven: Floris Brinkman, Frederik Willem Muller en Frans Everhard
Telkamp. Die neven zuIlenwaarschijnlijkhaar financiele belangen en die
van Pieter hebben behartigd. Aan deze verwanten wordt dan in Kampen
als voogd toegevoegd Willem Tjeerts Terwolt. Geertrui wijst hem ook
telkensweer als een van beide executeurs-testamentair aan. Nahaar dood
moet haar inboedel in het belang van de erfgenaam te gelde worden
gemaakt. De weduwedrukt de voogden vooral op het hart" om haar soon
in de keuze omtrent sijn woonplaats 't sij bier of elders aIle mogelijke
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faciliteiten toe te brengen, en hem daarin niet tegen te gaan, voor so verre
sij sulks tegens sijn eigen beste en interest niet schadelijk oordelen".
Vit deze authentieke passage blijkt zonneklaar, dat Pieter bepaalde
vragen best begreep en ook bij machte was zijn eigen wensen kenbaar te
maken.
Opmerkelijk is, dat de weduwe in alle vier testamenten Terwolt 250 Caroli
guldens legateert. Een teken van bijzondere waardering! We mogen gerust
aannemen, dat Terwolt die sympathie heeft gewonnen, omdat hij zich
meer dan iemand anders om het lot van Pieter Remmers heeft bekom
merd. Hij moet een echte vriend voor Pieter zijn geweest, zodat de
moeder het vaste vertrouwen had, datjuist hij zich na haar dood de uiterste
zorg voor het welzijn van de achterblijvende doofstomme zou blijven
geven.
Maar nu komen we aan een merkwaardig punt. Op 28 juni 1790 heeft ook
Terwolt zich een testament laten maken. Daarin vermaakt hij zijn beide
broers, Albert Tjeerts en Jacob Tjeerts, elk 250 Caroli guldens. De
woonplaats van de broers wordt niet genoemd. Het lijkt zo op het eerste
gezicht, dat ook zij in Kampen woonden, maar hun namen zijn niet in
Kamper papieren te vinden. Tot zijn universele erfgename benoemt
Willem Tjeerts de weduwe Remmers "om alle zijn overige natelatene
goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, hoegenaamd niets

. uitgezonderd in eenen vollen en vrijen eigendom, eeuwig en erffelijk te
bezitten en te behouden". 23Waarom vermaakte hij zijnvermogenniet aan
zijn vriend Pieter? Op hemwas immers alle zorg van moeder Geertrui en
vriendWillem Tjeerts gericht!Bovendien Geertrui Remmers was toen al
70, Terwolt en Remmers waren 24jaar jonger. Kan 't zijndat het destijds
voor iemand die onder curatele stond, onmogelijkwas van niet-familie
leden te erven? Werd daarom in dit geval van een indirecte beschikking
gebruik gemaakt: als de moeder overlijdt, dan treedt de zoon vanzelf in
haar rechten? Ik geloof,dat webeide vragenmetjamoeten beantwoorden.

Na Terwolt zal niet zozeer als een vriend, maar wel als een geregelde
bezoeker van moeder en zoon Remmers ds. Willem Goede moeten
worden genoemd. Hij was in 1789 uit Doetinchem naar Kampen
beroepen als voorganger van de Evangelisch-Lutherse gemeente. Deze
jonge predikant van 25 jaar trad weldra op de voorgrond als een
maatschappelijk en politiek zeer bewogen persoon. Een geinspireerd
protestant, maar niet behorend tot de "Publieke Kerk", zoals de
bevoorrechte Gereformeerde ofHervormde Kerk toen in de omgangwerd
genoemd.Met de patriottentijd was voor de dissenters hetjuiste moment
aangebroken om voor gelijkstelling op alle gebieden van het openbare
leven te ijveren.
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Ds. Goede had grote bewondering voor het loffelijk initiatief van Jan
Nieuwenhuyzen uit Edam. Die doopsgezinde predikant had in 1784 de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gesticht. De ontwikkeling en
verheffing van de gewone man, de opvoeding van en het onderwijs aan de
kinderen der "minvermogenden", ziedaar de verlichte doelstellingen van
deze organisatie. Dat ideaal was ook in Kampen bij enkelen individueel
aangeslagen. Zo hield Goede zich aanvankelijk bezig met het verspreiden
van boekjes van het Nut. Maar hij is het geweest die injuli 1791 met een
twaalftal stadgenoten een Nutsdepartement heeft opgericht. Toch kostte
het heel wat moeite om voldoende meelevende mensen bij elkaar te
krijgen. Goede moest er zelfs voor naar Zwolle, waar een Nuts
departement alweer uiteengevallen was. Uiteindelijk verzamelde hij 35
leden. Het was een klein, doch zeer indrukwekkend gezelschap van
ontwikkelden en gedeeltelijk ook zeer aanzienlijken.
Hoe uitgelezen het gezelschap ook was, er kwam overigens maar weinig
tot stand. De voortvarende aanpak van de jeugdige Goede zakte vaak weg
in een moeras van lauwe bedachtzaarnheid der oudere heren. Een
voorbeeld hiervan? In 1790 was in Groningen een eerste instituut tot
onderwijs van doyen en stommen ingericht door de Waalse predikant
Henri Daniel Guyot. In verschillende steden werden departementen
opgericht om het werk van Guyot te steunen. Voorwaar, een ondememing
waarvoor Nutsmensen warm zouden moeten lopen; onder hen leefde toch
de overtuiging van de opvoedbaarheid van de mens, zelfs van invaliden als
blinden en doofstommen. Geheel in die geest stelde de Lutherse predikant
op een vergadering van 12 december 1792 voor om zich allemaal bij het
Kamper departement van het Groninger Instituut aan te sluiten. Hoe werd
hij teleurgesteld: "De geheele vergadering nam hier een diep stilzwijgen in
acht, schijnende meer over te hebben om bijzonder ten aanzien van onze
stad zelve nuttig te wezen", zo kon hijzelf als secretaris notuleren."
Wat springt nu onmiddellijk bij het voorafgaande in het oog? Goede trad
op als pleitbezorger voor steun aan doofstommenonderwijs. Dit ligt
eigenlijk weI een beetje VO<?f de hand. Immers, de weduweRemmers was
lid van zijn kerkelijke gemeente. Uit hoofde van zijn ambt zal hij
huisbezoeken bij haar in het gasthuis hebben afgelegd.Hij zal de zorgen
van deze vrouw,die inmiddelsde zeventigpasseerde, overhaar misdeelde
zoon telkensweIhebben aangehoord. Om de doofstomme tekenaar zal hij
zich ook zeker hebben bekommerd.Die viel toch via zijnmoeder onder de
zorg van de Evangelische-Lutherse gemeente. Remmers zelfhad natuur
lijkniets aan de kerkdiensten, hijwas ook geen lidmaat, want hoe zou men
hem daarvoor genoegzaam de godsdienst hebben kunnen uitleggen. De
predikant moet de tekenaar - precies twintig jaar zijn oudere - om zijn
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talent en vernuft hebben bewonderd. Hij heeft aan Remmers in de praktijk
van het dagelijks leven gezien, welke bijzondere verpleging doofstommen,
begaafd of niet, gedurende hunjeugd nodig zouden hebben om tot redelijke
verstandhouding met hun ouders, broers en zusters, en andere mensen te
komen. Uit het voorstel van de Nutssecretaris zouje opmaken, dat hij zelf
lid was van dat Kamper departement van het Groninger Instituut. Zou
Terwolt het eveneens zijn geweest? Ja, Terwolt! Waarom viel die ds.
Goede niet op die Nutsvergadering van 12 december bij? Was hij rnisschien
afwezig?
