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Voorwoord

De 19de eeuw mag zich in een hernieuwde belangstelling verheugen. De tijd is rijp voor onderzoek naar de vele kunstenaars die in
de schaduw van de grote geesten van hun tijd hebben geleefd en die,
in het spanningsgebied tussen dagelijks brood en kunstenaarschap,
zich staande moesten houden. De levens van beide kunstschilders
waarover in dit boek wordt gesproken, zijn als het ware voorbeelden
daarvan. Ze bieden ons een blik op de verhoudingen van die dagen.
Door de nagelaten autobiografische aantekeningen, die Cornelis
Hendrik van Amerom in een "Memorie-boek" maakte, wordt dat ons
relatief gemakkelijk gemaakt. Dit "Memorieboek" is, hoewel hij het
zelf niet zo gezien zal hebben, een van de zeer weinige documenten
van meer dan persoonlijk belang. Het bezit zeer zeker historische
waarde.
Wij hebben gemeend iets uitvoeriger in te moeten gaan op het
kunstonderwijs in die dagen. Temeer daar weinig literatuur over dit
onderwerp is te vinden en beide kunstenaars zich daar nauw mee
bezig hielden.
Het onderzoek, meer dan 20 jaar geleden begonnen, wordt nu
hoewel nog veel onderzoek gedaan zou kunnen worden,voorlopig afgesloten en aan een breder publiek voorgelegd.
Velen die bij het onderzoek voor dit boekje hun medewerking
hebben verleend, betuigen wij onze dank. Zonder de hulpvaardigheid
van particulieren en degenen in dienst van diverse geraadpleegde
instellingen, had dit boekje niet tot stand kunnen komen.
Helaas voert het te ver in dit voorwoord iedereen persoonlijk te
bedanken, doch een enkele uitzondering moet worden gemaakt. Speciale dank is verschuldigd aan de familie Van Amerom, die in het bezit
is van het "Memorie-boek van C.H. van Amerom" en destijds voor
publicatie ervan haar goedkeuring heeft verleend. Ook met name
genoemd mag worden de enthousiaste medewerking van mw. A.M. van
Amerom en de familie A. Mol - Van Amerom, die resulteerde in de
samenwerking tussen beide auteurs. Dank is ook verschuldigd aan
drs. J.J.C.A. van Tatenhove, conservator Tekeningen van het Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden, die het "Memorie-boek" als
een interessant document beoordeelde en adviseerde het te publiceren. Hij legde hiervoor het eerste contact met drs. E. de Heer. Zo
kon een reeds lang gekoesterde wens van een aantal nakomelingen van
de kunstenaars, het "Memorie-boek" voor een groter publiek toegankelijk te maken, uiteindelijk verwezenlijkt worden. Ook de redactionele bijdragen van drs. Th.C. van Heijningen zijn voor het gereedkomen van dit boekje, dat verschijnt in de reeks van kleinere publicaties van het Leids Kunsthistorisch Jaarboek van essentieel belang
geweest. Het was drs. E. de Heer die voorstelde over de Van Ameroms
een tentoonstelling te organiseren, waarvoor hij - na overleg en
goedkeuring van het desbetreffende bestuur - als locatie het Museum
Tetar van Elven te Delft aanbood (19 juni - 11 september 1987).
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Speciale dank gaat uit naar mw. drs. M. Rinkleff en drs. E. de
Heer, die met de organisatie van de tentoonstelling waren belast en
niet op de laatste plaats naar alle bruikleengevers.

juni 1987
drs. J.C. van Heijningen-de Zoete
dr. H.W.J. van Amerom
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Inleiding
De ontwikkeling die de omringende landen van Nederland in de
eerste drie decennia van de 19de eeuw doormaken wordt voor een
belangrijk deel bepaald door de overgang van Classicisme naar
Romantiek. Staat in het Classicisme de klassieke oudheid centraal,
de romantische stroming -die overigens in Nederland zeer bescheiden
is geweest- kenmerkt zich door de hang naar de historie, het exotische en de persoonlijke beleving van de natuur. Voor een romantisch
kunstenaar zijn gevoel, hartstocht en verbeelding het uitgangspunt.
Geliefd waren dramatische en sentimentele onderwerpen, die destijds
bij het publiek zeer in de smaak vielen. De W1Jze van voorstellen
kon zowel classicistisch als romantisch zijn of beide tegelijk. Tot
omstreeks 1850 bleef men over het algemeen werken in academische
tradities, die in stand werden gehouden door het kunstonderwijs.
Over het algemeen ging de voorkeur uit naar figuurstukken met
profane, en aan bijbelse geschiedenis of letterkundige werken ontleende onderwerpen. Vooral ook naar portretten en zee- en riviertaferelen met schepen. Er was een doorlopende productie van dit soort
werk van het begin van de eeuw tot in het laatste kwart van de 19de
eeuw.
Tegen deze achtergrond van een veranderend levensgevoel moet
leven en werk van de kunstenaars Hendrik Jan en diens zoon Cornelis
Hendrik van Amerom worden gezien. Van de kunstenaar Hendrik Jan was
tot nu toe nauwelijks iets bekend. Hij trad niet op de voorgrond.
Hij zond slechts incidenteel een werk in naar de Tentoonstelling
van Levende Meesters, die sinds 1814 afwisselend in Amsterdam en
Den Haag werd gehouden.
Nieuw en opvallend is hij niet.
In het
algemeen geldt dat hij aandacht had voor het detail. Bij zijn in
olieverf geschilderd werk valt de donkere toon van het kleurgebruik
en de intimiteit op. Toch heeft H.J. van Amerom een niet onbelangrijke rol gespeeld. Gedurende de eerste drie decennia van de
19de eeuw moet hij als "eerste tekenmeester" bij het Tekengenootschap Kunstoefening te Arnhem veel invloed hebben uitgeoefend. Hij
had vele leerlingen, van wie A. Smink Pitloo 1 en Zeger Reyers 2
later bekendheid verwierven. Het is mede daarom ook op zijn plaats
Hendrik Jan van Amerom eens onder de aandacht te brengen. Hetzelfde
geldt voor zijn zoon Cornelis Hendrik. Hoewel ook hij geen vernieuwer is geweest en nauwelijks op de voorgrond trad, vallen met name
zijn in olieverf geschilderde en in potlood getekende portretten op
door kwaliteit en vakmanschap. Ook hij verdient het om aan de
vergetelheid ontrukt te worden. Hoewel thans nog weinig geschilderde portretten van hem bekend zijn, moet zijn productie enorm zijn
geweest. Cornelis Hendrik was eveneens tekenmeester. Hij gaf les
tI • • • aan de huizen van de voornaamste
familien en op de kostscholen
op vele plaatsen in de nabijheid van Leiden ... " (Mem. p. 43). Jhr.
mr. A.M.W.K. VerHuell (1822-1897)3 leerling van de dag- en kostschool van dr. J.J. de Gelder te Leiden, die als zodanig tekenles
van Cornelis Hendrik kreeg, verwierf later onder andere door ZlJn
tekeningen van het dagelijks leven van de Leidse student bekendheid.
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Van de hand van Cornelis Hendrik ZlJn twee unieke series leerlingenportretjes. Uit zijn latere leven dateren diverse landschapstekeningen, die soms naar schetsjes uit ZlJn jeugd zlJn
gemaakt en dankzij ZlJn ex-leerling VerHuell bewaard bleven.
VerHuell waardeerde zijn werk en sprak over "schoone kunst" en "de
geschiedenis van een tijdvak in beelden".4 Thans kunnen wij ons
niet onttrekken aan de soms wat "primitieve" indruk van sommige
landschapstekeningen. Zwak is dikwijls de manier, waarop de menselijke figuurtjes zijn afgebeeld en het perspectief is niet altijd
correct. Fraai zijn de boompartijen, die soms "schetsmatig" of
"impressionistisch" aandoen. Van Amerom sluit hiermee aan bij een
ontwikkeling die ongeveer halverwege de 19de eeuw inzet en in het
laatste kwart uitmondt in het Impressionisme.
C.H. van Amerom heeft niet alleen kunstwerken nagelaten, maar
ook een "notitieboekje" en een "Memorie-boek", beide in particulier
bezit. Het "notitieboekje" dateert uit de periode 1831-1834 en
bevat naast soldatenliederen, gedichten van Tollens, berekeningetjes, ook enkele schetsjes.s Belangrijker nog is het "Memorie-boek",
waarin hij twee jaar voor zijn dood enkele "pro memoria's" schreef.
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EERSTE DEEL

1.1. HENDRIK JAN VAN AMEROM (1776-1833)6

Hendrik Jan van Amerom
(cat.nr. 3).

Leven
Hendrik Jan werd als oudste zoon van Cornelis (geb. Delft 1752
- overl. Leiden 1827) en Hendrica Antink(s) (geb. Arnhem ca. 1751 overl. Leiden 1821) op 8 april 1776 te 's Gravenhage geboren. 7 Zijn
vader, die in Delft schilder in een plateelbakkerij was geweest,
vond later in Den Haag zijn bestaan als kruidenier. Rond 1787
vertrok het gezin naar Leiden, waar Cornelis boekhouder werd bij de
Stadsleenbank. Hier bracht Hendrik Jan zijn jeugd door. Tot 3 april
1797 woonde de familie aan de Langebrug, daarna op Rapenburg 51. De
reden waarom het gezin naar Leiden is vertrokken, heeft Cornelis
Hendrik, zoon van H.J. van Amerom, beschreven in zijn "Pro Memoria.
Famille afkomst" (Mem. p. 23).
Hendrik Jan werd in Den Haag in de schilder- en tekenkunst
onderwezen door A.J. Besters, dr. J.H. Prins en L. Moritz. In 1803
huwde hij met Cornelia van Bommel, vertrok uit Leiden en vestigde
zich in Arnhem. Hier is hij 30 jaar als "eerste tekenmeester"
werkzaam geweest bij het Tekengenootschap Kunstoefening, door Cornelis Hendrik "Oefening baart Kunst" genoemd (afb. 1).
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---

A. von Wurzbach noemt hem genre- en portretschilder, F.G. Walier
voert hem als etser, aquarellist, miniatuurschilder, schilder en
tekenonderwijzer op. In andere kunstenaars lexica leest men, dat hij
zich voornamelijk bezig hield met het schilderen en aquarelleren
van binnenhuisjes (interieurs met figuren) of wel met het schilderen van huiselijke taferelen in sapverf 8 , portretten, meestal in
miniatuur (miniatuur-portretten) en buurtgezichtjes (buurtjes).
Zoals reeds gezegd legde hij zich met name toe op het geven van
lessen in de tekenkunst. R. van Eynden en A. van der Willigen
vermelden dat hij het ongeluk gehad heeft zijn been te breken en
dat hij "op krukken gaat". Een zenuwberoerte (hersenbloeding) maakte in 1833 plotseling een einde aan zijn leven. Cornelis Hendrik
beschrijft het moment, dat hij het overlijden van zijn vader verneemt (Mem. p. 41). Cornelis Hendrik is als oudste zoon een van de
ondertekenaars van de "acte van overlijden" van zijn vader. Uit
deze acte blijkt dat H.J. van Amerom ten tijde van zijn overlijden
in 1833 "achter Marienburg binnen de stad Arnhem" woonde, waar hij
voor zover bekend reeds in 1824 verbleef. 9 Elders in het "Memorieboek" (p. _ 5) noteert Cornelis Hendrik de volgende mededeling met
betrekking tot zijn vader:
"Begraven ten westen der grootte grafnaald op het kerkhof te Arnhem". Pieter van Amerom, de broer van
Hendrik Jan, die toen als dominee in Doetinchem was gevestigd, zal
waarschijnlijk aan het graf gesproken hebben.

Leermeesters
Zoals vermeld, is Hendrik Jan leerling geweest van Besters,
Prins en Moritz. Besters en Moritz zijn onder andere in Leiden
werkzaam geweest. Prins wordt betiteld als "een voornaam meester".
Het is wellicht wenselijk iets uitvoeriger te zijn over deze leermeesters.
A.J. Besters werd in 1747 in Den Haag geboren en overleed in
1819 te Leiden. Hij ontving zijn eerste tekenlessen in Vlaanderen
en later (1782) op de Tekenschool van Pictura in Den Haag. Zijn
werk bestaat voornamelijk uit fijn geschilderde zomer- en winterlandschappen met figuren. Hiervan wordt door J.
Immerzeel gezegd
dat zij "natuurlijk van toon, uitmuntend van effect, geestig gestoffeerd en fraai gepenseeld waren". Zijn tekeningen waren meestal
naar naakt model en door de liefhebbers zeer gezocht.
Dr. J.H. Prins werd in 1757 in Den Haag geboren en verdronk in
1806 bij Utrecht. Hij werd tot de studie der geneeskunde opgeleid,
maar voelde zich meer tot de tekenkunst aangetrokken. Hierin vormde
hij zichzelf. Zijn werk was eveneens zeer gezocht en voor zlJn
sapverf tekeningen betaalde men f. 400,--, aldus J. Immerzeel. Naast
schilder en aquarellist van stadsgezichten wordt hij vermeld als
etser en graveur. Hij woonde van 1783-1791 in Den Haag en was in
1785 bestuurslid van de Haagse Confreriekamer van Pictura. Talrijke
werken zijn van hem bekend en in openbare collecties opgenomen.
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L. Moritz (geb. den Haag 1773 - overl. Amsterdam 1850) was een
verdienstelijk portret- en historieschilder. Hij kreeg zijn opleiding bij de Haagse kunstschilder Dirk van der Aa. Moritz vervaardigde vele portretten en figuurstukken,
zowel te Amsterdam, te
Leiden als elders, terwijl hij tevens het historiële vak in een
grote stijl behandelde. Hij had een voorliefde voor taferelen met
paarden, waaronder ook stalinterieurs. Diverse werken van hem worden in de kunstenaarslexica genoemd. Een van zijn grote historiestukken dateert uit 1818 en is de "Overwinning bij Nieuwpoort in
1600". In 1820 bevond zich op de Gentse tentoonstelling "De Veldslag bij Nieuwpoort". Dit werk werd door Z.M. Koning Willem I
gekocht en aan de stad Nieuwpoort ten geschenke gegeven. Moritz was
lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut te Amsterdam en van
de Koninklijke Academie der Schoone Kunsten te Brussel en te Gent.
Wat de invloed is geweest van deze leermeesters op het werk van
Hendrik Jan vereist nader onderzoek (zie p. 12).

Leerlingen
Op het Tekengenootschap "Kunstoefening" heeft H.J. van Amerom
leerlingen gehad, die voor verdere studie naar Parijs en Rome zijn
vertrokken, zoals Zeger Reyers, Ottozn.
(1790-1857), die stadsarchitect te Den Haag is geweest en een van de bekwaamste en beroemdste architecten is geworden (Mem. p. 28) en Antonie Sminck
Pitloo (1790-1837), die landschapschilder werd en omstreeks 1830
tot directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten te Napels werd
benoemd.
Ook als zijn leerlingen kunnen worden genoemd: B.W. Dietz (17931864) ,10 F .H. Hendriks (1808-1865),11 G.Buitendijk Kuyk (1805-1884) ,12
zijn broer Pieter van Amerom (1786-1834)1 3 en zijn zoon Cornelis
Hendrik (1804-1874). Hendriks e n Buitendijk Kuyk waren leeftijdgenoten en vrienden van Cornelis liendrik.

Oeuvre
In tenminste vier openbare collecties wordt werk van Hendrik Jan
bewaard: het Rijksprentenkabinet te Amsterdam, het Prentenkabinet
der Rijksuniversiteit te Leiden, het Gemeentemuseum te Arnhem en
het Groninger Museum. Bovendien bevinden zich, verspreid in particulier bezit, diverse werken, waaronder olieverf - schilderijen,
gewasssen tekeningen, gravures en een enkele ets, zodat er thans 23
genoemd kunnen worden. Uit dit oeuvre blijkt, dat hij inderdaad,
zoals in de kunstenaarslexica vermeld, als genre- en portretschilder gekarakteriseerd kan worden. Hij past hiermee in het beeld dat
J. Knoef van het toenmalige kunstenaarsklimaat schetst. Deze vermeldt dat in de eerste decennia van de 19de eeuw "het genre", dat
de beheersing der figuur vraagt, minder beoefenaars heeft dan het

9

landschap. Wij laten hier J. Knoef, die als een van de welnlge
auteurs een oordeel over Van Ameroms werk uitspreekt, aan het
woord:
... De Hagenaar Van Amerom, W. Mol in Haarlem, P. Fontijn en M.
van den Broek in Dordt, Wonder in Utrecht behoren verder tot
de op dit gebied practiserenden. Van der Kooi in Frankeker zal
er zich nog bij aansluiten. Van verschillend gehalte als ze
ZlJn, trekt het bij sommigen van hen de aandacht hoe de goedvaderlandse situaties, die ze in beeld brengen, een on-hollandse noot krijgen door de bouw der figuren,
die bij te
kleine hoofden een rijzigheid van gestalte bezitten, door te
wel gevormde extremiteiten naar een lichaamsideaal wijzen, dat
we herkennen als het uit de Grieks-Romeinse plastiek bekende.
En wanneer we, oplettend geworden, nader toezien, bemerken we
in een gebaar, in de greep, waarmede een boezelaar of een rok
wordt opgenomen, de studie van menige Venus of andere ideale
gestalte, hier aangepast aan een zoveel nederiger doel, gebracht in een omgeving, die overigens niets klassieks heeft.
Het afgietsel van de beelden der oudheid is noch bij Fontijn,
noch bij Van Amerom, noch in de etsen van Marcus ooit ver weg.
Op een hoger plan, meer verwerkt, spreekt het klassicisme bij
een Van der Kooi, een Mol, waar het in een technische voortreffelijkheid aanwezig blijkt, die ook de levende mens, zij
het onder de canon der heersende schoolopvattingen, volkomen
verantwoord gestalte kon geven. Het is vooral de kleur in haar
gebrek aan warmte, het licht in zijn koele glans, die ten
volle de afkomst dezer kunst doen weten ...
Het bekendste werk van Hendrik Jan is wellicht het zelfportret
met vrouwen kind in zijn atelier, een in olieverf geschilderd
doek, dat in Arnhem wordt bewaard en op diverse tentoonstellingen
te zien is geweest. Of het kind het oudste zoontje Cornelis Hendrik
voorstelt, is niet met zekerheid bekend. Het laatste cijfer in de
datering is niet goed leesbaar. Is het doek 1804 gedateerd, dan is
het kind niet Cornelis Hendrik, die in december van dat jaar werd
geboren. Is het doek 1806 gedateerd, dan is het heel waarschijnlijk, dat Cornelis Hendrik is afgebeeld (afb. 2). Op een ander
ongedateerd schilderij, waarop vrouwen kind is afgebeeld en dat
zich in particulier bezit bevindt, wordt blijkbaar hetzelfde jongetje geportretteerd, alleen is het kind hier, gezien de kleding, wat
ouder (afb. 3).
F.G. Waller noemt H.J. van Amerom ook etser. Een ets getiteld
"bedelende boerenvrouw" (cat.nr. 14) wordt in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam bewaard. Ook heeft Hendrik Jan boekillustraties verzorgd (cat.nr. 21, 22). Verder vermeldt P.A. Scheen een
werk getiteld "Enige schaakspelende officieren" (cat.nr. 23), dat
door Hendrik Jan in 1825 werd ingezonden voor een tentoonstelling
te Haarlem en een boerenkermis, die in 1825 op een tentoonstelling
in Den Haag te zien is geweest (cat. nr. 13). Of het de voorstelling is, die zich in particulier bezit bevindt en waarvan een
10

afb. 2
Hendrik Jan met vrouwen kind in
atelier (cat.nr. 1).
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afbeelding bekend is, is niet met zekerheid te zeggen. Het werk is
rechtsonder voluit gesigneerd. Eveneens in particulier bezit bevindt zich een stalinterieur (cat.nr. 17). De keuze van dit onderwerp kan beïnvloed zijn door zijn leermeester Moritz (zie p. 9).

afb. 3
Vrouwen kind van Hendrik Jan
(cat.nr. 2).
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1.2. HET TEKENGENOOTSCHAP "KUNSTOEFENING" TE ARNHEM

14

Het geven van tekenlessen aan het Tekengenootschap "Kunstoefening" is een belangrijke vaste bron van inkomsten geweest voor
Hendrik Jan. Wat was dit voor een Tekengenootschap, waaraan hij zo
lang (1803-1833) verbonden is geweest? Ook wordt de nieuwsgierigheid gewekt naar de identiteit van de door Cornelis Hendrik genoemde persoon aangeduid met "een zekere B.", die zo een grote invloed
op het lot van Hendrik Jan heeft gehad (Mem. p. 29,30).
Het in 1803 opgerichte Tekengenootschap "Kunstoefening" zoals
het officieel heette (C.H. van Arnerom spreekt in zlJn "Memorieboek" steeds over "Oefening baart Kunst"), bestaat heden nog te
Arnhem onder de naam "Akademie voor Beeldende Kunsten" (ABK).
Vreemd genoeg bestaat er geen literatuur over de geschiedenis van
deze Akademie, die van een kleine Tekenschool via een Middelbare
Nijverheidsschool uitgroeide tot de Academie van nu. Deze Akademie
is een van de weinige in Nederland die terug kan kijken op zo'n
lange geschiedenis. Van deze vroege periode bleken helaas nog maar
weinig archiefstukken bewaard te zijn gebleven. De gevonden gegevens zijn in de nu volgende tekst in chronologische volgorde opgenomen.
In 1801 kwamen enige ingezetenen van Arnhem bijeen teneinde een
"Gezelschap ter oefening van de teekenkunde" op te richten. Het was
de bedoeling gedurende de wintermaanden wekelijks bijeen te komen
om zich te oefenen in het tekenen naar levend model . Ook zou men
kunstbeschouwingen houden. Op een lijst met elf namen van liefhebbers van de tekenkunde komen onder anderen S. van Bronkhorst, W.J.
van Enschut, J.P. Spieker, en J. Nijhoff Iszn. voor. In 1802 besloot men vooral op advies van S. van Bronkhorst een Tekenschool op
te richten. IS De bedoeling was de handwerker meer gelegenheid te
bieden les te nemen in de tekenkunde. Het onderwijs dat later
teken-, bouw-, meet- en boetseerkunde zou omvatten, beoogde het
winnen van bekwame handwerkslieden . De kosten zouden worden gedekt
uit gelden van zowel de contribuerende (werkende) als de honoraire
(begunstigde) leden. De voorbereiding van dit plan nam veel tijd in
beslag. De kunstschilder Hendrik Jan van Arnerom, die "lid van
verdienste" was van het Genootschap onder de zinspreuk "De wiskunde
is de moeder der wetenschappen"16 te Leiden, werd 18 november 1802
tot "buitengewoon directeur" benoemd. Op de "Naamlijst der Onderwijzers" van het Genootschap staat achter zijn naam echter "eerste
onderwij zer". 17 Ook in volgende aantekeningen wordt er steeds gesproken over "eerste tekenrneester". Ook werd in 1802 de naam
"Kunstoefening" voor het Gezelschap aangenomen. De eerste circulaire werd op 7 febr.
1803 rondgezonden uit naam van de directie
aan de ingezetenen van Arnhem. Op 7 maart 1803 werd de school
geopend en werd H.J. van Arnerom belast met het tekenonderwijs. Hij
kreeg als leermeester een tractement van f. 200,-- per jaar. Een
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andere tekenmeester was J.
Nijhoff. Zijn tractement bedroeg
f 125,--. Er zouden niet meer dan 12 leden zijn, die minstens 16
jaar oud moesten zijn. Als locatie had men het Prinsenhof op het
oog. Men zou echter in de Reventer of Refter (de vroegere eetzaal
van de zusters) van het St. Catharinae Gasthuis "Op de Beek" of
Beekstraat 36 bijeenkomen. Bovendien zou er om de jeugd aan te
moedigen les gegeven worden aan jongelingen boven de 10 jaar tegen
een vergoeding van f. 6,-- per jaar ineens en aan minvermogenden
boven de 12 jaar voor niets.
Het onderwijs, onder toezicht van de directie l 8 door bekwame
meesters gegeven, bepaalde zich tot de principes van de tekenkunde,
waarbij men ook de beginselen der bouw- en doorzichtkunde l 9 voegde.
De gipsen(?) koppen en voorbeelden werden betrokken van Caramelli
te Utrecht, de prenten van de gebr. Brunelli. Er werden algemene
bepalingen omtrent het tekenen en een reglement van orde opgesteld.
De leerlingen werden verdeeld in vier klassen. De eerste klasse
werd onderwezen in het tekenen van omtrekken (met name naar de
menselijke figuur), de tweede klasse in het tekenen en "opschaduwen" van handen, voeten en koppen. In de derde klasse werden
grote koppen, beelden, landschappen, beesten en andere moeilijkere
figuren op verschillende manieren getekend. Er werd ook geoefend in
het tekenen met zwart, rood en wit krijt, op "gecouleurd" papier en
in het wassen met O.I. inkt. De vierde klasse bepaalde zich tot het
tekenen naar pleister en copiëren van meer uitgewerkte tekeningen
(naar antieke beelden, naakt mannenmodel en gekleed vrouwenmodel).
Alle leerlingen kwamen 7 maart 1803 in de eerste klasse. Reeds
na een week werd een 12-tal leerlingen onder wie de eerder genoemde
A. Sminck Pitloo en Zeger Reyers bevorderd. Het eerste jaar waren er
55 contribuerende leerlingen (ad f. 6,--), benevens 95 honoraire
leden (ad f. 5,--). De inkomsten bedroegen f. 900,--. Een grote som
der uitgaven werd besteed aan kaarsen en olie. De kosten voor een
gekleed vrouwenmodel bedroegen 16 stuivers en voor een gekleed mannenmodel 14 stuivers en voor een naakt model f. 1,50.
Ter aanmoediging van de leerlingen werd besloten voor elke
klasse twee prijzen uit te loven, namelijk een fraai gedrukt academisch beeld en een fraai gedrukte kop. De prijzen waren voor de
contribuerende leerlingen als voor degenen die gratis les kregen
hetzelfde. In 1803 vond de eerste openbare prijsuitdeling plaats in
de Gasthuiskerk. 20
Gedurende de wintercursus 1803-1804 werd aan het Bestuur toegevoegd de architect B.R. Viervant, een bekend man op bouwkundig
gebied. Het gevolg was dat er een onderwijzer in de bouwkunde werd
aangesteld, namelijk J.D. van Gorkum tegen een tractement van
f. 150,-- per jaar. Voor de bouwkundige afdeling werd een nieuw
reglement opgesteld. Zij zou uit drie klassen bestaan. De eerste
klasse bepaalde zich tot het tekenen van ornamenten, het tekenen en
opwassen van lijstwerk en de beginselen der mathesis. De tweede
klasse werd onderwezen in de bouwkunde en het tekenen van trappen,
kappen en het beschrijven van bestekken. De derde klasse hield zich
bezig met copiëren en construeren van plattegronden en gebouwen. De
cursus voor de bouwkunde begon met tien leerlingen, die elk
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f. 12,-- contributie betaalden. Als assistent van de meester werd
aangesteld G. Rosmuller. Het Tekengenootschap bood bovendien vanaf
110ct. 1803 tot maart 1804 de gelegenheid dinsdag 's avonds om zes
uur te tekenen bij lamplicht naar levend mans- of vrouwen model.
Vanaf 3 febr.
1804 bestond er voor jonge juffrouwen boven de 18
jaar de gelegenheid tekenles te nemen, en wel eens in de week van
15.00-16.30 uur. Het eerste jaar namen 28 jongedames hieraan deel.
Waarschijnlijk door het toenemend aantal lessen en leerlingen
werd in 1804 besloten dat de onderwijzer in de tekenkunde, Van
Amerom, assistentie kreeg in de persoon van A. van Laar. Verscheidene malen wordt de notitie aangetroffen dat de directie nieuwe
instructies maakte voor het onderwijzend personeel en de bediende.
Welke deze instructies zijn, is niet bekend. In september 1803 werd
Z.E.
luitenant-admiraal jhr. J.H. van Kinsbergen honorair lid van
het Genootschap. Hij schreef onder andere dat "niets aangenamer zal
zijn aan mij als Gelders man, iets tot zoo eene nuttige institut te
kunnen contribueren". Hij steunde het Genootschap met ruime giften.
Wat het tekenen voor de prijs betreft werd er voor 1805 slechts
een tekening gemaakt. In 1805 veranderde men dit. De leerlingen van
de vierde klasse zouden vier verschillende tekeningen maken en de
leerlingen van de derde klasse twee verschillende tekeningen. Men
zou dan met meer juistheid over de gemaakte vorderingen kunnen
beslissen. Zo werd elk kwartaal van elke leerling een tekening aan
de directie gegeven om in het "Kunstboek" geplaatst te worden. Een
jaar later meende men dat het beter was speciaal een tekening voor
het "Kunstboek" door de leerlingen te laten vervaardigen. De prijzen die in 1805 werden uitgeloofd bestonden voor de vierde klasse
uit een zilveren tekenpen met een toepasselijke inscriptie en een
originele tekening van de heer Vermeulen. De eerste prijs der derde
klasse was een gebonden exemplaar der "Proportiën van het menschelijke Ligchaam door de Heer de Wit".21 De overige prijzen voor de
verschillende klassen bestonden uit getekende kunstplaten.
In 1805 werd Van Kinsbergen tot erelid benoemd en in 1813 tot
protector, waarna hij ieder jaar twee medailles beschikbaar stelde
als prlJzen. Men besloot de prijsuitreikingen zoveel mogelijk op
zijn verjaardag (1 mei) te houden. Hij bepaalde dat na zijn dood
een som van f. 150,-- per jaar voor de toekenning van de medailles
beschikbaar werd gesteld. Vanaf 1819 werden deze medailles naar Van
Kinsbergen genoemd.
Naast de lesgelden, de contributies en de giften van Van Kinsbergen, verleenden de huismeesters van het Burgerweeshuis en het
St. Petersgasthuis financiële hulp.
In 1810 werd bij Koninklijk
Besluit een subsidie van f. 500,-- verleend.
In de Franse tijd
kreeg de school een subsidie van 1000 francs (= f. 476,--). Om
financiele steun te verkrijgen is er wel wat correspondentie gevoerd. Zo schrijft J.H. Cremer op 20.8.1813 de volgende brief aan
M. Ie Préfet du Département de l'Issel Supérieure: 22
... eet 1nstitut a été établi en 1803. 11 doit son origine à
quelques amateurs des beaux arts, ayant eu pour but de
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procurer principalement aux jeunes gens de mérite et de génie,
dont les parens manquarent de moijens pour supporter les fraix
d'instruction,
l'occasion
d'apprendre
le
dessin,
la
Perspective et l'Architecture. Ces efforts ont été couronnés
des plus heureux succès.
Le nombre des Directeurs, dont deux sont chargés des fonctions
de Secrétaire et de Receveur, se borne à six. Les Directeurs,
le Secrétaire et Ie Receveur, ne sont point salariés.
11 y a un premier et un second Professeur pour le dessin et la
Perspective, comme aussi deux Instructeurs pour l'Architecture. Ils sont salariés, très modiquement, selon leur rang
et capacités.
Les Elèves sont divisés en élèves contribuants et
élèves
favorisés. Le nombre des premiers se monte actuellement-~
et celui des derniers à 35. Les Elèves, tant
ceux
qui
recoivent leur instruction gratis, que ceux qui
contribuent,
sont d'ailleurs divisés en quatre classes.
La première, se borne à former des contours, principalement de
figures du corps humain, selon les règles les plus visitées.
La Seconde se sert des mêmes exemples ombrés.
La troisième dessine
des figures plus difficiles,
en
différentes manières.
La quatrième se borne à dessiner d'après l'antique en platre,
et d'après le model Ie d'homme nud, et de la femme vêtue.
Les Elèves de la troisième et
quatrième
classe,
sont
instruits, deux fois par semaine, dans la Perspective.
Tous les ans
on
distribue des Prix pour encourager et
récompenser le zêle des Elèves. Ces prix sont pour les élèves
contribuants les mêmes que pour ceux qui reçoivent leur
instruction gratis. Cette distribution se fait en public, et
en présence des autorités, avec une solemnité annalogue
aux
circonstances.
L'utilité que cet Institut a produit
jusqu'ici, consiste
principalement en ce qu'il tend à former des Elèves pour
la
Peinture, l'Architecture et la Perspective; nombre de ceux qui
ont été instruits gratis ont acquis les connaissances dont ils
auraient été privés sans cela; les quelles leur servent à
fournir a leur subsistance et par le moyen de cet Institut, au
quel ils ont de grandes obligations, sont devenus des Membres
utiles à la Société. De plus, Monsieur le Préfet, vous savez
que S.M.
le Roi de Hollande a envoyé deux de nos Elèves
à
Paris et à Rome, pour y perfectionner leurs études. L'un des
quels voué à l'architecture est employé comme Ingenieur civil
dans ce Département, et l'autre exerce encore la peinture à
Rome avec beaucoup de succès.
Si nous pouvons avoir le bonheur d'obtenir les milles
francs
en question, nous ne serions pas peu encouragés par la
à
continuer de procurer à la Société tous les avantages que cet
Institut lui promet; particulièrement par la
reprise, avec
zêle, de la branche de l'Architecture, qui, faute de fonds
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néeessaires, a du être négligée depuis quelque temps.
Nous
devons, M. Ie Préfet! vous faire eonnaitre à notre
grand
ehagrin, que malgré toute l'éeonomie que no us avons toujours
employée, nous no us verrions, faute Ie seeours susmentionné,
foreés, à supprimer eet Institut, qui a été amené à la hauteur
ou il est, avee tant de soins er de peines, vu la Diminution
des Membres eontribuants et la privation du subside annuel de
f. 500,-- que S.M. Ie Roi de Hollande nous aecordait; de sorte
que nous n'avons pu payer
aux
Régens de la Maison
des
Orphelins, Ie loyer du loeal de l'Institut, et que sans
Ie
Seeours que nous demandons, nous nous verrons eonsidérablement
arrierés à la fin de l'année. Comme nous eonnaissons, monsieur
Ie Préfet, vos bonnes intentions envers eet Institut, de quoi
vous nous avez déjà donné des marques signalées, nous osons
espérer que nous appuijerez effieaeement nos efforts désintéressés auprès du Gouvernement, pour Ie bien de la Jeunesse et
surtout de eelle qui appartient à la Classe la moins fortunée;
ce qui nous mettera en état de eontinuer eet établissement
avee un zêle redoublé. Nous avons l'honneur d'être très
respeetueusement, Monsieur Ie Préfet!, votres humbles et très
obeissant serviteurs;- La Direction susdite: J.H. Cremer, au
nom des directeurs S. van Bronkhorst, secr.
De subsidie bleef op dit peil tot 1820, het jaar waarin het
bedrag werd verhoogd tot f. 800,--. In 1847 werd dit verhoogd tot
f.
1.200,--. In de notulen van de vergadering van 5 augustus 1856
van het Bestuur van het Genootschap staat dat men vanaf 1819 een
jaarlijkse bijdrage van het Gemeentebestuur ontving en dat Koning
Willem I zijn bijdragen gaf van 1828 tot 1836. 23 Sedert 1844 gaven
de bestuurders van het St. Nicolai-broederschap een jaarlijkse
subsidie van f. 60,--.
De ruimte in het Gasthuis werd al gauw te klein, zodat in 1805
werd besloten een huis te huren in de Mariënburgstraat. Op 1 april
1805 werd het huis van A. van Goor gehuurd om te dienen als Tekenschool en woning van Van Amerom. De magistraat van Arnhem had
hiervoor een extra toelage van f. 200,-- beschikbaar gesteld.
In 1818 wendde men zich tot het stadsbestuur om een geschikter
lokaal te krijgen. In 1819 werden pogingen aangewend dit plan te
realiseren; het oog viel onder andere op het huis van de Graaf van
Limburg Stirum benevens de Roode Leeuw op de Markt. Het lokaal aan
de Mariënburgstraat, dat sedert 1 november 1807 eigendom was van
het Burgerweeshuis werd in 1821 voor f. 2.000,-- gekocht door het
Genootschap. Hier bleef de Tekenschool tot 1847 gevestigd. In april
1845 verkocht het Genootschap een "huis en erf staande en gelegen
binnen deze stad achter Marienburg".24
Het is niet duidelijk hoe lang H.J. van Amerom in de woning van
de Tekenschool heeft gewoond. In de brief van zijn broer Pieter,
die uit 1807 dateert en over de ramp van het kruitschip te Leiden
gaat, wordt, als adres van Hendrik Jan, de Weverstraat genoemd. 25
Uit andere bronnen is gebleken dat Hendrik Jan gedurende de jaren
1824-1833 "achter Mariënburg" woonde, hetgeen destijds als een
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goede buurt gold. Na 1833 woonde de weduwe van Hendrik Jan "aan de
Singel bij de Velperpoort" .2 6 Bovendien weten we uit de aantekeningen van Cornelis Hendrik dat hij speelde met de zoon van Graaf van
Limburg Stirum, de latere burgemeester van Leiden. Zij moeten bij
elkaar in de buurt gewoond hebben.
Tot meerdere bevordering van het doel van de school besloot men
met ingang van 1807 onderwijs te geven in het perspectief. Zo
kregen de leerlingen van de derde en vierde klasse twee keer per
week les in het perspectief. De contribuerende leerlingen in den
derde klasse betaalden in 1807 f. 12,--, waarvan zij gedurende het
hele jaar op maandag- en vrijdagavond van 17.00-19.30 uur onderwijs
in de tekenkunde en voorts op donderdag-avond gedurende een uur de
nodige lessen in de perspectief kregen.
Van Amerom werd met dit
onderwijs belast. Op 22 juli 1808 bezocht Z.M. Lodewijk Napoleon,
koning van Holland, het Genootschapsgebouw, waarbij vier leerlingen
aan hem werden voorgesteld. Twee leerlingen nam hij als zijn élèves
aan, A. Sminck Pitloo en Zeg er Reyers. Zij mochten voor verdere
studie Parijs en Rome bezoeken.
In 1810 werd de heer J.H. Breijer derde onderwijzer in de tekenkunde, nadat hij in 1808 als leerling met de zilveren medaille
bekroond was. Het onderwijs in de tekenkunde werd in 1813 opnieuw
gereglementeerd. Wat dit inhield is niet bekend. Een van de bestuursleden, Taco Schelterna, een bekend portrettist, die van 18081827 aan het Genootschap verbonden was, ontwierp een reglement voor
het tekenen "naar de prijs" en de beoordeling van de tekeningen.
In 1813 bestond de directie uit zes personen, onder wie een
directeur, secretaris en penningmeester. Voor het tekenen en het
perspectief was er een eerste en een tweede onderwijzer, evenals
voor de architectuur. Er waren in 1813 vijftig contribuerende leden
en 35 begunstigde leden. Op 16 juni 1818 bezocht Z.M. koning Willem
I de stad en werden hem de beste tekeningen van de leerlingen
aangeboden.
In 1819 trad men in correspondentie met het Bouwkundig Genootschap te Amsterdam. Een grote aanwinst voor het onderwijs in de
bouwkunde kreeg de school door de benoeming van de bekwame stadsarchitect A.J. Aytink Falkenstein, de bouwmeester van de Willemskazerne, Koepelkerk en het Justitiegebouw te Arnhem.
Op 6 october 1826 overleed een van de oprichters Steven van
Bronkhorst, die veel tot de bloei van het Genootschap had bijgedragen. Zijn opvolger werd G. André de la Porte, die als leerling
in 1819 de gouden medaille had verworven en die tot 1869 aan het
Genootschap verbonden bleef.
Bij het onderwijs in de derde klasse bouwkunde werd in 1829
gevoegd het onderwijs in metselverbanden, steenhouwerij, hei- en
funderingswerken en het tekenen naar bouwkundige "sieraden" onder
leiding van Breyer. Als assistent-onderwijzer werd in 1831 F.H.
Hendriks (zie noot 11) benoemd. Hij bleef dit tot 1833.
In 1833 trof het Genootschap het verlies van haar eerste onderwijzer Van Amerom. In het archief je van het Genootschap is naar
aanleiding van deze gebeurtenis de volgende mededeling aangetroffen:
"Om te voorzien in de treurige omstandigheden der nagelaten
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betrekkingen liet men in de stad een lijst circuleren die een
bedrag van f. 1.200,-- opbracht". In de Arnhemsche Courant (nr. 89,
p.4) plaatste het Genootschap de volgende advertentie (afb. 4).27
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Advertentie Arnhemsche Courant.

De opvolger van Van Amerom bij het Tekengenootschap werd A.S,
Couwenberg. Zijn salaris werd bepaald op f. 500,--. Het is heel
goed mogelijk dat het tractement van Hendrik Jan, dat in 1803
f. 200,-- bedroeg,
in de loop der jaren verhoogd zal Z1Jn tot
ongeveer f. 500,--. Breijer kreeg in 1839 J.H. de Swart als assistent. De laatste had in 1836 de gouden medaille tekenkunde gekregen. In 1844 overleed de eerste onderwijzer Couwenberg. Op 7 mei
1844 werd als eerste onderwijzer/directeur benoemd G. Buitendijk
Kuyk (zie noot 12). Reeds dadelijk begon hij onderwijs te geven in
de anatomie van de mens. Na een langdurige dienstperiode nam Breyer
in 1853 eervol ontslag, waarna zijn plaats werd ingenomen door C.H.
de Swart. Zijn assistent werd G.H. Nollens, die reeds het volgende
jaar vertrok. In 1860 nam de tweede onderwijzer C.H. de Swart
ontslag (hij ontving sinds 1856 als tweede onderwijzer in de tekenkunde f. 250,--) en op 30 mei 1860 werden benoemd de schilders F.H.
en B.L. Hendriks. 28 De laatste was sinds 1856 assistent in de tekenkunde en ontving hiervoor f. 100,--. De woning in het tekengebouw
werd aan F.H. Hendriks tegen een jaarlijkse huur van f. 150,-afgestaan (zie noot 11).
In 1863 ging men "de nieuwe leermethode", de leerwijze van
Dupuis voor het onderricht in het tekenen gebruiken. Uit de notulen
van de directievergadering van 25 november 1863 blijkt dat er
besloten werd tot aanschaffing van 88 nieuwe tekenvoorbeelden van
de boekhandelaar Breijer. Het is thans niet bekend of dit familie
is van de tekenmeester Breijer.
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In 1876 trad B.L. Hendriks, kunstschilder en oud-onderwijzer der
school als bestuurslid toe, hetgeen men zeer op prijs stelde. Tot
zover de vroegste geschiedenis van de huidige Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem, waarin Hendrik Jan van Amerom zijn rol van
eerste tekenmeester heeft gespeeld.
Uit het bovenstaande blijkt wie Cornelis Hendrik met "een zekere
B." bedoelde. Dit was Jan Hendrik Breijer sr., die op 13 april 1792
te Arnhem geboren werd en op 9 september 1861 aldaar overleed. P.A.
Scheen vermeldt van hem dat hij tekenmeester te Arnhem was en onder
andere les heeft gegeven aan zijn zoon Jan Hendrik jr. en G.Ä. van
der Brugghen. Eveneens uit het bovenstaande volgt, dat hij gedurende de periode 1810 - 1853 verbonden is geweest aan het Arnhemse
Tekengenootschap "Kunstoefening". Cornelis Hendrik schreef onder
andere dat "B." welvarend was geworden, eigendommen had en zijn
kinderen in goede doen heeft kunnen stellen. 29 Als bevooroordeeld
man was C.H. van Amerom nu niet bepaald lovend over Breijers capaciteiten. De directie van het Tekengenootschap zal er wellicht iets
anders over gedacht hebben.
In het verslag van de vergadering van
22 november 1851 valt te 1ezen: 30
De President doet verslag dat het voor den Heer Breijer aangekochte zilver bestaande in een Tabakspot en komfoor aan
denzelven zijn bezorgd met nevensgaande geleidende brief.
"De
directie van het Teekengenootschap Kunstoefening alhier in
aanmerking nemende de uitmuntende verdiensten, door den Heer
Hendrik Jan Breijer onderwijzer in de Teekenkunde aan hetzelve
Genootschap, gedurende meer dan Veertig jaren onafgebroken
bewezen, waarvan de bliiken zoowel gevonden worden in het nut
hetwelk hij heeft gesticht, als in de dankbaarheid van duizende leerlingen gedurende aldien tijd aan zijne zorgen toevertrouwd, heeft gemeend bij de nu onlangs weder van hem ontvangene bewijzen, van onvermoeiden ijver en belangstelling voor
het welzijn en den bloei van het genootschap, te moeten toonen, hoezeer zij aldien ijver en belangstelling, gedurende
meer dan Veertig jaren door hem, op waarde schat en vereerd,
en hem daarvan bij deze een hoogst vereerend getuigschrift te
moeten afgeven, met een meer degelijk bewijs van erkentelijkheid voor zijne verdiensten, bestaande in een zilveren tabakskist en komfoor, het welk zij verzoekt, dat welwillend moge
worden aangenomen en veele jaren met welgevallen gebruikt tot
aandenken aan het genootschap en aan de directeuren, die
daarmede tevens het bewijs willen geven van hunne opregte
Vriendschap".
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Wat J.H. Breyer voor kunstenaar is geweest, is op dit moment
moeilijk te beoordelen. Bekend is slechts dat hij nooit "eerste"
tekenmeester is geworden en afgezien van een landschapstekening,
die zich in de verzameling van het Gemeentemuseum te Arnhem bevindt
en twee schilderijen in particulier bezit,31 is er geen werk van hem
bekend. Op 12 september 1861 verschijnt in de Arnhemsche Courant de
volgende advertentie:
Heden overleed zeer zacht en kalm, na veeljarige ongesteldheid, onze hartelijk geliefde Vader en Behuwdvader Jan Hendrik
Breijer, in leven tekenmeester alhier.
Arnhem,
Uit aller naam,
9 Sept. 1861.
J.H. Breijer.
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1.3. CORNELIS HENDRIK VAN AMEROM (1804-1874)32

Cornelis Hendrik werd op 17 december 1804 als oudste zoon van
Hendrik Jan en Cornelia van Bommel te Arnhem geboren. 33 Op 3 april
1818 liet hij zich als leerling van de Latijnse school aldaar
inschrijven. 34 Zijn vader Hendrik Jan bracht hem de beginselen der
schilder- en tekenkunst bij. Tevens werd hij leerling van het
Tekengenootschap "Kunstoefening", waar hij les kreeg van zijn
vader. In 1820 behaalde C.H. van Amerom bij de jaarlijkse prijsuitdeling van deze Tekenschool een prijs.35 In mei 1822 kreeg hij de
gouden "Van Kinsbergen-medaille" uitgereikt en het was Cornelis
Hendrik, die dat jaar namens de medeleerlingen bedankte voor de
prlJzen en het goede genoten onderwijs.36 Gedurende de jaren 1824 1827 bezocht hij de Antwerpse Academie onder leiding van M.I. van
Bree. Uit het inschrijvingsregister blijkt dat C.H. van Amerom in
1824 heeft deelgenomen aan de "Winteroefeningen, cursus Antiken".
Van 3 oct.
- april 1826 tekende hij naar "Antieke Beelden" en van
1826 - 1827 deed hij de curus "Winteroefeningen Levend Model".37
Uit het "Memorie-boek" blijkt dat Van Amerom in Antwerpen optrok
met zijn vriend G. Buitendijk Kuyk, die een jaar later dan hij naar
Antwerpen kwam. Zij woonden steeds bij elkaar, zowel in Antwerpen

afb. 5
Schetsje van het "Metalen Kruis"
(binnenzijde voorplat "notitieboekje").
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als later in Nijmegen, waar zij als schutters dienst deden. Als
zodanig hebben zij deelgenomen aan de Veldtochten in de Zuiderlijke
Nederlanden gedurende de jaren 1830 - 1831. Van Amerom heeft hiervoor het "Metalen Kruis" ontvangen. Hij vermeldt dit niet alleen in
zijn eigen levensgeschiedenis (Mem. p. 40, 41), maar ook in een
aparte mededeling elders in het "Memorie-boek" (schutbl. ) . Deze
mededeling luidt: "1832 / / 5 April. Te Nijmegen ontvangen het
Metalen Kruis als hebbende deelgenomen aan de Krijgsverrigtingen
van 1830-1831". Correct is de omschrijving: "begiftigd met het
metalen kruis 1830-1831".38 Ook worden er een aantal schetsjes van
deze onderscheiding aangetroffen in het "notitieboekje" van Van
Amerom (afb. 5).
Vanuit Nijmegen vertrekt Cornelis Hendrik naar Arnhem, maar
verlaat deze stad al weer snel om zich op 5 mei 1834 als "ongehuwd,
gereformeerd schilder" te Leiden te vestigen. Op 24 december 1833
was hij te Nijmegen "gepasporteerd, eerste Bataillon, eerste Afdeling Gelderse Schutterij" .39
In Leiden huwt hij op 4 mei 1836 met zijn nicht Cornelia Hendrika van Amerom (1813-1853), dochter van zijn oom Dirk Jan van
Amerom, rijtuigschilder te Leiden (afb . 6, 7). Het huwelijk werd 5
mei 1836 ingezegend in de Pieterskerk te Leiden door ds. N.A.G.
Voortman.

afb. 6
Zelfportret Cornelis Hendrik (7)
(cat. nr. 8).

afb. 7
Cornelia Hendrika van Amerom
(cat.nr . 6) voor restauratie.
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Cornelis Hendrik is nogal eens verhuisd binnen de stad Leiden. 40
Zo woonde hij onder andere van 1846-1851 op de Hogewoerd nr.
308
(thans nr. 161). Uit overlevering is gebleken dat de keuken beneden
was en om het eten boven te krijgen, moest er veel trappen gelopen
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worden. Eveneens uit overlevering is bekend dat ook het interieur
vaak wijzigingen onderging. Dikwijls werden meubels verplaatst.
Hield Van Amerom van verandering of hield een en ander verband met
het feit dat het gezin zich steeds uitbreidde? Het echtpaar kreeg
negen kinderen. Een van de nakomelingen van de kunstenaar wist te
vertellen dat Cornelis Hendrik beschikte over een menselijk geraamte. Zijn jongens hadden er genoegen in om over dit geraamte een
laken te draperen en binnenin een lichtje te plaatsen, zodat iedere
keer een nietsvermoedende dienstbode de schrik van haar leven
kreeg.
Naast de drukte van het eigen gezin kwam er elke zondag een
neefje op visite. Dit neefje was het zoontje van Pieter Leonardus,
een broer van Cornelis Hendrik, die in een weeshuis te Leiden
woonde en in de familie "het weeskind" werd genoemd.
Op 3 juli 1853 overleed Cornelia Hendrika vier uur na de geboorte van het negende kind. Zij werd 7 juli 1853 begraven "des voormiddags 9.00 uur op de Begraafplaats aan de Mariapoort in het
zandgraf getekend met nr. 55, 4e klasse". Op 26 juli 1853 ging Van
Amerom voor acht dagen op reis naar Delft, Rotterdam en Arnhem. Op
1 september 1853 overleed het 60 dagen jonge dochtertje Jeannette
ten huize van de zwager van Cornelis Hendrik, W.L. van Amerom. 41
Opmerkelijk is dat hij met name na het overlijden van zijn vrouw
een min of meer zwervend bestaan gaat leiden. Op 22 juli 1867
vertrekt Van Amerom naar Arnhem. Hier verblijft hij niet lang. Na
wat omzwervingen via Groningen, Nieuweschans en Langeakkerschans
komt hij uiteindelijk weer in 1872 in Leiderdorp en gaat er inwonen
bij zijn dochter Sara Diderica, die gehuwd is met C.B. Ootmar. Zij
wonen op " Klein Nippon". Hier zou hij tot aan zijn dood blijven. 42
Naar aanleiding van het overlijden van zijn vrouw heeft Cornelis
Hendrik een lijst met 69 namen van "deelnemende bezoekers buiten de
bloedverwanten" opgenomen in zijn "Memorie-boek" (p. 8) en vervolgens 151 namen van hen die naar aanleiding van deze treurige gelegenheid brieven en visitekaartjes naar hem opstuurden. Deze 220
namen kunnen wellicht enigszins een indruk geven van de relaties
die Van Amerom onderhield. Zo komen namen voor die men in verband
kan brengen met de onderwijswereld. Ook worden een aantal dominees
en hoogleraren genoemd. Bovendien komen namen voor van personen,
die nader kunnen worden geïdentificeerd met behulp van de verschillende "Naam- en Adresboekjes van Leyden". Ook worden enkele namen
van kunstenaars genoemd. Het is zeer waarschijnlijk dat vele personen die voorkomen op deze lijsten opdrachtgevers van Van Amerom
waren.
Cornelis Hendrik is het grootste deel van zijn leven (1834-1867)
in Leiden werkzaam geweest . Welke plaats hij als kunstschilder,
tekenmeester, verwer, rijtuigschilder en fotograaf -zoals hij in
diverse " Naam- en Adresboekjes van Leyden" betiteld wordt- innam,
is moeilijk te zeggen, daar de Leidse kunstenaars in deze periode
. on d erwerp van s td"
. gewees t . 43
noolt
u le zlJn
In Leiden bestond sinds 1799 een Academie voor Kunstschilders en
tekenaars onder de zinspreuk "Ars Aemula Natura", die ter bevordering van de teken- schilder-, beeld-, en graveerkunst diende. Zij
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kende perioden van bloei en verval. Het leek erop dat de Academie
zou worden opgeheven, maar dankzij de pogingen omstreeks 1845 van
N.C. de Gijselaar en J.L. Cornet bleef zij behouden. Naast "Ars
Aemula Natura" bestond er sinds 1785 het Genootschap der wis-,
bouw-, natuur- reken- en teekenkunde onder de zinspreuk Mathesis
Scientiarum Genitrix. Hiervan was, zoals reeds eerder vermeld,
Hendrik Jan "lid van verdienste". Cornelis Hendrik zelf spreekt in
z~Jn
"Memorie-boek" met geen woord over het Mathesis Scientiarum
Genitrix, noch over Ars Aemula Natura. Ook in de literatuur over
deze Academie wordt, voor zover bekend, C.H. van Amerom niet genoemd. 44 Het ligt dus voor de hand ervan uit te gaan dat Cornelis
Hendrik geen bemoeienissen met deze Instellingen heeft gehad en
derhalve zal hierop niet nader worden ingegaan.
Uit de diverse "Naam- en Adresboekjes van Leyden" blijkt, dat er
in deze periode naast 27 verschillende namen van kunstenaars een
19-tal namen van steendrukkers worden genoemd, die mogelijk concurrenten van Cornelis Hendrik waren. 45
afb. 8
De tekenmeester.

Voor zover bekend zond hij slechts een enkele keer een werk ir.
naar een tentoonstelling. In 1837 stuurde hij een "Mansportret"
naar de Tentoonstelling Levende Meesters te Den Haag 46 en in februari 1850 stelde hij een portret van een jongeling op de "Tentoonstelling ten bate van de Armen" tentoon. Nadere gegevens omtrent
deze werken ontbreken.
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In Leiden hield Cornelis Hendrik zich voornamelijk bezig met het
vervaardigen van portretten in potlood, pen, krijt en olieverf en
het geven van tekenlessen "aan de voornaamste huizen en kostscholen", waaronder het Instituut Noorthey te Voorschoten en het Paedagogium te Leiden (afb. 8). Op het Instituut Noorthey behoorde
Kroonprins Willem van Oranje (1840-1879) tot Van Ameroms leerlingen. De Kroonprins bezocht van 1851-1854 het Instituut Noorthey.
Aan de hand van de nog aanwezige administratie van de Hofhouding
van Prins Willem te Leiden valt op te maken dat Van Amerom ook in
de periode 1854 - 1858 nog tekenlessen aan de Prins heeft gegeven.
De afrekeningen vonden plaats per kwartaal en betroffen meestal 12
lessen, zodat hieruit geconcludeerd kan worden dat gedurende een
uur per week les werd gegeven. Uit de afrekeningen blijkt dat Van
Amerom per 12 tekenlessen f 24,-- ontving. Per tekenles ontving hij
dus f 2,--. De eerste afrekening dateert van 30 september 1854 (nr.
10) en de laatste van 14 augustus 1858 (nr.
18). Nemen we aan dat
de vergoeding voor de tekenlessen ongewijzigd is gebleven, dan
heeft Van Amerom de laatste twee maanden 50 tekenlessen aan de
Prins gegeven. 47 In het "Memorie-boek" (schutblo) schrijft Van
Amerom de volgende mededeling: "1858 II 3 sept. Door Z.M. den
Koning benoemd tot Broeder der orde van den Nederlandsche Leeuw".
Bij Koninklijk Besluit van 3 september 1858, nr. 19 werd Van Amerom
benoemd tot "Broeder in de orde van de Nederlandsche Leeuw". Dit
geschiedde bij het meerderjarig worden van de Prins van Oranje als
bewijs van 's konings welwillendheid jegens diegenen "die behulpzaam zijn geweest om de opvoeding van Zijne Doorluchtige Hoogheid
te voltooijen".48 Van Amerom had nu reeds twee onderscheidingen.
Van de genoemde onderwijsinstellingen, waaraan Van Amerom als
tekenmeester verbonden is geweest, zijn twee unieke portretseries
van leerlingen bekend. Een groot deel van de "Noorthey-portretjes"
en de 37 "Paedagogium-portretjes" zijn door hem vervaardigd. Deze
portretjes zijn in de meeste gevallen niet gemerkt of gedateerd. In
het geval Cornelis Hendrik zijn werk wel merkte, deed hij dit
voluit of met zijn monogram, de twee letters VA aaneen. A. von
Wurzbach beeldt twee monogrammen af (afb. 9a,b). Twee varianten
kunnen hieraan worden toegevoegd (afb. 9c,d).

b~
afb. 9
Vier monogramme n van Cornel i s He ndr i k.
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Naast het geven van tekenlessen en het portretteren, tekende
en schilderde Van Amerom - met name aan het begin van zijn carrière
en aan het eind van zijn leven- landschappen. In de kunstenaarslexica wordt Cornelis Hendrik ook" rijtuigschilder" en "fotograaf"
genoemd, waarover later meer.
Cornelis Hendrik zal in het begin een goed bestaan gehad hebben. Uit de diverse vermeldingen in het bevolkingsregister bleek
dat er bij de familie Van Amerom steeds een dienstbode inwonend
was. In het "Bijvoegsel tot de Leydsche Courant van 13 augustus
1847" komt Van Amerom's naam voor op de "Lijst van de Stemgerechtigde Ingezetenen. 49
Door de ontwikkeling van de fotografie namen de verdiensten van
C.H. van Amerom als portretschilder enorm af. Ook waren de veranderingen op onderwijsgebied daar debet aan. Kostscholen verdwenen en
vaste leermeesters werden aangesteld, maar Cornelis Hendrik had
niet de moed meer hiernaar te solliciteren (Mem. p. 43). De slechte
financiële positie van C.H. van Amerom blijkt uit een brief van
28.9.1860 aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem. Deze brief
luidt als volgt: 50
Na lang beraad en schoorvoetende bevind ik mlJ ln de noodzakelijkheid als laatste hoop mij tot uwe Hoogheid te wenden.
Hetgeen reeds voor mij gedaan is hield mij lang terug, maar de
minzaamheid die uwe Koninklijke Hoogheid altijd ten mijnen
opzigte betoont heeft, geeft mij moed uwe hulp of raad in te
roepen.
De opbrengst mijner lessen en weinig schilderwerk was in lang
reeds niet meer voldoende in de behoeften van mijn huisgezin
te voorzien, hoe zuinig ook overlegens en het is nu eindelijk
zoo ver gekomen dat wij wel eens letterlijk gebrek lijden.
Alles van mij wat waarde bezit en enigszins konde gemist
worden is reeds lang te gelde gemaakt; schulden die niet de
weelde, doch de nood heeft doen maken, en die hoewel niet
groot dit tog betrekkelijk zijn, geven mij geen rust evenmin
als de belasting voor welks betaling ik vervolging tegemoet
zie. Ik ben zoo gelukkig twee van mijne dochters vrlJ goed
geplaatst te zien en hoewel mij dit eenigzins zal verligten,
is de tijd nog te kort om dit reeds te ondervinden.
Op aanraden van een mijner vrienden heb ik mij ook op Photographie toegelegd en ben hierin reeds zoo ver gevorderd dat ik
spoedig zal kunnen publiceren, echter heeft die oefening in
dit lopende jaar al mijn vrijen tijd weggenomen, waarin ik
anders door schilderen nog kans heb iets te verdienen, daarenboven hebben zich in dit vak hier reeds concurrenten opgedaan,
zoodat ik vrees dat deze zaak ook zoo veel niet geven zal.
Ik ben in den uitersten nood,
ik bid uwe Hoogheid help mij of
geef mij goeden raad ...

Cornelis Hendrik ontving naar aanleiding van deze brief een bedrag
van f. 100,--. Op 31 october 1860 schrijft hij een bedankbrief:
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Weledelgeboren Heer!
Ik heb de eer uw WelEdelgeb. hiernevens te doen toekomen de
kwitantie van de ontvangen honderd gulden vanwege Zijne
Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje; zullende zijn
Koninklijke Hoogheid per missive bedanken indien zulks niet
met de etiquette strijdig is.
Wil wel aannemen de betuiging van Hoogachting,
Van Uwwelgeb. Dw.Dienaar,
C.H. van Amerom.
Ook ontving Cornelis Hendrik financiële steun van A. VerHuell,
hetgeen blijkt uit zijn brieven aan VerHuell. 51 Tevens is hieruit
gebleken dat hij in 1867 een toelage ontving van de Broederschap
van de Orde der Nederlandsche Leeuw (zie p. 54). Bovendien is uit
deze brieven op te maken dat Cornelis Hendrik tot zijn dood toe en
voorzover zijn gezondheid het toeliet actief is geweest en dat hij
een kleine kunstverzameling gehad moet hebben, waarvan - wegens
geldgebrek - in de loop van de tijd niet veel van overgebleven is.
In Groningen moet hij in 1870 "een portefeuille" geopend hebben.
Steeds stuurt hij tekeningen, hetzij naar oude schetsjes gemaakt,
hetzij nieuwe, naar VerHuell. Cornelis Hendrik zelf spreekt over
"teekeningen van geringe kunstwaarde" en "alles betekent niet veel,
de puntjes gaan eraf". In hetzelfde jaar stuurt hij hem ook een
fotografisch portret (afb. 10): In genoemde brieven schrijft Van
Amerom ook steeds over zijn gezondheid. Het blijkt dat deze steeds
achteruitgaat. Zo spreekt hij over: "hevige kiespijn", "aamborstigheid", "binnenkoortsen", "aanhoudende hoest", "obstructies (verstoppingen), zoogenaamd binnenkoortsen en lusteloosheid". In 1874
is hij twee maanden bedlegerig geweest vanwege "waterzucht in zijn
benen". Hierdoor kon hij niet bewegen; elke geringste beweging
veroorzaakte een zwelling. Later als het weer iets beter gaat, moet
hij dikwijls rusten. Hij spreekt over "die lastige astma". Bovendien :Laten "gehoor en geheugen veel te wensen over".
Op 24 november 1874 IS avonds om vijf uur overlijdt Cornelis
Hendrik. Hij is dan 69 jaar oud. De ambtenaar schrijft foutief in
het overlijdensregister: "zoon van Cornelis van Amerom en Cornelia
van Bommel". A. VerHuell schreef in zijn dagboek bij 27 november
1874: 52
... Gisteren ontving ik de bedroevende tijding dat C.H. van
Amerom onze oude leermeester in het teekenen op de kostschool
bij de Gelder te Leyderdorp in het optrekje Klein-Nippon (afb.
11) overleden was op ik meen de 25ste.
Hij was zeer bemind door de schooljongens en had een gentlemenlike uiterlijk- waartoe zijne lintjes als broeder in de
Leeuwen als ridder van It Metalen Kruis het hunne bijdroegen. V. Amerom had op de les altijd iets brommigs over zich

• afb.
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niet beschikbaar

- maar de jongens wisten wel dat dit slechts schijn was, en de
grootste goeihartigheid onder die brusquerie verscholen lag.
De man had als portretschilder goed zijn bestaan - maar twee
zaken, bragten hem tot op de grens van armoede - zijn huwelijk, gezegend (?) met een troep kinderen en 2e de photografie
- Het was mij een genoegen het lot van de man in zijn laatste
levensjaren meermalen te hebben kunnen verzachten en heden
zond ik een geldbedrag voor ZlJn begrafenis. Verscheidene
lieve en niet onbelangrijke teekeningen van zijn hand berusten
in mijn Verzameling Gelderland.

fl. "
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afb. 11 Klein Nippon te Leiderdorp (cat.nr. 217).

Portretschilder
Uit het "Memorie-boek" blijkt dat Cornelis Hendrik in Nijmegen
op kamers woonde en daar "menig portret" geschilderd moet hebben.
Hij is in 1833 bezig met een portret van Overste Trip, als hij
wordt verzocht naar Arnhem te komen in verband met het overlijden
van zijn vatler. Ook in Arnhem moet hij "verscheidene portretten"
geschilderd hebben. Toen hij zich in 1834 in Leiden vestigde, hield
hij zich voornamelijk bezig met portretschilderen en lesgeven. Voor
zover hij zich kan herinneren heeft hij voor zijn huwelijk in 1836
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"meer dan 170 grote, maar meestal kleine portretten in olieverw
geschilderd". Naast olieverfschilderijen maakte hij ook portretten
in potlood, pen of krijt. Bovendien heeft hij fotografische portretten vervaardigd. 53 Uit het bovenstaande blijkt, dat Van Amerom
de eerste twee jaar van zijn verblijf in Leiden (1834-1836) reeds
zeer productief was. Cornelis Hendrik kon goed in zijn onderhoud
voorzien tot de ontwikkeling van de daguerreotypie en vervolgens de
fotografie roet in het eten gooide.
Van Amerom moet niet alleen in Leiden, maar ook in Den Haag vele
klanten gehad hebben. Op vaste tijden vertrok hij per trekschuit
uit Leiden naar Den Haag. Als Van Amerom onverwachts verhinderd
was, moest een van zijn jongens zich haasten naar de trekschuit om
dit mede te delen, zodat de trekschuit niet voor niets op hem zou
wachten. 5q Ondanks de productiviteit van de kunstenaar zijn er tot
nu toe nauwelijks olieverf portretten bekend. Slechts enkele portretten bevinden zich in openbare collecties. Daarnaast is slechts
een enkel portret, dat zich in particulier bezit bevindt, achterhaald, waaronder het fraaie portret van zijn vrouw (zie afb. 6).
Behalve de meeste in potlood getekende portretjes, signeerde Van
Amerom zijn werk voluit met "C.H. van Amerom" of voorzag zijn werk
van een van zijn monogrammen (zie afb. 9). Het tot nu toe bekende
vroegst gedateerde olieverfportret stamt uit 1834 en bevindt zich
in particulier bezit. Daar de afgebeelde jongeman in zijn rechterhand een tekenstift heeft, veronderstelde men destijds dat het hier
om een zelfportret ging. Nu er echter fotoportretten van Cornelis

afb. 12

G. Buitendijk Kuyk (7)
(cat.nr. 2).
afb. 13
Schetsje uit het "'notitieboekje"
(cat.nr. 1).
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Hendrik bekend zlJn, blijkt dit niet het geval te zlJn. Aannemelijker is dat de voorgestelde zijn vriend de kunstenaar G. Buitendijk Kuyk is (afb.
12). Het portret kan worden vergeleken met het
schetsje in het "notitieboekje" dat uit de periode 1831- 1834
dateert (afb. 13). In deze periode diende Van Amerom met Kuyk als
schutter. Het Gemeentemuseum te Arnhem bewaart een familieportret
van deze schilder, waarop hij zelf geheel links is afgebeeld.
Bekend zijn thans ook de drie portretten van mr. A.O.E. Graaf van
Limburg
Stirum,
waarover Van Amerom in ZlJn "Memorie-boek"
schrijft. Het vroegste portret dateert uit 1845, de twee andere uit
1858 (afb. 14). Als Cornelis Hendrik schrijft dat hij naast zijn

afb. 14
Mr. A.O.E. Graaf van Limburg
Stirum (cat.nr. 15).

olieverfportretten ook vele portretten op "andere wijzen" vervaardigd heeft, doelt hij waarschijnlijk onder andere op de door hem
getekende portretjes van leerlingen van het Instituut Noorthey te
Voorschoten en het Paedagogium te Leiden (afb.
15, 16) en werk in
crayon uitgevoerd.
In hoeverre het portretteren van leerlingen van kostscholen
teruggaat op een gewoonte in die tijd, kan worden opgemerkt, dat er
tot op heden geen andere vergelijkbare 19de eeuwse series bekend
zijn. Wel is er uit de 18de eeuw een reeks van ca. 20 crayonportretten bewaard gebleven.ssDeze portretten stellen weesjongens voor
van het "Ambachtskinderhuis" te Renswoude. De weesjongens, die zeer
goed tekenonderricht gehad moeten hebben, hebben elkaar geportretteerd. Zij zijn allen ten halven lijve afgebeeld met een attribuut,
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dat betrekking heeft op het later door hen uitgeoefende beroep.
Bovendien kan nog worden vermeld dat men in oude familiearchieven
wel eens een portretje aantreft van een leerling, dat door de
"privé-tekenmeester" is vervaardigd.

/
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afb. 15 W. Borski (cat.nr. 89).

afb. 16 N.H. de Kanter (cat.nr. 32).