Dat Kamper Nutsdepartement is geen lang leven beschoren geweest; al na
drie jaar he eft het zijn werkzaamheden gestaakt. Kampen heeft tot 1819
moeten wachten, eer er definitief een departement tot stand kwam. Het
enig initiatief dat verwerkelijkt werd, was een stedelijke spin- en brei
school die het gezelschap van Goede lang heeft overleefd.

De vraag die ondertussen dringend aan de orde dient gesteld te worden, is:
waar in Kampen was Remmers ondergebracht? Het staat in ieder geval
vast, dat hij in 1771 niet bij zijn moeder in haar aparte woning in het
Bovengasthuis is ingetrokken; zij had daar klaarblijkelijk ook doelbewust
alleen haar eigen kostje gekocht. Remmers moet van het begin af aan bij
een Kamper familie zijn ondergebracht. Maar bij wie? Betrouwbare
gegevens over zijn huisvesting heb ik pas kunnen ontlenen aan de
quotisatielijsten uit 1799, 1802, 1804 en 1808,2s in het bijzonder aan de
laatste twee en die weer gecombineerd met de klapper op de volkstelling
van 1795.26 Daaruit blijkt, dat Pieter Remmers woonde in de Boven
Nieuwstraat, ongeveer ter hoogte en aan dezelfde kant van het tegen
woordige gebouwvan het Groene Kruis. Hij was daar kostganger van de
pruikemaker Gerrit Jan van der Poel en diens vrouwHendrina Horstink.
Het gezin van dit echtpaar telde vier inwonende kinderen en dan nog twee
ongetrouwde zusters van de heer des huizes. Het echtpaar was in 1777 in
de Bovenkerk getrouwd. Wanneer Remmers bij hen is ingetrokken valt
niet te achterhalen, en ook niet welkekosthuizen hijvoordien heeft gehad.
In ieder gevallaat het bovenstaande voorlopig zien, dat hij zeker in zijn
Kamper nadagen in een familie met een normaal gezinsleven was
opgenomen.
Het maken van pruiken was een enigszins artistiek beroep, sinds de 17e
eeuwdoor Franse coiffeurs in de Republiek geintroduceerd. Vander PoeI
heeft de deftige burgerstand van Kampen van de bekende bepoederde
staartpruiken voorzien. WeI zal de klandizie na 1795 zijn teruggelopen,
doordat de vraag naar pruiken achteruitliep en gaandewegalleen nogmaar
de oudere generatie, uit behoudzucht of uit noodzaak, zich met die
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hoofdtooi bedekte. Heeft hij dan ook wegens teruglopende verdiensten een
kostganger in huis genomen? Zijnjaarinkomen werd bij de quotisatie van
1808 op f 250 totf 300 gesteld, wat met een vrouw en vier kinderen nu
niet al te ruim was; zijn beide zusters werden samen al op hetzelfde
inkomen aangeslagen en Remmers" aIleen, had toen jaarlijks f 200 tot
f 250 te verteren. Het kan ook zijn, dat hij Remmers allang voor 1795 in
huis had, niet zozeer om de pensionprijs maar ook uit sympathie om hem
aan een gezellig tehuis te helpen. Die mogelijkheid zal blijken als hierna
Remmers' tekeningen ter sprake komen.
Van der Poel- een man uit de bescheiden burgerij - was in het openbare
leven vrij actief. Zo komt hij al in 1781 op de lijst van officieren en
onderofficieren van het Kamper burgerregiment voor. Hij wordt dan
vermeld als "adelborst"; in '97 is hij sergeant bij de compagnie fuseliers
van het Broederkwartier en in mei '98 volgt zijn bevordering tot luitenant
bij die compagnie."
Met de komst der Fransen in 1795 en de daaruit voortvloeiende valvan de
aloude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kwamen Van der
Poel en Terwolt in het radicale kamp terecht. In de beginjaren van de
nieuwe Bataafse Republiek tekenden zich in Kampen duidelijk twee
stromingen af. Er was een behoudende richting van oud-regenten en
welgestelden; daartegenover stond een democratische groep van kleine
burgers, gerugsteund door alles wat zich onder de knechts, armen en
bedeelden politiek liet activeren. Opmerkelijk is, dat zich zowel bij het
behoudende als bij het radicale blok leden van de Leessocieteit hadden
aangesloten, maar, zoals te verwachten, wat meer bij het eerste dan bij het
tweede. Oud-leden van het opgehevenNutsdepartement kwamen vrijwel
uitsluitend bij de conservatief-aristocratische richting voor; bij de demo
craten was er toch weI een: Terwolt, en die was bovendien nog lid van de
Leessocieteit. De vraag rijst, ofhij maatschappelijk niet net een randfiguur
tussen de zeer gegoedeen de kleinere burgerij is geweest:wel een rentenier
met huizen, "actien en crediten", maar bij de quotisatie van 1808 staat
zijn inkomen op f 350. Niettemin was hij in het stedelijk leven een man
van aanzien. Ds. Goede, die nu ook niet dadelijk berniddeld zal zijn
geweest, beyond zich in het "revolutiejaar" 1795 politiek net rechts van
het midden en trad als bemiddelaar tussen "rechts" en "links" - om voor
het gemak die onderscheiding uit latere tijd eens te gebruiken - op.
Hetzelfdejaar nognamde Lutherse predikant een beroep naar Rotterdam
aan, daarmee tegelijkertijd naar de Remonstrantse Broederschap over
gaande.
In Kampen heeft een rumoerige en langdurigestrijd omdemacht gewoed.
Die begon al in mei 1795 met deverkiezing van het stadsbestuur-nieuwe
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stijl, de municipaliteit, en die van een comite van waakzaamheid. Het
comite bestond uit vertegenwoordigers van de vier wijkvergaderingen en
had kennelijk tot taak de handhaving van het revolution air elan te
garanderen. De stemming was nogal behoudend uitgevallen. Dit stond de
democraten helemaal niet aan, maar zij slaagden erin om injanuari 1796
de behoudenden in de municipaliteit en het comite van waakzaamheid tot
aftreden te dwingen en te vervangen door eigen vertrouwelingen. Bij die
gelegenheid zijn Van der Poel en Terwolt in het comite van waakzaamheid
gekozen." Beiden onderscheidden zich als medewerkers, niet als leiders.
Meer dan eenjaar hielden de radicalen stand" tot ze door de intriges van de
"weldenkendsten" en de "fatsoenlijken" onder bemiddeling van een
commissie uit de N ationale Vergadering in Den Haag hun veroverde stel
ling in juli '97 moesten opgeven.
Toch werd er op de verslagenen geen wraak genomen. De hospes van
Remmers werd in '98 zelfnog tot luitenant bevorderd; en Terwolt was in
1805 nog geweldige provoost. Beiden bleven ook actief in de Kamper
grondvergaderingen, aan de basis dus van het politieke leven in de
Bataafse Republiek. De radicalen kalmeerden, zij deden weer met de
anderen mee, al handhaafden enkele - zij het wat milder - hun vroeger
standpunt. Dat kan men ook lezen bij Scheltema: "Hoe zeer zommige
burgers door opstookingen van buiten en door schijnschoone declamatien
bij de algemeene gisting onlangs waaren verhit, zijn veele, na het
ophouden deezer instigatien tot orde terug gekomen". Ondanks aIle
beroering hadden zich in Kampen geen plundering en geweldpleging
voorgedaan."
Remmers, bij benadering
Hoe moeten wij ons Remmers in het gewone leven van aIle dag
voorsteIlen? Om te beginnen geloof ik niet, dat hij om den brode heeft
moeten werken; hij hadjuist geld genoeg om te doen wat hem zinde. Ais
zijn verwanten uit de familie Telkamp in Amsterdam de nalatenschap van
zijn vader en grootvader degelijk hebben belegd, dan heefthij aanvankelijk
zeker eenjaarlijkse rente van zo'n! 400,- kunnen trekken. Op den duur
werden de tijden er niet beter op en tijdens de Europese coalitieoorlogen
ging het de renteniers niet meer voor de wind. In het jaar 1808 had
Remmers iets minder dan! 250 te verteren, waarvan hij toen, en zeker in
Kampen, heeft kunnen bestaan. Wat zijn moeder hem in 1798 naliet, moet
tegengevallen zijn; haar bezit was tijdens het lange verblijf in het
Bovengasthuis aanzienlijk teruggelopen. N a de dood van Geertrui
Remmers bleef Pieter in Kampen wonen, geheel uit vrije verkiezing en
overeenkomstig de laatste wilsbeschikking van zijn moeder. Willem
Tjeerts Terwolt en twee familieleden in Amsterdam waakten voortaan als
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voogden over het stoffelijk en geestelijk heil van de kunstenaar.
Het ziet er duidelijk naar uit, dat hij geestelijk niet tot stilstand is gekomen.
Met het klimmen der jaren schijnt hij zich verder te hebben ontwikkeld. Hij
heeft waarschijnlijk bij zijn komst in Kampen al wat kunnen lezen en
schrijven. Zijn werk, voor zover niet geschonden, is vaak eigenhandig
gedateerd, in ieder geval na 1785. Remmers signeerde zijn tekeningen in
druk- en in schrijfietters. Soms gaat zijn signatuur vergezeld van Latijnse
afkortingen als "del." (delineavit) of "feet." (fecit). Ook voorzag hij
sommige tekeningen van onderschriften. Nu kunnen die onderschriften
door vrienden voor hem op een kladje zijngeschreven, zodat hij ze slechts
in een bij de tekeningpassend lettertype kon ovememen. Maar ikhoud het
toch allemaal voor eigen werk.
Remmers lijkt zelfs wel een man met enige intellectuele belangstelling te
zijn geweest. Die veronderstelling ziet er op het eerste gezicht wat erg
gewaagd uit. Maar de doofstomme is, let wel, van 1798 tot 1810
doorlopend lid van de Leessocieteit geweest, van dat elitaire gezelschap
dat al enige malen ter sprake is geweest. Wat moet hij daar bij die
boekenliefhebbers hebben gezocht? Het is moeilijk omje daar eenjuiste
voorstelling van te maken. Je kunt zeggen: hij is aIleen lid geweest om de
gravures inde boeken.Maar is dat eigenlijkniet te weiniginverhoudingtot
de hoge contributie van drie gulden?Zal hijniet nogwat meer inde boeken
hebben gezocht?Nu beschikte die Leessocieteit over een collectie boeken
die niet bepaald geschiktwas voor doofstommen. Ik vraagmij af, ofhij niet
_ maar nu ben ik erg optimistisch -, in het bijzonder in de jaren negentig,
aanzienlijkevorderingen inhet lezen heeft gemaakt. Terwolt en ds. Goede
kunnen hem daarbij hebben geholpen;misschien is ook de aanwezigheid
in Kampen van een departement van het bekende Groninger instituut van
Guyot daarvoor bevorderlijk geweest. Er was in de loop van de 18e eeuw
vooral in het buitenland nogal wat lectuur over het onderwijs aan
doofstommen verschenen; mogelijk hebben de Groningse deskundigen
via het departement de kennissen van Remmers daarop attent gemaakt. In
die richting zou kunnen wijzen, dat hij niet onmiddellijk lJijde oprichting
zich bij de Leessocieteit heeft aangesloten, maar zesjaar later, toen hijhet
minimale niveau daarvoor had bereikt.
Voor leken is het onmogelijkzich voor te stellen hoe groot zijn inwendige
taal zal zijn geweest. In hoever ook drongen de gebeurtenissen op
staatkundig gebied inNederland en de rest van Europa tot hem door? Zal
hij abstracta als volkssoevereiniteit,scheidingvan kerk en staat, tolerantie,
democratie en wat er aan godsdienstige begrippen voorradig is, hebben
kunnen verwerken? Laten we een greep doen in het boekenbezit van de
Leessocieteit, waaruit Remmers al in 1798 zijn keuze kon bepalen, al of
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niet geholpen door een der zes directeuren die met de leiding waren belast.
Wat bij voorbeeld te denken van Jan Wagenaar, Vaderlandsche Historie;
Simon Stijl, Opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden; J.F.
Martinet, Catechismus derNatuur; J.P. Brissot,Reize doorAmerika; D.
Ramsay, Geschiedenis van deNoordamerikaanse staatsomwenteling en
W. Sherlock,Redeneering over de Goddelijke Voorzienigheid? Zullen
Pamela van Samuel Richardson (in vertaling, natuurlijk), deHistorie van
Willem Leevend van BetjeWolff enAagjeDeken en hetnu totkinderboek
gedegradeerde Robinson Crusoe van Daniel Defoe toegankelijker voor
hem zijn geweest? Dat hij twaalf jaar lang lid is geweest, lijkt erop te
wijzen, dat die Leessocieteit hem iets verschafte waar hij geestelijk
behoefte aan had. Zou hij anders niet eerder het lidmaatschap van diedure
vereniging hebben opgezegd?
Maar deskundigen van het modeme onderwijs aan doofstommen zullen
het bovenstaande zeker voor de 18e eeuwin twijfeltrekken, hoe intelligent
Remmers overigens ook geweest moge zijn. Ret veiligste is het daarom,
toch maar aan te nemen, dat hem vooral de illustraties interesseerden.
Op zijn hoogst zal hij hier en daar wat woorden en enkele zinnen hebben
leren verwerken; veeI samenhangende kennis zal hij niet hebben opge
stoken.
Remmers moet weI meer en meer in staat zijn geweest door gebaren en
. somsdoorwat schrift,misschienweIdoor een voorraad rauwe, nauwelijks
gearticuleerde klanken zijn gedachten mee te delen. Door de langdurige
omgang met zijn medemensen van uiteenlopende persoonlijkheid, zal
hij heel wat van anderen hebben begrepen. Ais hij iets van het hogere
gedachten- en gevoelsleven te pakken heeft gekregen, dan past hier
zeker ook op Remmers een citaat uit het boek van de gebroeders Guyot:
" ...het is niet zelden te regt waargenomen, dat weI onderwezene Doof
stommen veelal tot de vrolijkste, gezelligste en inneemenste menschen
behooren'"."
Ret ziet er zelfs naar uit, dat Remmers iets van zijn eigen verworven
tekenvaardigheid aan anderen heeft kunnen overdragen. Dit moet met de
belangstelling die zijn tekenwerk in de stad getrokken zal hebben, zijn
gevoel van eigenwaarde ten goede zijn gekomen. Hoeveel leerlingen hij
heeft gehad, is niet te zeggen. We zullen voomamelijk aan enkele zeer
amateuristische enthousiastelingen, aan een soort zondagstekenaars uit
Kampen zelfmoeten denken. Die zullen niet verder zijngekomendan het
natekenen van werk van hun leermeester. Zo'n duidelijke dilettant was
Jacobus Schinkel." Hij was in 1785 geboren en een zoon van de
pruikemaker Coenraet Schinkel,die evenalsVander Poel zijn ambacht in
de Boven-Nieuwstraat uitoefende.
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Dat Remmers ook werkelijk een serieuze leerling met echt artistieke
ambitie heeft gehad, kan ik moeilijker aannemen. Toch noemt P.A.