De betreffende 19de eeuwse leerlingenportretjes werden mogelijk
op initiatief van de kostschoolhouder, resp. dr. P. de Raadt en dr.
J.J. de Gelder vervaardigd. Beiden waren zij echte "kostschoolvaders" en op hun school werkte de tekenmeester Van Amerom, die
naast het geven van tekenlessen het portretteren als een van zijn
voornaamste bezigheden had. Beide kostschoolhouders zullen de wens
gehad hebben om over een afbeelding van "hun jongens" te beschikken. Uit "Een Morgen op Noorthey" in 1865 door J. Kneppelhout
geschreven naar aanleiding van het herdenkingsfeest van de oprichting van Noorthey in 1825 blijkt dat men ter gelegenheid van deze
gebeurtenis onder andere een kijkje kon nemen in de kamer van
wijlen De Raadt. Op zijn schrijftafel lagen de albums met de leerlingenportretjes, die men kon doorbladeren. Het idee dat het laten
portretteren van de leerlingen van De Raadt zelf uitging, wordt nog
eens versterkt doordat men na zijn dood slecht de hand heeft gehouden aan het verzamelen van leerlingenportretten.
De Gelder heeft, voordat hij zijn eigen dag- en kostschool
begon, les gegeven op het Instituut Noorthey waar hij mogelijk met
deze gewoonte van het laten portretteren van leerlingen kennis

34

maakte. Ook hij zal het op prlJS gesteld hebben over portretjes van
zijn kostschoolleerlingen te beschikken.
Fotograaf S6
In 1822 gelukte het de Fransman J.N. Nièpce als eerste met een
camera een beeld vast te leggen. De belichtingstijd was 8 uur. In
1827 kwam Nièpce in contact met L.J.M. Daguerre, die evenals Nièpce
naar een procédé zocht om de opnamen te kunnen ontwikkelen. Na de
dood van Joseph Nièpce werkte Daguerre verder met diens zoon. Het
was Daguerre, die een procédé uitvond, waardoor zijn platen konden
worden ontwikkeld en de belichtingstijd aanzienlijk kon worden
bekort. Deze techniek werd de "daguerreotypie" genoemd. De Franse
regering kocht in 1839 de uitvinding en stelde haar als "geschenk
voor de gehele wereld" beschikbaar. Dit geschenk vond ook zijn weg
naar Nederland.
De eerste foto's,
dat wil zeggen daguerreotypieën - foto's zonder negatief - werden in de beginperiode vooral door rondtrekkende
Franse en Duitse portretfotografen vervaardigd.
In Nederland werd
de eerste foto in 1839 gemaakt vanaf het dak van het Teylers Museum
te Haarlem, alwaar het Fysisch Kabinet gevestigd was, dat steeds de
nieuwste ontwikkelingen volgde.
Zoals hiervoor reeds opgemerkt had de opkomst van de daguerreotypie en met name de fotografie tot gevolg dat de verdiensten van
Cornelis Hendrik als portretschilder verminderden. Hem werd aangeraden ook de fotografie te gaan beoefenen en bovendien werd hem
daarbij hulp beloofd. s7 Reeds uit de eerder geciteerde brief aan
Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje (zie p. 29) is
gebleken dat Cornelis Hendrik in 1860 is begonnen zich op de fotografie toe te leggen. In deze brief schrijft Cornelis Hendrik
bovendien, dat zich in Leiden in het fotografische vak "reeds concurrenten opgedaan" hebben. Na het raadplegen van de diverse jaargangen van de Leydsche Couranten/Leidsch Dagbladen, bleek dat er
reeds in 1842 rondtrekkende buitenlandse fotografen Leiden aandeden,
zoals A. Daru en Périn uit Parijs en Constantijn. Bovendien
adverteerde de in Leiden woonachtige L. Springer in de Leydsche
Courant van 23 september 1842. Hij maakte "Daguerrotype-Portraitten" in een minuut voor de prijs van f. 6,--. De advertenties in de
Leydsche Couranten geven een indruk, wie zich zoal in Leiden met de
fotografie bezighielden. In 1846 was het de rondtrekkende fotograaf
E. François, die Leiden aandeed en die "Daguerreotype Portretten"
maakte in 10 seconden voor respectievelijk f.
5,--, f.9,-- en f.
14,--. In 1848 vestigde zich M. Machielse in Leiden. Ook hij verzorgde "daguerreotype portretten". In de jaren 1852 - 1854 vervaardigde H.G.
de Boer "Photographis·che en Daguerreotypen Portretten",
gekleurd of ongekleurd, voor tenminste de prijs van f.
2,-- à
f. 3,--. In 1855 adverteerde de rondtrekkende daguerreotypist Mr.
V.D. Vicht met "Portraits. Photographie, Pannotypie & Daguerreotype" voor de prijs van tenminste f.
2,50. In 1856 adverteerden
Pronk en W. Severin. De laatste was een "Dusseldorps schilder en
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fotograaph". De prlJs van een portret getekend, gefotografeerd of
in olieverf varieerde bij Severin van f. 3,60 tot f. 12,60. Tien of
twintig exemplaren werden tegen verminderde prijs geleverd. Vanaf
1842 zal de portretschilder Van Amerom reeds concurrentie van de
opkomende daguerreotypie ondervonden hebben. Maar de concurrentie
wordt pas echt groot gedurende de jaren 1855 - 1865. Mw. Versprille
schrijft in haar artikel "Leidse Fotografen in de 19de eeuw" dat er
toen 13 fotografen in Leiden gevestigd waren.
I.D. Kiek, A.A.
Regensburg, J.H. Klok en L. Springer behoorden tot de eerste fotografen. Voorts worden genoemd J.H. Hoffmeister, A. Koorenhoff, C.L.
van der Ven, de steendrukker D.J. Nieuwenburg, de drie zonen van
Kiek, die door hem werden opgeleid, te weten A.I., D.I. en L.I.
Kiek, J. Goedeljee en Zoon, J.F. Rienks en A.J. van der Stok. In de
jaren '80 ontstond in het Leidse studentenmilieu de naam "kiekje"
voor portret.
Van Amerom -die vanaf 1860 de fotografie beoefende en in 1863
voor de eerste maal in het "Naam- en Adresboekje van Leyden" naast
tekenmeester ook als fotograaf vermeld staat- wordt in het artikel
van mw. Verprille niet genoemd.
Uit enkele advertenties in de plaatselijke krant blijkt dat er
in Leiden in 1863 naast de in Leiden gevestigde fotografen ook nog
de Franse fotografen Mr. Gustave en Menvielle gewerkt hebben.
In
1865 adverteerde "the London and Continental Photographie Company".
De kosten voor een dozijn gewone portretten bedroegen f.
1,80. Op
15 mei 1865 verschijnt er van C.H. van Amerom een advertentie in
het Leidsch Dagblad, waarin hij mededeelt dat hij ophoudt met het
geven van tekenlessen en zich als fotograaf aanbeveelt (afb. 17).

V

Da.r ond ergeteekende ophoudt Ic.. e. in d.
1'EEKENKUNST te g•• en. bev,elt hij zich
•,
al. PHOTOGRAAPH bij zijne , geaoht. Stad·
genoo\en en Academie-burgen aan.

C. H. VAN AMEROM.

afb. 17
Advertentie Leidsch Dagblad van
15 mei 1865 .

In de jaren 1865 en 1866 wordt C.H. van Amerom in de "Naam- en
Adresboekjes van Leyden" uitsluitend als fotograaf vermeld. In 1866
kondigde hij in het Leydsch Dagblad een prijsvermindering aan. Op 4
januari van dat jaar plaatste hij een advertentie (afb. 18), die
hij in het jaar 1866 nog twintig maal liet herhalen en in 1867 nog
twaalf maal. De laatste keer dat de advertentie is opgenomen dateert van 17 juli 1867.

Photographie.
C. H. VAN AJ\lEROM, Papegrachl.
Vermindering
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afb. 18
Advertentie Leidsch Dagblad van
4 januari 1866.

I.D. Kiek adverteerde in 1866 dat twee dagen van de week drie
album-portretten f. 1,-- kostten. Op de andere dagen van de week in
augustus 1866/1867 werd voor 12 albumportretten f. 4,-- in rekening
gebracht, voor zes stuks f. 2,50 en voor een albumportret f. 1,--.
In juli 1867 bedroeg de prij s voor zes albumportretten f.
2, - - . en
voor 12 albumportretten f.
3,50. Daarnaast plaatsten in 1867 A.C.
Weyer en B. Bruining advertenties in het Leydsch Dagblad. De laatste kondigde onder andere de verbouwing aan van zijn fotografisch
atelier en sprak na de opening van "Salon de Photographie Bruining". Bruining rekende voor een dozijn albumportretten f.
4,--.
Cornelis Hendrik heeft het tegen de concurrentie moeten afleggen,
hetgeen niet alleen blijkt uit de tariefsverlaging. die hij in ZlJn
veelvuldig geplaatste advertentie aankondigt, maar ook uit hetgeen
hij in zijn "Memorie-boek" (p. 43) optekent:
... ik heb toen al mijn tijd die ik niet aan mijn gewoon werk
besteede aan die zaak ten koste gelegd; maar de verdiensten
hebben niet tegen de kosten kunnen opwegen; ik geloof ook dat
een kunstenaar zelden een goed photograaf wordt.

afb. 19 Fotografisch zelfportret.

In het "Naam- en Adresboek van Leyden" van 1867 komt Cornelis
Hendrik naast fotograaf ook weer als tekenrneester voor. In hetzelfde jaar verlaat Van Amerom de stad Leiden en gaat in Arnhem wonen.
Uit deze periode (augustus 1867) dateert een brief van Cornelis
Hendrik aan Alexander VerHuell, waarin hij schrijft: tI • • • niettegenstaande al de aangewende pogingen door de photogr. mijn bestaan te
vinden heb ik dit moeten opgeven ... ". Bovendien schrijft hij in
deze brief: " ... Ik zend zijn WelEdelGeb. mijn portret als een
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aandenken aan mij, die in vroegere jaren het genoegen had hem
eenigen tijd onder mijne leerlingen te tellen en als proeve v an
uitvoering in het vak dat ik het laats in Leiden uitoefende ... " 58
Dit fotografisch zelfportret (afb.
19) dat uit circa 1867 of kort
daarvoor dateert, is van bijzondere waarde, omdat het enerzijds een
van de weinige fotols is, die van Van Amerom bekend ZlJn. Anderzijds geeft het een indruk hoe hij fotografeerde. Evenals ZlJn
geschilderde portretten toont dit fotoportret een eenvoudige opzet.
Een tweede fotografisch zelfportret van Cornelis Hendrik bevindt
zich in particulier bezit. De achterzijde van dit portret draagt
het opschrift:
C. van Amerom. Jarenlang teekenleeraar op Noorthey ook van
1858/63 toen ik er was. Van hem zijn alle portretten van
leerlingen uit zijn tijd. Een der eerste beoefenaars van de
fotografie hier It land, maakt hij ook dit zijn eigen port r et.
1/5- 1 21. W. v. Haer~olrp -

afb. 20 Fotografisch zelfportret met opschrif t achterzijde .

Behalve dat Cornelis Hendrik ten voeten uit is afgebeeld, vertoont dit fotoportret (afb. 20) een opvallende gelijkenis met het
eerstgenoemde. Een identiek fotoportret van Cornelis Hendrik is
aangetroffen in het "Onderwijzersalbum" van het Instituut Noorthey
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te Voorschoten, waar Van Amerom gedurende de periode 1834 - 1866
tekenmeester was (zie afb. 20) .59 Bovendien komen in dit "Onderwijzersalbum", afgezien van een foto die Van Amerom en profil toont
(zie afb. 8), nog drie andere fotoportretten van Cornelis
Hendrik voor (afb. 21, 22, 23), die zeer veel overeenkomst vertonen
met de drie eerder genoemde fotografische zelfportretten. Zo wordt
Van Amerom met halflange baard zittend op een stoel aan een tafel
met een tafelkleed -dat op de verschillende foto's herkenbaar is en
waarop soms boeken liggen- afgebeeld. In geval hij ten voeten uit
is weergegeven (ook als kniestuk komt voor), is het vloerkleed
zichtbaar. De houding van de handen kan verschillen. Soms houdt hij
een bril in zijn rechterhand. De achtergrond is neutraal of er is
geheel links een gordijn met kwast(en) zichtbaar. Een en ander
geeft mogelijk een indruk hoe zijn foto-atelier was ingericht.
Naast de fotografische zelfportretten zijn er ook fotoportretten
van Cornelis Hendrik bekend, die hij elders liet vervaardigen. Zo
stuurde hij in 1870 een portret op naar VerHuell, gemaakt door J.

afb. 21 Fotografisch zelfportret.

afb. 22 Fotografisch zelfportret.

Ephraïm Jr. te Arnhem (zie afb. 10). Een fotoportret eveneens van
later datum -Cornelis Hendrik draagt een lange grijze baard- is
vervaardigd door Fr. John, 54, Canal des Brasseurs, te Antwerpen
(afb. 24).
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afb. 23 Fotografisch zelfportret.
afb. 24 Fotoportret van C.H. van Amerom.

Tekenmeester
In tegenstelling tot zlJn vader, die aan een Academie onderwees,
gaf Cornelis Hendrik echter privé-lessen en les op verschillende
kostscholen, waar het tekenen in het onderwijsprogramma was opgenomen. Dit waren over het algemeen de duurdere particuliere scholen.
Onderwijs in het tekenen gold destijds als een luxe. 6o In prospecti
van "elitescholen voor meisjes" komt het vak tekenen ook voor. De
meisjes werden geoefend in het tekenen van bloemen, het maken van
portretten, het tekenen van landschappen en in het natekenen van
prenten. Voorbeelden worden aangetroffen in poeziëalbums uit die
tijd. 61
Sinds 1806 werd er weliswaar gesproken over esthetische vorming,
maar er werd in het onderwijs geen aandacht aan gegeven. Het is op
deze plaats misschien goed iets meer te zeggen over het tekenonderW1JS in die dagen. 62 Hoewel er vanuit de onderwijzerswereld voortdurend druk op de overheid werd uitgeoefend om dit vak verplicht te
stellen, gebeurde dit slechts zeer gedeeltelijk bij de wet van 1857
en het zou tot 1889 duren voordat het tekenen op het Lager Onderwijs een verplicht vak werd. Met de wet op het Middelbaar Onderwijs
van 1863 werd het tekenen een verplicht vak voor de HBS met drieen vijfjarige cursus. 6 3
Het tekenen verdeelde men in lijntekenen en handtekenen. 64 Het
handtekenen werd met behulp van de kopieermethode geleerd en had de
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studie van het mensbeeld tot hoofddoel. Aan de hand van voorbeeldprentjes werden series neuzen, ogen, oren etc. nagetekend. Rond
1830 vond er een grote ommekeer in het tekenonderwijs plaats. In
Duitsland deed een Berlijns tekenonderwijzer P. Schmid een acht-tal
geschriften verschijnen en in Parijs ontwikkelden de gebr. F. en A.
Dupuis een nieuwe tekenmethode. Deze methode ging uit van het
beginsel, dat er vanaf het begin van de cursus uitsluitend naar de
natuur (voorwerpen) getekend zou worden. De methode was in twee
cursussen verdeeld. Gedurende de eerste cursus tekende men naar
draadmodellen en blokken en in de tweede cursus werd er naar pleister getekend. Deze tekenmethode doet circa 20 jaar later ZlJn
invloed in Nederland gelden. In 1852 schrijft D.J. Steyn Parvé dat
deze methode de verwachtingen verre heeft overtroffen ,65 In 1856 en
1860 verschijnen er in opdracht van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen twee brochures van G.W. Plaatzer Van der Huil, waarin hij
de Dupuis-methode bespreekt. 66 Nog tientallen jaren blijft men deze
tekenmethode volgen. Bovendien blijft ook de oude kopieermethode
voortbestaan. Ondanks de algemene positieve ontvangst werd de
Dupuis-methode ook op bepaalde onderdelen aangevallen. Zo zou de
tekenmethode slechts geschikt zijn voor de arbeidende klasse en
ongeschikt voor de vorming van de "jongeheren uit de hogere standen". Ook zou zij niet geschikt zijn voor hen die zich op de kunst
als hoofddoel wilden toeleggen. Zij zou de smaak en het gevoel voor
schoonheid niet ontwikkelen en meer op jongens dan op meisjes
gericht zijn, daar zij het gebruik van kleur veroordeelt. Kleur is
alleen aangenaam voor het oog, maar oefent het oog en de hand niet.
Voor meisjes is voor het handwerken echter kleur wel van nut.
Van Amerom schrijft in zijn "Memorie-boek" (p. 43): " ... Ik heb
in de stad tal van lessen gehad aan de huizen van de voornaamste
families en op de kostscholen op vele plaatsen in de nabijheid van
Leiden,
onder anderen op het Instituut Noorthey, waar ik 33 jaren
werkzaam was ... ".
In de "Boeken met classicale indelingen" van het Instituut
Noorthey staat bij 19 november 1852 tIm. i. v. febr. 1852 een uur per
week voorwerpen tekenen n.a.v. de methode Dupuis".67 Ook in de
Bibliotheek van Noorthey bevonden zich enkele boeken over het
68
tekenen, waaronder over de Dupuis-methode.
Het is dus waarschijnlijk dat Cornelis Hendrik in deze methode les heeft gegeven. In het
"Memorie-boek" wordt alleen de kostschool van dr. P. de Raadt, het
Instituut Noorthey te Voorschoten genoemd. Wel wordt nog de vermelding aangetroffen: "1851 26 Sept. eerste les bij juffr. Wund" (Mem.
p.
13). Mej. S.M.E.D.P.J. Wundt had in 1851 de kostschool voor
meisjes uit de "hogere stand" van mej. C.M. van der Rijk overgenomen. Deze kostschool was gevestigd in huize Stadwijk, dat door dr.
P. de Raadt voor dit doel was aangekocht. Hoewel tot nu toe geen
archiefstukken met betrekking tot deze meisjeskostschool zijn aangetroffen, kan worden aangenomen, dat Cornelis Hendrik ook hier
tekenmeester was. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen, dat Van
Amerom ook als tekenmeester verbonden is geweest aan het Paedagogium van dr. J.J. de Gelder te Leiden. 69
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Uit het "Memorie-boek" blijkt, dat niet alleen het portretteren
op den duur afnam, maar ook het geven van tekenles. Door de nieuwe
regeling van het onderwijs verdwenen de kostscholen en in de meeste
steden kreeg men staatsscholen, waar vaste leermeesters werden
aangesteld. Van Amerom voelde zich echter te oud om naar een dergelijke functie te solliciteren. In 1866 stopt hij met het geven van
tekenles op het Instituut Noorthey en in 1867 verlaat hij Leiden.

Het Paedagogium te Leiden
C.H. van Amerom gaf tekenles op het "Paedagogium voor het Onder wijs der Oude Talen" van dr. J.J. de Gelder te Leiden. Dit was een
dag- en kostschool voor jongens uit de "beschaafde stand", die hier
werden voorbereid voor het academisch onderwijs. De school was van
1832 tot 1841 gevestigd aan de Haarlemmerstraat nr.
382 (thans nr.
52) en van 1841 'tot de opheffing in 1856 aan het Pieterskerkhof nr.
689 (thans de nrs.
34 en 36). Ho'e we1 het reeds vanaf het begin in
1832 de bedoeling van De Gelder is geweest onderwijs in de moderne
talen en het handtekenen in zijn programma op te nemen, kon dit pas
in 1834 worden gerealiseerd. Het onderwijs wordt dan in drieën
verdeeld: ten eerste de oude talen en de wiskundige wetenschappen,
ten tweede de nieuwere talen en ten derde het handtekenen. Het
handtekenen werd gegeven op woensdag en zaterdag 's middags van
11.00 - 12.00 uur.
In 1834 werd naast de dagschool een kostschool
geopend. Het onderwijs dat niet door De Gelder zelf zou worden
gegeven, waaronder het handtekenen, werd aan "gewettigde leermeesters, wier kunde algemeen vertrouwen verdiende" opgedragen. Voor de
interne leerlingen waren in tegenstelling tot de externe leerlingen
alle vakken van onderwijs verplicht, dus ook het tekenen. Uit een
tweetal archiefstukken van het "Paedagogium" blijkt dat de "klasse
voor de teekenkunde" onder leiding stond van C.H. van Amerom. In
1836 wordt over deze klasse het volgende medegedeeld:
Hier valt moeijlijk op te tellen wat er verricht is. Het maken
van omtrekken, het schaduwen van verschillende koppen en
andere voorwerpen hield deze klasse bezig. Ik hoop in den
volgenden cursus goede teekeningen naar pleister zullen aantoonen dat wij u niet vruchteloos doen onderwijzen.
In 1837 blijkt de "klasse voor de teekenkunde" in twee afdelingen onderverdeeld te zijn. Een afdeling oefende zich in het
"pleisterteekenen". Verder bestonden de tekenoefeningen uit "het
schaduwen en omtrekken maken". Een enkele leerling hield zich bij
WlJze van afwisseling bezig met het tekenen van landschappen. 70 De
pedagoog dr. J. J . de Gelder a'chtte het tekenonderwij s van groot
belang. Dit blijkt niet alleen uit de opsplitsing van het door hem
te verzorgen onderwijs in drie onderdelen, en uit het feit dat zijn
interne leerlingen verplicht waren dit onderwijs te volgen, maar
ook uit de volgende citaten. Als De Gelder in 1855 over de vorming
van de zintuigen schrijft, zegt hij onder andere het volgende:
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Men stelle daarvoor in de plaats de aanvankelijke beoefening
van de voorwerpen der natuur, waarbij men zorgen moet, dat
vooral op zien, op zien met verstand gelet worde, en het
teekenen: het teekenen vooral! niet naar de oude geest doodende methode, waar men een teekening doet kopieren, maar onmiddellijk teekenen naar voorwerpen uit de natuur, gelijk men dat
noemt. 71
Later in 1864 houdt hij zich bezig met de vraag:
"Welke weg zal
de tekenkunst (het hand- en rechtlijning tekenen) inslaan?".72 De
methode die op de lagere scholen/ nogal bijval gevonden heeft en die
bij uitstek op de volksschool thuis hoort, aldus De Gelder, is de
methode van Dupuis. Deze methode wordt door De Gelder als volgt
gedefinieerd:
natuurlijke voorwerpen, eerst lijnen door ijzerdraden voorgesteld, vervolgens meer zamengestelde modellen moeten stelselmatig worden nagetekend.
Voorts schrijft De Gelder:
Toch schijnt de leerwijze van Dupuis in tegenstelling tot die
van Tirpenne Lecoq de Boisbaudran en Mad. Cavé niet boven alle
verdenking verheven, althans als zij als middel tot vorming
van de smaak wordt beschouwd.
Of op het "Paedagogium" het tekenen volgens de leerwijze van
Dupuis werd gegeven is niet zeker, daar dit niet op basis van een
korte beschrijving van de werkzaamheden, maar aan de hand van
verschillende tekenoefeningen van diverse leerlingen geconcludeerd
moet worden. 7J Het belang dat de pedagoog De Gelder hecht aan het
tekenonderwijs wordt nog eens onderstreept als hij in 1864 schrijft
over de pas ongerichte driejarige H.B.S. 74 De Gelder die het grootste belang hecht aan de klassieke talen, vraagt zich af waar men
hier een middel vindt om het esthetisch gevoel te ontwikkelen. Uit
gevoel kunnen gedachten opwellen, die schoon en verheven zlJn. Op
de H.B.S. moet daarom het streven der tekenles zijn: de Griekste
kunst te beoefenen! De Gelder schrijft:
Bij de Grieken al wederom ter school gegaan! niet eenzijdig
evenwel, maar ook de natuur met de teekenstift in de hand
bestudeert! De Grieksche kunst te beoefenen, moet op de burgerschool met driejarigen cursus het streven der teekenles
zijn. De onverminkte afgietsels in pleister van de antieke
beelden, de Etrurische vasen, de meesterlijke teekeningen van
de voorwerpen uit Herculanum en Pompea opgedolven. Waar zulke
vormen worden geschetst met de juistheid, die door het oog van
den geoefenden teekenaar bereikt kan worden en op die modellen
zelve de verhoudingen tusschen de deelen tot het geheel, als
esthetische les, worden aangewezen, daar kan het wel niet
anders, of het gevoel voor het schoone en edele moet worden
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opgewekt. waar er slechts een klein sprankje. dat voor ontwikkeling vatbaar is. van aanwezig is. Stellen wij ons b.v. de
bekende Jupiter-kop voor. in 1785 te Otricoli opgedolven en in
het Museo Pio-Clementino te Rome bewaard. Men wijze op den
schoonen indruk. vol minzame goedheid. doordringend verstand.
majesteit en kracht. die het pleisterafgietsel bij den aanschouwer opwekt. wanneer men het juist voor zich plaatst. Men
late de leerling die Jupiter-kop ook met juistheid. en profil.
aftekenen en toone aan. hoe de lijnen van het profil van den
leeuwenkop het gronddenkbeeld waren. dat den beitel des
kunstenaars bestuurde. toen hij het schoone gelaat vervaardigde. Op dergelijke wijze. hier slechts aangestipt als voorbeeld. verkrijgt het teekenonderwijs eene vormende strekking.
Gelijk de taal het middel is. waardoor wij zelven onze gedachten kunnen overzien en beoordelen. zoo is het teekenen
even onmisbaar voor de voorstellingen. die niet tot het gebied
van het verstand en de gevolgtrekking der rede. maar van de
aesthetische verbeeldingskracht behooren. Van daar plegen de
Franschen. in zaken van industrie te beweren. dat de werkman.
die iets nieuws wil voortbrengen. dat is door eene gepaste
vereenlglng en wijziging van te voren elders waargenomen vormen en nieuwen te ontwerpen. zijne gedachten eerst moet in
tekening brengen. Indien zij daarin goed zien. gelijk de
ondervinding schijnt geleerd te hebben. dan is ook van dien
kant de vlijtige beoefening der antieken hoogst aanbevelingswaardig. al heeft men het oog nog niet dadelijk op bouwkunst
en industrie gerigt. Maar men geene bekrompene eenzijdigheid
behoort dit te geschieden. Want ook de natuur levert schoonheden op die de snaren van het gevoel kunnen doen trillen.
Jaarlijks werden er op het "Paedagogium" prijsuitdelingen gehouden. Voor alle vakken werden ereprijzen. resp. getuigschriften
uitgereikt. Ook kon men een prijs voor het tekenen krijgen. Opmerkelijk is dat. zoals uit de krantenverslagen van 1838. 1839 en 1840
op te maken is. aan de leerling A.M.W.K. VerHuell. de kunstenaar in
spé. die het Paedagogium van 3.1.1838 tot 14.9.1840 bezocht. geen
prijs voor het tekenen is toegekend.
Daar C.H. van Amerom alle
portretten van leerlingen gemaakt heeft. kunnen wij aannemen dat
hij als "vaste leermeester" gedurende de gehele bestaansperiode van
het Paeagogium. nl. van 1834 - 1856 aan de school verbonden is
geweest.
Na 1839 wordt het onderwijs op het "Paedagogium" in twee hoofddelen gesplitst. Ten eerste in het voorbereidend onderwijs voor de
Universiteit en ten tweede een voorbereidende klasse. Deze laatste
is opgedeeld in een hoogste en laagste afdeling. Op de laagste
afdeling k~n men naar keuze deelnemen aan het handtekenen. Op de
hoogste afdeling wordt onder andere werktuigkunde en mechanische
technik gegeven; dit is het tekenen van machinen en vervaardigen
van modellen in gips en karton. Het is onbekend of Van Amerom ook
hiermee werd belast.
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Als VerHuell herinneringen aan ZlJn kostschooltijd
optekent (zie noot 52), schrijft hij het volgende:
... Hij verscheen voor de klas altijd als "dandy" gekleed met
zijn onderscheidingen van de broeder van de Leeuwen de 10daagse Veldtocht. Hij had altijd iets knorrigs in zijn toon,
maar was de goedhartigheid zelf ...

Het Instituut Noorthey te Voorschoten
Het Instituut Noorthey te Voorschoten,
(destijds gevestigd op
een landgoed Noorthey gelegen tussen de dorpen Voorschoten en Leidschendam, onder de burgelijke gemeente Veur) werd in 1820 opgericht
door de bekende opvoedkundige dr. Petrus de Raadt en bleef tot 1907
bestaan. Het was een zeer bekend "huis van opvoeding en onderwijs"
voor jongens uit de "hogere stand", die hier werden opgeleid voor
de "Hogeschool", "aanzienlijke handelszaken" of "voor een ambtloos
werkzaam leven". In de literatuur is veelvuldig aandacht besteed
aan deze school. In 1920 verscheen het "Gedenkboek Noorthey 18201920" ter gelegenheid van het feit dat de kostschool, hoewel in
1907 opgeheven, toen 100 jaar geleden was opgericht. Bij het totstandkomen van dit Gedenkboek hebben onder andere de portretjes van
de leerlingen door G.H. van Amerom een belangrijke rol gespeeld,
hetgeen blijkt uit het voorwoord: 75
Het (Genootschap, red.) kwam op de gedachte een woord te
wijden aan de oud-leerlingen en het gevoelde daartoe te meer
opgewektheid nu in het archief de beeltenissen bewaard ZlJn
van de meeste scholieren, gedurende hun verblijf op het Instituut, voor de toepassing van de photographie, geteekend door
den aanwezigen leer aar en daarna door de photographie weergegeven.
In dit Gedenkboek wordt evenals in de andere literatuur nauwelijks over het tekenonderwijs en de tekenmeesters gesproken. Namen
van tekenmeesters worden niet genoemd. Daarvoor moesten andere
bronnen geraadpleegd worden.
G.H. van Amerom heeft zoals hij zelf in ZlJn "Memorie-boek"
schrijft 33 jaar tekenles gegeven aan het Instituut Noorthey.
In
het "Onderwijzersalbum" bevinden zich naast een portrettekening van
de tekenmeester G. Ouboter van der Grient, die van 1824 - 1828 als
onderwijzer in de tekenkunst aan Noorthey verbonden was, de reeds
genoemde fotoportretten van Van Amerom, waaronder de jaartallen
1834-1866 geschreven zijn. Het notitieboekje "Onderwijzers van het
Instituut Noorthey sedert Mey 1824" geeft ons ook interessante
informatie. G. Ouboter van der Griendt (Rotterdam 14.8.1797
Overschie 30.5.1868) gaf sinds 1824 tekenlessen en zijn honorarium
bedroeg f. 150,-- per trimester.
In mei 1826 werd dit verlaagd tot
f. 100,-- per trimester. Op 31.1.1828 verliet hij Noorthey. In het
notitieboekje wordt ook G.H.van Amerom genoemd. Hij begon op 1 nov.
45

1834 met de lessen. Zijn honorarium bedroeg f. 50,-- per trimester
en vanaf 1 aug. 1838 f. 65,-- per trimester. Een derde kunstenaar
die in dit boekje wordt genoemd is ene Van Wijngaerd die vanaf 1841
lessen in olieverfschilderen gaf. Zijn honorarium bedroeg f. 50,-per trimester. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of het hier
A.J. van Wijngaerdt (1808-1887) of zijn broer P.T. van Wijngaerdt
(1816 - 1893) betreft.
Het aantal leerlingen op Noorthey was zeer beperkt, zodat men
bijna privé-onderwijs kreeg. In totaal hebben bijna 450 leerlingen
het Instituut bezocht. Het tekenen was evenals de andere kunsten
niet verplicht. Dit blijkt uit hetgeen De Raadt schrijft in zijn
76
prospectus van 1825:
van de kunsten beoefenen de kinderen, elk naar zijnen
natuurlijken aanleg, de teken- en toonkunst, deze zowel op de
pianoforte, als op de viool, zangkunst, dansen en schermen.
Groot zlJn de klassen voor de tekenles niet geweest, zoals
blijkt uit de "Boeken met classicale indelingen". Soms staat hierin
bij "dessin" de naam Van Amerom vermeld en het aantal leerlingen
varieerde van nul tot drie per klas (Noorthey had zes klassen). Ook
het aantal uren dat aan het tekenen werd gewijd,
is beperkt geweest. Van augustus tot november 1843 werd er vier uur tekenles
gegeven en in december zes en een half uur.
Als in het Gedenkboek de zaterdag wordt beschreven, blijkt dat
de scherm- muziek, alsmede de tekenlessen onder toezicht van De
Raadt in de ochtenduren werden gegeven. In 1849 trok De Raadt zich
wegens gezondheidsredenen terug en ging wonen op "Klein Stadwijk",
waar hij op 18 april 1862 overleed.
Als De Raadt in 1849 weer een boek over Noorthey laat verschijnen, blijkt dat de zaterdagmorgen ook besteed werd aan het
schrijven van brieven naar huis. De Raadt rekent nu tot de kunsten
de schrijf- teken- en toonkunst, dansen, schermen en excerceren. 77
Met de onderwijzers in 1849 meegerekend zijn er 58 geweest die op
Noorthey les gegeven hebben, waarvan zes voor de teken- en dans- en
schermkunst. Deze onderwijzers waren in tegenstelling tot de andere
onderwijzers altijd uitwonend (J.H.Kramer vermeldt in 1878 dat de
onderwijzer in het tekenen, dansen en gymnastiek, schermen, en
excerceren niet te Noorthey woonden, maar uit Leiden of Den Haag
kwamen). Bovendien geeft De Raadt in 1849 een overzichtje van het
aantal jaren dat de onderwijzers aan Noorthey verbonden waren en
vermeldt onder andere dat er een onderwijzer was die reeds 15 jaar
op Noorthey les gaf . Hiermee moet De Raadt Van Amerom bedoeld
hebben, deze was immers in 1834 gekomen. Uit hetzelfde boek over
Noorthey is het volgende ontleend :
Boven de speel- school- en muziekkamers wordt dezelfde verdeling weergevonden, behalve dat van de ruimte boven de eerste
twee kamertjes afgenomen zijn boven welke een dakkamertje is,
dat toen wij voor enige jaren onder onze leerlingen liefheb46

bers van schilderen in olieverw hadden, daartoe zeer geschikt
bevonden werd.
Deze kunst is niet in ons onde~wijs opgenomen; doch om den
wille van enkele leerlingen, die er t'huis reeds eenen aanvang
mede hadden gemaakt, getroostte ik mij gaarne eenige opoffering.
De lessen in het schilderen in olieverf werden dus niet door Van
Amerom gegeven. In het boek over Noorthey van 1849 leest men dat
elke leerling een eigen portefeuille had voor afgewerkte tekeningen, een andere om bij het tekenen te gebruiken. Deze bevonden zich
in de portefeuillekast op de plank, die voorzien was van het nummer
van de leerling. Uit diverse inventarisboekjes van Noorthey blijkt
dat er een Tekenkamer was en dat er borden met ezels waren, tekenborden, een kast met tekenvoorbeelden, tekenportefeuilles, en dat
men beschikte over tekenmodellen, pleisterkoppen en gipsafgietsels.
In de speelkamer moeten ook zeven pleisterbeelden hebben gestaan.
Van Prins Willem van Oranje, die Cornelis Hendrik onder zlJn
leerlingen telde, wordt een mapje "Eerste beginselen van Teekenen"
bewaard. Dit mapje bevat een 12-tal tekenoefeningen van menselijke
figuren. 78
Op Noorthey werden elke 14 dagen conférences (voordrachten)
gehouden. Hiervan hield J.H. Kramers aantekeningen bij in een
speciaal daarvoor bestemd schriftje. Opvallend is dat wanneer er
tijdens een conférence gesproken wordt over het onderricht in het
tekenen dit niet door C.H. van Amerom geschiedt, maar door J.
Lutgens. In het schriftje "conférences" dat begint bij 20 augustus
1857 staat bij 8 maart 1860 vermeld, dat de volgende maal Lutgens
zal spreken over het onderricht in het tekenen. Op de conférence
van 12 april 1860 sprak Lutgens over het tekenonderwijs en merkt op
de methode van Dupuis aan dat zij de smaak en het gevoel voor
schoonheid niet ontwikkelt. Daarop volgde een discussie over het
beginsel van het schone. In 1863 is het eveneens Lutgens die naar
aanleiding van het onafhankelijkheidsfeest ter herdenking van de
omwenteling in 1813 de zaal smaakvol heeft gedecoreerd met kleuren
en zinnebeelden die lieflijk zijn voor het vaderlands oog.79
Aanvankelijk zou in 1865 de portretschilder B.L. Hendriks (zie
noot 28) te Arnhem,
in opdracht van het Genootschap Noorthey ter
gelegenheid van een herdenkingsfeest, portretten van het echtpaar
De Raadt maken en wel voor een bedrag van f. 100,--, inclusief de
lijsten. Later zag hij er echter van af. De portretten zijn toen
door J. Spoel, die het echtpaar De Raadt niet kende, aan de hand
Van foto's gemaakt. De prijs voor elk portret bedroeg f. 400,--,
waarbij f. 220,-- kwam voor beide lijsten. De portretten werden
tegenover het portret van Prins Willem door N. Pieneman (1809
1860) -door de koning uit dankbaarheid aan De Raadt aangeboden bij
het vertrek van zijn zoon van Noorthey- in de grote eetzaal opgehangen. De portretten zouden in het bezit blijven van het GenootsChap.so Opvallend is dat Van Amerom, die toch ook portretschilder
was, in dit verband niet wordt genoemd. Ook van zijn bezigheden als
fotograaf zal door Noorthey niet of nauwelijks gebruik gemaakt
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zlJn. De foto's, die zich in zowel het tweede leerlingenalbum als
in het onderwijzersalbum bevinden, werden zoals uit de diverse
opschriften op de foto's blijkt, elders vervaardigd.
In 1866 stopt Van Amerom zijn lessen op Noorthey. Hij is dan 62
jaar. In het Noorthey-archief is niets aangetroffen met betrekking
tot het vertrek van de tekenmeester, die toch 33 jaar lang hier de
tekenlessen heeft verzorgd. Wel schrijft men in 1878 dat de toonen tekenkunst in de jaren 1870-1878 "krachtiger gingen werken". In
1873 werd er ter gelegenheid van een soiree tekenwerk van leerlingen tentoongesteld. De programma's van de soirees waren ware
kunstproducties geworden door de invloed van de tekenrneester M. van
Raden. Het atelier werd weer bezet door leerlingen die met olieverf
schilderden.
Illustratief voor de tekenrneester is een gemeenschappelijke
herinnering van A. VerHuell, ex-leerling van het Paedagogium en H.
Engelberts, ex-leerling van het Instituut Noorthey (leerlingnr.
81). Beiden hebben zij Cornelis Hendrik als tekenmeester gehad.
VerHuell schrijft in een van zijn dagboeken:
Wij bespraken toen (ik herinner het mij alsof het gisteren was
en het is 25 jaar geleden) onze kinderjaren, onze schooltijd,
toevallig hadden wij (hij bij De Raadt te Voorschoten, ik bij
De Gelder in Leiden) denzelfden tekenrneester van Amerongen
(Van Amerom, red.) gehad en hij vroeg mij of ik niet bijzonder
veel vogels op de voorbeelden, meest landschappen had opgemerkt? - reusachtige kraaijen op torenspitsen, toppen van
boomen en daken? - dat waren allen meesterlijke stoffaadjes
(=stoffering, aankleding van een voorstelling op een schilderlJ door extra voorwerpen e.d., red.) van zijn hand.
hoe
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lachten wij om die kennismaking voor onze kennismaking.
Bovendien blijkt dat er in diverse kamers in het gebouw van het
Instituut Noorthey, onder andere de Genootschapskamer, logeerkamers
en ziekenkamer, schilderijen en gravures hingen. Of hier werk van
Van Amerom bij geweest is, is niet bekend. 82
De meisjeskostschool van mej. C.M. van der Rijk! mej. S. Wundt
Op een van de condoleantielijsten in het "Memorie-boek" (p. 9)
komt de naam "Juf vd Rijk" voor. Mej. C.M. van der Rijk had een
kleine meisjeskostschool te Voorburg. Mr. H. Wijnbeek, inspecteur
der Latijnse scholen en van het M. en L.O. sprak in 1838 zeer
lovend over deze school: 83
De kostschool voor meisjes is een van de beste, die ik immer
bezocht heb. De bekwame en beschaafde jufvrouw van der Rijk
maakt geen minder werk van de zedelijke dan van de verstandelijke opleiding harer 12 kweekelingen, tot welk getal zij zich
bepaalt. Er zijn afzonderlijke dagen voor het Fransch, het
Engelsch en t Hoogduitsch en op elk dier dagen wordt er in
geen andere taal dan die van den dag gesproken, zoo bij het
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onderwijs, als onder handwerken en uitspanningen. Dus op den
eenen dag Fransch, op den anderen Engelsch, op den derden
Hoogduitsch. Teneinde rang- of praalzucht voor te komen zijn
de meisjes allen gelijk gekleed, des zomers in nanking des
winters in groen merinos.

afb. 25 Stadwijk te Voorschoten (cat.nr. 204).