Scheen er een in zijn bekende Lexicon, en wel de Zwollenaar Geerlig
Grijpmoedt (1760-1788). Die had zijneerste onderricht gekregenvan zijn
stadgenoot Anthonie Daniel Prudhomme (1745-1826). Van Grijpmoedt
is maar uiterst weinig bekend. Hij is op een onbekend tijdstip naar
Amsterdam getogen, waar hij in de leer is geweest bij een aantal
"behangselschilders", onder wie de ons bekende Hendrik Meijer. In
datzelfde rijtje wordt ook Pieter Remmers genoemd. Kan die zomaar
onder de behangselschilders worden gerangschikt?Is hier misschien geen
verwarring met Johannes Remmers, de compagnon van Meijer, in het
spel?Maar latenwehettoch maar opPieter houden. Het isonmogelijkaan
te geven, wanneer en hoelang Remmers die lessen heeft gegeven. In ieder
geval niet in Amsterdam! Immers Remmers woonde al in Kampen, toen
Grijpmoedt de leeftijd bereikte waarop hij ver buiten Zwolle tekenlessen
kon gaan halen. Mogelijk is Remmers in Kampen slechts een schakel
geweest tussen de Zwollenaar Prudhomme en zijn eigen Amsterdamse
leermeester Meijer. Aldus kan Grijpmoedt vervolgensook op de behang
selfabriek in de Rozenstraat terecht zijngekomen.Aan dit minimale feitje
hebben we zo goed als niets. Vermoedelijk hebben die lessen niet veel
voorgesteld. Grijpmoedt had een natuurlijke begaafdheid en als hij
werkelijkeen leergierigjongmens zal zijngeweest, kan hij onmogelijkveel
van de doofstommeRemmers hebben verwacht. Ook inhet gunstigegeval
zal hij Kampen al spoedig voor Amsterdam hebben verwisseld. In de

, laatste plaats stierfhij, nogjong en voordat zijntalent tot vollewasdomwas
gekomen.
Ret zal wel even hebben geduurd, voordat het publiek op straat aan
Remmers gewendwas. Terwolt of een ander zal hem in het begin de weg
hebben leren vinden tussen de soms wat te nadrukkelijke belangstelling
der stedelingen door en hem hebben beschermd tegen de jeugd als die bij
geval de gek met hem wilde steken. Uit de wijze waarop Remmers zijn
stadgenoten op zijn tekeningen heeft afgebeeld, blijkt niets van mensen
haat. Ook de kinderen geeft hij in hun eigen spel verdiept weer - zonder
wrok. Geleidelijk aan zal hijongestoord en naar eigenwelgevallendoor de
stad en de directe omgevinghebben kunnen rondzwerven. Ret tekenen en
schetsen in de buitenlucht zal zijnvoomaamste ontspanning zijn geweest.
De Kunstdie hij zich had eigen gemaakt, was het belangrijkstemiddel om
'dehem omringendewereld goed in zich op te nemen en te verwerken. De
schetsen die hij buiten had gemaakt, werkte hij thuis tot gedetailleerde
tekeningenuit, Meestal kleurde hij ze daarna inmet waterverf. Ook paste
hij de methode van de gewassen pentekening in bister toe, waarbij hij de
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bruine inkt verdund met een penseel op het papier uitstreek om zo
vervloeiende vlakken, schaduwpartijen en wolken een warme, transpa
rante toon te geven. Het Gemeente-archief bezit een onvoltooide en
ongedateerde tekening van de Cellebroederspoort in klein formaat,
waarop Remmers' werkmethode in vier stadia op een alleraardigste
manier uitkomt. 32

RemD1ers' werk
Achteraf kunnen we Remmers niet dankbaar genoegzijn voor de blik die
hij ons op en in het Kampen van omstreeks 1800 gunt. De kleine stad had
eens, in de Middeleeuwen, gebloeid door koophandel; zij dwonguiterlijk
nog steeds eerbied af en omsloot binnen haar verdedigingswerken een
bevolkingvan tegen de 7.000 zielen.We vertoeven met onze doofstomme
artiest aan de rechter over van de IJ ssel en kijkennaar de schilderachtige
liggingvan Kampen - geenmooiere dan een stad aan de overkant van een
breedstromende rivier. We zien de Boven- en de Buitenkerk, ons I'o
vertrouwd, boven de huizen uitsteken; we herkennen het Schepentorentje
en de Nieuwe Toren met het Hemony-carillon. Dit alles gelegen achter
een nog gave, middeleeuwse, bakstenen muur met voltallige poorten,
bastions en waltorens. En dan daarvoor, langs vrijwel de gehele IJssel-
kade een dubbele rij geschoren lindebomen. ,
Een markant punt inde aanblik op de stad is natuurlijk de houten brugmet
de klap. Zo'n bouwsel was vrijwel een unicum in die dagen, want grote
bruggen kwamen toen in ons waterrijke land sporadisch voor. De
Romeinen hadden eeuwen geleden, toen ze uit de Nederlanden moesten
wijkenvoor de binnendringendeGermanen, er een, en nogweIeen stenen,
achtergelaten: die van Maastricht. De Kamper brug was de tweede vaste
oeververbinding, stammend uit 1448. Hetmondingsgebied vande IJssel
werd ermee afgesloten, en bij het opklapbare deel werd sinds eeuwen tol
geheven door de stadstolgaarder die zijn kantoor had in het aardige
gebouwtje in Renaissance-stijl dat voor dat doel vlakbij de oprit van de
brug aan de stadskant tegenover de Stadsherberg was gezet. Geen
wonder, dat Remmers in zijn tekeningen zo'n aandacht wijdt aan die brug.
Die was voor allen die graagwandelden, een frisse neuswildenhalen en en
passant van het prachtige rivierlandschap wilden genieten, een bron van
genoegen. En als het waar is wat een van de in het Rijksmuseum te
Amsterdam aangebrachte spreuken zegt: "Tekenen is spreken en schrij
yen te gelijk", dan kunnen we zelfs in het ambachtelijke tekenwerk van
Remmers iets van een telkens ondervonden vreugde aflezen - vooral van
die ene tekening die vanaf de brug, voorbij de klap uitzicht geeft op de
lommerrijke rechter IJsselkant. Boven de bomen steekt het hoge dak van
de Nieuwe Stadsherberg uit. Dit 18e-eeuwse logement lag centraal in de
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achter het groen schuilgaande schans, die al twee eeuwen lang in geval van
oorlog een aanval uit het oosten het hoofd moest bieden. En recht erop
aan, meteen naar het hart van de afbeelding in een sterk uitgevoerd
perspectief, het degelijk balkendek waarop zich burgers van de gegoede en
de werkende stand vertreden, onderwijl meehelpend om de dieptewerking
te vergroten."
Welk een indruk de stad, de brug en de rivier zo'n dertigjaar later op de
jeugdige Jacob van Lennep maakten, mag blijken uit het volgende
dagboekfragment. De schrijver en zijn vriend Dirk van Hogendorp, op hun
voetreis door Nederland, naderden Kampen van de kant van Gene
muiden. "En", zo schrijft Van Lennep, "heerlijk doet zich deze stad voor
aan hen die haar van deze zijde genaken, dewijl zij in 't lang aan de
overzijde der IJssel gebouwd is, onnoemelijk veel torens heeft, en ene rij
boompjes tusschen den buitenmuur en den oever der rivier. Ook treft de
zware brug met bewondering. Wij namen onzen intrek in het logement
over het einde dier brug, vlak tegenover de stad en hadden uit de
voorkamers, die wij betrokken een schilderachtig schouwspel voor ons,
verlevendigd door de voorbij varende schepen en schuiten. Deze groote
brug is van hout, en bestaat uit acht boogen, elk ruim zestig treden lang, en
levert dus een prachtig kunststuk op". 34
Remmers heeft ons tekeningen nagelaten waarop vier van de zeven grote
stadspoorten voorkomen:deVischpoort, deVenepoort, deCellebroeders
poort en de Broederpoort. Ook de beide parochiekerken, die we met
Boven en Buiten aanduiden, en de kerk van de Minderbroeders hadden
zijn aandacht. Tot het beste wat Remmers heeft getekend,moetenwetwee
afbeeldingenrekenen die hij in 1808 vervaardigde van het Heilige Geest
Gasthuis. Die tekeningen ademen een sfeervan geborgenheid;diebeelden
samen uit een knus omsloten ruimte met een bleek en een prieeltje achter
het houten hek, en ook het veel gebruikte doorloopje door het gasthuis
gebouwaan deNieuwe Markt langs de acht proveniershuisjes endan door
het hoofdgebouw naar de Oudestraat. Het is het enge wereldje van
betaIende kostkopers en van gedeeltelijk werkende of zonder tegen
prestatie kost, vuur, licht en liggingontvangende gasthuisbewoners!En dit
aIles onder het onmiddellijk klankbereik van het klokkenspel van de
Nieuwe Toren - wat moet het Remmers hebben herinnerd aan de
bezoeken die hij zijn moeder 27 jaar lang in het Bovengasthuis had
gebracht.
Ook het uitzicht van het westen uit op de stad heeft Remmers bezig
gehouden. Maar van die aanblik was moeilijker een boeiend geheel te
maken dan van het front aan de rivier. De stadsweiden boden een te
eentonige voorgrond en daarvan was teveel nodig om de hele stad in de
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verte te omvatten. De Cellebroedersweg - "het Melkpad" - had geen
beplanting, alleen karresporen die de blik dan maar naar de stadspoort en
naar de met hoge bomen beplante wallen moeten leiden. En de aloude
Reeve was in de loop der tijden teveel tot een flinke sloot versmald om die
nog als blikgeleider te laten dienen. Wel onderseheidt men na enig kijken
in de riehting van de stad het molentje dat al op de plattegrond van Paulus
Wttenwael uit het jaar 1598 reehts van de Reeve voorkomt. Nu moet
grazend en lodderogend vee, afgewisseld door melkmeiden en stads
boeren voor de nodige levendigheid op het voorplan zorgen.
Vande landzijde zijn twee tekeningen van Remmers bewaard gebleven,
waarvan een het laatst bekende werk van de tekenaar in Kampen is. Die
tekening is gedateerd met het jaar 1810.35 De onderrand ervan is
aangebraeht in de vorm van een gemetselde balustrade. Aan beide
uiteinden bevinden zieh twee wapensehilden, een met het stadswapen, de
ander met de stedelijke kleuren. In het midden hangt aan een groene
guirlande een eirkelvormigeeartouehe. Daarop staat, naar het sehijntmet
enig genoegen aangebraeht: "Vrank Rijk". Clare Weleker merkte al naar
aanleidingvan die geografiseheinformatieop: "Onze doofstommewas dus
terdege van het wereldgebeuren rondom hem op de hoogte". Dat was hij
inderdaad. Zijn vriend Terwolt was er evenwel niet meer om hem de
inlijving bij Frankrijk uit te leggen; die was in 1808 overleden en lag
begraven in de Bovenkerk. Maar Van der Poel kon die taak best
ovememen. De pruikemaker heeft kennelijk niet getreurd over de
troonsafstand door Lodewijk Napoleon als koning van Holland. Van
radicaal patriot kan hij zieh tot een kritiekloos vereerder van Napoleon
hebben ontwikkeld.En zo kostbaas, zo kostganger..... in dit speciale geval
althans! Remmers zal zeker geweten hebben wie het nieuwe staatshoofd
was. Napoleon liet zijnpropaganda goedverzorgen: vele prenten van zijn
heldendaden waren in omloop, ieder bewonderaar had thuis diens portret
aan de want; daarbij waren snuisterijen met atbeeldingen van de
sueeesrijke Corsikaan in de handel. Zelfs voor een doofstomme bleef die
opdringerigeverheerlijkingniet onopgemerkt.Er spreektuit de landsnaam
onder Remmers' tekening- uitgevoerd in eigen spelling en niet in die van
Siegenbeek- een bepaalde trots van te horen bij het uitgestrekte en sterke
Franse keizerrijk.
VanRemmers ismaar weinigwerkovergebleven.Zo'n veertigtekeningen,
dat is alles. En als ze gedateerd zijn, stammen ze allemaal van na 1784.
Het komt mij voor, dat dit sleehts een heel klein deel van zijn seheppende
arbeid is. Hij moet juist heel veel hebben getekend; immers tekenen was
voor hem het enige middel van zelfexpressie; daarmee kon hij ook wat
waardering bij zijn medemensen opwekken. Remmers was geen briljant
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tekenaar. Hij kon niet in de schaduw staan van de veelzijdige Avercamp,
die tijdens zijn lev en met dezelfde handicap heeft moeten worstelen.
Avercamp was een begaafd kunstenaar, zijn werk is dan ook verspreid
over een groot aantal Europese musea. Die schilderde niet alleen, maar
tekende en aquarelleerde ook, en hoe! Nee, Remmers was niet meer dan
een verdienstelijk dilettant. In Kampen zullen heel wat mensen uit de
gegoede burgerij aardigheid in zijn tekenwerk hebben gehad. Men zal hem
vaak om copieen van zijn meest geslaagde producten hebben gevraagd.
We mogen gerust aannernen, dat hij met die bestellingen zo nu en dan iets
verdiende.
Wat van zijn oeuvre bewaard bleef, is door de opeenvolgende generaties
van eigenaars niet altijd even zorgvuldig behandeld: vaak zijn randen met
signatuur en datering weggesneden; men heeftopgeplakt, niet vakkundig
ingelijst en de tekeningen soms teveel aan scherp daglicht blootgesteld.
Misschien is ook vee I verdwenen, doordat zijn eigen Amsterdamse
verwanten na zijn dood wat liefdeloos met zijn artistieke nalatenschap
hebben omgesprongen - een ouderwetse schoonmaak kan al funest zijn
geweest. Wie zal het zeggen? Daar hij waarschijnlijk nauwelijks buiten
Kampen heeft gewerkt, is hij aIleen een plaatselijke grootheid gebleven.
Dat he eft natuurlijk zijn werk ook weer geen goed gedaan.

Interessant bij de topografen is, hoe zij hun stadsgezichten verlevendigen
met wandelende, rijdende, werkende en lastvervoerende personen. Deze
stadsbewoners maken de straten en pleinen tot meer dan aIleen maar een
decor; zij suggereren, dat de huizen bewoond zijn. Tegelijkertijd geven ze
in hun ontspannende en inspannende bedrijvigheid het perspectief een
extra werking. Over het algemeen valt het op, dat die figuurtjes met plezier
in hun schijnwereld leven. Uiteraard kan men niet verwachten, dat
tekenaars die hun clientele moesten bedienen, hun kunst gebruikten om
rninder aangename sociale toestanden uit te be elden. Hun afbeeldingen
dienden om te behagen. Zo niet, dan leed de verkoop eronder. Bovendien
kan men zich afvragen of ze er al weI oog voor hadden. Daarom loopt de
"gemeene man" op de prent genoeglijk tussen de "fatsoenlijke" burgers.
Hij is de eenvoudige, hartelijke, behulpzame volksman voor wiens
verheffing de Nutsdepartementen zich beijveren om hem te leren lezen en
sparen, en in geval van nood aan werk te helpen.
Ook bij Remmers krijgt men de indruk van een probleernloze samenleving.
Toch was in Kampen de sociale toe stand voor de volksklasse, speciaal na
1795, verre van rooskleurig. Menhoeft er Scheltemamaarop na te lezen.
Verder brengt hij niets in beeld van de bewogen patriottentijd en het begin
van de Bataafse periode. Geen Franse soldaat dwaalt er op zijn
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Gedeelte uit een geaquarelleerde tekening: Gezicht op Kampen met de brug
(omstreeks 1787). Gemeente-archief Kampen.