In 1841 kwam zij uit Voorburg naar Voorschoten en huurde zij het
landhuis Stadwijk van dr. P. de Raadt voor f. 400,-- per kwartaal.
De laatste huurbetaling wordt in 1849 aangetroffen. In 1851 vertrekt zij weer naar Voorburg. Zij wordt opgevolgd door Mej. S.
Wundt. Waarom de verplaatsing van Voorburg naar Voorschoten? Het
lijkt waarschijnlijk dat De Raadt Stadwijk heeft aangekocht met de
bedoeling de meisjeskostschool van Mej. van der Rijk in dit huis
onderdak te verlenen. Men kan hieraan de veronderstelling verbinden
dat de raspedagoog en onderwijsman De Raadt, nog niet tevreden met
hetgeen hij bereikt had voor de zoons uit de leidende families van
Nederland, ook iets voor de dochters wilde doen. Bij de toenmalige
maatschappelijke opvattingen kon hij natuurlijk niet zelf als leider van een meisjeskostschool optreden en dus zocht hij samen te
werken met een bekwame en beschaafde dame, die had getoond de
leiding van een dergelijk Instituut aan te kunnen. Op 1 aug. 1851
ging Mej. e.M. van der Rijk naar Voorburg terug en de door haar
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gedreven meisjesschool werd voortgezet door Mej. S.M.E.D.P.J. Wundt
(Mem. p. 13). Haar wordt autorisatie verleend tot oprichting van
een kostschool voor jonge juffrouwen ("bijzondere school der tweede
klasse"). Zij werd later door haar jongere zuster A.M.S.C. Wundt
bijgestaan. Zij zal mogelijk haar oudere zuster, die in 1866 te
Voorschoten was overleden hebben opgevolgd. In 1865 vertrekt zij
uit Voorschoten naar Berlijn.
Cornelis Hendrik heeft dus ook op deze meisjeskostschool op
Stadwijk les gegeven en niet alleen bij Juffr. Wundt, maar mogelijk
ook reeds bij juffr. Van der Rijk. Portretten van leerlingen van
deze school zijn niet bekend. Wel een litho van Stadwijk door
P.W.M. Trap (1821-1905) naar een tekening van C.H. van Amerom (afb.
25). Deze litho dateert waarschijnlijk uit circa 1850. De kleding
van de dames behoort in ieder geval tot de periode 1845-1850. Zij
komt het meeste overeen met de modelijn van 1846. De litho toont
waarschijnlijk juffr. Van der Rijk, die met hare "in nanking geklede kwekelingen" aan het wandelen is. 84

Landschapschilder
In de kunstenaars lexica (P.A. Scheen en U. Thieme-Becker) wordt
vermeldt, dat C.H. van Amerom ter afwisseling "Gelderse landschappen" schilderde. Uit de oeuvre-catalogus blijkt dat ook Leiden en
omgeving wel eens tot onderwerp van zijn landschappen hebben gediend. In zijn "Memorie-boek" doet Cornelis Hendrik enkele uitspraken over het "naar de natuur" tekenen (Mem. p. 39, 42). Hieruit
blijkt dat hij zich met name voor zijn huwelijk in 1836 heeft
toegelegd op het schilderen en tekenen naar de natuur. Hij moet dat
graag hebben gedaan. In 1874 schrijft hij aan VerHuell:
... Ik moet u tenvolle toestemmen dat het bestuderen der natuur
ook vooral in de uitoefening der Teekenkunst of schilderkunst
een zeer gelukkige bezigheid is ....
Enkele schetsjes naar de natuur bevinden zich in zlJn "notitieboekje" (zie cat.nr. 1). Uit de brieven van Van Amerom aan zijn exleerling A. VerHuell blijkt dat hij tot zijn dood toe gewerkt heeft
en later veelal tekeningen, geïnspireerd op vroeger naar de natuur
gemaakte schetsjes, maakte. Van Amerom zond diverse tekeningen op
naar VerHuell, die deze in zijn Verzameling Gelderland onderbracht
en in 1897 legateerde aan het Gemeentemuseum te Arnhem. Eveneens
uit de collectie VerHuell zijn enkele landschapstekeningen in het
Gemeentearchief te Arnhem. Daarnaast bevinden zich enkele tekeningen in particuliere collecties. Slechts een keer wordt een geschilderd landschap vermeld, te weten een "Panorama van Arnhem" gedateerd 1838 (cat.nr. 171).
C.H. van Amerom spreekt zelf wel eens een oordeel uit over de
kwaliteit van zijn tekeningen. Over een tekening naar een schets
uit 1828 van het "Uitzigt op de stenen tafel op Klarenbeek",
schrijft hij in 1870 dat deze tekening "zeer naar zijn genoegen is
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uitgevallen" (cat.nr. 223). In 1872 schrijft hij aan VerHuell (zie
p.
57) " ... heb nog lust in het beoefenen der kunst, al heeft dit
bij de hoge vlugt die zij tans neemt niet veel te beduiden". In
1874, het sterfjaar van de kunstenaar, schrijft hij: "Alles betekent niet veel, de puntjes gaan eraf".
Vooral het landschap van de Gelderse Veluwezoom, het Nederlandse
Barbizon genoemd, was Cornelis Hendriks favoriete werkterrein. Met
name de omgeving van Doorwerth en Wolfheze dienden tot onderwerp
(afb. 26). Enkele tekeningen van het door Van Amerom zo geliefde
Wolfheze ZlJn bewaard gebleven, zoals "Hoog Wolfheze" (cat. nr.
194); "Bospartij te Wolfheze" (cat.nr.
192) en "De Beek te
Wolfheze" (cat.nrs. 193, 195).

afb. 26 Hoog W61fheze (cat.nr. 194).

Over de kunstenaars die in Gelderland gewerkt hebben,
is verschillende malen geschreven. Cornelis Hendrik en ook zijn vader
Hendrik Jan worden niet of nauwelijks in die literatuur genoemd. 85
Misschien wordt de oorzaak ervan gegeven door een negentigjarige
Oosterbeeker die door J. Wesselink aan het woord werd gelaten:
... Er waren in Arnhem nog wel knappe lui, maar ze kwamen niet
zoo voor den dag. Daar had je van Ameron(l) en de oude Markus,
de vader van Antoon aan den Wolfhezerweg ... 86
J. Wesselink schrijft voorts: " ... C.H. van Ameron(l) schilderde
landschap en portret en gaf aan F.H. Hendriks les". J.J. Cremer
(1827-1880) schrijft over Hendrik Jan het volgende:
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... oude Arnhemse schilder en tekenmeester van Amerom die Hendriks de eerste schreden op het pad der kunst hielp richten en
wien hij, maar dit vernamen wij niet van hem zelf, wien hij
later zoo ruimschoots zijn dankbaarheid heeft getoond, door
het geheel belangeloos waarnemen zijner lessen ....
Volgens die literatuur behoorden tot de eerste schilders van de
"Veluwezoom" F.H. Hendriks en J.W. Bilders. C.H. van Amerom wordt
niet vermeld, terwijl hij het was, die naar zlJn zeggen F.H.
Hendriks, later bijgenaamd "de meester van Wolfheze", in eerste
instantie gestimuleerd heeft om naar de natuur te tekenen en te
schilderen. De poging van C.H. van Amerom om F.H. Hendriks over te
halen ook te proberen kunstenaar te worden,
is niet zonder succes
gebleven. J. Wesselink noemt F.H. Hendriks, J.W. Bilders, H.A. van
Ingen en Theophile de Bock, -alhoewel ze niet op gelijke hoogte
stonden met de Marissen, Israëls en Mauve (meesters van de Haagse
School), die gaarne in Oosterbeek werkten - "Gelderse kunstenaars
van bijzondere begaafdheid".
Tussen 1840 - 1870 kwamen steeds meer kunstenaars naar de "Veluwezoom", die zich op het Gelderse landschap inspireerden. Langzamerhand vormde zich hier in deze periode een groep kunstenaars,
die de "bent van Oosterbeek" genoemd werd. Hiertoe behoorden onder
anderen Van de Sande Bakhuyzen, Koekoek, Jan Weissenbruch, J.J.
Cremer, H.W. Mesdag, Anton Mauve, Jacob, Matthijs en Willem Maris.
Naast de schilders hadden ook letterkundigen als P.A. de Genestet,
Jacob van Lennep en Johannes Kneppelhout er hun buitenverblijf.
J.W. Bilders was een soort "vader" voor de jongere generatie schilders, die er in de jaren 1850 's zomers voor kortere of langere
tijd heen trokken om in de natuur "plein air" te schilderen. Deze
nog in de romantische traditie opgeleide groep jongeren bestond uit
Willem Roelofs, Gerard Bilders, de Haarlemmers P.J.C. Gabriel, H.D.
Kruseman van Elten, J.H.L. de Haas en Anton Mauve. De gebroeders
Jacob, Matthijs en Willem Maris voegden zich later bij hen. De
nieuwe werkwijze van het "in-de-openlucht-schilderen" leidde tot
een veranderende landschapsopvatting met een gewijzigd coloriet. De
schilders probeerden de atmosferische gesteldheid zo nauwkeurig
mogelijk weer te geven, waarbij de werking van het licht en de
kleurnuances van het moment werden vastgelegd. Deze manier van
schilderen, die door een aantal Franse schilders in de bossen van
Fontainebleau bij Barbizon werd toegepast, komt door directe contacten met Barbizon (onder andere via Roelofs) en door tentoonstellingen via Brussel - waar jongeren als Roelofs, Gabriel en De
Haas zich vestigden - vanaf 1855 naar ons land. Deze atmosferisch
tonalistische aanpak is kenmerkend voor de beginperiode van de
Haagsche School, die in Den Haag ontstond toen deze gelijkgezinde
kunstenaars zich daar omstreeks 1870 successievelijk vestigden. In
de jaren 1880 kwamen beroemde schilders van de Haagsche School weer
naar Oosterbeek.
Het is mogelijk dat C.H. van Amerom, die voor zijn huwelijk in
1836 zo graag naar de natuur tekende en schilderde in de omgeving
van Wolfheze en daarmee aan het begin staat van de 19de eeuwse
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belangstelling voor het Gelderse landschap, vreesde, dat hij met
landschapschilderen zich maar met moeite een bestaan zou kunnen
verwerven, een reden om zich in Leiden met lesgeven en portretteren
een vast inkomen te bezorgen. Hij kan nu alleen, wanneer zijn
werkzaamheden het toelaten of tijdens vakanties naar de natuur
tekenen. Eerst later als hij niet meer als tekenmeester en portretschilder in Leiden werkzaam is, kan hij zich weer toeleggen op het
landschap.
°
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P.A. Scheen vermeldt dat C.H. van Amerom ook rijtuigschilder
was.
In de "Naam- en Adresboekjes van Leyden" van de jaren 1849 en
1850 wordt Cornelis Hendrik, evenals zijn oom en schoonvader Dirk
Jan en diens zoon J.J. van Amerom als "verwer" en "rijtuigschilder"
vermeld. 88
Het rijtuigschilderen bestond in de 19de eeuw, die wel de eeuw
van het rijtuig genoemd kan worden,89 voornamelijk uit het zeer
precies bewerken van het houtoppervlak, namelijk het lakken, een
herhaald opbrengen van zeer dunne lagen vernis, telkens afgewisseld
èoor schuren. Men wenste dat de koetsen glansden als spiegels en de
rijtuigschilder was geen moeite te veel om dit resultaat te bereiken. Voor de kleuren gebruikte men de fijnste lakverven en tot 1850
voor het verguldsel bladgoud. De kleur van het stadsrijtuig in de
19de eeuw was bij voorkeur donker; zwart, blauw, groen, bruin, soms
wijnrood, maar in gedekte tint. De smalle biesjes op de kuip staken
dan enigszins af en gaven een vrolijke noot. Het "biezentrekken"
dat ook met de hand gebeurde, was eveneens een bijzondere kunst van
de rijtuigschilder. Het "illustreren van rijtuigen" bestond in de
19de eeuw, behalve voor staatsiewagens- uit het aanbrengen van
wapens, monogrammen of kleine kroontjes, die niet hoger waren dan
10 cm. Uit een beschrijving uit 1856 blijkt dat het rijtuigschilde90
ren, een precisie- en geduldwerk was.
Het rijtuigschilderen kan als een apart specialisme binnen het
schildersvak beschouwd worden. 91 Het is de vraag of de als portretschilder en tekenmeester werkzame Cornelis Hendrik zich hiermee
inderdaad veel heeft beziggehouden en of de betiteling van "rijtuigschilder" wel op zijn plaats is. Het is mogelijk dat Cornelis
Hendrik zijn schoonvader Dirk Jan en zijn zwager J.J. van Amerom,
die rijtuigschilders in Leiden waren, wel eens geholpen heeft. Ook
is mogelijk dat Cornelis Hendrik, vanwege het afnemen van portretopdrachten door de reeds in ontwikkeling zijnde daguerreotypie,
dergelijk werk heeft aangenomen.
Uit het feit dat Cornelis niets over het rijtuigschilderen in
zijn "Memorie-boek" schrijft, mag men aannemen dat dit specialisme
binnen het schildersvak nauwelijks door hem zal zijn uitgeoefend.
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Negen brieven gericht aan jhr. mr. A.M.W.K. Verhuell
Dit hoofdstuk bevat een negental brieven, waarvan er zeven door
C.H. van Amerom geschreven zijn aan zijn ex-leerling Alexander
VerHuell. De twee andere brieven zijn eveneens aan Alexander
VerHuel1 gericht, maar geschreven door resp. C.B. Ootmar (schoonzoon van C.H. van Amerom) en J.L.G. van Amerom (oudste zoon van
C.H. van Amerom). Deze brieven beslaan de periode 1867 - 1874 en
ZlJn chronologisch gerangschikt. De brief uit 1867 bevindt zich in
het Gemeentemuseum te Arnhem, de overige brieven worden bewaard in
het Gemeentearchief te Arnhem,
collectie Alexander VerHuell,
(inv.nr. 3, nrs. AA 137, AA 140, AA 195, AA 210, AA 222, AA 223, AA
228, AA 229).

Brief 1.
Weledelgeb. Heer!
Toevallig bekend geworden wie de milde gever is geweest die mij
dezen zomer een aanzienlijke onderstand zond met de woorden "ter
voldoening eener oude schuld", kan ik het niet nalaten hem hier
hartelijk voor te bedanken.
Ik zend zijn WelEdelgeb. mlJn portret als een aandenken aan mi j,
die in vroegere jaren het genoegen had hem eenigen tijd onder mlJne
leerlingen te tellen en als proeve van uitvoering in het vak dat ik
het laats in Leiden uitoefende, benevens eene teekening van J.
Kuijper, een overblijfsel van mijn vroegere kleine kunstverzameling, als ee~ gering blijk van erkentelijkheid; hopende dat hem dit
laatste als beminnaar der Kunst niet geheel onaangenaam zal zijn.
Niettegenstaande al de aangewende pogingen door de photogr: mijn
bestaan te vinden heb ik dit moeten opgeven, zijnde tans weder een
inwoner van Arnhem, de stad mijner geboorte, waar ik aan huis
mlJner gehuwde dochter leef van de toelage aan de Broederschap van
de O. der Ned. L. Verbondenen.
Wil met aannemen WelEdelGeb. Heer de betuiging van Hoogachting,
waarmede ik mij noeme
UwwelEdelgeb. dienaar
C.H. van Amerom
Arnhem 31 Aug. 1867.
Brief 2.
Groningen 22 april 1870
Weled. geboren Heer en Vriend!
Ik heb een onaangenamen
had u het laats te zien.
In Groningen komende na 8
arbeidershuisje kruipen,
de late vorst de verhuurd
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tijd doorgebracht sederd ik het

genoegen

uren sporen, moesten wij in een soort van
wel netjes maar veel te klein, daar door
wordende woningen, die ons zouden lijken

allen door de zeekapiteins of schippers van de binnenvaart ingenomen waren.
De eerste maand heb ik op den duur aan hevige kiespijn en binnenkoortsen gelaboreerd; de volgende maand hebben wij weer kunnen
verhuizen en wel ten goede; wij hebben nu voor onzen doen een zeer
goed huisje met al de verlangde gemakken, met een uitzigt op de
Heerenweg, de pantoffelparade alhier, zoo als ze bekend zal zijn en
een riant uitzigt op het schoone Sterrenbosch, wanneer het eens in
zomertenu zal zijn*. Ik ben nu ook op de gewone aamborstigheid na
weder geheel beter de laatste schoone lentedagen en de herkregen
gezondheid brengen mij in eene aangename stemming, hoewel ik het
genoegen in mij zelve en de mijnen moet zoeken, want de Groningers
schijnen nog al op zich zelve te zijn en verre af van 't geen men
amicaal noemt.
In het laats dezer maand of begin der volgenden hoop ik dat mijne
familie hier zal worden vermeerderd, daarna zoude ik eenige dagen
in Arnhem bij mijnen vriend Hendriks gaan doorbrengen om mijn
portret te acheveren, (af te maken, red.) 't geen echter niet zeker
is, daar de echtgenoot mijner dochter in Den Haag sederd een paar
maanden ziek is en nu volgens de medici bepaald de tering heeft,
zoodat mijne betrekkelijke gunstige positie een donker vooruitzicht
heeft.
Mogt ik in Arnhem komen zoo zal ik niet nalaten u dadelijk te
bezoeken. Ik heb sederd mijne ongesteldheid geweken is nog eene
teekening gemaakt naar eene schets door mij, in gezelschap van mijn
vroegere élève en neef Hendriks, gemaakt van het uitzigt van af de
steenen tafel op Klarenbeek, zoo als het zich in 1828 voordeed,
daarnevens zend ik u drie kopien naar teekeningen van den Russischen zeeschilder Sauerweitz'O,, waarschijnlijk u bij name wel
bekend, die ik vroeger geteekend had; nog eene kleine teekening,
studie van wilgebomen, genomen op de achterweg van Oegstgeest. De
teekening op Klarenbeek is zeer naar mijn genoegen uitgevallen,
Huisjen, Rhijn en Ijssel ziet men in het verschiet en op de tweede
grond het geboomte van het oude Monnickhuizen.
Ik herinner mij een volkssprookje van de steenen tafel, die vroeger
ook Jan Benge's kamer zoude geteekend hebben. Hij ging des maandags, wanneer schoenmakers vooral niet gaarne hard werken met zijne
knechts en wat lapwerk daarheen en bragt den dag vervolgens vrolijk
door.
Hopende dat ge dezen in welstand mogt ontvangen teeken ik mij na
betuiging van hoogachting.
WelEd. geb. Heer en Vriend,
Uw Edelgeb. Dienaar
C.H. van Amerom,
Wijk
IJ, 188. 8e.

*

Pantoffelparade betekent wandelpromenade, een gebied of straatkant, waar bijvoorbeeld op zondagmiddagen gewandeld/geflaneerd
Werd. De Heerenweg loopt dwars door het Sterrenbosch. Zowel de
Heerenweg als het Sterrenbos bestaan nog steeds, maar zijn wel
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enigszins gewijzigd
Museum, Groningen.

in de loop der tijd.

Mededelingen

Groninger

*

C.H. van Amerom bedoelt waarschijnlijk Sauerweid. A.I. Sauerweid
(geb. Kurland 1783 - overl. St. Petersburg 1844) had twee zonen,
Alexander, marineschilder en Nicolai, veldslag- en portretschilder.
Van Amerom bedoelt waarschijnlijk de zoon Alexander Sauerweid
(cat.nrs. 226, 227, 228).
Brief 3.
Groningen 2 july 1870
Weled. geboren Heer en Vriend!
Mijne reis heeft langer aangehouden dan ik had gedacht;
dinsdag van den vorigen week ben ik eerts te huis gekomen; te
Meppel waren mijne kinderen en onds kleinkindje om mij te verrassen.
We zijn daar het overige van dien dag daar en te Ruinerwold
gebleven om op de laatste plaats kennissen mijner dochter te bezoeken, die vier jaren bij de vroeger daar wonende predikantsfamille
in betrekking was.
Deze bijzonderheden zullen voor een celibataire van weinig belang
z~Jn,
maar u kennende als zeer humaan zult daarover de schouders
niet ophalen.
Ik heb volgens afspraak de portefeuille te Groningen geopend, ik
dank u bij deze zeer voor het eene, maar vooral voor het andere
daar het een bijzondere onderscheiding is, waarmede ge mij vereert.
De idees uwer voorstellingen hebben mij zeer bevallen, hoewel ik
m~J
niet als een bevoegt beoordeelaar van zoo iets uitgeef; de
voorstelling van de doodgraver heeft mij bijzonder getroffen, niet
omdat ik bang ben voor ons aller einde maar om de idee.
De [ ... ]1' verzen van Sluiter vond ik voor onzen tijd in dat vak
bijzonder goed.
Mijn schoonzoon in's Gravenhage blijft nog steeds in dezelfde
treurige omstandigheid, wij moeten intusschen alles aan een hoger
bestuur overlaten.
Ik hoop dat ge het schoone schilderij van den Hr. Hendriks naar
m~J
eens zult zien, het heeft wat mijn oordeel aangaat groote
kunstwaarde.
Hiernevens ontvangt ge een phot: portret van mij "', onlangs gemaakt;
mogt ge er toe over kunnen gaan een phot. portret van u te laten
maken zult ge mij zeer verpligten met een exemplaar.
Het weder om studien te maken is hier tans zeer ongunstig.
U alles goeds toewenschende en mij in uw vriendelijk aandenken
aanbevelende noeme ik mij steeds met hoogachting
UwWelEdelGeb. dienaar en Vriend
C.H. van Amerom.
,', Doorgehaalde en onleesbare tekst.
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*

Bij deze brief is het portret gevoegd met daaronder de notitie
van A. VerHuell: "C.H. van Amerom mijn goede teekenmeester op de
kostschool van dr. J.J. de Gelder te Leiden. A.V.H." (zie afb. 10).
Brief 4.
Leiderdorp Klein Nippon 22. act. 1872.
WelEdelgeb. Heer!
Mij is een gelukkig gestel door de oorzaak aller dingen toebedeeld,
d.i.
ik heb zeer vele treurige levenservaringen, op dezen ogenblik
is het zelfs met sommige mijner naaste en dierbaarste bloedverwanten allertreurig gesteld, en wie zoude zich dat niet aantrekken? ..
Het zijn gebeurtenissen buiten mijn toedoen,
ik moet het zoo als
men zegt, overgeven, maar het voorregt dat ik geniet, is, dat ik
niet voorbij zie al het goede waarin ik mij nog verheugen mag.
Ik had mij nog al illusie van mijn hierzijn gemaakt, maar de
oude bekenden zijn meestal overleden en de jonge van hier vertrokken. Op publieke plaatsen iets bij te wonen of te horen, belet mij
mijne aanhoudende hoest en aamborstigheid; maar gelukkig heb ik aan
mij zelve genoeg; ik heb nog zoo veel wetenschappelijke werken
overgehouden, ik bezit nog een aantal van mijne veelvuldige teekenstudien, heb nog lust in het beoefenen der kunst, al heeft dit bij
de hoge vlugt die zij tans neemt niet veel te beduiden,
ik heb nog
betrekkelijk weinig gebreken des ouder doms , zelfs is het of mijne
ogen jeugdiger worden ... zie alle voorregten die ik het geluk heb
nog te kunnen apprecieren.
Hiernevens ontvangt ue eene teekening naar eene schets door mij
vroeger gemaakt, ik geloof dat zij het karakter teruggeeft van het
bosch en duinachtig Wassenaar. Tevens een paar teekeningetjes van
geringe kunstwaarde, genomen uit mijne woning op de Leiderdorpsche
weg en bleekerijen bij de Zijlpoort, het andere het gezigt van
genoemde bleekerijen op Klein Nippon onze woning.
Ik hoop dat UE.
alles in den besten welstand zult ontvangen,
terwijl ik mij noem met Hoogachting,
UwWelEdelgeb. Dienstwillige
Dienaar
C.H. van Amerom.
Brief 5.
Leiderdorp 13 April 1874
WelEdgeb. Heer!
Ik hoop dat u deze in gezondheid zal geworden. Ik ben van het laats
des vorigen jaars af zukkelend geweest door aamborstigheid, zoodat
ik nu nog geen twintig huizen ver kan gaan zonder eens te moeten
uitblazen.
Door gebrek" aan genoegzame beweging in de buitenlucht, waaraan mijn
gestel zoo gewoon was leid ik aan obstructies, zoogenaamd binnenkoortsen, lusteloosheid enz. Gelukkig dat ik zeer weinig hinder van
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hoesten heb gehad. Ik blijf nu hopen op het mildere jaargetijde en
dan in staat te zijn eenige. excursies te maken.
Ik zend u hiernevens zes teekeningetjes naar potloodschetsjes,
welke laatsten ik op mijne wandelingen voor bijna een halve eeuw
gemaakt heb; bovendien mijne cubicula van buiten te zien; Alles
beteekend niet veel de puntjes gaan er af:
ik hoop op beterschap
zoodra mijn physiek maar weder in orde is.
U alle goed toewenschende blijf ik met Hoogachting,
UwWelEdel geboren,
Dwdienaar
C.H. van Amerom.
N.B. aan mijn
beven ben.

*

schrift is te bespeuren dat ik niet meer vrij

van

Bij deze brief is een kaartje gevoegd met de door A. VerHuell
geschreven tekst: "Van Amerom in de in aanbouw zijnde straat
links voor de Hommel-via-duc, laatste huis boven J.J. de
Lacfacquere, Wijk H, no. 150. Adres van C.H. van Amerom te
Arnhem.

Brief 6.
WelEd. Geb. Heer!
Ik hoop dat ge dezen in welstand zult ontvangen en ik moet begin
met u iets van mijn physieken toestand te melden. hoewel dit wel
den schijn heeft dat aan mijn persoon voor een ander veel gelegen
is, maar dit is het geval niet en ge zult de vermelding van een
gedeelte van mijne historia morbis mij wel ten goede willen houden.
Ik ben ruim twee maanden bedlegerig geweest, gedwongen door de
waterzucht in mijne beenen; zat ik eenige tijd op of nam ik eene
kleine beweging, moest ik weder naar bed om meerdere zwelling tegen
te gaan, bleef die toenemen, zoude het kunnen gebeuren, zooals de
doctor zeide, dat het water op de borst sloeg en dan was ik ad
patres.
Het is nu vooreerts goed afgelopen: voor een paar weken strekte
zich mijn verlangen slechts uit het zoo ver te brengen nu en dan
een goede beweging in den tuin te kunnen nemen, niet denkende ooit
weer par pedes in Leiden te komen; nu echter houdt de zwelling
geheel op, ten minsten ten bijna en ik kan weder redelijk voortkomen, maar moet dikwijls rusten door vermoeijenis en die lastige
asthma.
Ik geloof Qat mIJn primitief krachtig gestel mij er weder zoo verre
boven op heeft geholpen, hoewel mijne vroegere krachten en vlugheid
wel nimmer te rug zullen komen. Het gehoor en geheugen van It geen
dagelijks geschied laat bij mij veel te wenschen over, maar mijn
gezicht is bijzonder goed, zoo heb ik dan bij slot van rekening
veel stof tot dankbaarheid.
Ik heb nu nog een paar teekeningen kunnen maken die ik u hiernevens
zend, wenschende dat zij u eenigsints naar genoegen zullen zijn.
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Die boerenwoning is genomen naar een schetsje dat ik in mlJn jeugd
gemaakt heb en van welke woning waarschijnlijk niets meer bestaat,
ZlJ was gelegen schuin over de buitenplaats Sterrenberg op de
Amsterdamsche weg. De lijnen van die oude boerenwoningen, welke
laatsten spoedig door andere vormen verdrongen zullen zijn, geven
zoo het mij voorkomt een teekenachtig geheel.
Na handdruk met Hoogachting,
UwwelEdelgeb. Dienstw. dienaar
C.H. van Amerom.
Leiderdorp 26 Aug. 1874.
Brief 7.
WelEd. Geb. Heer!
Ik meld U de goede ontvangts van uwen brief met inhoud; u daarbij
hartelijk dank zeggende.
Ook dank ik voor de belangstelling mijner aanvankelijke herstelling, hoewel ik nog zwak ben en geene groote beweging kan nemen,
mits schier dat de krachten nog terugkomen, maar ik geloof niet
zooals vroeger, enfin ik ben tevreden en dankbaar.
Ik moet u ten volle toestemmen dat het bestuderen der natuur ook
vooral in de uitoefening der teekenkunst of schilderkunst een zeer
gelukkige bezigheid is; ik weet niet wat ik zoude prefereren.
Over uw royale gift aan de stichting in den Briel hadden wij reeds
geschreven, van andere personen schijnt er voorals nog weinig bij
te komen, zijn er onder de vermogende dan zoo weinig patriotten om
dit materieel te tonen.
Ontvang dezen in haast geschreven brief, want de post vertrekt
spoedig, in welstand en geloof mij steeds dat ik met Hoogachting
ben.
Uwwel.Edelgeb. Dwdienaar
C.H. van Amerom.
Leiderdorp 1 sept. 1874.
ie

Deze
brief bevat onderaan de volgende aantekening van A.
VerHuell:
"Laatste brief van mijn oud leermeester op de kostschool van Dr.
J.J. de Gelder. Ik had hem nogmaals f 100 gezonden om zich den
zomer wat genoeglijk te maken. Maar bij verzwakte weerstanden (?)
overleed te Leyderdorp Nov. 1874.A.V.H.".

Brief 8.
Leiderdorp 25 nov. 74
WelEd. Geboren Heer!
De treurige taak rust op mij om UwEd. namens zlJne kinderen, het
overlijden van mijn geliefde behuwdvader den Heer C.H. van Amerom
mede te deelen.
Een ongesteldheid van eenige dagen maakte een einde aan zijn voor
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ons dierbaar leven. Reeds in het voorjaar hadt m1Jn vader met een
hevige ziekte te kampen, die, hem toen reeds bijna deed bezwijken
en waarvan het begin thans wederom opnieuw bij ZEd. openbaarde.
Alhoewel het plotseling sterven bij zijne kinderen en vrienden een
ernstige diepe indruk teweeg zal brengen,
is het toch een voorregt
dat de zorgvolle man aan geen uitterende ziekte .bezweek, waarvan
bij de nu reeds zoo buitengewone uitgaven de kosten niet te voorzien waren geweest, die ZEd. bij het bewustzijn daarvan voorzeker
geen rustig ziekbed verschaft zoude hebben. Voor de achting en de
menigvuldige blijken uwer waardering aan onze geliefde vader betoond, biedt ik Uwed.
ook namens zijne kinderen mijne bijzonderen
dank. Uit achting en onder verdere aanbeveling.
UwEDienaar
C:B: Ootmar.
Klein Nippon.
Brief 9.
WelEd.Geb.Heer!
Bij het droevig verlies, dat ons dezer dagen getroffen heeft, Z1Jn
wij bijzonder getroffen door de vele blijken van welgemeende
belangstelling, ons van verschillende zijden geworden.
Onder de welmeenendste vrienden van onzen dierbaar afgestorvene,
komt UWelEd.G. ongetwijfeld eene eerste plaats toe.
Menigmalen heeft vader mij over UWEd.Geb. gesproken en immer was de
man aangedaan bij het opsommen van de bewijzen van belangstelling
en wezenlijke hulp door UWelEd.G. aan hem betoond.
Hedenmorgen bij de teraardebestelling hadden wij ook de zelfvoldoening een der ware vrienden bij het graf van den ontslapene te zien.
Hartelijk danken wij UWEd.Geb. voor het nieuw blijk van belangstelling in het lot van den altijd werkzame man.
Wij zijn ook overtuigd dat onze vader U er ook nog na zijnen dood
dankbaar voor zal wezen.
Wij zijn natuurlijk niet in staat uwe blijken van belangstelling
naar waarde te schatten, doch wij nemen de vrijheid UWEd.Geb.
hiernevens aan te bieden enkele exemplaren der teekenkunst, door
zijne hand uitgevoerd, verblijvende wij met hoogachting en vriendschap:
Namens alle kinderen van den dierbaren ontslapenen
De oudste zoon,
J.H.G. van Amerom.
Klein Nippon bij
Leiden den 28 nov. 74.
,'~
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Bij deze brief is een visitekaartje van G.H. van Amerom gevoegd.