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tekeningen door de stad, terwijl er toch troepen van de bondgenoot in
gamizoen lagen. Overigens tekende Remmers zijn stadgenoten zonder
enige verfraaiing, precies zoals hij ze dagelijks waamam. Zelfs de mensen
"van stand" hebben niets wat ook maar op een opgelegde gracieuze
levensstijllijkt. De kleine burgers en de volksmensen doen meestal plomp
aan. Bij Remmers geen romantiek, zeker geen idylle - Rousseau bleef voor
hem een gesloten boek. Trouwens, al had hij wat willen opsieren, het zou
bij hem potsierlijk zijn uitgevallen, want het uitbeelden van mens en was
niet zijn sterkste kant.
Zo nu en dan heeft Remmers, naar het mij voorkomt, evenals andere
topografen dat wel deden, bekenden op zijn tekeningen afgebeeld. Het valt
natuurlijk niet steeds te bewijzen. Ik ben mij bewust van het gevaar een al
te gewillig slachtoffer van mijn eigen fantasie te worden. Niettemin trof mij
op de tekening van de hulpbrug over de U ssel een tweetal personen: een
dame in een zwarte schoudermantel met capuchon en een soort flodder
muts op het hoofd, vertrouwelijk begeleid door een officierachtig heer met
een mooie staartpruik.36 Ditzelfde tweetal bevindt zich in gelijke opstel
ling op de afbeelding van de Vischmarkt" en enkele jaren later op die van
de Koommarkt. 38 Zuiver op mijn intuitie afgaande zie ik in deze twee
personen Gerrit Jan van der Poel en zijn vrouw Hendrina. Ik begeefmij
nog verder op het glibberige pad: ik vermoed, dat Remmers zichzelf, op de
rug gezien, met zijn hospes en hospita heeft afgebeeld op een andere
tekening aan de rechter Ilsseloever. 39 Laat ik proberen dit aannemelijk te
maken. De pruikemaker stond al in 1781 als adelborst op de lijst van het
. kader van het burgerregiment. De eerste en de vierde tekening, hier door
mij genoemd, zijn van 1785 en '87 en tonenons een echtpaar dat even in de
dertig is. Dat zou gezien het trouwjaar van Gerrit Jan en Hendrina aardig
kloppen. Nog iets wat in die richting pleit: buiten de in uniform gestoken
pruikemaker, steeds begeleid door zijn vrouw, komt er geen andere
schutter of mil itair op de tekeningen van Remmers voor. Van der Poel zal
nogal ingenomen zijn geweest met zijn positie in de gewapende burger
wacht· vandaar dat de doofstomme maar goed waamemende tekenaar
zeer psychologisch die kleine ijdelheid heeft gestreeld. En ik krijg door dit
alles de indruk dat Remmers destijds al een paar jaar bij het echtpaar
inwoonde.
Bovendien houd ik de twee met wandelstokken uitgeruste heren op de
bekende tekening van de met wapenleeuwen verfraaide toe gang tot de
brug, die op weg zijn voor een wandeling door Llsselmuiden naar de
Zandberg - het favoriete ommetje voor Kampen - voor Remmers en
Terwolt. Door gebaren geven ze elkaar aan of ze links om of rechts om hun
wandeling zullen vervolgen.40
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Meer zekerheid meen ik met de tekening van de Torenstraat te hebben."
Bij deze afbeelding moeten wij ons eerst voor de geest halen wat er niet op
staat. Dat is de Latijnse school met haar hoge stoep en haar indrukwek
kende deuromlijsting aan de Buiten-Nieuwstraat, precies tegenover de
door Remmers afgebeelde straat. Dit seminarium ecclesiae ac rei
publicae waar de zoons van de Kamper elite werden opgeleid voor een
toekomstige studie in theologie, rechten, medicijnenofklassieke talen aan
een van de universiteiten, is toch indirect aanwezig, en wel in de persoon
die de tekenaar rechts op devoorgrondheeft afgebeeld.Die man is destijds
voor iedere Kamper onmiddellijk herkenbaar geweest. Letten wij eens
goed op wat hij doet. Hij stuurt een jongen van een jaar of veertien in de
richtingvan de Oudestraat. Daar dejongen een bundeltje boeken, met een
riem samengebonden, onder de arm draagt, hebben we hier te doen met
een scholier, een alumnus van het genoemde seminarium.Dan ligt 'tvoor
de hand, dat de wijzendepersoon een lid van het onderwijzend personeel
is. Aan dienst lange broek, meen ik te moeten afleiden dat deze tekening
tegen 1810 is gemaakt. Hoewel tijdens het radicaal hoogtepunt van de
Franse Revolutie de sansculottes een tijdlang de mode van de zeer
gedistingeerdekuitbroekgrote concurrentie hadden aangedaan, zienwein
Nederland in de periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk
Holland, zelfs nog later, de kuitbroek nog steeds gedragen door de heren
van de gegoedeburgerij. Pas omstreeks 1806 vertoonden zich enkele zeer
vooruitstrevende mannen met een "pantalon" in het dagelijks leven.
De Latijnse school in de Buiten-Nieuwstraat telde tussen 1800 en 1810
'jaarlijks hooguit twaalf leerlingen.Die kregen les van drie docenten. Daar
was in de eerste plaats rector Henricus Weytingh, verder conrector
Adriaan Molkman en ten slotte praeceptor Robert Laurentius. Remmers
geeft op zijn tekening ter verlevendiging van het straatbeeld een paeda
gogisch conflictsituatie, een verwijdering van een belhamel. Daar de
strafpredicatie - wellicht begonnen in het Latijn, daarna snel overgegaan
in de eigen landstaal om vervolgens te eindigen in een maar al te bekend
gebaar - aan de overkant van de straat wordt voortgezet, moet de leerling
het weIheel ergbont hebben gemaakt. Hij zal zich eerder dan aanpigritia
(luiheid) of aanpetulantia (ongeoorloofd schoolverzuim) aan insolentia
(onbeschaamdheid: een grote mond) hebben schuldig gemaakt. Wat in
ieder gevalzeker is, is dat wehier, wat de bestraffende volwassene betreft,
te doenhebben met de rector zelf.Hij alleenwas verantwoordelijk voor de
orde op school en hij zal zich later hebben te verantwoorden voor de
oppermachtige curatoren. We kunnen veiligaannemen, dat hij bij de eerst
komende promotie deze alumnus zeker niet voor depraemium victoriae
(de hoogste prijs) zal voordragen.
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Weytingh heeft uiteraard niet in deze situatie voor Remmers geposeerd;
de kunstenaar heeft uit 't hoofd de hoek Buiten- Nieuwstraat- Torenstraat
opgesierd met een tafereel dat hij er eens moet hebben waargenomen. We
hebben hier immers met een werkstuk van een doofstomme te doen, van
een man die de stedelijke samenleving louter visueel kon verwerken. De
afbeelding van de rector is overigens niet sterk, zijn houding spreekt meer
dan de uitdrukking op zijn gezicht. Hoe dan ook, iedereen in Kampen kon
toen onmiddellijk zien, wie Remmers daar bij de uitoefening van zijn
functie had betrapt. Voor de tekenaar moet het een aardigheidje zijn
geweest om een hem bekend en waarschijnlijk bevriend persoon af te
beelden. En Weytingh zal het weI hebben kunnen waarderen. Misschien
heeft Remmers deze tekening weI voor de rector gemaakt.
Hoe goed hebben zij elkaar gekend? Ze woonden niet zover van elkaar af:
Remmers in de Boven- Nieuwstraat, vlak bij de Broederkerk en Weytingh
met zijn vrouw en zes kinderen in het rectorshuis tussen de Latijnse school
en de absis van de Broederkerk aan de Buiten-Nieuwstraat. Weytingh had
in 1800 op 33-jarige leeftijd zijh voorganger Sjoerd Wijngaard opge
volgd." De nieuwe rector was een begaafd man en van zeer grote
belezenheid. Geen wonder, dat hij zich van het begin afhad aangesloten
bij de Leessocieteit; geen wonder ook, dat hij in 1805 secretaris van deze
vereniging werd - de derde in volgorde, te beginnen met Terwolt. Men
bewonderde hem als schrijver en voordrager van Latijnse gelegenheids
gedichten. Weldra zou Weytingh grote bekendheid krijgen door de uitgave
van zijn uitstekende schoolboeken. De bekende schoolinspecteur mr. H.
Wijnbeek zou later van hem getuigen, dat hij een zeer bekwaam docent
was en dat hij "eene zeldzame gemakkelijkheid, duidelijkheid en bondig
heid in zijne manier van onderwijzen" bezat. Hij was eigenlijk geknipt
voor een professoraat in de klassieke letteren. Fnuikend voor een
dergelijke carriere is op den duur zijn ongelukkig huwelijk geworden,
waardoor hij zich soms teveel aan "het Schiedamsche vocht" bezon
digde." Maar Remmers heeft hem in zijn beste tijd gekend. En men kan
ook weer aannemen - om het dan nog voor de zoveelste keer maar weer
eens in de potentialis te zoe ken -, dat de onderwijsman een bijzonder oog
had voor de geremde tekenaar en hem bewonderd heeft om wat hij toch, in
weerwil van zijn uitermate beperkte mogelijkheden, van zijn leven had
weten te maken. In de Leessocieteit zal Terwolt weI eens de hulp van de
geleerde rector hebben ingeroepen als er een geschikt boek voor het zeer
bijzondere lid moest worden uitgezocht. Weytingh was een beminnelijk
mens; hij zal Remmers zeker van een warme menselijke belangstelling
hebben doen blijken. Zo moet het toch weI zo'n beetje zijn geweest.
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De Torenstraat te Kampen met de Nieuwe Toren. Geaquarelleerde tekening
(omstreeks 1807). Provo Overijssels Museum te Zwolle.
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Remmers' Iaatste jaren
Tot nu toe hebben we nog steeds geen volledige zekerheid over de plaats
waar Remmers zijn Ievensavond heeft doorgebracht en waar hij is
gestorven.
WeI staat vast, dat in 1808 zijn vriend Willem Tjeerts Terwolt is
overleden. Van hem zal Remmers nog hebben geerfd - ais tenminste diens
hierv66r besproken testament van 179044 ongewijzigdis gebleven-, want
hij trad in de rechten van zijn vooroverleden moeder. Met dit overlijden
stond hij voortaan aileen nog onder de voogdij van zijn Amsterdamse
verwanten, Floris Brinkman en Frederik WillemMuller. Dezen hebben
Pieter in ieder gevaI voorlopig in Kampen gelaten en zoals voor de hand
ligt, in huis bij de familieVander Poel, Clara Welcker was inhaar tweede
artikel van 1943 door de vondst in een Haarlemmer kunsthandel van de
tekening van 1810 - Kampen van de Iandzijde met de opmerkelijke
toevoeging"Vrank Rijk" - ervan verzekerd, dat hij tot in 1810 inKampen
heeft gewoond. Dit feit wordt nog eens bevestigd door de financiele
jaarverslagen van de penningmeester van de Leessocieteit: Remmers
heeft in 1810 zijn laatste contributie voldaan.
Maar waar is hij sindsdien gebleven?Is hij in datzelfdejaar ofkort daarna
gestorven? Of heeft de familie hem naar Amsterdam gehaald? Clara
Welcker heeft overal geprobeerd de plaats en het jaar van Remmers'
overlijden vast te stellen. Vanaf 1811 is daar een geschikt hulpmiddel
voor; te beginnen met genoemdjaar houden aile Nederlandse gemeenten
overlijdensregisters bij. Maar de registers van Kampen en Amsterdam
leverden niets op; ook niet die van IJsselmuiden, Kamperveen en
Zwolle." Dit onderzoek leidde de degelijk speurende archivaresse zelfs
naar deBetuwe,want zijwas door de kunsthandel op een tekening inbister
van de kerk van Enspijk in de Neder-Betuwe attent gemaakt. WeI deed
zich een probleem voor: signatuur en datering ontbraken op de gebruike
lijke plaats in de linker en rechter benedenhoek, maar op de achterkant
was in het handschrift van de tekenaar opgeplakt: "Pr. Remmers Feet.
1818"; bovendien stond er nog in een ander handschrift, eveneens
opgeplakt, het woord "Enspijk" toegevoegd. Clara Welcker twijfeldeaan
de authenticiteit; zij achtte de getoonde tekening "zoo afwijkend... van zijn
overige oeuvre, dat we toch meenen, Qat zij op een onjuiste toewijzing
berust"." Eenzelfde gevoelvan onzekerheidmaakte zichvanmijmeester,
toen ik in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam de enige twee daar
bewaarde en aan Remmers toegeschreven tekeningen voormij kreeg.Ook
op deze ontbraken naam en datering. Beide waren zonder inspiratie
uitgevoerd en van een heel andere sfeer dan het werk dat in Kamper en
Zwols bezit is.
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De eerste tekening geeft in klein formaat een landschap in aquarel met enig
landvolk in het centrum en wat boerderijen in de verte. Op de rugzijde staat
"in Gelderland" vermeld - in een handschrift dat zeker niet van Remmers
is. De tweede, eveneens geaquarelleerd, is een afbeelding van het slot
Aalst in de Bommelerward. De keerzijde draagt in weer een ander hand
schrift met de mededeling: "Ex Annalib(us) Genealog(icis) Gentis
Lindiniae". Met hulp van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
kwam ik erachter, dat dit product gemaakt is naar een gravure die
voorkomt in een boek van 1626, uitgegeven te Antwerpen, nameliik in
F.e. Butkens, Annales genealogiques de la Maison de Lynden. De
tekenaar heeft de voorstelling iets gewijzigd,en wel zo dat hij hetjaargetij
heeft veranderd: op de gravure van 1626 is het winter, er wordt op de
toegevroren slotgracht geschaatst en gekolfd; de tekening die voor het
werkvan Remmers doorgaat, geeftde zomer weer; aan de gracht staat een
eenzame visser en het geboomte is van passend lover voorzien.
Ondanks mijn aanvankelijke twijfelkan ik er toch inmeegaan, dat we hier
met werk van Pieter Remmers te doen hebben. Het komt mij voor, dat de
tekening van Aalst en die van Enspijk bij elkaar horen en dat ze in
hetzelfde jaar, namelijk in 1818, zijn vervaardigd. Immers die eigen
handige signatuur en datering - vormen een aanwijzing die men niet
zonder meer als waardeloos terzijde kan leggen.
Laat ik stap voor stap tot een verklaringproberen te komen. Remmers was
in 1818 eenoude manvan 74.Misschien washij toen nietmeer in staat om
met zijn schetsboek naar buiten te gaan. Dan heeft hij zich om toch iets te
doen te hebben met wat illustraties uit een ofmeerdere boeken beholpen.
't Kan ook zijn, dat hij de tekeningen gemaakt heeft om er een kennis,
geboortiguit de Neder-Betuwe ofuit de Bommelerwaard een plezier mee
te doen. Maar de aannemelijkste redenering lijkt mij: hij heeft ze voor
Henricus Weytingh getekend. Die kwam weliswaar in oorsprong uit
Groningen, maar hij was van 1791 tot 1800 rector in Zalt-Bommel
geweest. Weytingh kan de gravures van de kerk en het slot hebben
verschaft waarnaar Remmers zijntekeningenmaakte. Het is immers heel
goed denkbaar, dat de rector topografisch-historische lectuur als herin
nering aan zijn vroegere standplaats en omgeving naar Kampen heeft
meegebracht. Heeft hij de oude tekenaar willen bezig houden? Had hij
bijzondere herinneringen aan Aalst en Enspijk? Ik vraag het me maar af!