Noten

Antonie Sminck Pitloo werd in 1790 te
Arnhem geboren.
Hij verbleef van
1808-1811 te Parijs met een studiebeurs van Lodewijk Napoleon.
Van
1811-1815 was hij in Rome en sinds
1815 in Napels werkzaam o.a. als
docent landschapschilderen aan het
Instituut voor Beeldende Kunst aldaar. In 1837 overleed hij te Napels
aan de cholera. Over hem als teweegbrenger van een herleving der Napolitaanse kunst in de 19de eeuw hebben
velen geschreven. Voor meer gegevens
raadplege men: dr. Contanza Lorenzetti, "Documenten betreffende den
schilder Antonie Sminck Pitloo (1791
- 1837)" in: Mededelingen van het
Nederlandsch Historisch Instituut te
Rome, deel IX, 's-Gravenhage 1929 (p.
203-235); J. Knoeff, Med.Ned. Hist.
Inst. Rome, 2e reeks 1939, p. 88, pl.
11; R. Causa, Pitloo, Napoli 1956 en
de hierin opgenomen literatuurverwijzingen.
2 Zeger Reyers Ottzn. werd in 1790 te
Arnhem
geboren
en
overleed
op
5.6.1857 te Den Haag. Zijn oom de
architect Viervant leidde hem op in
de kennis van zijn vak, terwijl hem
"het
handteekenen onderwezen werd
door den kunstschilder
H.J.
van
Amerom
op de Teeken-Academie van
Zijne Excellentie den Admiraal van
Kinsbergen, wiens bijzondere protectie die de heer Reyers bestendig
heeft mogen genieten". Vanaf 1808
studeerde hij ca. vijf jaar in Frankrijk, Italië en Duitsland. In 1813
kwam hij in ons land terug. Hij werd
aangesteld als Ingenieur Civiel van
het Departement van de Boven-Ijssel.
Bron: J. Immerzeel, De levens en
werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders,
beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het begin
der
vijftiende
eeuw tot
heden,
Amsterdam 1842.
3 Jhr. mr. Alexander Willem Maurits
Carel
VerHuell was
tekenaar
en
schrijver.
Hij
werd 7.3.1822 te
Doesburg
geboren
en
overleed
28.5.1897 te Arnhem. Hij studeerde
rechten in Leiden. Vervolgens vestigde hij zich in Arnhem. VerHuell verwierf vooral bekendheid door zijn
schetsen ontleend aan het studentenleven. Ook tekende hij verscheidene
platen voor Klikspaans's Studententypen en Studentenleven.
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Brief van A. VerHuell aan dr. C.E.
Daniëls d.d. 3 mei 1877 (Gemeentearchief Leiden).
5 In
het "notitieboekje" wordt per
maand een soort kasboekje bijgehouden. Zo wordt er aan kamerhuur in
januari f 5,-- betaald. In april is
daarvoor f 5,50 betaald. Voorts wordt
er
geld uitgegeven
aan:
brood,
beschuit,
boter, kaarsen, suiker,
thee, pijpen, tabak, bitter, naald en
garen, borstel, spijkers, jenever,
W1J, kleingoed, papier en aan de
pasman. Naast deze berekeningetjes en
schetsjes, bevat het "notitieboekje"
de volgende schuttersliederen:
"Krijgslied voor de
Vaderlandsche
Studentep. als vrijw. jagers dienende"; "Afscheidslied voor de uittrekkende
Schutterij
van
Arnhem";
"Schutterslied" (wijze "wien Neerlands bloed enz."); "Soldatenlied";
"Chasse"; "Krijgslied van Amstelsch
Schutterij bij haar vertrek"(l nov.
1830)";
lied
voor
Schutters"; "Hulde aan Van Speijk.
Van Speijk"; "'s-Konings verjaardag";
"Uit een particuliere brief,
'sGravenhage 24 aug. 1831"; "Krijgsmans-lied";
"Holland
... alles";
"Eerzuil op Van Speijk" ;
,"Le
retour de Prince ou Le Congé du
Soldat";
"Douceur
d' aimer".
Ondertekend door "Van Amerom".
6 Naast het "Memorie-boek" en de "Stamboom van de familie Van Amerom",
samengesteld door mw. A.M. van Amerom
en dr. H.W.J. van Amerom, HaarlemHeerlen, oct. 1979, werden geraadpleegd: R. van Eynden en A. van der
Willigen,
Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, Haarlem 1816
- 1820, deel 111 (p. 212); J. Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,
beeldhouwers en graveurs en bouwmeesters van het begin der vijftiende
eeuw tot heden, Amsterdam 1842; A.
von
Wurzbach,
Niederlandische
Kunstler-Lexikon, dl. I, Wien-Leipzig
1906; U. Thieme u. F. Becker, Algemeines
Lexikon
der
Bildenden
Kunstler, dl. I, Leipzig 1907; J.
Knoef, Een Eeuw Nederlandsche Schilderkunst, Amsterdam 1948 (p.31-32);
H. van Hall, Portretten van Nederlandse Beeldende kunstenaars Repertorium, Amsterdam 1963; F.G. WalIer,
Biografisch Woordenboek van Noord Nederlandse Graveurs, Amsterdam 1974;
P.A.
Scheen,
Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880,
's-Gravenhage 1981.
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Na de dood van Cornelis van Amerom
(1778) gehuwd met Aagje van Dalen
gaat Z1Jn zoon Cornelis van Amerom
naar zijn aanstaande vrouw Hendrica
Antink(s) bij W1e hij een kind had in
Den Haag en wel op 27.9.1779. Het
kind,
een zoon, Hendrik Jan van
Amerom was geboren te Den Haag 8
april 1776 en gedoopt 10 april 1776
in de Nieuwe Kerk te Den
Haag .
Cornelis van Amerom gaat 24 oct . 1779
in ondertrouw met Hendrica Antink(s)
en 14 nov. wordt het huwelijk in Den
Haag voltrokken.
Er bestaan talloze recepten
voor
verven, waarin sappen van bessen en
bladeren een bestanddeel vormen van
de gebruikte pigmenten. Men sprak
daarom vroeger van "sapverwen ll •

9

Dit blijkt uit de notarisacte G. van
Eck, nr . 153, d.d. 26.5 . 1824 (Gemeentearchief Arnhem). In deze acte staat
onder andere: "crediteur ten huize
van den Heer Van Amerom tekenrneester
achter Mariënburg binnen de stad".
Ene Jordens was penningen (f 1.300)
verschuldigd aan ene Brouwer. "Achter
Mariënburg" gold destijds als een
goede
buurt.
Mededeling van het
Gemeentearchief te Arnhem.
10 Barentie Wil1em Dietz (geb. Vlissingen 1793 - overl. Arnhem 1864) is
leerling tekenen geweest van H.J. van
Amerom.
Graveren en lithograveren
leerde hij van J. Bemme Az. Vanaf
1818 was hij tekenrneester te Arnhem.
Hij heeft vele miniaturen vervaardigd
en
ook enkele etsen
o . a.
naar
Berchem.
11 F.H . Hendriks (geb . Arnhem 17.1.1808
- overl. Arnhem 4.4.1865) was een
zeer
goede
vriend van
Cornelis
Hendrik. Tot 1844 was hij werkzaam in
Arnhem, tot 1845 in Amsterdrun, in
1845 in Arnhem, tot 1860 in Oosterbeek. Daarna was hij weer in Arnhem
werkzaam. Hij heeft reizen gemaakt
naar Noorwegen. Als landschapschilder werkte hij voornamelijk te Oosterbeek en te Wolfheze. Hij gaf les
aan J . J . Cremer, M. Harting, S . F.
Hendriks en P . L.L. Oerder. Op 8 mei
1860 solliciteerde F.H. Hendriks naar
de functie van onderwijzer bij het
Tekengenootschap
Kunstoefening
te
Arnhem, alwaar hij dezelfde maand nog
in
dienst
trad,
evenals
B.L.
Hendriks. F.H. Hendriks kreeg een
gering tractement van f 150,- - per
jaar en vrije woning. Nu was hij weer
verplicht
ambachtslieden
neuzen,
koppen en naar pleister te leren
tekenen, dat hem niet meegevallen zal
zijn. Zijn inspiratiebron (de natuur)
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moet
eronder geleden hebben.
Na
enkele maanden ziek te zijn geweest,
stierf hij in 1865 op 57-jarige leeftijd. Voor meer gegevens wordt verwezen naar: J.J. Cremer, Frederik
Hendrik Hendriks, De Schilder van
Wolfhesen. Geschetst door zijn leerling J . J. Cremer, Arnhem 1865 .
12 Gijsbert Buitendijk Kuyk (geb. Hardinxveld, 3 nov. 1805 - overl. Arnhem
23.4.1884) was een boezemvriend van
Cornelis
Hendrik.
Hij woonde en
werkte te Arnhem van 1836 - 1884. Na
de eerste tekenlessen bij het Genootschap
Kunstoefening
te
hebben
genoten, alwaar hij in 1824 de gouden
medaille
voor een tekening
naar
levend model behaalde, studeerde hij
met Cornelis Hendrik voor een periode
van vijf jaar aan de Antwerpse Academie, die onder leiding stond van M.I.
van Bree.
Hier was hij in
het
cursusjaar 1825-1826 de eerste van de
klas. Van 1841-1884 was Kuyk als
hoofdonderwijzer/directeur verbonden
aan het Genootschap Kunstoefening te
Arnhem. Jaarlijks brengt hij in de
Arnhemsche Courant verslag uit over
de Tekenschool. Hier bedroeg z1Jn
jaarsalaris vanaf 1 . 1.1853 f 600,--.
Het onderwijs dat in 1856 aan deze
Tekenschool werd gegeven bestond uit:
Ie. Tekenen naar voorbeelden, 2e.
naar gips, 3e. het gekleed mans- en
vrouwenrnodel, 4e. het naakte mansmodel, Se. In de kennis der spieren
in derzelven werking op het menschbeeld, 6e. In de kennis van de ontleedkunde, voor zoverre deze voor het
Academie teekenen nodig is, 7e. In de
doorzichtkunde, 8e. In het teekenen
van bouwkundige sieraden, ge. In het
boetseren, 10e. In de bouwkunde, met
al wat tot dat onderwijs betrekking
heeft, 11. In de meetkunde toegepast
op handwerken en ambachten. Alles
zodanig dat alk der leerlingen wordt
toegelaten tot dat gedeelte van het
onderwijs,
hetwelk
voor hem het
nuttigst moet worden
geacht,
in
betrekking tot den stand der maatschappij, waarin hij "reeds geplaatst
is, of waarin hij zich wil bekwamen.
De directie had besloten het onderwijs in de Teekenkunde naar de leerwijze van den heer Dupuis ook bij dit
Genootschap in te voeren.
Op 7 sept. 1858 biedt Kuyk een pak
getekende voorbeelden aan.
Bij 5
april 1871 staat o.a. de mededeling:
"alleen het onderwijs van de heer
Kuyk gaf aan de directie redenen tot
klagen, die in eene missive aan deze
zullen worden uiteengezet". Bij juni
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1873 staat dat de erven Veldwijk een
schilderstuk van de heer Kuyk aan het
Genootschap hebben gegeven.
Kuyk schilderde portretten, historische en vooral bijbelse voorstellingen. Verder onderzoek naar Kuyk
zal misschien nog gegevens over Van
Amerom aan het licht brengen. Geraadpleegde bronnen: Brief van he't Nationaal Hoger Instituut en Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, d.d. 25.3.1980 gericht aan E.
Mol; Archief van het Tekengenootschap
Kunstoefening,
dossiernr. ADC 335
(Gemeentearchief
Arnhem)
en
het
"Notulenboek Aanteekeningen van de
Handelingen der Directie van
het
Genootschap
Kunstoefening over de
jaren 1842 - 1874", Akademie voor
Beeldende Kunsten, Arnhem. Dank is
verschuldigd aan mw. A. Winkel van de
Bibliotheek van de ABK voor haar
hulpvaardigheid.
Pieter van Amerom (geb. Den Haag,
ged. 5.2.1786 - overl. 2.10.1834 Doetinchem) heeft tekenlessen van zijn
broer Hendrik Jan gehad. Hij was
predikant
en heeft de
teken- en
lithografeerkunst meer als liefhebber
beoefend. Hij is werkzaam geweest in
Leiden (1805-1808), in St. Anthonipolder (1812-1818), in Hoogmade en
Rijpwetering (1818-1819); in Nootdorp
(1819-1826); in Aalsmeer(1826-29) en
in Doetinchem (1829 - 1834).
De meeste gegevens over de Tekenschool "Kunstoefening" zijn ontleend
aan
een mapje met handgeschreven
aantekeningen, dat onder nr. ADC 335
wordt bewaard in het Gemeentearchief
Arnhem en het "Notulenboek" van de
Akademie voor Beeldende Kunsten (zie
noot 12).
De drie oprichters van het Tekengenootschap waren S. van Bronkhorst,
W.J. van Enschut en J. Nijhoff. Van
Bronkhorst was van 1803-1826, Van
Enschut van 1803-1810 en Nijhoff van
1803-1804 aan het Tekengenootschap
verbonden.
Het Genootschap "Mathesis Scientiarum
Genitrix ("Wiskunde is de moeder van
de wetenschappen) was een belangrijke
instelling van onderwijs in de wis-,
bouw-,
natuur-, reken- en teekenkunde. Zij werd in 1785 opgericht en
kan
als
model voor
de
latere
ambachtsscholen gezien worden. Zij
zag haar pogingen tot
praktische
ontwikkeling der burgers en arbeidersklasse met goed gevolg bekroond
en bleef zich voortdurend hervormen
en verbeteren in overeenstemming met
de eisen van de nieuwere tijd. Thans
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staat zij bekend als de Middelbare
Technische School te Leiden. Voor
meer gegevens wordt verwezen naar:
drs. L.A. Peeperkorn-van Donselaar,
Twee eeuwen technisch onderwijs. Twee
eeuwen bij de Tijd. De Geschiedenis
van MSG Leiden 1785 - 1985, Leiden
1985.
Uit de "Naamlijst der Onderwijzers"
van het Tekengenootschap Kunstoefening blijken tot 1874 de volgende
tekenmeesters
verbonden
te
z1Jn
geweest: H.J. van Amerom (1803-1833,
Ie onderwijzer), A. van Laar (18041812), J.H. Breyer (1810-1853), F.H.
Hendriks (1831-1833; 1860-1865), A.J.
Couwenberg (1833-1844, Ie onderwijzer), C.H. de Swart (1839-1860), G.
Buitendijk Kuyk (1844-1884, Ie onderwijzer/ directeur),
G.H.
Nollens
(1853-1854),
B.L. Hendriks (18601874).
De eerste directeuren waren de drie
oprichters (zie noot 15). In 1803
kwamen er nog twee mededirekteuren
bij t.w. J.H. Cremer en W.A. van
Enschut.
Doorzichtkunde
is een
verouderde
benaming voor perspectief.
De prijsuitreikingen vonden in de
jaren 1803-1818 plaats in de Gasthuiskerk. In 1819 in de Concertzaal
en van 1820 -1842 weer in de Gasthuiskerk. In 1843 in de Lutherse
kerk, van 1849 - 1865 in de St. Janskerk, in 1865 in de Nieuwe Kerk en in
1867 bij Musis Sacrum. De jaarlijkse
prijsuitreiking
kostte nogal wat,
zodat de directie besloot vanaf 1864
dit in het vervolg om de twee jaar te
doen. Op 22.4.1893 werd besloten de
prijsuitreiking geheel af te schaffen.
De volledige benaming van dit 18de
eeuws werk op het gebied van de
Tekenkunst luidt:
"Teekenboek der
proportiën van 't menschelijk lichaam
geinventeerd en geteekend door Jacob
de Witt (met supplement blad van de
boven Spierenlage van het menschelijk
lichaam)", Amsterdam 1747. Herdruk
bij S. Grebber, Simonsz. en in 1886
een derde druk bij Gebr.
Cohen,
Arnhem-Nijmegen.
Archieven Bataafse Tijd 1795 - 1813,
BFA inv.nr. 5899 (Rijksarchief in
Gelderland, Arnhem). Bovendien wordt
een tweede brief van 12.10.1813 bewaard, waaruit blijkt dat S. van
Bronkhorst een staat opstuurt van
ontvangsten en uitgaven, waaruit de
salarissen van de onderwijzers, de
bedragen van de contributies van de
leerlingen moeten blijken.
Tevens
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zendt hij een "cahier de observations" mee.
D. Lako, Overzicht van de Geschiedenis van het Teekenonderwijs. Meer
bepaald met het oog op de ontwikkeling van het Teekenonderwijs in Nederland, Tiel 1899. Lako vermeldt dat
gedurende de periode 1828-1830 alleen
de Academies te Groningen en 's-Hertogenbosch rijkssubsidie ontvingen.
In maart 1845 kocht het Genootschap
grond voor een nieuw te bouwen Tekenschool. In 1846 werd de bouw opgedragen aan E. Wanning voor f 17.200,--,
terwijl het oude gebouw verkocht werd
voor f 5.500,--. In november 1847 nam
men zijn intrek in dit nieuwe gebouw
aan het Willemsplein, waar men 80
jaar zou blijven, namelijk tot 1933.
In 1858 werden de twee woningen achter de school gekocht voor woning van
de conciërge (Jansplein). Na 1933
betrok men een nieuw schoolgebouw aan
het Stationsplein. Thans is de Akademie in een door Rietveld ontworpen
gebouw gevestigd aan de Overlangs te
Arnhem.
Het bevolkingsregister van de stad
Arnhem van voor 1937 is door de oorlog verloren gegaan. Adressen moeten
dus aan andere bronnen, zoals bijvoorbeeld het "Adresboek", dat vanaf
1856 verscheen, ontleend worden.
W.F. Koppeschaar, "Een brief van P.
van Amerom, student te Leiden, over
de ramp aldaar op 12.1.1807", in:
Leidsch Jaarboekje 33 (1941), p. 202
- 210.
Register van Overlijden 1832-1834,
Gemeentearchief Arnhem, 0 1833, nr.
490.
Bij het nagaan of er een notarisacte
is opgemaakt naar aanleiding van het
overlijden van H.J. van Amerom is
slechts een acte aangetroffen uit
1812. De naam H.J. van Amerom komt
voor op een lijst met namen van hen
die zich door bestelling van een boek
verplichten tot betaling. H.J. van
Amerom heeft een boek besteld ter
waarde van 3,60 francs. Bron: not.
ac te J. Nijhoff, d.d. 4 nov. 1812,
Gemeentearchief
Arnhem.
Andere
notarisacten, die zijn aangetroffen
betreffen C.H. van Amerom en A.N. van
Amerom, zoals: not.acte A.N. Godefroy, nr. 54, d.d. 14.4.1828: H.C.
van Ameron, Arnhem, kunstschilder, is
getuige bij Hermanus Wijnands inzake
ligting van den jare 1828, Nationale
Militie, contract van Plaatsvervanging; Not. ac te A.N. Godefroy, nr.
31, d.d. 12.3.1830: C.H. van Amerom
is getuige voor M.S. Sluyter te Velp
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inzake toestemming in het royement
hypothecaire inschrijving tegen mej.
D.R. Hijmans; Not. acte J. Kolfschoten, nr. 151, d.d. 16.7.1841:
A.N. van Amerom, loodgieter, 26 jaar,
zoon van wijlen Hendrik Jan, lang:
1.70, aangezigt: rond, neus: groot,
mond: ordinair, haar, wenkbrauwen:
lichtbruin, ligting 1841. Nationale
Militie.
Contract
van
plaatsvervanging.
Voor F.H. Hendriks, zie noot 11.
Barend Leonardus Hendriks (geb. te
Arnhem op 8.12.1830 en overl. te
Arnhem op 6.4.1899) woonde en werkte
in Arnhem. Hij was oorspronkelijk
huisschilder en ging naar Brussel om
daar hout- en marmerschilderen
te
leren. Hij is leerling geweest van
het Genootschap "Kunstoefening" te
Arnhem en van de Academie te Brussel
(1850-1851). Vervolgens bezocht hij
twee jaar de Akademie van Beeldende
Kunsten in Den Haag onder leiding van
S. van den Berg. Ook studeerde hij
aan de Rijksacademie te Amsterdam. In
1856 is hij terug in Arnhem en schilderde veel portretten (ruim 300),
landschappen, maakte interieurs met
figuren, tekende en lithografeerde_
Hij is ·leraar geweest aan het Genootschap "Kunstoefening" te Arnhem en
gaf onder meer les aan E. Hendriks en
J. Hendriks.
Uit het "Adres-Zak- en Jaarboek 1856
voor Arnhem en Velp" (Gemeentearchief
Arnhem) is gebleken, dat J.H. Breyer
tot de kiezers behoorde van de Gemeenteraad, de Provo Staten en de
Tweede Kamer. Het kiesrecht was destijds gekoppeld aan het inkomen en de
belasting die men betaalde, het zgn.
censuskiesrecht. Bovendien bleek dat
hij van 1856 - 1862 woonachtig was
aan de Roodenburgstraat A 86.
Notulenboek "Aanteekeningen van de
Handelingen
der Directie van het
Genootschap Kunstoefening over
de
jaren 1842 - 1874" (zie noot 12).
Twee schilderijen van J.H. Breyer
werden getoond in het T.V.-programma
"Tussen Kunst en Kitsch" van 4 april
1987.
Naast het "Memorie-boek", het "notitieboekje" en de "Stamboom van de
familie Van Amerom" werden diverse
kunstenaars lexica geraadpleegd (zie
noot 6). In 1842 tekende C.H. van
Amerom zich in op het boek "Levens en
werken der Hollandsche en Vlaamsche
Kunstschilders" van J. Immerzeel jr.
Op 26 december 1804 werd hij in de
Groote Kerk te Arnhem gedoopt. Bron:
Doopboek van de Groote Kerk te Arnhem

34

35
36
37

38

39

40

Rijksarchief in Gelderland, p. 512,
RBS 115, Band 14. Gemeentearchief
Arnhem.
In de "Matricula", staten met naam,
geboorteplaats en -datum van leerlingen 1657 - 1976, staat ingeschreven
bij 3 april 1818: "Cornelis Hendrik
van Amerom, natus Arnhemia a . d . 17
Decemb;
1804
tirocinio adscripti
funt".
Bron:
Archief
Gymnasium/
Latijnse School, inv.nr. 35, Bijzonder. Gemeentearchief Arnhem . In 1818
staan slechts drie leerlingen genoteerd, waaronder C. H. van Amerom en
een W.A. Holsboer, die later Letteren
is gaan studeren.
Arnhemsche Courant van
13 . 5.1820.
Gemeentearchief Arnhem.
Arnhemsche Courant van 11.5.1822 (nr.
58). Gemeentearchief Arnhem.
Deze gegevens zijn ontleend aan een
brief
van
het
Nationaal
Hoger
Instituut
en Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten Antwerpen (zie
noot 12).
Deze onderscheiding werd toegekend
aan de deelnemers van de veldtochten
in de jaren 1830-1831 in de Zuidelijke Nederlanden. Mededeling J.A.
van Zelm van Eldik, secr . van de
Kanselarij der Nederlandse Orden te
Den Haag.
Deze
gegevens zijn ontleend aan:
Register van vestiging in Leiden 1831
- 1846, secr. arch . 11, nr. 1095,
fol. 13. Gemeentearchief Leiden.
De adressen te Antwerpen zijn ontleend aan de brief van de Academie
aldaar (zie noot 12):
1825-1826: Vindelingstraat, appartement 2269;
1826-1827: Zilversmidstraat 647, Antwerpen 1.
De adressen te Leiden zijn ontleend
aan gegevens in het Leids Gemeente archief:
5.5.1834:
Utrechtse Veer (bij Jan
Koppen?). (Register van Vestiging in
Leiden 1831-1846,
secr.arch.
11,
1095);
1837-1838: Bloemmarkt (Mem. p. 6, 7);
1839: Bloemmarkt 156 (wijk 4); Het
huisgezin bestaat uit: de kunstschilder, Z1Jn vrouw Cornelia Hendrika,
Hendrika Cornelia 2 jaar, Sara 1
jaar, Rebecca Boom 26 jaar en Jacobus
van Amerom, 25 jaar. (Inv.nr. 1124,
fol.
30-48, nr. 25, wijk 4, no. 149237). Bloemmarkt 156 is thans nr . 16
en nr . 156a is thans nr. 15 ("Huisnommerboek", p . 12);
1841-1843: Bloemmarkt (Mem. p . 6, 7);
1845: "Hoek van Bloemmarkt" (Mem. p.
6,"7);

1846: Bloemmarkt 165 (wijk 4) (ver warring
met eerder genoemde
nr .
156?). Het huisgezin bestaat uit: de
tekenmeester, zijn vrouwen de kinderen: Hendrika Cornelia, Sara Frederica, Maria Theodora, Herman Gijsbert,
Dirk Jan; Agatha Sara van Amerom
(geb. Arnhem 18.7 . 1819), dienstbode
en Maria Catharina Duyverman (geb.
Leiden 2 . 10 . 1824), dienstbode . (F.
62,
inv.nr.
1126a, fol.
171-189
(176),nr. 120, wijk 4, 1846); Bloemmarkt 165 is thans nr. 2 en Bloemmarkt 165b is thans nr. 5 (Huisnommerboek, p. 12). Verhuisd naar de
Hoogewoerd.
1846:
Hoogewoerd 308; De bewoners
zijn: de portretschilder, zijn vrouw
en de kinderen Sara, Maria, Herman
Dirk en Willem van Amerom (F-62,
inv.nr. 126a, fol . 323-341 (334), nr.
86, wijk 3, 1846). Hoogewoerd 308
zuidzijde is thans 161 (Huisnommerboek, p . 48);
1847-1848: Hoogewoerd (Mem . p. 6, 7);
1849: Hoogewoerd 308 (wijk 3); De
bewoners Z1Jn: de tekenrneester, zijn
vrouwen de kinderen : H. G. van Amerom
(man, 6 jaar), D. J . van Amerom (man,
4 jaar), W.L. van Amerom (man, 2
jaar), H.C. van Amerom (vrouw, 12
jaar), S . D. van Amerom (vrouw 11
jaar),
M.J. van Amerom (vrouw 8
jaar), C.J . van Amerom (vrouw 0 jaar)
en de dienstbode P . Regeer (18 jaar),
(Volkstellingsreg.
1849,
wijk 3,
secr. arch . 1575-1851, nr. 1129);
1850: Hoogewoerd (Mem . p. 6, 7);
1851: Hoogewoerd ("Naam - en Adresboekje van Leyden ").
8.10.1851: "Nieuwe woning op Papegracht betrokken" (Mem. p. 13);
1852: Papegracht ("Naam- en Adresboekje van Leyden");
nov. 1852: "verhuisd naar Pieters
~pl~ (Mem. p. 13);
1853:
Pieterskerkplein
("Naam- en
Adresboekje van Leyden");
15 . 4 . 1853: "verhuisd naar de Nieuwstraat" (Mem . p . 13);
1854: Nieuwstraat ("Naam- en Adresboekje van Leyden");
1854:
Nieuwstraat 924 A
(wijk 7,
buurt 26); Huurder : de tekenrneester,
zijn kinderen H.C., S.D., M.T . H.G . ,
D.J . , W. L., C. J., en G.A. van Amerom.
Bovendien woonden hier: drie dienstboden t.w. T.M. van OerIe, M.C.J.
Verbeek en M. Lambo en een koopman
H.F.Z .
FeItkamp, Z1Jn vrouw J.W.
Meyer en een student M. P . Meelboom
(F-64, inv.nr. 326, nr . 332, buurt
26, fol.
37-55, 1854-1861). Nieuwstraat 924A is thans Beschuitsteeg 17
(Huisnommerboek, p . 90);
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aug. 1860: Papengracht 576 (wijk 4,
geb. 11); Huurder: de tekenmeester,
met 8 kinderen. Bovendien woonden
hier P. Starrenburg, wed. van J. Pryn
met 5 kinderen (F-64, inv.nr. 312,
nr. 126, 1854-1861, buurt 11, fol.
38-56). Papengracht 576 Oostzijde is
thans nr. 28;
1860-1867: Papengracht 576 (geb. 11);
De bewoners zijn o.a. Cornelis Hendrik met zijn 4 kinderen, S.D., W.L.,
C.J., G.A., en W.L. van Amerom. W.L.
vertrok op 28.10.1863 naar Gorssel en
G.A. vertrok op 21.12.1865 naar Gorssel. C.H. van Amerom vertrok uit de
gemeente Leiden op 22 july 1867 naar
Arnhem (F-65, inv.nr. 338, A 15, nr.
260, buurt 11, fol. 55-73 (62), 18601870) In het "Memorie-boek" schrijft
Cornelis Hendrik: "den 2. aug. 1867
vertrok ik uit Leiden en heb afwisselend te Arnhem, Groningen en Nieuweschans gewoond (zie p.44);
De adressen in Arnhem waren:
1.8.1867: "Naar Arnhem gaan wonen bij
mijne
dochter Maria Theodora
en
schoonzoon G.J. Lubach" (Mem. p. 14)
(G.J. Lubach, spoorwegbeambte, Doelenstraat D 308, Adresboek van Arnhem
en Omstreken 1868, Gemeentearchief
Arnhem) ;
dec.1868: "Decemb. te Arnhem verhuisd
naar de Bergstraat" (Mem. p. 14),
(G.J. Lubach, spoorwegbeambte, Bergstraat 1.92; C.H. van Amerom, part.
Bergstraat I. 92, Adresboek van Arnhem en Omstreken 1870,
Gemeentearchief Arnhem);
1. 3.1870: "1 maart te Arnhem verhuisd
naar de Hommelstraat" (Mem. p. 15).
(Vriend G. Buitendijk Kuyk woonde in
de Hommelstraat H. 257, Adresboek van
Arnhem en Omstreken 1870, Gemeentearchief Arnhem). "Van Amerom in de in
aanbouw zijnde straat links voor de
Hommel-via-duc, laatste huis boven
J.J. de Lacfacquere, wijk H. nr. 150.
Adres van C.H. van Amerom te Arnhem"
(tekst op kaartje gevoegd bij brief
van C.H. van Amerom d.d. 13.4.1874
aan A. VerHuell (zie p.58);
De overige adressen waren: 1.4.1870:
"1 April verhuisd naar Groningen"
(Mem. p. 15); "Eerst in een arbeidershuisje en later in een beter
huisje met uitzicht op de Heerenweg
en het Sterrenbosch. Wijk IJ 188, 8
e" (zie p.55);
oct.1870: "verhuisd naar LangeakkerSchans" (Mem. p. 16);
6.5.1872: "Van Langeakkerschans vertrokken. Gelogeerd te Arnhem bij den
Hr. Kuyk tot den. 21" (Mem. p. 16);
21.5.1872: "aangekomen bij mijne kin-
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deren Ootmar op Klein Nippon bij
Leiden om aldaar in te wonen" (Mem.
p. 16);
29.5.1872: Lage Rijndijk }Ql, Leiderdorp. C.H. van Amerom, afkomstig van
Nieuweschans 4.5.1872 (Gemeente Leiderdorp, 1870, deel I, archief nr.
1066, pag. 209). Op dit adres woonden
sinds 13.5.1871: Cornelis Bernardus
Ootmar, kantoorbediende, gehuwd met
Sara Diderica van Amerom met hun 2
zoontjes,
Bernardus
Cornelis
en
Gustaaf Adolf. Bovendien hebben hier
nog enkele kinderen van C.H. van
Amerom
ingewoond,
zoals
Gustaaf
Adolf,
Cornelia Justina, Hendrika
Cornelia
("gezelschapsjufvrouw") ,
Dirk Jan en Willem Leonard ("oud Indisch sergeant").
Zij
vertrokken
later
weer naar elders.
Gustaaf
Adolf, in Leiderdorp 13 mei 1871
vanuit Leiden, vertrokken naar Groningen 18.1.1872; weer in Leiderdorp
24.4.1872, vertrokken naar Antwerpen
3.4.1873. Cornelia Justina in Leiderdorp 4 mei 1872, afkomstig van Nieuweschans, vertrokken naar Nijmegen
18.3.1872; Hendrika Cornelia in Leiderdorp 19.2.1873 vanuit Arnhem; Dirk
Jan in Leiderdorp 14.5.1873; vertrokken naar Leiden 30.7.1875; Willem
Leonard in Leiderdorp 17.5.1874 vanuit Indië.
1872-1874: Klein Nippon, Leiderdorp;
1875: Lage Rijndijk 255; C.B. Ootmar,
kantoorbediende, zijn vrouw Sara Diderica, 2 zoontjes, een behuwd zuster
Hendr ica Cornelia en een behuwd broeder Willem Leonard ("oud
indisch
sergeant").
Zij
verhuisden
op
12.sept.
1876 naar Leiden. Sinds
1.2.1877 woont hier de tuinman M.J.
van Laren met vrouw D. Mater (Bev.
reg. 1875, Deel I, arch.nr. 1070,
pag. 256, Gemeente Leiderdorp).
Wat precies met "Klein Nippon" bedoeld wordt is niet geheel duidelijk.
"Klein
Nippon"
is mogelijk
een
dienstwoning geweest op het terrein
van
het buitenverblij f
"Nippon".
Jhr.mr. P.F.B. Von Siebold (17961866) kocht een tuin met koepel buiten de Zijlpoort aan de Lage Rijndijk
gelegen, grenzend aan de tegenwoordige Bloemstraat. In 1845 liet Von
Siebold een buitenhuis "Nippon" bouwen temidden van de eerder door Von
Siebold aangekochte tuin, waar voornamelijk
uit Japan
geïmporteerde
planten werden gekweekt. De tuin was
aan J. Mater toevertrouwd, die de
grootste moeite had om de bij aankomst in slechte staat verkerende
planten te acclimatiseren. Vanaf 1847
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verbleef Von Siebold alleen de zomermaanden op "Nippon". In 1862 werd
"Nippon" voorgoed verlaten. Na de
dood van Von Siebold in 1866 te
München was de tuin (en de Fa. Von
Siebold) in handen van J. Mater bijgestaan door zijn zoon D. Mater. Op
de Lage Rijndijk 101a woonde de tuinman P.P. Nieboer. Mater woonde op
nummer 102. Van Amerom woonde op nr.
101. (zie cat. nrs. 214, 215 en 217).
Het huis "Nippon" werd na de dood van
Von
Siebold
door
ZlJn
familie
verhuurd, o.a. aan Mw. Abbink, geb.
barones van Voorst tot Voorst. In
1893 werd het buitenhuis, de koepel,
en de overblijfselen van de beroemde
proeftuin
van exotische
planten,
heesters en bomen te Leiderdorp gesloopt. Na de Leidse grensuitbreiding
in 1896 werd over het terrein van
Nippon heen een straat aangelegd,
waarschijnlijk niet zonder gedachte
aan wat daar eens bloeide, Bloemstraat, genoemd. Nog een paar namen
bleven in de herinnering: de Von
Sieboldstr., de Nipponstr., en de
Formosastr., alle begrensd door de
Lage Rijndijk, de Herensingel
de
Medusa- en Borneostr. Zie mw. mr.
A.M. Versprille, "Feeëriek Japan in
Leiderdorp", in: Gedenkboek Leiderdorp aan Jaagpad en Snelweg, 1200
jaar wonen, Leiderdorp 1979, p. 121126 en de hierin opgenomen literatuurverwijzingen.
W.L. van Amerom had sinds 1845 een
"Verwers- en Glazenmakers-Affaire"te
Leiden, zoals blijkt uit een advertentie in de Leydsche Courant d.d.
9.6.1845, nr . 69.
Van Amerom moet in zijn latere leven
verschillende malen Antwerpen bezocht
hebben om ene tante Clémence te ontmoeten. Heeft zij een rol gespeeld in
het leven van de weduwnaar C.H. van
Amerom? Mondelinge mededeling van een
van de nakomelingen van de kunstenaar.
Mondelinge mededeling van drs. M.L.
Wurfbain, directeur Stedelijk Museum
Voor enige algemene
De Lakenhal.
informatie kan verwezen worden naar
P.J. Blok, Geschiedenis eener Hollandschen Stad ... , Den Haag 1918,
deel IV, Hfdst. VIII, (p. 174 - 185);
M.L. Wurfbain, "Van Romantiek tot
Realisme: Bakker Korff, Cornet en
Ringeling in de Lakenhal te Leiden",
Oud-Nieuws 15 (1982).
Zie: P.J. Blok, Ars Aemula Naturae,
in Leids Jaarboekje 10 (1913), p. 1 27; drs. R.E.O. Ekkart, e.a., Leids
Kunstlegaat, Kunst en Historie rondom

"Ars Aemula Naturae", Leiden 1974.
45 Als kunstenaars zijn in deze periode
in Leiden werkzaam:
1. W.A. Andrae (Mare) 2. H.A. Bakker
Korff (Haarlemmerstraat)
3.
J.P.
Berghaus (Hoogewoerd/Utrechtse Veer)
4. G.J. Bos (Nieuwstraat/Oude Singel/
Rapenburg)
5.
B. van de Broeck
(Galgstr./Kort Galgwater)
6. T.C.
Bruining (Haarlemmerstraat/Oude Vest)
7. W.C. Chimaer van Oudendorp (Hooigracht)
8. J.L. Cornet (Haarlemmerstr./ Utrechtse Veer) 9. P. Cornet (Haarlemmerstr.) 10. E. Davidson
(Utrechtse Veer) 11.J. Duchatel (Oude
Singel) 12. A.P. Felix (Breedestr.)
13. J. Gaykema (Mare) 14. G. Hatting
(Haarle~~erstr.)
15.
Hoffmeister
(Oude Vest) 16. J.P. Neeb (Hoogewoerd) 17. J. Ringeling (Langebrug)
18. J. van Rossum Duchatel (Haarlemmerstr.) 19. J. Springer (Breedestr.)
20. L.J. Springer (Breedestr.) 21.
J.J. Spohier (Oude Vest)
22. A.H.
van der Tak (Hoogl. Kerkgr., pastels
en portr.) 23. P. Verhaagen (Pieterskerkgr) 24. J.L. de Vink (Muskadelsteeg)
25. W.F. de Vink (Heerengr.) 26. A.J. Wendel (Ouden Rijn/
Geregt), 27. J.E. Zirkzee (Heerengracht) Als steendrukkers zijn in
deze periode werkzaam:
1. A. Arnz & Comp., 2. J.P. Berghaus,
3. A. Bomli, 4. De Breuk & Smits, 5.
J. van Donkelaar, 6. A. van der Gant,
7. T. Hooiberg, 8. H.J.T. Matveld, 9.
J.H. Meerburg, 10. P. Meerburg, 11.
D.J. van Nieuwenburg, 12. C.G. van
Poelgeest, 13. J.J. Sleijser, 14. J.
Springer, 15. L.J. Springer jr. 16.
P.J.W. Trap, 17. A. Vinck, 18. J.B.
Vinck en 19. J. van Welzen.
46 Andere kunstenaars uit Leiden, die
werk instuurden, waren J.L. Cornet en
F. Breuhaus de Groot. (Advertentie
Leydsche Courant d.d. 4.10.1837, nc
119).
In de Leydse Courant
van
7.10.1835 wordt vermeld, dat onder
andere de kunstenaars J.L. Cornet, E.
Davidson, W. Flemming en F. Breuhaus
de Groot uit Leiden vertegenwoordigd
waren op de tentoonstelling schilderijen in Den Haag in het St. Nicolaas
Gasthuis. De naam C.H. van Amerom
wordt niet genoemd.
47 Met dank aan de heer A.F. Ubels,
hoofdarchivist
van het Koninklijk
Huisarchief te Den Haag voor deze
informatie.
Brief Dienst van het
Koninklijk Huis, d.d. 4.4.1985, nr.
163/FU/L.
48 Staatssecretarie geheim 1858 La AlO.
Mededeling mr. A.E.M. Ribberink, Algemeen Rijksarchief, Den Haag.
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49 C.H. van Amerom komt op deze lijst
voor, Wijk lIL, nr. 308. Ook vermeld
staan D.J. van Amerom, wijk lIL, nr.
334, en J.J. van Amerom, wijk IV, nr.
156. "De stemgerechtigden zijn alle
Burgers, die gedurende het laatst
verloopen jaar alhier gewoond hebben,
drie en twintig jaren oud zijn en aan
grondlasten of personele belasting,
buiten het patentrecht, eene somma
van f 27, -- opbrengen" (Bijvoegsel
tot
de Leydsche Courant van
13
augustus 1847 (nr. 97).
50 Zie noot 47.
51 In het Familiearchief VerHuell dat
bewaard wordt in het Rijksarchief in
Gelderland bevindt zich een kasboek
van Alexander VerHuell, waarin hij
posten genoteerd heeft voor uitgaven
aan kunstwerken. Het is mogelijk dat
de naam Van Amerom hierin wordt genoemd. Mededeling J. Bervoets.
52 Dagboek 11, 7 sept. 1869 - 17 mei
1880, p. 208. Co11. A. VerHuell,
inv.nr. 1 (2), Gemeentearchief Arnhem.
53 Geïnformeerd is bij diverse grote
musea als het Haags Gemeentemuseum te
's-Gravenhage; het Groninger Museum
voor Stad en Lande te Groningen; het
Nijmeegs Museum Commanderie van Sint
Jan te Nijmegen; het Musewn Boymans
van Beuningen te Rotterdam; het Centraal Museum te Utrecht of zij werken
van H.J. en/of C.H. van Amerom bezitten.
Uitgezonderd
het
Groninger
Museum, dat een landschapstekening
van H.J. van Amerom bewaart, bleek
dit niet het gevQl.
Bovendien zijn er diverse malen advertenties in Arnhemse, Haagse en
Leidse dagbladen geplaatst, waarop
geen reactie is gekomen.
54 Mondelinge mededeling van een van de
nakomelingen van de kunstenaar.
55 Deze portretten bevinden zich thans
in het Fundatiehuis Renswoude
te
Utrecht.
56 Mw. mr. Annie Versprille, "Leidse
Fotografen in de 19de Eeuw", in:
Leids Jaarboekje 56 (1964), p. 93-96;
Jan Coppens, A. Alberts, Een camera
vol stilte. Nederland in het begin
van de fotografie 1839 - 1875, Amsterdam 1976; P.J.M. Baar, "Biografische gegevens van Leidsche Fotografen tot 1945",
in: Genealogische
Bijlagen Leiden en Omgeving,
een
uitg. van de Afd. Rijnland van de
Ned. Gen. Ver., april 1986 (AL27);
Anton Weichmann, "Teylers Museum",
in:
"Onder een Hoedj e" , deel I,
Tekstenbundel 1986, Museologie Rijksunversiteit Leiden, p. 22-25 (p. 24).
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57 Hiermee kan L. Springer bedoeld worden.
Hij is reeds vroeg met de
daguerreotypie begonnen. Zijn naam
komt voor op de lijst van namen van
hen die reageerden naar aanleiding
van het overlijden van Van Amerom's
vrouw in 1853.
58 Deze brief en foto bevinden zich in
het Gemeentemuseum te Arnhem (zie
p. 54).
59 Algemeen Rijksarchief, Den Haag, 2e
Afd., Archief Genootschap Noorthey,
inv.nr. 3.22.14, doos 40.
60 Het tekenen was ook een vak, dat de
toekomstige
bouwmeesters,
meubelmakers, beeldhouwers en goudsmeden
nodig hadden. Dit is de reden waarom
het onderwezen werd op avondscholen
en op sommige armenscholen. Het tekenonderwijs was zeer doelgericht. Er
werd geoefend in perspectief, het
maken van plattegronden, het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, etc.
61 Zie dr. Engelina Petronella De Booy,
Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en
Vervolgonderwijs in de Steden van de
Provincie Utrecht van 1580 tot het
begin der 19de eeuw", Zutphen 1980.
62 Geraadpleegde literatuur: D. Lako,
op. cito (zie noot 23); Bart Welten,
Het kunstonderwijs in Nederland, Oosterhout 1960 (proefschrift); B. Koevoets, H. van Rheeden, e.a. , Geen
dag zonder lijn. Honderd jaar Tekenonderwijs in Nederland 1880 - 1980,
Bussum 1980.
63 Met de wet van 1857, waarin het tekenen, dit is het rechtlijnig tekenen,
een verplicht vak werd voor het lager
onderwijs, kreeg de esthetische vorming pas enige vorm. In de jaren '60
werd het tekenen een verplicht vak op
de onderwijzersopleiding. Het tekenen
werd meer gezien in dienst van het
ontwikkelen van verstandelijke vermogens dan van esthetische. Het lijntekenen, perspectief tekenen en het
tekenen van meetkundige figuren was
nodig om les te kunnen geven in het
op de lagere scholen verplichte vak
vormleer.
64 Onder lijntekenen of rechtlijnig tekenen verstond men in 1868 naast het
bouw- en werktuigkundig tekenen, beschrijvende meetkunde, doorzichtkunde
en ornamentleer. Onder handtekenen
werd verstaan: ontleedkunde, doorzichtkunde, ornamentleer, tekenen van
kop naar pleister en tekenen van
beeld naar plaat.
65 D.J. Steyn Parvé, De methode van
Teekenonderwijs van de gebr. F. en A.
Dupuis, en hare invoering in het
Koninklijk Atheneum te Maastricht,
Leyden 1852.

66 Eene bijdrage tot de methode van
teeken-onderwijs van de Gebroeders F.
en A. Dupuis door H.W. Plaatzer van
den HuIl; Eene tweede bijdrage tot de
methode van Teekenonderwijs van de
gebroeders F. en A. Dupuis met eene
plaat, (strekkende tevens tot opheldering
van de
Handleiding
voor
Teeken-Onderrigt in de Volksschool,
uitgegeven door de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen),
door H.W.
Plaatzer van den HuIl, privaat-onderw1Jzer in de Teekenkunst (hoofdzakelijk volgens deze Methode) te Haarlem,
Haarlem 1860.
Hubert Willem Plaatzer van den HuIl
werd 1820 te Haarlem geboren. Hij was
schoolopziener en secondant op een
kostschool tot zijn 20ste jaar. Daarna ging hij zich op de schilderkunst
toeleggen o.l.v. J.A. Kruseman te
Amsterdam. Hij vervaardigde genrestukjes en portretten. Ook gaf hij
teken- en schilderlessen. Opgemerkt
kan worden dat in het Adresboekje van
dr. P. de Raadt o.a. staat: "Haarlem,
St. Jansstraat, G.W. Plaatzer van
HuIl, onderwijzer in het tekenen naar
de methode van F. en A. Dupuis.
67 Algemeen Rijksarchief, Den Haag, 2e
Afd. Archief Genootschap Noorthey,
inv.nr. 3.22.14, doos 27 (leerlingenl
onderwij s) .
68 Algemeen Rijksarchief Den Haag, 2e
Afd., Archief Genootschap Noorthey,
inv.nr. 3.22.14, doos 21, Catalogus
Bibliotheek Noorthey, Paedagogie, B.
Onderwijskunde, 3. Teekenen, Schrijven en Zingen:
Zie: D.J. Steyn Parvé, op.cit. (zie
noot 65),
Noorthey Bibl.nr. 190;
Schmid, "Die Elemente des Zeichnens
nach Pestalozzi's Grundsatzen, Bern
1809 (2 delen, tekst- en plaatwerk),
Noorthey Bibl.nr. 188; Me. Cavé, Le
dessin
sans maître,
Paris 1850,
Noorthey Bibl.nr. 189.
69 J.C. van Heijningen-de Zoete, "Zevenendertig leerlingen van het Paedagogium geportretteerd door C.H. van
Amerom"
in
Leids Jaarboekje
77
(1985), p. 80-106.
70 J.J. de Gelder, "Aan mijne geliefde
leerlingen bij den aanvang der zomervacantie in 1836, Leiden 1836; J.J.
de Gelder, Lijst van Werkzaamheden
gedurenden den cursus van 1836 tot
aan de zomervacantie 1837 ... , Leiden
1837.
Gemeentearchief
Leiden,
bibl.nrs. 50281p en 50281/01.
71 J.J.
de Gelder, Wetenschappelijke
Grondbeginselen der Theoretische en
Historische Paedagogie. Tweede Stuk.
Historische Paedagogie, Deventer 1855
(par. 77).

72 Dr. J.J. de Gelder, "Onderwijs in
Wetenschap en Talen. De Ontwikkeling
eener halve eeuw geschetst", Alkmaar
1864.
73 Mededeling drs. B. Koevoets.
74 Zie noot 72.
75 Ch.
Enschedé en W.J.
Bijleveld,
Noorthey
"Gedenkboek
1820-1920",
Haarlem 1920.
76 Dr. P. de Raadt, "Prospectus bij het
vijfjarig
bestaan van het Opvoedingsgestigt Noorthey 1825", Noorthey
nov. 1825.
77 Dr. P. de Raadt, Huis van Opvoeding
en Onderwijs in 1849, Amsterdam 1849.
78 Algemeen Rijksarchief Den Haag, 2e
Afd., Archief Genootschap Noorthey,
inv.nr. 3.22.14, doos 80.
79 Algemeen Rijksarchief Den Haag, 2e
Afd., Archief Genootschap Noorthey,
inv.nr. 3.22.14, doos 33).
80 J.
Kneppelhout,
"Een Morgen
op
Noorthey 30 junij 1865", Arnhem 1865.
81 J.
Bervoets, R.
Chamuleau, Het
dagboek van Alexander VerHuel1 18601865", Zutphen 1985, p. 173 en p.
233.
82 Misschien is een en ander op te maken
naar aanleiding van de openbare verkoping van meubilair en andere roerende goederen, waaronder schilderijen die op 1 aug. 1866 op Klein
Stadwijk te Voorschoten werd gehouden. De verkoping vond plaats via
notaris J. Fromer (Algemeen Rijksarchief Den Haag, 2e Afd., Archief
Genootschap
Noorthey,
inv.nr.
3.22.14, doos 13).
83 R. Reinsma, Verslag lagere, middelbare en Latijnse scholen in Noord en
ZuidNederland,
in:
ZuidHollandsche
Studien, deel XI, Voorburg 1965, p. 7
e.v.
84 W.A. Baud, "Het landhuis Stadwijk
onder Voorschoten, zijn eigenaren en
zijn bewoners",
in: Jaarboek Die
Haghe 1975, p. 1-97 (34-51).
85 Geraadpleegd werden: J.J. Cremer op.
cito
(zie noot 11); J.J. Cremer,
Frederik Hendrik Hendriks. De Schilder van Wolfhesen door zijn leerling
geschetst, in: Novellen en Vertellingen 1-11, Leiden zj., p. 316-347;
Johan Wesselink, Zoo is Gelderland,
Amsterdam 1941;
Johan
Wesselink,
Schilders van den Veluwezoom, Amsterdam 1943; E.J. Demoed, Van een groene
zoom aan een vaal kleed. Zijnde de
Geschiedenis van de Westelijke Veluwezoom, Oosterbeek 1953; Victorine
Hefting,
"Schilders in Oosterbeek
1840-1870, Zutphen 1981; E1se Maas,
"Kneppelhout en de Veluwse Schildersbent" (Van Oosterbeek naar Haagse
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School), Heelsum 1983 (Uitg. St. "De
Haagse School").
J. Wesselink, Schilders van den Veluwezoom, Amsterdam 1943, p. 123.
Geraadpleegde literatuur: F.C.W. Hopman, Theoretisch-practisch, rijtuigschilders- en
glazenmakers
Handboek ... , Weesp 1856 (2e dr. 1860, p.
109 - 113);
H.B. Vos, Rijtuigen,
Bussum 1974 (2e dr.). Andere bronnen
zijn: D. Bolle, Handboekje voor huisschilders,
behelzende een beknopt
onderricht in
het vergulden,
glas- en
rijtuigschilderen,
enz.,
Rotterdam 1901 (5e dr.); C.P. van
Hoek, Handleiding voor het Rijtuigschilderen, Amsterdam 1913 (hierin is
een literatuuropgave opgenomen).
Dank gaat uit naar de heer B. Wanders, hoofd Sector Informatiebeheer
van "Het Nederlands Openluchtmuseum",
die ons over dit onderwerp van informatie voorzag.
In 1851 komt naast D.J. van Amerom en
J.J. van Amerom (geb. 1814, Bloemmarkt) ene W.C. van Amerom
(Hoogewoerd)
als rijtuigschilder
voor.
Bovendien komt na 1852 een W.L. van
Amerom, verwer voor (adres Hoogewoerd). Namen van andere rijtuigschilders in deze jaren in Leiden
zijn J.
Engels (Pieterskerkstr.),
J.E. Vlaanderen (Steenstr.) en L.
Jonker (Hoogewoerd).
In deze "eeuw van het rijtuig" komt
er een enorme verscheidenheid aan
typen voor: vier- en tweewielig, voor
korte stadsritten en voor lange reizen, voor jacht en andere sporten;
voor een paard,

voor een span,

voor

tandem of vierspan, te berijden vanaf
de bok, onder de man, waarbij de
koetsier op een der paarden zit of
door de eigenaar zelf.
90 Een beschrijving, die stamt uit de
tijd dat C.H. van Amerom als rijtuigschilder vermeld wordt, is te
vinden in: F.C.W. Hopman, Theoretisch-practisch huis- rijtuig-schilders en glazenmakers Handboek, Weesp
1860 (2e dr./1856:1e dr.), p. 109113.
91 Uit de "Stamboom van de familie Van
Amerom " blijkt dat J.J. van Amerom ,
zoon van de rijtuigschilder D.J. van
Aemrom, zelf o.a. 2 zonen had die
rijtuigschilder waren, nl. ene Dirk
Jan (1848-1920) en ene Gerard. Het
beroep van rijtuigschilder gaat dMs
van vader op zoon.
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II.l. BESCHRIJVING EN INDELING VAN HET "MEMORIE-BOEK"

Het "Memorie-boek" dateert uit december 1872/1873 en bevindt
zich in particulier bezit. Het bestaat uit een op twee nu versleten
perkamenten strookjes genaaid aantal vellen stevig, niet geheel wit
ongelinieerd papier, gebonden in een eenvoudig half leren band
zonder kapiteelbandjes. Voor- en achterplat zijn voorzien van een
grijslzwart gemarmerd stijfselpapier, de hoeken zijn verstevigd met
perkament. Op het voorplat staat op een niet omlijnd etiket in het
handschrift van C.H. van Amerom te lezen: "Memorie-boek van C.H.
van Amerom".
De bladzijden ZlJn 15,7 cm breed en 19,2 cm hoog. De tekst
begint dadelijk op het tegen de binnenzijde van het plat geplakte
schutblad.
Na enkele bladzijden genealogische aantekeningen (p.
1 tlm 10)
volgen steeds onderbroken door een aantal blanco bladen een aantal
"pro memoria's". De indeling van het "Memorie-boek" is als volgt:
Schutblad
p. 1 tlm
p. 8 tlm
p. 11 tlm
p. 13 tlm
p. 17
p. 18 tlm
p. 20 tlm
p. 22 tlm
p.
p.
p.
p.

24
27
32
35

tlm
tlm
tlm
tlm

7
10
12
16
19
21

23
26
31
34
44

p. 45 tlm 67
Schutblad

titelblad
genealogische aantekeningen
condoleanties
blanco
aantekeningen
blanco.
"Pro memoria".
blanco.
"Pro Memoria.
Familie afkomst".
blanco
"Aanteekeningen betreffende mijn vader".
blanco.
"Eenige aanteekeningen betreffende Cornelis
Hendrik van Amerom".
blanco.
medische aantekening

De volgende bladen zijn waarschijnlijk door de schrijver met een
schaar uit het "Memorie-boek" verwijderd. De kniprand van de rest
van de bladzijden in de rug is niet meer fris.
De indeling maakt een rommelige indruk. Het handschrift (in pen
geschreven) is redelijk leesbaar, echter de stijl van schrijven is
niet altijd even vlekkeloos (afb. 27, 28, 29).
Van een duidelijke chronologische ordening is niet altijd
sprake. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat de schrijver
niet per gebeurtenis een en ander optekende, maar pas aan het eind
van zijn leven besloot zijn herinneringen voor zijn kinderen op te
schrijven.
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Getracht is zoveel mogelijk de oorspronkelijke tekst te volgen.
Ook inconsequenties in de spelling zijn gehandhaafd. Elke door
Cornelis
Hendrik
van Amerom begonnen nieuwe
pagina
wordt
aangegeven. De door hem doorgehaalde tekst is tussen [
1
geplaatst. Is de tekst daarbij onleesbaar 'geworden, dan wordt dit
als volgt aangegeven [ ... l. Onleesbare woorden of passages worden
door middel van
aangeduid. In geval van onzekerheid over de
tekst is een (?) achter het geschrevene geplaatst.
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II.2. HET "MEMORIE-BOEK VAN C.H. VAN AMEROM"

Schutblad
Aanteekeningen door mij gehouden
C.H. van Amerom
1832
5 april Te Nijmegen ontvangen het Metalen Kruis als hebbende deelgenomen aan de Krijgsverrigtingen van 1830 en 1831.
1858
3 sept. Door Z.M. den Koning benoemd tot Broeder der Orde van den
Nederlandsche Leeuw
Pagina 1
Twee doorgehaalde regels (onleesbaar).
G.Bk. Kuijk geb. 3 nov. 1805.
Aanteekeningen omtrent eenige familIe leden.

+
F.H. Hendriks geb. 17 januarij 1808. gestorven 18 ..
gehuwd met eene dochter mijner tante de Wed. de Gaai Fortman
Hij is te Arnhem geb. en gestorven; was een vermaard landschapschilder en heeft zijne Wed. met een achttal dochters nagelaten.

+
J.

de Gaai Fortman geb. 25 dec. 1804.

+
gehuwd met A.. de Vri den .... geb. 5 febr. 1809
Drie doorgehaalde regels (onleesbaar).
Pagina 2
Speciale familIe mijner moeder
+Leenderd van Bommel, mijn grootvader van moeders zijde:
overleden te Vlaardingen zoo ik meen in 1813. Den 5 Mei 1765 gehuwd
met + Eva Fijke van der Haart. [zijne huisvrouw.]
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de laatste overled. [ ... ] in 89 jarigen ouderdom ten huize van
mijnen vader of mijne ouders
Uit dit huwlijk ... + mijne Moeder Cornelia. geb. 1778. 15
january gestorven 15 mei 1853.

+ [ ... ] Cornelis van Bommel [ ... ] was geboren 24 April 1766.
gehuwd met Teuna van der Bruggen.
Uit dit huwlijk
Willem van Bommel tuinier in de Zwaanshals bij Rotterdam.
Pagina 3
kammen

+ Jan van Bommel [klomp]maker Binnenweg Rotterdam. geboren 15
novemb. 1767?
Zoon of kleinzoon? van Leenderd van Bommel
Gerrit van Bommel Koperslager Leydschendam
bij de R.C. Kerk.
2de Leenderd van B. overl. te Rotterd. ++

Isaak Zoon van Leenderd v. B. 2de messenmaker in de Vleusteeg(?).
Uiteinde den Haag.

[+ Aagje van Bommel geb. 1770. 23 oct.

+ Antonius van Bommel geb. 1772. 26 oct.
gestorven 27 Aug. 1775.

[kinderen van Leendert
van Bommel en Eva
Fijke vd Haart]

+ Antoni van Bommel geb. 1775. 22 oct]
Pagina 4
overleden 15 Mei 1853
Cornelia vam Bommel geb. 15 January 1778.
gehuwd met Hendrik Jan van Amerom}"' den 30 nov. 1803 (mijne moeder)
,', geb. 8 April 1777.
Copie van een gevonden Memorie geschreven door grootvader van
Bommel Z
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In ft jaar 1765 den 5 Mei getrouwd Leenderd van Bommel met Eva
Fijke van der Haart.
1766
1767
1769
1770
1772
1775
1778

j'<

24
15
29
23
26
22
15

April
nov.
oct.
oct.
oct.
oct.
janu.

geb.
geb
geb.
geb.
geb
geb
geb

...

Cornelis van Bommel [
]
Jan van Bommel
eene doode dochter
Aagje van Bommel
Antonie van Bommel gestr. 1775.
Antonie van Bommel
Cornelia van Bommel. mijne moeder.

H.J. van Amerom overl. in 1833. 5 junij

Z mijn grootvader van moederszijde.
Pagina 5
Speciale familIe van mij

+
te "s Gravenhage
Hendrik Jan van Amerom geb. 8 April 1777.
mijn Vader.
gestorven. 5 junlJ 1833.
te Arnhem zenuwberoerte
begraven ten westen der grootte grafnaald op het Kerkhof te Arnhem.
+
Eva Helena. geb. 17 novemb. 1809.
gestorven. 8 octob. 1833 ongehuwd.

te Arnhem

+
Willem Adriaan geb. 8. julij 1811 te Arnhem
Gestorven. 10 october. 1847 aan boord Zijner Majesteits Kornet Argo
ter reede Padang.

+
Pieter Leonardus geb 21 Aug. 1812 te Arnhem gestorven te Leiden
aan cholera, weduwnaar, zijn zoon die de zelfde namen draagt,
opgevoed in het hervormde Weeshuis te Leiden, die zoon geb 6 Aug
1850. eenig kind
Arnold Nicolaas geb 4 febr. 1815 te Arnhem is gehuwd, woont te
Arnhem, heeft·verscheide Kinder~n en KleinKinderen, (Loodgieter).

+

Agatha Sara geb. 18 julij 1819. te Arnhem sederd verscheide jaren
in het minnehuis te Leiden hebbende een dochter buiten huwlijk.
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H.J. van Amerom zoon van Cornelis van Amerom en Hendrika Antink van
Arnhem.
Pagina 6
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geb. te Arnhem -

Cornelis Hendrik van Amerom, geb. 17 dec. 1804.
met
Cornelia Hendrika van Amerom geb. 8 junij 1812.
gest. 3 julij 1853
gehuwd
4 mei 1836 ingezegend den 5 mei daaraanvolgende in de Pieters kerk door N.A.G. Voortman.

Bloemmarkt
Leijden:

Kinderen.
geb. Bloemmarkt.
id.
id.
id.
hoek van
Bloemmarkt
Hogewoerd.
id.
id.
Over leden den 1.
sept. 1853,
Nieuwstraat

Hendrika Cornelia geb. 12 febr.
Sara Diderika
4 Sept.
Maria Theodora
31 Mei
29 Julij
Herman Gijsbert
Dirk Jan
Willem Leonard
Cornelia Justina
Gustaaf Adolf
Jeanette Christina
Albertina

8 januarij
24 maart.
7 decemb.
11 novemb.
3 julij

1837.
1838.
1841
1843
1845.
1847
1848.
1850.
1853.

Cornelia Hendrica van Amerom overleden den
3 julij 1853 vier uren na dat zij van haar
dochtertje verlost was.
Begraven den 7 julij des voorm. ten 9 uren
op de begraafplaats aan de Marepoort in het
zandgraf geteekend met No. 55, 4e klasse
Deelnemende bezoeken ontvangen buiten de
bloedverwanten van:
Pagina 8
Dr. Baard
Dr. Plaat (oude)
Van den Heuvell
Van Dishoeck
Mevr. Sterfon
Rienks
de Raadt
Mevr. de Raadt
Van Dissel
Ds. Berkhout
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Van Ingen
Juffr. Nages(?)
Juffr. Wijnstroom
Rollandet
Nieuwveen
Ds. Krabbe
Huding
Cors
Doeff
Mw. Doeff
Mw. Nieuwveen

van Ham
J. Nieuwveen
Juffr v d Berg Oegstgeest
Van Brink2
Van Neumen
freule van Halmberg
Kruithoff

--

Prof. Stufken
Ds. Kuijper
Ds. Fangman
Mr. Burgersdijk
V.d. Does de Bye
Ds. Bronn
Ds. van der Lueff
Bruning (?)
Korsse (?)
Cornet (schilder)
Prof. v.d. Chijs
Van Oijen
Haefman
Ds. Sterfon
André
Mevr. André
Dorsman
Van den Hoek
Ds. Tichier
Van Wingen

Ds. van d. Broek
Hotz
Rijk
Juffr v Brink
Koppeschaar
Mw. Koppeschaar
Hepp
Ds Zupprecht (?)
Antje Kool
Cornet (kantoor)
de Gelder
Mw. De Gelder
Bonn
Dr. Hasebroek
Prins
Ds. van Rhijn
van Sterfon
Obreen
Dr. van Rhijn
Bijma
Juffr. van den Berg.
Juffr. van den Heuvell.
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Brieven
Kuijk
ds Carlier
Mr v.d. Vlis
ds. K. Simons
Mr. v. Beeftink(?)
M. Plantfeber
Tantje Kootje
Juf vd Rijk
Leeson
Antink
ds. van der Hoeven
ds. van der Mark
Kramers
Hendriks
Ds Sluiter
de Haaij(?)
freule Halmberg
Breyer

Bij die treurige gelegenheid ontvangen van
visitekaartjes van
S. La Bree
W. Gonzaal
N.A. Franchimont
G.A. Drechsler
H. Hoogeboom
S.S. Carton
Koppelaar
Sala
van Hees
Cluysenaar
S.A. Groen Sr.
Hasselman
P.H. Westdijk
W.J. Hoefman
N.J. van Hugten
R. Jesse(?)
A. van Pijpen
Ds H.J. Maltkes(?)
A.A. van Pijpen
J. Schmier
D.A. Kelder
A.B. Backeij

Geel 2
D.N. Roskes
G.H. Blanken
C.M. Bronkhuijze
J. Schreuder
Wed. Latour
P. Ramakers
C. de Jong
Ds. E.J. Homan
Wed. Gillissen
A.J. Groen
H.W. Vreugdenburg
E.F. van den Bosch
B. van Dorsten
Mr. H. Cock
P.L. van Marle
S.A. Saroni
Le Poole
C. van den Berg
Abr. van Leeuwen
A. Doijer
P. Blaauw
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Prof. Rijke 2
M.A.A. Dillié
J. Kehl
B. de Baas
De Vriese 3.
P.H. de Planque
J.W. Wolvenkamp
C. Capteijn
C.V. Visser
Luberti 3
Ds H.R. de Breuk

--

-

-

-

-

C. Spoorman
N. Couvée
C.F. Hazenberg
H.W. Hazenberg
Zaalberg 4
G. v L. Stirum
A. van Zaanen(?)
P.S.B. Zuurdeeg
A. Saroni
D.S. de Heijder
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Mlle. Stekkingh
H. van Schevi ...
B. van Praag 2
P.J. Zuurdeeg jr.
J.H. Molkenboer 2
Mw. Meerburg
J.H. Eichman
W.A. EIbers
Verduin 2 (?)
A.T.Z. Rouw Mulder
P. Engels
Nessert
J. Viele
Dr. L.S. van Praag
A.H. Kruseman
F.H. Sterfon
J. Engels
A. Langeveld
J.J. Zuur
A.J. Zuur
H. Reyst
BIÜJne 2
E.J. Hoos
P.G. Kluit
P. van Geer
P.B. Maandag
A.A. Peltenburg
J. Broer
G.G. Sanders
Jan Zuurdeeg
Mr. J.T. Bodel
Nijenhuis
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H.J. Otto
Prof. Cobet
J.A. Schmier
F. Posthumus
Wed. Langeveld
van kaethoven(?)
W.N.S. Junius
Horck
Wed. Elfrink
Mw. van Bemmelen
H. Reijn
W.P. Kluit
J.A. de Jong
B.A. Uitenhout
D. Geeraars(?)
J.P. Franchimon
J. Geel
J.F. La Riviere
Du Chatel
J.B. de Moen
Weijdung W.H. (?)
W. Corduwa
B.H. Vos
C. Coynobel
G.N.E. de Jong
Mlle Hanegraeff
P. Vis
A.J. van Logchem
J.L. van Praag
B. van der Broek
P.H. Baron Taets van Amerongen
Chs. Looten
L. Springer
M.H. Gevers
Obreen
C.W. van Hastrop
Prof. Kist.

~--
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1850
1853
1850
1850

6 Aug.
3 Sept.
24.oct.
1 dec.

1851 10 April
26 Sept.
8 oct.
14 oct.
1852 novemb.
1853 15 April
15 Mei
3 julij
26 julij

Pro Memoria.
Piet een zoon geboren Pieter Leonardus
Cornelia met theewater gebrand
Mevr. Plaat gestorven
Gustaaf Adolf gedoopt in de Ooster Kerk door
Ds. TichIer
de Prins van Oranje uitgeteekend
eerste les bij juffr. Wund
nieuwe woning op de Papegracht betrokken.
Hendrika de Kinderpokken gekregen
verhuisd naar Pieters Kerkplein
verhuisd naar de Nieuwstraat
moeder overleden
mijne vrouw overleden.
voor 8 dagen op reis geweest naar Delft
Rotterdam Arnhem

1 september mlJn dochtertje Jeannette overleden ten huize van
mijnen zwager W.L. van Amerom, 60 dagen oud.
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30 Octob. Willem door een val zijn sleutelbeen gebroken en het
gehoororgaan gekwets.
19 Dec.

Cornelie gebrand.

1867
Aug: 1

Naar Arnhem gaan wonen bij mijne dochter Maria Theodora
en schoonzoon G.J. Lubach, die in 't voorjaar gehuwd
waren.
In het laats dezes jaars Willem Leonard als Korporaal
naar O.I. vertrokken.

Novemb.

Mijn schoonvader Dirk Jan van Amerom overleden.

1868

Hendrika Cornelia gehuwd met Hermanus Johannes van
Amerom, mijn neef van ooms zijde. - Sara Diderika gehuwd
met Cornelis Bernardus Ootmar; beiden te Leiden. Ik ben
bij hun huwlijk tegenwoordig geweest.

Mei
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Aug:18

Maria Theodora bevallen van een dochter Cornelia
Hendrika. genoemd Nelly.

Decemb

Te Arnhem verhuisd naar de Bergstraat.
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1870
1 maart. te Arnhem verhuisd naar de Hommelstraat.
1 April. Verhuisd naar Groningen.
October Verhuisd naar Langeakker-Schans
1871.

Herman Gijsbert als gepasporteerd sergeant majoor van Java
terug gekomen.

Decemb.
Dirk Jan van Amerom gehuwd met Hillegonda Smit te Helder
eerst genoemde 2 stuurman bij 's Rijks Marine
20. febr. Sara Di Ootmar bevallen van eene dochter Nelly Justine
overleden 10 April
1869
26 juli;

Sara Diderika bevallen van een zoon Bernardus Cornelis

24.nov.

Hendrika Cornelia bevallen van een zoon Henri Johan.

1870
15 Mei.

Maria Theodora eene dochter geboren Theodora Maria, genaamd Dora.

19 sept

Theodora Maria genaamd Dora overleden

26 sept

Mijn schoonzoon Hermanus Johannes overleden

1871

Mijn kleinzoon Henri Johannes overleden.

82

Pagina 16
1872.

van Langenakkers.chans vertrokken. Gelogeerd te Arnhem bij
den Hr. Kuyk, tot den. 21.

6 Mei
21 Mei

aangekomen bij mlJne Kinderen Ootmar op Klein Nippon bij
Leiden om aldaar in te wonen.