Opmerkelijk is die aantekening op de keerzijde van het Aalster slot.
Waarom werd de titel van het boek dat in 1626 in het Frans was
verschenen, in het Latijn genoemd? Zo'n overbodige vertaling kan niet
anders dan het werk zijnvan een onderwijsman die het Latijn bijwijzevan
spreken als een tweede taal beheerste. WeI bleek bij nauwkeurige
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vergelijking, dat het handschrift achterop de afbeelding niet van de
Kamper rector was. Wie die verwijzing er dan ook op moge hebben
aangebracht, het lijkt mij, dat we die persoon in de onmiddellijke omgeving
van Weytingh moeten vermoeden en dat hij naar rectorale aanwijzing heeft
gehandeld.
Als deze hypothese juist is, dan hebben we hier voor de tweede maal iets
wat wijst op vriendschap tussen de rector en de tekenaar. En ondertussen
hoeven wij Remmers' graf zeker niet in de Betuwe te zoeken.

Ret moet uitgesloten worden geacht, dat Remmers ooit nog naar
Amsterdam is teruggekeerd. Rij heeft na 18lO zeker nog enkele jaren in
deze contreien vertoefd. Datvaltook afte leiden uiteen tekeningvan 1815
waarvan Remmers onbetwistbaar de maker is en die in het Provinciaal
Museum te Zwolle wordt bewaard. Ret is eigenlijk een heel opmerkelijk
gewrocht: een beeldreportage in drie stadia - een verslag van een
opzienbarende gebeurtenis die een sterke indruk op Remmers als
ooggetuige heeft gemaakt. .
Wat wil het geval? Op 11 januari 1815 brandde in Zwolle de kap en de
bovenste geleding van de toren van de Onze Lieve-Vrouwekerk af. Die
brand ontstond kort na half acht in de morgen door blikseminslag tijdens
een ontzettend noodweer, waarbij de temperatuur tot het vriespunt daalde.
Een felle wind wakkerde het vuur aan. De haan van de toren kwam naar
beneden; neerstortend houtwerk, gloeiend ijzer en smeltend lood brachten
het dak van de kerk in gevaar. Pas na vier uur' smiddags werd men het vuur
geleidelijk aan meester. Eindelijk om vijf uur in de nacht kon het bluswerk
worden gestaakt. 47
Remmers moet die dag in Zwolle zijn geweest. Vanuit een huis in de
omgevingvan de kerk heeft hij achter een raam van de tweede verdieping
tussen de topgevels van de huizen aan de overkant door de uitslaande
brand waargenomen en onmiddellijk geschetst. De directheid van zijn
waarneming komt goeduit als wijzijn afbeeldingleggennaast de twee die
een zekere A. Bergman van de gebeurtenis heeft gemaakt. Deze tekenaar
nam als voorgrond in het ene geval de Ossenmarkt en in het andere de
Grote Markt. Daar ziet men de brandweer in actie; mannen brengen
waardevolle inventaris uit de kerk in veiligheid, ordehandhavers staan
aangetreden en ontstelde stadsbewoners onderhouden zichmet elkaar. Bij
Remmers niets daarvan, aIleen de eerste impressie van de brand zelf.
Toen alles voorbij was, heeft hij vanuit dezelfde observatiepost een
tweede schets gemaakt van de gehavende lantaam van de toren, die tot
1828 heeft moeten wachten op de koepelvormigebedekkingdie sindsdien
de toren de sprekende bijnaam van de Peperbus heeft bezorgd.
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Tenslotte is Remmers nog eens tot de originele vondst gekomen om beide
schetsen met een tekening uit 1812 tot een geheel van drie over elkaar
geschoven en in bister uitgevoerde afbeeldingen te ordenen. 48De bovenste
geeft een aanblik op Zwolle vanuit het westen. We zien over de gracht,
waar vier zwanen in elkaars zog zwemmen, over de begroeide wallen en
over de daken der huizen de laat-gotische O.L.-Vrouwekerk. Nadat de
toren van de Sint-Michael in 1686 ineen was gestort, vormde die van de
O.L.-Vrouwe de enige blikvanger boven de stedelijke bebouwing uit. De
tekening van 1812 toont ons de oude, nog onbeschadigde toren, die na
twee vierkante geledingen overgaat in een achtzijdige lantaam en wordt
bekroond met een barokachtig "hoedje" van 1732. Dit samengevoegde
drietal tekeningen is tweemaal gesigneerd en gedateerd.t? Het toont niet
alleen aan, hoe de beschadiging van dit monument Remmers aan het hart
ging,maar ook dat hij een enkele maal voor een aantal dagen, zelfs in de
winter, in Zwolle bij kennissen verbleef.
Ik geloof,dat we te ver zouden gaan door uit dit laatste werk eenverhuizing
van Remmers na 1810 naar Zwolle af te leiden - ook al is dit beslist
authentieke tekenwerk van 1812/15 het enige dat we van hem buiten
Kampen en IJsselmuiden en na 1810 kennen. Het lijktme niet aanneme
lijk,dat hij zich op zijnoude dag zo gemakkelijkvan de Vander Poels heeft
kunnen losmaken. Ook een verhuizing samen met het gezin van de
pruikemaker naar de Overijsselse hoofdstad is in geen enkel opzicht met
archiefgegevens te ondersteunen. WeI staat vast, dat Gerrit Jan van der
Poel in 1834 te Kampen op 78-jarigeleeftijdis overleden.Dit feitgevoegd
bijdie tekeningenvanAalst en Enspijk en dat opgeplaktejaartal1818, zal
ons, zolang het tegendeel niet is bewezen, ervan moeten overtuigen, dat
Remmers na 1815 en zelfs na 1818 vrijwel tot zijndood in Kampen heeft
gewoond.

Besluit
Het is niet vanhet eerste belang te bepalen, hoe groothet kunstenaarschap
van Remmers weI is geweest. Wat meer boeit is het fenomeen van de
doofstomme kunstenaar in vroegere tijden. Hoe kon zo'n invalide talent
zonder werkelijkdeskundigebegeleidingalleen dankzij eigen intelligentie,
karakter en milieu erin slagen van binnen uit de stilte-barriere te
doorbreken, een gevoelsleven te ontplooien en zo iets als een persoonlijk
denkwereldje op te bouwen? De moeilijkheid bij dergelijke figuren is: ze
vormen witte vlekken tegen een bonte historische achtergrond - hun
persoonlijkheid blijft buiten bereik. Je tracht een portret te tekenen, maar
het meest essentiele is niet aan te brengen. Iedere benadering lijkt een slag
in de lucht. Tekenen mag dan weI in vakkringen spreken en schrijven
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tegelijk worden genoemd, maar het ontbreken van het subjectieve element
in de uitvoering van de topografische kunst maakt horen en lezen zo
moeilijk. En men moet zich hoeden voor te ver gaande interpretatie. Ret
voomaamste wat te onderscheiden valt met betrekking tot deze voor alles
voor eigenplezier tekenende kunstenaar is, dat hij als een opgeruimdmens
intens heeft genoten van het prachtige rivierlandschap. En wat de
voorbijstromende rivier nog in onze eigen tijd voor de geboren en getogen
Kampers te bekenen heeft, komt bijzonder uit in het dichterlijkwoord van
Sybren Polet: "De rivier de IJssel heeft mij gevormd,minstens zozeer als
rnijnouders", 50Zou het dan ookkunnen zijn, dat voor hen de doofstomme
Remmers in zijn werk na bijna twee eeuwen zelfs nog welsprekend is?
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