Mei

Mijn zoon Herman Gijsbert, aangesteld en vertrokken van
Nieuweschans naar ... dijk als ambtenaar bij rijksbelastingen.
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Pro Memoria
Mijne grootouders van vaderszijde Cornelis van Amerom en Hendrika
Antink echte lieden, hadden verscheidene kinderen, waarvan mijn
vader de oudste was. De laatste is in 's Gravenhage geboren en
heeft met zijne ouders later in Leiden gewoont. Hij was kunstschilder en in 1803 gehuwd met Cornelia van Bommel, is naar Arnhem ter
woon vertrokken, waar hij, beoefenaar der kunst, ook teekenles gaf
en eerste meester bij het genootschap Oefening baart Kunst. Overleden in 56 jarigen ouderdom.
[Op hem volgde] Alle volgende zijn te Leiden geboren. Agatha geb. 9
maart 1782, gehuwd geweest met Nicolaas de Gaai Fortman later predikant te Veenendaal; aldaar gestorven, latende zijne weduwe met
zeven kinderen achter, terwijl zij drie weken daarna van haar
achtste kind beviel, zijn naar Leiden vertrokken en daar in hogen
ouderdom overleden.
Een broeder van vader Pieter is predikant geweest te n. Antonipolder, Nootdorp, Aalsmeer en Doetinchem; gehuwd geweest met Catharina Broekhoff; overleden op zijn laatste standplaats, zijne weduwe
en eenig kind nalatende, die tans predikant te Gouda is. (Hendrik
A. 1872 -)
Een broeder Willem is procureur te Arnhem geweest, aldaar overleden kinderloos, nalatende eene weduwe, Adriana de Poorter die
later hertrouwt is met den Hr. Willebord Schr ....
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doch ook kinderloos overleden in zeer gevorderden ouderdom.
Een Broeder Cornelis, meen ik, heeft zijn leven verloren bij
de Veldtogt van het Fransche leger in Rusland.
Een ander, ik meen Leenderd of Leonard geheten, is ten gevolge
eener wonde, ontvangen bij de ramp van Leiden overleden.
Dirk Jan rijtuigschilder, eerts gehuwd met Maria Lilier; bij
welk huwlijksfeest ik zelve tegenwoordig was; na eenige maanden
heeft hij de vrouw die eene teeringlijdster was verloren en is
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spoedig hertrouwd om de conscriptie onder Napoleon I te ontwijken.
Zijne tweede vrouw heete Sara Catharina van den Berg, geboren te IS
Gravenhage; beide zijn later mijne schoonouders geworden. Zij hebben eene massa kinderen gehad, waarvan vele overleden en sommige
gehuwd zijn, die zich meest in hunne afstammelingen kunnen verheugen of bedroeven.
Eindelijk Hermanus Johannes het jongste kind. Hij was eerts fabrikant [alhier], bekleedde na den dood zijns vaders in diens plaats
eene betrekking in de stadsbank van Leening [te Leiden;] hij
is
tweemaal gehuwd geweest; eerts met Sara Trotsenburg die hij niet
lang heeft behouden nog een kind dat zij hem geschonken had; ten
tweede male
met de Wed. J. Verburg geb: Schaasberg die
twee
dochters had, hierbij overwon hij een zoon die hij niet lang mogt
overleven; hij stierf in It jaar 1837. Zijn zoon even als zijn
vader genaamd is met mijne oudste dochter Hendrika Cornelia gehuwd
geweest, zoo als elders in dit aanteekenboek te zien is.
1 December 1872.

CH van Amerom
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Pro Memoria.
Famille afkomst.
Als oudste lid der famille van Amerom, tans 68 jaar oud, teeken ik
voor mijne natelaten afstammelingen op, wat ik mij van onze herkomst herinner of van anderen gehoord heb.
Van vroeger dan van mijn grootvader C. van Amerom heb ik onze
naam niet met eenige zekerheid kunnen ontdekken; ten minsten waar
die naam eens voorkomt, of die aan onzen stam behoort.
Toen Willem 111 Koning van Engeland en Stadhouder van onze gewesten, Willem van Oranje oorlog voerde tegen de Ieren, waren er vele
vreemde Veldheeren die bij het leger van dien Vorst diende, of die
in ons land verkeerden om de belangrijke krijgsverrigtingen en het
politiek beleid van hem gade te slaan. Van zulk een veldheer van
het leger is een brief bekend [aan eene famille] uit Ierland aan
een famille te Utrecht geschreven, waarin verzocht wordt de groeten
te doen aan de dames Van Amerom.
De uitgang van onzen naam schijnt Deensch te wezen, ook aan de
Westkust van Denemarken bevind zich een eilandje Amrom geheten, aan
welke naam slechts de letter e ontbreekt om geheel met den onzen
overeen te stemmen.
Om nu tot mijn grootvader te rug te keren, meld ik het volgende.
Hij is teekenaar geweest in een plateelbakkerij te Delft, die men
in de vorige eeuw daar velen had, en is ook
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later altijd een liefhebber van de schilderkunst gebleven. Ik weet
den juisten tijd niet maar het was in der Republikeinsche omwentelingen dat hij in den Haag woonde, een kruidenierswinkel hield en
gehuwd was. Hij heeft zich afgegeven met de politieke toestanden
van dien tijd, was zoogenaamd patriot of Kees dien ter gevolge werd
zijn huis geplunderd door de prinsgezinden of zoogenaamde oranjeklanten; waarop mijne grootouders naar Leiden vlugten en wel grootmoeder met haar kindje (mijn vader) gedeeltelijk over de daken.
Vervolgens heeft mijn grootmoeder door het houden van commissalen
(commensalen, red.) en open tafel [houden] in de behoefte van het
gezin moeten voorzien; naderhand heeft grootvader eene betrekking
gekregen aan de stadsbank van lening te Leiden.
Beide grootouders zijn in gezegenden ouderdom overleden.
Dec: 1872

CHvanArnerom.
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Aanteekeningen betreffende mijn vader
In den Haag geboren, zoo als in dit boek elders te zien is, bragt
hij zijn jeugd in Leiden bij zijne ouders door. Zijne beenen waren
zoo zwak en zijn beendergestel zoo broos dat hij in dien tijd
dertien maal zijne beenen en eens zijn arm gebroken heeft. Alle
middelen waren door doctoren en de professor aangewend; maar zonder
gunstig resultaat. Eens gebeurde het, dat hij bij zijn duivenhok
staande, op eenig gerucht zich omwende weder een been brak. Een
fransch Kapitein waarmede zijne ouders in kennis kwamen raadde hen,
hun zoon mekrapl in te geven [in de gedaante van] als poeder met
[mekrap] stroop gemengd en als een aftreksel van die plant in
water. Slechts had hij dit eenige weken gebruikt of hij konde alle
ledematen naar willekeur gebruiken en na volkomen genezing heeft
hij nimmer van die kwaal meer last gehad, maar zich in een gezond
en sterk gestel tot aan zijnen dood mogen verheugen; maar zijne
beenen waren door de menigvuldige breuken en bro0sheid zig-zagwijze
gebogen en hoewel zijn bovenlijf een normalen toestand had, was
zlJn lengte zoo gering, dat die nooit meer dan de borst van een
volwassen mensch bereikte en hij zijn leven lang zich van twee
krukken moest bedienen.
Hij heeft zich toegelegd op het beoefenen der schilderkunst, had
tot leermeesters onder anderen Besters, Prins en Moritz. Laatsgenoemde een historieschilder, misschien wel de eenige in die dagen
ten onzent hij was ook mechanikus namelijk laatsgenoemde en een man
rijk in bon mots, waarvan vader mij en anderen wel eens enkelen
mededeelden. Mijn vader ging behalve
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met jonge lieden in Zl]n vak, ook veel om met studenten, bij welke
laatste hij een broeder en zwager had. Hij was voor dien tijd
liberaal, en dweepte tog en zoo ik meen ter egt met de [ .. ~chrij
vers en dichters dier dagen maar ik geloof niet dat hij met de
sentimentaliteit van velen hunner harmonieerde.
Vader was gehuwd met eene vrouw die men voor schoon hield en
heeft zich in 1803 te Arnhem gevestigd, toen nog maar een kleine
vesting met 9000 zielen; hier beoefende hij zijn kunstvak, het
schilderen van binnenhuizen (tableaux de genre) vooral aquarellen
in dat genre, was ook een bijzonder goed miniatuur-schilder en
heeft menig portretje geteekend, waarvoor hij 6 ducaten ontving,
een hoge prijs voor dien tijd.
Na verloop van tijd heeft hij ook teekenlessen gegeven, is geworden
eerste meester aan het teekencollege Oefening baart kunst en is dit
tot zijnen dood gebleven.
Bij 's Vaders komst in Arnhem stond het teekenonderwijs op een zeer
lagen trap, dat door een daar wonende huisschilder gegeven werd.
Hij heeft zich dat onderwijs toegeweid en heeft verscheidene goede
elêves gevormd, onder anderen Pitlo en Rijers, waarvan de eerste
hofschilder van den Koning van Napels en benevens Directeur der
Academie van beeldende kunsten [te Napels] aldaar en de tweede
stadsarchitect in Den Haag is geweest. Bij een bezoek waarmede de
Koning van Holland, Louis Napoleon, broeder van
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Napoleon I Keizer der franschen, het genootschap Oefening baart
Kunst vereerde, was hij zoo te vreden met het onderwijs, dat hij na
eenige proeven van bekwaamheid gezien te hebben en het doen teekenen in zijn bijzijn door bovengenoemde el~ves, ten blijke van zijne
ingenomenheid van deze inrigting, en het onderwijs daar gegeven een
jaarlijks pensioen voor die jongenlieden beschikte om zich te
Parijs en Rome in de kunst te bekwamen; tevens stelde hij een
jaarlijksche toelage aan bovengenoemd Kollége vast om ook daarmede
het honorarium van vader te verhogen.
Van al zijne kweekelingen, nog iets over zekeren B .. Vader kon
door zijn ligchaamsgebrek[kigheid], nimmer van huis gaan naar zijne
lessen elders, tenzij iemand al was het slechts [maar] een jongen
bij hem was (sic!), om voorbeelden te dragen, aan te bellen enz: B.
was het zoontje van een klein melkboertje met een beestje, als ik
ml] goed herinner, al een bejaard man; B. was barbiersjongen en
wenschte gaarne bij vader te komen tot bovengemeld doel en natuurlijk om tot teekenaar opgeleid te worden. Vader nam hem aan en had
gelegenheid door kennis die hij met schoolonderwijzers had, hem zoo
veel te laten leren als een burgerkind van dien tijd nodig had.
Die B.
is een zeer oppassend goed gehumeurd jongeling geworden
en tevens net teekenaar, maar de ware kunstenaar zat er niet in,
tog een goed lesgever, voor d~ geenen die voor hun genoegen iets
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aan het teekenen wilden doen daar hij door gepaste aardigheden
genegenheid der kinderen wist te winnen.
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Daar vader door ZlJn physiek verhinderd was op de vele buitenplaatsen die Arnhem omringden les te geven en men op verscheidene daarvan teekenlessen begeerde zorgde vader dat men B. daartoe gebruikte; hij werd ook door vaders aanbeveling zijn assistent op het
Kollège. De bevolking was te Arnhem intusschen zeer toegenomen,
toen mijn vader ter ore kwam, dat hij onderkropen werd, en B. in de
stad les ging geven voor veel minder prijs dan Vader gewoon was te
nemen; de man namelijk B. was zeer vlijtig, gaf van den vroegen
morgen tot den laten avond les, zonder zich af te vragen, of dit
met gunstig resultaat voor zijne lesnemers geschiedde, maar wel wat
hij dagelijks konde overleggen.
B. is welvarend geworden, heeft eigendommen [kunnen kopen] gekocht
eh zijne kinderen in goeden doen kunnen stellen, is in hogen ouderdom overleden afgetobt van It vele werken maar niet verder in zijn
vak zijnde, dan in het begin zijner loopbaan.
Ik heb over dezen B. zoo lang uitgeweid omdat hij van grooten
invloed is geweest op Vaders lot.
Het getal der lessen die Vader gaf namen nu niet toe, de meeste
nieuwe bewoners van Arnhem die een meester begeerden namen B. want
de meeste denken dat goedkoop [te] hun lijkt.
Voordat al dit laatsgemelde plaats had hadden mijne ouders treurige
tijden beleefd; jaren van oorlog, van misgewas en treurige famille
omstandigheden; daarbij een groot gezin dat voor het
Pagina 31
grootste deel nog ten hunnen laste bleef. Ook mijn vader is afgetreden reeds op 56 jarigen leeftijd aan ene zenuw of slijmberoerte
gestorven.
De man had al wat in zijn vermogen was voor anderen over, maar daar
door tegenspoeden zijn veerkracht op het laats te loor ging, ontaarde zijne goedheid wel eens in zwakheid voor zijne kinderen. Van
al zijne kinderen liet hij slechts 5 na.
Dec. 1872

CHvanAmerom.

In potlood toegevoegd:
De bevolking te Arnhem is toen + - 40.000 zielen. 1874. ~
---2
Vader is gestorven 5 junij 1833. was geboren 8 April 1777.
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Eenige aanteekeningen betreffende Cornelis Hendrik van Amerom
Anno 1873
Ik ben zoo als bekend is van eene magere konstitutie doch doorgaans
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zeer gezond. Dit was ik reeds in mijn eerste jeugd; een broertje
dat op mij volgde en slechts een jaar met mij verschilde was zeer
dik; W1J kregen gelijktijdig de kinkhoest en het gevoelen van den
doctor bevestigde zich dat de dikke de ziekte niet zoude te boven
komen.] De andere kinderziekten zoo als roodvonk, mazelen, enz. heb
ik goed kunnen doorstaan en ben gedurende mijn gansch volgend leven
weinig ongesteld geweest, alleen heb ik eenige jaren veel aan
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maagpijn gelaboreerd, doch na mijn huwlijk niet meer. Ik was gewend
aan de frissche buitenlucht; wandelingen te maken in onze schoone
streken en ravotten met jongens van mijn leeftijd was mijn lust, ja
ik herinner mij in die jaren niet een [goed] kinderspel, zoo als:
tollen, knikkeren enz. goed geleerd te hebben.
Die gewoonte kwam mij zeer te stade in rlJper leeftijd bij
reizen, naar de natuur teekenen of schilderen en later toen ik mij
te Leiden gevestigd had en ook op de voornaamste kostscholen in den
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omtrek les gaf dat ik 33 jaar heb volgehouden, geen weder of tijd
van den dag ontziende; nu nog terwijl ik dit schrijf, zijn natuurlijk de physieke krachten verminderd maar ik voel nog weinig van de
gewone gebreken des ouderdoms.
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Ik heb goed geheugenis aangaande mijn jongen leeftijd. Veel is mij
nog bekend van het huis dat wij voor mijn derde jaar bewoonden en
van 't geen er toen voorviel. Ik had in geen 25 jaar dit huis van
binnen gezien dat daarna toevallig plaats had;
ik wist de ligging
en het vroeger gebruik der vertrekken aantewijzen, de plaatsing van
verscheide meubels en herinnerde mij waar mijne ouders zaten toen
de treurige tijding van het springen van het kruitschip te Leiden
ons door mijne grootouders toegezonden werd (12 januarij 1807), ik
was toen dus eene maand over de 2 jaren oud.
Het heug mij dat mij nog, een hand moest gegeven worden en ik
met mijne ouders buiten ons vestingje ging wandelen en wel buiten
de Velperpoort; dat wij over twee ophaalbruggen gingen, "rood
geverwd zoo als zulks plaats had met al het houtwerk aan landsgebouwen en vestingswerken".
Het bezoek aan het genootschap door Koning L.N. heb ik elders reeds
gemeld; in het jaar 11 kreeg hij zijn congé en werden wij bij het
Fransche Keizerrijk ingelijft. In 1813 na de halve vernietiging en
de vlugt van het fransche leger uit Rusland, begonnen de geallieerden tegen de Franschen te ageren en werd onze stad door een Pruisisch leger onder den Graaf von Bulau belegerd; nadat wij jaren
lang door de Franschen overheerd- en gekweld waren.
Bij ons waren in die dagen vier franschen ingelegerd. die het ons
ook niet aangenaam maakten.
Velen der bezetting sneuvelden of werden geblesseerd bij het doen
van uitvallen, waarbij wij eens eén van de bij ons ingekwartierden
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zagen voorbij dragen, die moeder den zelfden dag met den dood
bedreigd had.- Eindelijk scheen het tot de groote aanval te koomen;
Ik was met vader en de knecht van het Collège zoo ook eenige keeren
op de zolders van het hoge Commediegebouw toen wij van alle zijden
zagen aanvallen;4 Allen stoven de trappen af ook de knecht, die
bang was en den ouden heer aan mij overliet; wij bereikten ons huis
bij het fluiten der kogels,
[en] terwijl wij het bijzonderIheid]
hadden in onze nabijheid een bom te horen invallen. Wij spoedden
ons dadelijk naar onze huisgenoten in de bomvrije kelders.
Ten 1 uur namidd werd onze stad stormenderhand ingenomen; ik stond
met vader op den stoep en zag hoe de opgewonde en verwoede Pruis sen
de franschen met de kolf van 't geweer doodslaan, niettegenstaande
het smeken om pardon. De pruissen liepen nu in en uit de huizen en
wij waren blijde dat zij, die als broeders kwamen, niets anders
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mede namen dan brood en snaps; wij waren dus bevrijd van in te
schenken. Des avonds hadden wij 12 man ingekwartierd en werden met
geringer aantal [ ... ] belast bijna onafgebroken tot in het jaar 15.
Kort na het innemen der stad, (in Holland was het reeds lang Oranje
boven) kwam de erfprins, naderhand Koning Willem den I, de stad
bezoeken en logeerde in onze nabijheid bij den graaf van Limburg
Stirum+, met eén van wiens zonen ik wel gespeeld heb, die voor
eenige jaren als burgemeester van Leiden gestorven is en wiens
portret in olieverw ik levensgrootte nog gemaakt heb.
+ verwijzingsteken naar tekst onder aan p. 44.
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Ik heb de aanteekening mlJner herinneringen wat bekort en is toch
nog uitgebreider geworden dan mijne bedoeling was; wilde ik al de
ondervinding en waarnemingen opteekenen, en die van geheele mlJn
leven,
ik zoude er boekdelen mede kunnen vullen indien schrijven
mijn vak [ware] en mijne levensgeschiedenis van eenig publiek
belang ware.
Nu moet ik weder een tijd terug.- Ik ben vroegtijdig op de fransche
school gekomen; op mijn dertiende jaar op het gymnasium; vader had
plan een heelmeester van mij te maken. Intusschen moest ik 2 uren
in de week [ ... ] privaat les nemen in de teekenkunst en daarna op
het Collége, zoo dat ik bijna alle avonden door teekenles te nemen
bezet [werd] was en ik mijn veelvuldig werk voor het gymnasium des
avonds laat en des morgens vroeg moest bijwerken; Het wilde echter
met het teekenen niet lukken,
ik had er geen lust in en had het
gaarne opgegeven, indien vader mlJ mlJn zin gegeven had. In 't
laats begon ik toch het teekenen lief te krijgen en verliet het
gymnasium, ten einde mij geheel op de kunst toe te leggen; dit was
op 16 jarigen leeftijd ik behaalde prijzen in het teekenen en
eindelijk de gouden medaille.
Toen ik nu zoo wat aan het schilderen was en buiten ook naar de
natuur teekende, kwam ik voor het eerst in kennis met onzen aanstaanden en nu reeds gestorven neef Frederik Hendrik Hendriks, die
later een landschapschilder van veel verdiensten geworden is;
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Hij Kuipers leerling geweest zijnde, wenschte zeer bij vader geplaatst te worden om hem behulpzaam te ZlJn; doch daar vader voorzien was, konde hij aan zijne begeerte niet voldoen; [daar] dewijl
dit nu jammer was, heb ik mij zijner aangetrokken en had niet
welnlg arrogantie, wanneer ik naar buiten [en] ging iemand mijne
portefeuille droeg en dat terwijl ik wel ~ jaren ouder was; als ik
nu naar de natuur ging teekenen zat hij naast mij en hield zich
onledig met voorbeelden te kopieeren.

92

In dezen tijd had ik reeds lang omgegaan met mijn vriend Kuijk
en W1J zijn nog steeds boezemvrienden.
Toen ik in 1824 Arnhem verliet om te Antwerpen mlJne studien
voort te zetten en in die stad bijna 4 jaren vertoefde, ging
Hendriks de teekenlessen op het Kollége waarnemen. Mijn vriend Kuyk
volgde mlJ een jaar daarna naar Antwerpen waar wij altijd zamen
woonden, zoo als ook in later tijd te Nijmegen.
Na mijne terugkomst te Arnhem schilderde ik nu en dan een portret [en], ging vooral veel naar de natuur teekenen en schilderen
en haalde Hendriks, die nu niets uitvoerde dan een paar dagen der
week te Doesburg les [te] geven, over, om mede te doen en zoo te
trachten een kunstenaar te worden.
Toen hij wat begon aan te leren maakten wij verscheide kleine
uitstapjes, ook grootere zoo als naar den Eltenberg, Kleef,
Nijmegen en de schoone streken daar tusschen gelegen.
Wolfsheeze dat zoo heerlijk door zijn wilde natuur is,
[en] naderhand zoo bekend geworden aan kunstenaars en beminnaren [den] van
het schoone [natuur], is door mij het eerts als zoodanig bekend
gemaakt.
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Mijn vriend Kuyk kwam zoowat een jaar na mij uit Antwerpen te rug,
wij haalden den tijd op van ons leven in de kunstwereld aldaar, ook
aan een schriklijk ongeval waaraan wij gelukkig ontsnapten. Een
ijzeren ophaalbrug, namelijk over een der havenmonden aan de rivier
de Schelde, waren W1J overgegaan, toen zij kort daarop werd opgehaald, om schepen bij vloed te laten passeren,
't geen veel volks
aan beide zijden deed wachten; na het neder laten drong het volk
tegen elkander over de brug, met dat gevolg, dat een massa menschen
in den vloed viel; velen werden nog gered, maar meer dan 50 verdronken. Des avonds laat werd bij lichtende flambouwen, terwijl het
ebbe was, naar de verdronkenen gezocht.
Voordat mijn vriend [Kuijk] nog uit Antwerpen [terug] gekomen
was, had er in 't jaar 25, [had er] een groote watersnood [plaats]
vergezeld met storm plaats die vooral in Noordholland groote schade
aanrigtte; te Antwerpen werd het water bij vloed zoo hoog opgestuwd, dat een groot gedeelte der stad werd geinnundeerd; ik moest
dan ook telkens naar boven vlugten zoo ik te huis was, daar het
water in de beneden vertrekken bijna de hoogte van een gewone tafel
bereikte, latende bij ebbe zoo veel slib achter dat de meubels niet
weinig geleden hadden.
Nu kwam in 1830 het oproer der Belgen, dat onze afscheiding van
onzen noordelijke gewesten ten gevolge had;
[ . .. ] de heer Kuijk en
ik ook schutters zijnde, moesten mede uittrekken, verlieten Arnhem
den 2 november en arriveerden 's na-
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middag's te Nijmegen,
[al] waar wij zoo wel als op de buitenforten
[nog] een zwaren dienst hadden tot na den tiendaagschen veldtocht.
Ik heb het daarna ook zo kwaad niet gehad; daar ik helaas met zoo
vele anderen uit onze gewone bezigheden geroepen en dit nota bene 3
jaren geduurd heeft; maar ik konde op kamers [ ... ] wonen en daar
menig portret schilderen. Mijnheer Kuijk en ik hebben [ook] veel
vriendschap genoten van onze superieuren en geachte famillien in
voornoemde [te ... ] vesting. In dien tijd waren wij ook met het
metalen kruis versierd.
Om niet te uitvoerig te worden, nog wat mij overkwam te dier tijde,
en op mijne carriére een grooten invloed had. Den 5 junij 33. was
ik aan het schilderen van het portret van [den] [dezen] den Overste
Trip kommandant van de veldartillerie, ten zijnen huize: toen onze
oppasser kwam om mij te [ ... ] melden, dat er een heer van Arnhem op
mlJne kamer wachtte ten einde mij te spreken, dat ik zoo spoedig
mogelijk naar Arnhem moest komen en hij per rijtuig zijnde mij
wenschte mede te nemen. Op mijne mededeling van die boodschap aan
den Overste, gaf hij mij verlof om dadelijk te vertrekken, zullende
Zijne HoogEd. Gestrenge zorgen dat mijn verlofpas na gezonden werd.
Op mijne kamer [te huis] komende vond ik vriend Hendriks, wien ik
dadelijk toevoegde 'mijn vader is dood'.
Na alles zoo goed mogelijk met de andere nagelaten betrekkingen
beschikt te hebben, vertrok ik weder naar Nijmegen tot dat ik na
aanvrage mijn paspoort verkregen had.
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Nu bracht ik mlJn tijd gedeeltelijk in Arnhem door en schilderde
verscheidene portretten. Hendriks had het lesgeven eraan gegeven en
hield zich alleen met schilderen bezig. Onze nicht Hendrika de
Gaaij Fortman, was na het afsterven van vader eenigen tijd bij
mlJne moeder gelogeerd geweest en [ ... ] had den huisvriend Hendriks
tot de begeleider op hare wandelingen in Arnhems omstreken, 't geen
aanleiding tot hun huwlijksengagement heeft gegeven en toen zij
mede naar hare familIe in Leiden was te rug gekeerd, heeft Hendriks
[tans] terwijl ik daar woonde, dikwijls bij mij [ ... ] voor zijn
huwlijk, gelogeerd.
Ik heb mij in 1834 te Leiden gevestigd en mij met les geven en
portret schilderen meestal beziggehouden. Mijn eerste portret was
een levensgroot van prof. BIÜffie en ook de eerste teekenles[sen] aan
ZHooggel., mlJne bezigheden namen spoedig zeer toe. 5 Zoo veel ik
mij kan herinneren heb ik voor mijn huw lijk dat in 1836 plaats had,
meer dan 170 groote maar meestal kleine portretten in Olieverw
geschilderd, behalve de groote menigte die ik op andere manier
vervaardigd [had] heb.
Tot de invoering der Dageriotype en vervolgens de photografie heb
ik nog veel portretten gemaakt, schilderde ook wel eens een landschap in de vakantien of studeerde naar de natuur terwijl ik het
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overige van dien tijd,
ook soms

vele wandelingen met mijne kinderen maakte,
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vergezeld door hunne moeder. Ik heb in de stad tal van lessen gehad
aan de huizen van de voornaamste familien en op de kostscholen [in
de kostscholen] op vele plaatsen in de nabijheid van Leiden; onder
anderen op het Instituut Noortheij waar ik 33 jaren werkzaam was en
ook de Prins van Oranje 3 jaren onder mijne leerlingen [had] telde
en [de laatste] Z.H. als zoodanig nog 4 jaren in Leiden gehouden
heb.
Op den 3. Sept. 1858 viel mij het voorregt ten deel, door Z.M. den
Koning benoemd te worden tot broeder van de Orde der Nederl. Leeuw.
In de laatste tijden waren mijne lessen en schilderwerk merkelijk
verminderd; het laatste door bovengenoemde uitvindingen van photographie, de eersten, voor een deel door de nieuwe regeling van het
openbaar onderwijs, dreigende den ondergang der meeste kostscholen.
In de meeste steden kreeg men staats scholen en werden daar aan
vaste meesters aangesteld; mijne jaren begonnen zoo te vorderen,
dat ik geen lust gevoelde, voor zulk eene betrekking te konkurreren.
Door de goedkoope photographie, kwam het portretteren zelden meer
voor, zoodat de v~rdiensten bij mij wel moesten verminderen. Mij
werd geraden en hulp beloofd, om ook die zaak te beginnen. Ik heb
toen al mijn tijd die ik niet aan mijn gewoon werk besteedde aan
die zaak ten koste gelegd; maar de verdiensten hebben niet tegen de
kosten kunnen opwegen; ik geloof ook [niet] dat een kunstenaar
zelden een goed photograaf wordt.
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Ik heb nu zoo wat het voornaamste van m~Jn leven opgeteekend;
[en
van]
't geen voor uw moeders dood tot mijn vertrek mij gebeurde
kunnen de meesten uwer zich herinneren.
Den 2. Aug.
1867 vertrok ik uit Leiden en heb afwisselend te
Arnhem, Groningen en Nieuweschans gewoond, en zoo ben ik den 21 Mei
dezer jaars weder te Leiden of Leiderdorp te rug gekomen.
Ik hoop dat de moeite door mij aan het opschrijven van dit alles
besteed mijne kinderen en kleinkinderen niet onaangenaam zal zijn.
Leiderdorp. dec. 1872.

CHvanArnerom

P.S. In 1870 is een uitmuntend levensgroot portret van m~J geschilderd door mijn vriend den vermaarden portretschilder B.L. Hendriks
te Arnhem.
ZE heeft bij testament bepaald, dat dit portret na zijn overlijden
in een onzer Museums zal geplaatst worden (afb. 30, 31).6
CHvanArnerom
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In potlood toegevoegd:

+ met wiens zoon Burgemeester te Leiden ik aldaar bevriend was
zijn levensgroot portret driemaal geschilderd heb.
(verwijzing naar p. 37)
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Schutblad
Ondergeteekende verklaart dat door hem zijn gevaccineerd de
ren van den Heer CHvanAmerom bij name
Hendrica Cornelia
Sara Diderica
Maria Theodora
Herman Gijsbert
Dirk Jan
Willem Leonard
Cornelia Justina
Gustaaf Adolf
Leiden 11 dec.
1852

geb. 12 febr.
4 sept.
31 mei
29 julij
8 januarij
24 maart
7 decemb.
11 novemb.

kinde-

1837
1838
1841
1843
1845
1847
1848
1850.

A. Hasebroek
Med.Doct.
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afb. 30 C.H. van Amerom door B.L.Hendriks.

98

Noten
1 Produkt (poeder) verkregen door het
drogen en daarna fijnstampen van de
wortels van een sterbladige
plant
(Rubia tinctorum), die eertijds vooral
in Zeeland in het groot verbouwd werd
om de in de wortelstokken vervatte
kleurstof en thans nog wel in kruidentuinen als medicinale plant (Van Dale
Groot
Woordenboek der
Nederlandse
Taal,
's-Gravenhage 1976). Enkele decennia na het overlijden van H.J. van
Amerom stond de volgende advertentie
in het Leidsch Dagblad, oct./ nov.
1866, waarin meekrap-olie wordt aanbevolen: "Uitwendige geneesmiddel tegen
jicht en rheumatisme dat tegenwoordig
door de eerste medicinae-doctoren met
het beste gevolg wordt aangevolen;
alleen verkrijgbaar a f 3,-- per flacon bij den apotheker J.J. Boursse te
Amsterdam" .
2 Volgens geboorteacte 1776.
3 In de "Stamboom van de familie Van
Amerom", samengesteld door Mw. A.M.
van Amerom en dr. H.W.J. van Amerom,
Haarlem-Heerlen, oct. 1979, volgt na
C.H. van Amerom die in 1804 is geboren
(abusievelijk is 1805 vermeld) Pieter
Nicolaas Antoni, geb. 27.5.1808.
4 Waarschijnlijk bedoelt C.H. van Amerom
met "het hoge Conunediegebouw" het St.
Catharinaklooster, waar het Tekencollege eerst gevestigd was. In dit gebouw
kwam sinds de 17de eeuw de
muziekvereniging
van
Arnhem
St.
Caeciliae Concert hier meer dan een
eeuw regelmatig bijeen. Ook diende de
reven ter voor concerten en bals.
5 Dit portret is nog niet achterhaald.
Prof.dr.
Carl Ludwig Blume
(geb.
Brunswijk 1796 - overl. Leiden 1862)
was een Duitse arts. Hij was als vaccine-inspecteur onder Reinwardt geplaatst, stond hem bij in het beheer
van de plantentuin te Buitenzorg. Hij
volgde hem hier later op. In 1826
verhuist
hij om gezondheidsredenen
naar Brussel,
waar hij in dienst
treedt bij het Rijks Herbarium. Hier
worden de door hem en anderen verzamelde plantencollecties uit de tuin
van Buitenzorg ondergebracht. Het Herbarium verhuist na de Belgische opstand naar Leiden. Blume is van 1829 1862 de eerste directeur van
het
Rijksherbarium. Hij kreeg de titel van
hoogleraar. Als het door Van Amerom
geschilderde portret nog bestaat, waar
zou het kunnen zijn? Een nakomeling
van Blume kon het volgende meedelen.
Prof. Blume had een zoon en twee ongehuwde dochters. De zoon is in Indië

overleden. Hij is daar gehuwd geweest
met een Indische vrouw. Zij hadden
zonen en een ervan was de opa van de
huidige nazaat. Deze keerde zonder
bezittingen terug naar Nederland. De
twee dochters z1Jn in Nice in een
meisjespensionaat geweest. Later woonden zij in Zweden, waar zij hun bezittingen aan de staat nalieten. In de
plantentuin van Bogor moet een portret
van Blume zijn. Welk portret is onbekend. Bovendien is een kist met papieren van de familie Blume door een
brand in de jaren '30 op het Gemeentehuis te Leiden verloren gegaan. Blume
heeft in Wassenaar gewoond in het
landhuis Zuidwijk langs de Vliet dat
in bezit was van de familie Ruys. Is
hier het portret misschien achtergebleven? Blume was botanisch tekenaar
en tekende ook landschappen. De tekeningen die van hem worden bewaard op
het Rijksherbarium te Leiden zijn goed
en Blume kan als een "niet onverdienstelijk tekenaar" worden aangemerkt, aldus mededeling van de heer
dr. P.W. Leenhouts van het Rijksherbarium. In het Rijksherbarium is geen
geschilderd portret van Blume. Wel
zijn andere portretten bekend zoals de
litho van R. Simonau. Dit portret is
opgenomen in "Rumphia", dat uit 4
foliodelen bestaat en de periode 1836
- 1849 beslaat.
In een ander plaatwerk "Flora Javae" genaamd, dat gedurende de jaren 1828 - 1851 werd ·bijgehouden, zijn Indische landschaptekeningen van "Blume ad nat. del." opgenomen. Blume tekende al in Indië en
hij zal later de tekentechniek hebben
willen verfijnen door les bij C.H. van
Amerom te nemen. Er blijken tekenaars
voor Blume gewerkt te hebben, die de
voorstudies maakten voor de afbeeldingen in "Flora Javae" en "Rumphia". De
bloemanalyses tekende hijzelf. Onder
deze kunstenaars komt de naam van C.H.
van Amerom niet voor. Wel de namen:
Arckenhausen, J.P. Berghaus, Gordon,
A.J. latour, G. van Raalten, Raden
Salets, Sixtus, J. Vivien, A.J. Bik,
Fierezde Malines. J.P. Berghaus (18101870) werkte ca. 1840 voor Blume in
dienst van de lithografische drukkers
Arntz & Co. Tekeningen in De Vriese,
Descr. Fig. P. 1. Nouv. Rares 1847.
Ook worden er in het Rijksherbarium
veel
tekeningen bewaard, die
door
Q.M.R. VerHuell zijn gemaakt. Voor
meer gegevens omtrent Blume
wordt
verwezen naar: P.C. Molhuysen en P.J.
Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, deel VIII, p. 132-133.
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afb. 31 C.H. van Alnerom door B.L. /Hendriks.
6 Het Gemeentemuseum in Arnhem bewaart
thans een drietal portretten vervaardigd door B.L. Hendriks voorstellend~
C.H. van Amerom. Het gaat om twee in
olieverf geschilderde portretten en
een portret in zwart krijt. De technische gegevens luiden: inv.nr. GM 3250,
afm. 855 x 660, r.o. gem. ter hoogte
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van de schouder:
"B.L. Hendriks";
inv.nr. GM 3252, afm. 950 x 760, r.o.
gem. en ged. ter hoogte van de elleboog: "B.L. Hendriks 1870" (afb. 30);
inv.nr. GM 11.544, afm. 433 x 320, r.
0PZ1J gem.
en ged.:
"B.L. Hendriks f
/ / 1870" (afb. 31).

DERDE DEEL

111.1. OEUVRE-CATALOGUS VAN H.J. VAN AMEROM

In deze catalogus kunnen een 23-tal werken worden genoemd. De
werken zijn onder te verdelen in portretten, genrestukjes, land schappen en varia.
De gegevens over het werk ZIJn opgenomen in de rubrieken: a
(titel), b (technische gegevens), c (verblijfplaats), d (literatuur/tentoonstellingen) en e (bijzonderheden). In het geval er geen
gegevens bekend zijn, is de desbetreffende rubriek niet opgenomen.
Indien een afbeelding is opgenomen, wordt dit vermeld met de afkorting (afb.) achter de titel. Bij b (technische gegevens) worden de
afmetingen in mm gegeven, waarbij de hoogte komt voor de breedte.
Voorts komen de volgende afkortingen voor: voorst. = voorstelling;
l.o. = links onder; m.o. = midden onder; r.o. = rechts onder; I.m.
= links midden; r.m. = rechts midden; l.b. = links boven; gem. =
gemerkt (signatuur of monogram); ged.
gedateerd;
opschr.
-opschrift (indien werk in een druktechniek is vervaardigd); eigenh.
opschr. = eigenhandig opschrift; geann. = geannoteerd (opschrift
door ander dan de kunstenaar); in verso = op de achterzijde.
De door de kunstenaars gebezigde afkortingen zijn: f./fec.
fecit (gemaakt); ad. vivo del. = ad vivum deliniavit (naar het
leven getekend); inv. & del. = invenit & deliniavit (uitgevonden en
getekend); del't = deliniavit; sculp.
sculpsit (gebeeldhouwd);
excud. = excudet (uitgegeven).
De op de werken geschreven teksten zijn tussen aanhalingstekens
geplaatst en de dubbele verticale streep (11) geeft aan dat een en
ander onder elkaar is geschreven.
Bij c (verblijfplaats) komen de volgende afkortingen voor: part.
collo = particuliere collectie; inv.nr. = inventarisnummer.
De huidige verblijfplaats wordt als eerste genoemd.
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PORTRETTEN
la Familieportret. Schilder met vrouw
en kind in atelier (afb. 2)
b Olieverf/doek; 565 x 420; r.o.
gem. en ged. "H.J. van Amerom fec.
1804/1806?".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
2007 (geschenk C. 't Hooft, 1929).
d Tent. "Twee eeuwen kunst in en om
Arnhem': Arnhem 1952, cat. nr. 1;
Tent. "Schilders van de Veluwezoom" , Arnhem 1954, cat. nr. 1;
Cat. Schilderijen Gemeentemuseum
Arnhem 1956, p. 7 en 1965 p. 11
(afb. 1);
Tent. Willet Holthuysen 1965, nr. 1.; P.A. Scheen,
Lexicon
Nederlandse
Beeldende
Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981; Tent. cat. "Romantische
Liefde:
Een
droombeeld
vereeuwigd",
Arnhem-Haarlem-BredaAlmelo-Eindhoven-Nijmegen
1985,
(p. 128, nr. 77).
e In de literatuur wordt vermeld dat
het schilderij 1804 is gedateerd.
Het laatste cijfer is echter niet
duidelijk leesbaar. Het cijfer 4
kan ook als het cijfer 6 gelezen
worden. Staat er een 4, dan ontbreekt
het onderste
streepje,
staat er een 6, dan is het rondje
niet geheel gesloten.
2a Portret van vrouwen kind van de
kunstenaar (afb. 3)
b Olieverf/doek; 375 x 345 (gemeten
in originele lijst).
c Heerlen, part. collo
e Het werk moet ca . 1810 worden
gedateerd
(mededeling
huidige
eigenaar) .
3a Zelfportret (afb. 1)
b Olieverf/doek?
e Foto in part. collo (Bussum)
4a Portret van het echtpaar Berend
Ob bink
en Nargaretha
Kerkhoff
(afb. 32)
b Waterverf; 550 x 460; r.o. gem. en
ged.: "H:J:Van Amerom f.//1810".
De tekening heeft in de Tweede
Wereldoorlog
waterschade
opgelopen.
c Zwitserland , part. collo (Arnhem,
co1l. B. Holsboer, 1928).
d E.A.F. Blokhuis, Familieboek Blokhuis,
's-Gravenhage 1928 (afb.).
De tekening is ca. 60 jaar geleden
beschikbaar gesteld voor een tentoonstelling (mededeling huidige
eigenaar) .
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e B.
Obbink (ged. te Ede 1768,
overl. Arnhem 16.11.1813), wedr.
van M.C. Siborgh, huwde voor een
tweede keer met Margaretha Kerkhoff (ged. Arnhem 1768 - overl.
Arnhem 1809),
dr. van Jacobus
(1731 - 1805) en Aletta van der
Kemp.
Berend Obbink bezat een
lakenfabriek te Arnhem.
De tekening bevindt zich thans
evenals de cat.nrs. 5 en 6 nog in
de originele lijst en is met de
nrs. 5 en 6 gedurende de oorlog op
een
zolder
verborgen
geweest
(mededelingen huidige eigenaar).

afb. 32
Sa Portret van Maria Johanna Obbink,
dochtertje van Berend Obbink en
Margaretha Kerkhoff (afb. 33)
b Waterverf; 550 x 460; r.o. gem. en
ged.:
"H:J:Van Amerom
fecit//
1809". De tekening heeft in de
Tweede Wereldoorlog
waterschade
opgelopen.
c Zwitserland, part. collo (Arnhem,
collo
B. Holsboer, 1928).
d E.A.F. Blokhuis, Familieboek Blokhuis, 's Gravenhage 1928. De tekening moet ca. 60 jaar geleden voor
een tentoonstelling
beschikbaar
Z1Jn gesteld (mededeling huidige
eigenaar) .
e Het kleinere meISJe stelt Maria
Johanna Obbink voor. Zij werd in
1804
gedoopt en
trouwde
met
Hendrik Holsboer. Volgens overlevering werd het meisje Maria op
latere leeftijd door de familie

"tante Miep" genoemd. De tekening
bevindt zich evenals de cat.nrs. 4
en 6 thans nog in de originele
lijst en is met de cat.nrs. 4 en 6
gedurende de oorlog op een zolder
verborgen
geweest (mededelingen
huidige eigenaar).

c Zwitserland, part. collo (Arnhem,
collo B. Holsboer, 1928).
d E.A.F. Blokhuis, Familieboek Blokhuis,
's Gravenhage, 1928. De
tekening is ca. 60 jaar geleden
beschikbaar gesteld voor een tentoonstelling (mededeling huidige
eigenaar) .
e Wie de twee meisjes zijn, wist de
huidige eigenaar niet met zekerheid te zeggen, daar de tekening
niet gedateerd is. Uit het huwelijk van Berend Obbink en Margaretha
Kerkhoff
stammen
Maria
Johanna Obbink (cat.nr.
5) en
Aletta Jacoba Obbink (1801-1833).
Aletta trouwde met Gerrit Blokhuis. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat deze tekening uit dezelfde periode als cat.nr. 4 en 5
dateert, t.w. 1809-1810.
De tekening is evenals cat.nrs. 4
en 5 nog in de oorspronkelijke
lijst gevat en is met de cat.nrs.
4 en 5 gedurende de oorlog op een
zolder verborgen geweest (mededelingen huidige eigenaar).
7a Portret
van Nicolaas de
Gaay
Fortman (afb. 35)
b Penseel in bruin, bruin gewassen

afb. 33
6a Twee meisjes met hond (afb. 34)
b Waterverf; 550 x 460; r.o. gem.:
"H.J. van Amerom fecit". De tekening heeft in de Tweede Wereldoorlog waterschade opgelopen.

afb. 35

afb. 34

en zwart krijt; 386 x 267; in
verso
l.o.
door A.
VerHuell
geann. : "Nicolaas de Gaay Fortman
II schoonvader van den landschap-
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schilder Hendriks II als predikant
te
Veenendaal overleden in 't
begin dezer eeuw als theol.stud.
II naar de natuur geteekend door
H.J.
van Amerom". De tekening
vertoont onderaan vochtplekken.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
11.565 (legaat jhr. mr. A.M.W.K.
VerHuell, 1897)
e Op een bijgevoegd stuk
karton
staat
in het handschrift
van
VerHuell geschreven:
"H.J. van
Amerom del t en N. de Gaay Fortman
II predikant te Venendaal". De
tekening moet in het begin van de
19de eeuw gemaakt zijn.
8a Monument voor Ahasverus
Berg (afb. 36)

van

den

Nederlanders, Amsterdam 1853, nr.
352.
e Jacob Ernst Marcus werd in St.
Eustatius in 1774 geboren en overleed in Amsterdam in 1826. J.H.
Moeleman Jr.
was gedurende de
periode 1801-1811 in Arnhem werkzaam. Ahasverus van den Berg is in
1733 in Dordrecht geboren en overleed in Arnhem(?) in 1807. Hij is
predikant geweest bij de Hervormde
Gemeente
te Barneveld
en
te
Arnhem. Zijn borstbeeld naar links
is in een medaillon gevat en bevindt zich op een gedenkzuil. Fr.
Müller vermeldt als
kunstenaar
abusievelijk C.H. van Amerom en
voorts: "Zinneprent naar Van Amerom, door Marcus, 1807. Etsdruk
voor a. lett. fol.".
GENRESTUKJES

afb. 37
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afb. 36
b Gravure; 325 x 232 (blad), 227 x
170 (voorst . ); l . o. opschr.: "van
Amerom inv. & del.", m.o. opschr.:
"J.H. Moeleman excud. IIMonument
voor
wijlen den
Weleerwaarden
Heere II Ahasverus van den Berg .
II Laatst Predikant bij de Hervormde Gemeente te Arnhem.
II
Proefdruk", r.o. opschr.: "J.E.
Marcus sculp . " .
c Arnhem, Gemeentemuseum, GM 11.634.
d Frederik
Müller,
Beschrijvende
Catalogus van 7000 Portretten van
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9a Vrouw met meid, jongen tegen hond
sprekend (afb. 37)
b Waterverf;
313 x 276; l.o. gem.
en ged.: "H:J:V:Amerom II f 1797".
cAmsterdam,
Rijksprentenkabinet,
inv.nr. RPK '18-419 (coll. Pape,
1918) .
d P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981.
10a De gebroken pot
b Zwartkrijt, grlJs gewassen; 275 x
233; r.o. gem. en ged. "H:J:V:

AmeromI11798".
c Leiden, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, inv.nr. PK 7.

d P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981.
11a Moeder snijdt brood voor man en
kind
b Pen in grijs, grijs gewassen; 125
x 110; l.o. gem. "H:J:V:Amerom
f'"

cAmsterdam,
Rijksprentenkabinet,
inv.nr. RPK '18-415 (coll. Pape,
1918).
d P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981.
12a Gebed voor de maaltijd
b Pen in grijs, grijs gewassen; 125
x 110; l.o. gem. "H:J:V:Amerom

i.".

cAmsterdam,
Rijksprentenkabinet,
inv.nr. RPK '18-415 (coll. Pape,
1918).
d P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981.

afb. 39
LANDSCHAPPEN
15a Landschap met boerderij aan vaart
(afb. 40)
b Waterverf; 145 x 185; l.o. gem . en
ged.: "H.J.V.Amerom f 25(7)".
c Groningen,
Groninger
Museum,
inv.nr. 1944-273 (legaat 1944).

afb. 38
13a
b
c
d

Boerenkermis (afb. 38)
r.o. gem. "H.J. van Amerom".
Den Haag, part. collo (1956).
P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981.
e P.A. Scheen vermeldt dat H.J. van
Amerom in 1825 een werk getiteld
"een boerenkermis" instuurt naar
de Tentoonstelling van
Levende
Meesters te Den Haag. Het is niet
bekend of het om dit werk gaat.

14a Bedelende boerenvrouw (afb. 39)
b Ets;
110 x 102; r.o. opschr.
"H:J:V:Amerom foOI.
cAmsterdam,
Rijksprentenkabinet,
inv.nr. RPK doos nr. H2.

afb. 40
16a Gezicht van de stad Arnhem op de
Elterberg.
b Gravure; 1. O. opschr.: "H . J. van
Amerom ad.viv.del.", r.o. opschr.:
"H.L. Myling sculp.".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
13.919 (aankoop mw. E. M. Kalsbeek Schimmelpenninck
van der
Oye,
Amsterdam 1977).
e De gravure is een riviergezicht
met de stad Arnhem . Van links naar
rechts: boerderij aan westzijde
van de stad, de Walburgskerk, de
Grote Kerk, de Stadswal met molen
en Schipbrug. Op de achtergrond de
Elterberg.

107

VARIA

inv.nr.
1918).

RPK '18-418 (coll.

Pape,

afb. 41
17a Stalinterieur (afb. 41)
b Olieverf/paneel; 470 x 600; l.o.
gem. "H. J . van Amerom Inv. en
fec."; in verso geann. "Eigendom
Mevr.
v.d. Merwede-Quarles van
Ufford,
Rutger
J.
Schimmelpennincklaan 11, Den Haag". In
verso is de levensbeschrijving uit
J.Immerzeel overnomen.
c Spijkenisse, part. collo (veiling
1972; Veiling Paul Brandt, Amsterdam 1969).

afb. 43
20a Jezus in het huisgezin te Bethanië
(Maria en Martha) (afb. 44)
b Potlood, penseel in bruin, bruin
gewassen; 132 x lOS (blad); 117 x
87 (voo~st.); de voorstelling is
in een ovaal gevat; l.o. gem. en
ged. "H.J. van Amerom inv e fecit

afb. 42
18a Studieblad (afb. 42)
b Waterverf; 230 x 200; r.o. gem. en
ged. "H.J. van Amerom//f 1793".
c Spijkenisse, part. collo (Galerie
De Ster, Amsterdam 1978).
e Verschillende groepen figuren zijn
in diverse houdingen afgebeeld.
19a Lezende man (afb. 43)
b Waterverf; 127 x 130; r.o. gem.
"H.J:V:Amerom f".
cAmsterdam,
Rij ksprentenkabinet ,
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afb. 44
// 1811"; in verso geann. "Jezus
in het huisgezin // te Bethanië -

Maria II en Martha. II Evangelie
(Johannus elf) II geteekend door
H.J. van II Amerom. Kunst-Schilder
I I te Arnhem 1811."
c Heerlen. part. collo
!) .. J.;
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afb. 46

afb. 45
21a Titelprent (afb. 45)
b Ets; r.o. opschr.: "J.H.v. Amerom.
fec." en l.o.
opschr.:
"J.A.
Kaldenbach.del".
c Uit: S. van Bronkhorst. "Mijne
lotgevaflen in de maanden augustus
en september 1813 met eenige bijdragen wegens de Staatsgevangenis
te Amsterdam en de gesteldheid
dier Hoofdstad in dat merkwaardig
tijdvak". Zutphen (H.C.A. Thieme)
1815.
e S. van Bronkhorst (1763-1826) was
commissaris
van
politie.
te
Arnhem. pionier-redacteur van de
liberale Arnhemsche Courant en een
van de oprichters en directeuren
(1803 - 1826) van het Tekengenootschap
Kunstoefening te Arnhem.
waaraan Hendrik Jan als eerste tekenmeester verbonden was.
Opmerkelijk is de volgorde der
initialen.
waarmee Hendrik Jan
ondertekende. J.A . Kaldenach leefde van 1760-1818.

22a De intocht te Arnhem (afb. 46)
b Gravure; 180 x 120 (blad). 141 x
92 (voorst.); l.o. opschr.: "J.H.
van Amerom
ad.viv.del.".
m.o.
opschr.: "Zegepralende intogt van
den Generaal F.W. von Bulow in
Arnhem. II gevolgd door den gevangenen Fransehen Generaal Amey".
r.o.
opschr.:
"A.
Vinkeles.
sculp.".
c Arnhem. Gemeentemuseum. inv.nr. GM
11.194.
d Frederik
Müller.
Beschrijvende
Catalogus van 7000 Portretten van
Nederlanders. Amsterdam 1853. nr.
5859; J. Konijnenburg. Nationaal
Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche Unie van den Jare 1813.
Den Haag 1813. p. 424.
e Opmerkelijk is de volgorde der
initialen.
waarmee Hendrik Jan
ondertekende. A Vinkeles werd na
1780 in Amsterdam geboren en is na
1841 overleden. De intocht van de
Pruisische troepen op de Grote
Markt
vond
30 november
1813
plaats.
Op de achtergrond
de
Sabelspoort.
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23a Enige schaakspelende officieren
b Olieverf?
d P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse
Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
's-Gravenhage 1981.
e In het Gemeentearchief te Den Haag
wordt een collectie kunstenaarsbrieven bewaard. Volgens medede ling van een van de nakomelingen
van de kunstenaar moet hierbij een
brief zijn van L. Hakbijl, geda teerd 26 . 1.1825. Deze brief gaat
over een schilderij getiteld "De
Schakers". In 1822 exposeert H.J.
van Amerom op de Tentoonstelling
te Amsterdam "een boerenbinnenhuis
en twee schaakspelende officieren". In 1825 exposeert H.J. van
Amerom op de Tentoonstelling te
Haarlem "Eenige officieren aan het
schaakspel". Het schilderij "De
Schakers" werd kennelijk niet in
Amsterdam verkocht. In een begeleidend schrijven bij het schilderij voor de Tentoonstelling te
Haarlem wordt een prijs genoemd
van f 80,-- of f 86,-- .
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111.2. OEUVRE-CATALOGUS VAN C.H. VAN AMEROM

In deze oeuvre-catalogus ZlJn de schetsjes uit het "notitieboekje" en alle tot nu toe bekende werken opgenomen, afgezien van vier
ongesigneerde tekeningen, die zich in particulier bezit bevinden en
overige portrettekeningen van leerlingen en onderwijzer~ van het
Instituut Noorthey, die zich in het eerste leerlingenalbum en
onderwijzersalbum bevinden. Nader onderzoek zou mogelijk kunnen
uitwijzen of er nog meer portretjes in het Noorthey-archief dan
opgenomen onder de cat.nrs. 54-168 van de hand van C.H. van Amerom
zijn.
De werken, die in deze oeuvre-catalogus worden genoemd, zijn
onder te verdelen in portretten en landschappen. De laatsten ZlJn
onderverdeeld in landstreken, gebouwen/buitenhuizen/kastelen en
riviergezichten/zeilschepen. De gegevens met betrekking tot het
werk van C.H. van Amerom ZlJn opgenomen in dezelfde rubrieken als
in de oeuvre-catalogus van H.J. van Amerom.
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Schetsjes uit het "notitieboekje"
van C.H . van Amerom (afb. 47, 48,
49)
Het "notitieboekje" dateert uit de
periode 1831-1834 en bevindt zich
in particulier bezit. Het boekje
telt ongeveer 78 bladzijden, die
16.5 cm hoog en 10 cm breed Z1Jn .
De koppen, figuren en landschapjes
zijn deels in potlood, deels in
pen of pen over potlood getekend.
Het betreft de volgende schetsjes:
a. twee tegenover elkaar liggende
bladzijden met hoofden, leeuwekoppen en figuren;
b. twee tegenover
elkaar
liggende bladzijden met
landschapjes, die zoals uit het
jaartal "1876" blijkt, waarschijnlijk van later datum zijn; c. een
bladzijde met temidden van berekeningetjes een in een ovaal gevat
portretje van Jacoba van Beyeren
en op de tegenover liggende bladzijde
een torenachtig bouwwerk
(waarschijnlijk Valkhof te Nijme gen, afb. 47); d . een bladzijde
met een portret van een jongeman.
De jongeman heeft een snor en een
korte baard.
Rechts onder het
portret
staat geschreven:
"de

..., .

~'

afb. 48

.
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:-- ;

//

.)1
afb. 47
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afb. 49

gulle rondborstigheid // G.H. van
Amerom" (afb. 48); e. een bladzijde met een mansportret. De man
heeft een snor en bakkebaarden en
is frontaal weergegeven (zie afb.
13). Op de tegenover liggende bladzijde is een "gezicht op
een dorpje" getekend (afb. 49); f.
een bladzijde met een liggende
figuur. Het onderschrift luidt:
"soldat in repos"; g. een bladzijde met een zittend mansportret;
h. twee bladen met koppen; i. een
bladzijde met mansportret (buste).

dit geschilderde portret als het
schetsje G. Buitendijk Kuyk voorstelt. Het Familieportret bevindt
zich
in het Gemeentemuseum te
Arnhem.
3a Portret van een man
b Olieverf; 1834?
e Getoond op de Tentoonstelling van
Levende Meesters te Amsterdam in
1834 onder nr. 10.
4a Portret van een man
b 1837?
e Getoond
op de
Tentoonstelling
Levende Meesters te 's-Gravenhage
in 1837 onder nr. 4.

PORTRETTEN
2a Portret van G. Buitendijk Kuyk (?)
(afb. 12)
b Olieverf/doek; 750 x 620; l.o.
gem. en ged. "G.H. van Amerom
1834".
c Friesland, part. collo (Zwitserland, part. coli.).
e Voorgesteld is een jongeman met
donker krullend haar,
die een
tekenstift in zijn
rechterhand
houdt. Het portret werd in 1966
door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den
Haag (RKD) als "zelfportret" betiteld en als volgt beoordeeld: "Het
is
een goed portret van
een
kunstenaar, die natuurlijk niet
tot de schilderende upperten gerekend kan worden". Op grond van
vergelijking met de pentekening
(zie afb. 6) kwam men tot de betiteling van "zelfportret". Tot slot
schrijft het RKD: "Nu de zaken zo
staan, en zijn werk vrij zeldzaam
is, lijkt mij restauratie wenselijk". Aangeraden wordt bij een
goede restaurateur te rade te gaan
(zie brief RKD d.d. 7.2.1966 aan
de eigenaar).
Vanwege de hoge
kosten
heeft restauratie thans
(1987) nog niet plaatsgevonden.
Het portret is een zeer vroeg
werk. Vergelijking met het schetsje (zie afb. 13) dat tussen 18311834 gemaakt moet zijn, doet vermoeden dat het hier om dezelfde
persoon gaat. Van Amerom schreef
in zijn "Memorie-boek" dat hij
samen met Buitendijk Kuyk enige
tijd in Antwerpen en later in
Nijmegen doorgebracht heeft. Het
Familieportret van G. Buitendijk
Kuyk
(Gemeentemuseum
Arnhem),
waarop hij zichzelf als de meest
linker figuur afbeeldt, toont nog
eens dat het mogelijk is dat zowel

afb. 50
Sa Portret van een man (afb. 50)
b Paneel; 180 x 240; l.o. gem. en
ged. " VA //1839". Gerestaureerd
door de heer Vermolen
(Molenstraat).
c Den Haag (part. coli.) 1978.
eDit mansportret werd aangetroffen
bij de "onbekende monogrammisten"
in het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Het monogram is van G.H. van Amerom.
6a Portret van Gornelia Hendrika van
Amerom (afb. 7)
b Olieverf/paneel; 230 x 177; op de
achterzijde bevindt zich een etiketje met onleesbaar opschrift.
Het portret is onlangs gerestaureerd en verkeert in goede staat.
c Leiden, part. collo
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e Het portret moet vanwege het jonge
uiterlijk van de echtgenote van
Cornelis Hendrik als vroeg werk
aangemerkt worden.
7a Portret van prof. Jacob de Gelder
b Litho l.o.
opschr.: "C.H. van
Amerom
pinx.",
m.o.
opschr.:
"Lith. L. Samijn" en r.o. opschr.:
"P. Barbiers del.". Het onderschrift luidt: "Jacob de Gelder//
Hoogleraar te Leijden".
c Leiden,
Gemeentearchief, prentverz.nr. 50875.
d Frederik
Müller,
Beschrijvende
Catalogus van 7000 Portretten van
Nederlanders,
Amsterdam
1853
(181la) .
e Prof. J. de Gelder (1765-1848) was
hoogleraar wiskunde te
Leiden.
Voor meer gegevens wordt verwezen
naar: P.C. Molhuysen en P.J. Blok,
Nieuw
Nederlandsch
Biografisch
Woordenboek,
Leiden 1911 e.v.,
deel 11, k. 461-463. Daar prof.
De Gelder in 1840 met emeritaat
ging en op 10.10.1848 is overleden, moet het geschilderde portret, waarover geen gegevens bekend z1Jn, in ieder geval voor
1848 en waarschijnlijk voor 1840
gedateerd worden. Gezien de vitale
indruk, die de man maakt, kan het
geschilderde portret mogelijk nog
eerder worden gedateerd.
8a Zelfportret (7) (afb. 6)
b Pentek.; 142 x 78; in verso gem.
en ged.: "C.H. van Amerom julij
'44".
c Leiden, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, inv.nr. PK 779 (aangekocht Fr. Müller & Co, 1885).
d H.
van Hall,
Portrettten van
Nederlandse Beeldende Kunstenaars
Repertorium, Amsterdam 1963; P.A.
Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880,
'sGravenhage 1981; J.C. van Heijningen-de Zoete, "Zevenendertig leerlingen van het Paedagogium geportretteerd door C.H. van Amerom"
in: Leids Jaarboekje 77 (1985), p.
80-106 (p. 88, afb. 11).
e Op basis van vergelijking van deze
pentekening, waarop Van Amerom 40
jaar moet zijn met een fotografisch portret (zie afb. 8) van
later datum, waarop Cornelis Hendrik ook en profil naar links
staat afgebeeld, kan worden geconcludeerd dat het mogelijk is,
dat de pentekening een zelfportret
van de kunstenaar is.
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9a Portret van mr. A.O.E. Graaf van
Limburg Stirum
b Olieverf/doek; gem.: "VA" (aaneen), ged.: "1845".
c Noordwijk, Huize Offem.
d M.L. Wurfbain, Catalogus van de
Schilderijen en Tekeningen Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden
1983, p. 46, nr. 318.
e Mr.
A.O.E.
Graaf van Limburg
Stirum, (geb. Groningen 2.12.1803,
overl. Leiden 12.9.1858) was zoon
van Otto Ernst Gelder en Maria
Albertina van Maneil.
Hij was
gehuwd met Francona Diderica van
Halteren. In 1832 werd hij rentmeester van het Hoogheemraadschap
van Rijnland. In 1840 lid van de
Provinciale
Staten
van
ZuidHolland; in 1843 wethouder van
Leiden en in 1851 burgemeester en
sinds 1852 curator der Rijksuniversiteit.
Voor
meer gegevens
wordt verwezen naar P.C. Molhuysen
en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek,
Leiden
1911 e.v., deel V, k. 818. Zie ook
cat. nrs. 15, 16, Mem. p. 44.

afb. 51
10a Portret
van
Alyda
Petrone11a
Toorenburgh (afb. 51)
bPastel; 388 x 258; r.o. gem.:
"C.H. van Amerom fec." en l.o.
eigenh. opschr. en ged.: "Januarij
46//A1yda Vosmaer//1846".
c Den Haag, part. co11.

e A.P. Toorenburgh (1801-1859) was
gehuwd met Jan Hendrik Gabriel
Vosmaer.
11a Portret van een jongeling
b 1850?
e Getoond op een "Tentoonstelling
ten bate van de Armen" in februari
1850, onder nr. 2.
12a Portret van C. de Jong
bPastel; 350 x 350; r.o. gem. :
"CHvanAmeromfec" en 1. o.
ged. :
"junij 1851".
Gemeentearchief, prentc Leiden,
verz . nr. 96645.
e Dit portret en het portret van
zijn vrouw Maria van Noortwijk
(cat.nr.
13)
vormen
elkaars
pendant. C. de Jong (geb. Amsterdam 20.8.1795) vestigde zich in
1828 komende van Poortugaal in
Voorschoten. Hij was hier onderwijzer van de tweede rang op de
"openbare school op 't dorp". Er
was hier ook nog een openbare
school aan de Rijn.
In 1830 bezochten 54 jongens en 48
meisjes zijn school. Het inkomen
van de onderwijzer bedroeg f. 600
à f.
700,--. Het onderwijs werd
als "zeer goed" beoordeeld. In
1832 werd hij geholpen door zijn
zoon. In 1835 was zijn broer Jan
de Jong, ondermeester (4e rang).
In 1852 werd het schoolgebouw als
een der beste genoemd. In het
"Naam- en Adresboekje van Leyden"
van 1866 wordt een C. de Jong,
oud-onderwijzer, wonende aan de
Koepoortsgr. 2 vermeld. Eveneens
woont op dit adres een F.H. de
Jong, hulp-onderwijzer.
Deze gegevens zijn afkomstig van
het Gemeentearchief te Leiden en
het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag, Rijksschooltoezicht in ZuidHolland 1801-1857, nr. 48 en nr.
62. Opmerkelijk is de jonge indruk
die C. de Jong maakt. In 1851 moet
hij 56 jaar oud geweest zijn.
13a Portret van Maria van Noortwijk
bPastel.; 350 x 340; r.o. gem.: "c
H van Amerom fee" en l.o. ged.:
"junij 1851".
c Leiden,
Gemeentearchief, prentverz.nr. 96645.
e Dit portret vormt het pendant van
het
portret van C.
de
Jong
(cat.nr. 12).

14a Portret
van Prins Willem
van
Oranje (afb. 52).
b Potlood/papier;
210 x 155; r.
opzij gem.:
"VA" (aaneen), 1.
0PZ1J
ged.:
"1851",
onderaan
eigenh. opschr.: "Prins Willem van
Oranje oud 10 jr 8 mdn - Noorthey,
Mei 51".
c Den Haag, Algemeen Rijksarchief
(ARA),
2e Afd., Archief Genootschap Noorthey, inv.nr. 3.22.14,
doos 40. Het portret is los toegevoegd aan een van de albums met
leerlingenportretjes.
d K. de Clerck en L. Troch, De opvoeding van een Prins van Oranje
in het midden van de 1ge Eeuw, Den
Haag 1979. Dit portret is met
weglating van datering, monogram
en onderschrift afgebeeld op de
omslag;
J.C. van Heijningen-de
Zoete, "Zevenendertig leerlingen
van het Paedagogium geportretteerd
door C.H. van Amerom", in: Leids
Jaarboekje 77 (1985), p. 80-106
(p. 94, afb. 17).

afb. 52
e Het portret is op een kartonnen
drager geplakt, waarop een omlijsting is getekend. Bovenaan vertoont de drager een gaatje, hetgeen erop wijst dat deze tekening
aan de wand heeft gehangen.
Kroonprins Wi1lem (1840-'79) was
een zoon van koning Willem 111 en
koningin Sophie van Württenberg,
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die
echter
nooit
koning
is
geworden.
De mededeling van C.H. van Amerom
in het "Memorie-boek", p. 13, die
naar dit portretje verwijst luidt:
"1851,
10 April de Prins van
Oranje uitgeteekend".
15a Portret van mr. A.O.E. Graaf van
Limburg Stirum (afb. 14)
b Olieverf/doek; r. opzij gem.: "VA"
(aaneen), 1. opzij ged.: "1858".
c Leiden, Rijnlandshuis.
dDr. J.P. Duyverman, Tien Burgemeesters (1851-1964), in: Leids
Jaarboekje 57 (1965), p. 49, met
afb.; M.L. Wurfbain, Catalogus van
Schilderijen en Tekeningen Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden,
Leiden 1983 (nr. 318).
e Graaf van Limburg Stirum was rentmeester van Rijnland van 1853
1858, het jaar van zijn overlijden . Noch uit de notulen, noch
uit de rekeningen van de jaren
1858 en erna blijkt iets van een
bestelling van het schilderij door
het Hoogheemraadschap. Mogelijk is
het een latere schenking van de
zijde van de familie van Limburg
Stirum (Bron: brief nr. 7478, d.d.
16.7.1986 van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden). Zie
cat. nrs. 9 en 16.
16a Portret van mr. A.a.E. Graaf van
Limburg Stirum
b Olieverf/doek; 735 x 615; 1. ged.:
"1858; en r. gem.: "VA" (aaneen);
de toestand is goed (schoongemaakt
in 1982 door P. Koning);
c Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal (Geschenk van A.A. Graaf van
Limburg Stirum uit nalatenschap
van
J.H.D.
Graaf van Limburg
Stirum (overl. Leiden 1918).
d M.L. Wurfbain, Catalogus van de
Schilderijen en Tekeningen Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden
1983, p. 46, nr. 318 (met afb.).
e zie cat.nrs. 9 en 15.
17-53
a 37 portretjes van leerlingen van
het Paedagogium van dr. J.J. de
Gelder (afb. 16)
b Potlood/karton; ca. 140 x 132; elk
portret is voorzien van een met de
pen geschreven handtekening van de
voorgestelde.
c Leiden, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit, inv.nrs. PK 3151 t/m
PK 3187 (geschenk van dr. J.J. de
Gelder , 1930).
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d J.C.
van
Heijningen-de Zoete,
"Zevenendertig leerlingen van het
Paedagogium
geportretteerd door
C.H. van Amerom", in: Leids Jaarboekje 77 (1985), p. 80-106 (afb.
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20
en 22).
e De
geportretteerden Z1Jn
niet
chronologisch
maar
alfabetisch
gerangschikt:
1.
F.C.R. Bentfort, 2. J.J.E.
Bentfort,
3.
A.J.J.
Biesman
Simons, 4. A. Bousquet, 5. J. van
der Burght, 6. W.F. Cleerens, 7.
I.J. Dermout, 8. R.P.A. Dozy, 9.
W.
Everwijn, 10. A. van Eijk
Bijleveld, 11. H.F.C. Gerlings,
12.
H.J.
Gerlings,
13. C.A.
Granpré Moliere,
14. M.I. van
Hanswijck, 15. J.C. Hummel Jr.,
16. N.H. de Kanter (afb. 16), 17.
H. Kievit, 18. J.W. van de Laar,
19. J.J. de Lange*, 20. D. Lodder,
21. C.G. Luzac, 22. F.A. de Mey
van Alkemade, 23. M.S.F. de Moraaz
Imans, 24. S.C.J.W. van Musschenbroek, 25. R.K. van Olden, 26.
H.P.C.
de Pauw Gerlings,
27.
J.D.K. Reitz, 28. J.F. Reitz, 29.
J.H.S.G.
Rijnbende,
30.
J.J.
Simons, 31. N.J.W. Smallenburg,
32. H.W. Tydeman, 33. A.M.W.K. Ver
Huell,
34. L. Visser, 35. J.
Zeeman, 36. J.H. Zilver Rupe, 37.
W.A. Zilver Rupe.
Voor nadere bijzonderheden omtrent
de geportretteerden wordt verwezen
naar
de
bijlage van
genoemd
artikel.
De portretjes
moeten
gedateerd worden in de periode
1834 - 1856.
*35a Portret van J.J. de Lange
b Litho;
r.o.
opschr. :
"J . P.
Berghaus n.d. // teek.g v. C.H.
van Amerom // Leyden 18 15/III
52".
c Alkmaar, Gemeentearchief, Familiearchief De Lange.
d J.F. van Someren, Catalogus van
Portretten, Amsterdam 1891, nr.
3141;
J.C.
van
Heijningen-de
Zoete, "Zevenendertig leerlingen
van het Paedagogium geportretteerd
door C.H. van Amerom", in: Leids
Jaarboekje 77 (1985), p. 80
(p.96, afb. 21).
e Wat betreft de natuurgetrouwheid
van het portret kan het volgende
worden medegedeeld. De moeder van
J.J. de Lange schreef hierover:
"Maar het gelij kt hem (J. J . de
Lange,
red.) niet geheel, het
voorhoofd tot aan de mond wel,

maar

aant.
kel).

de lip en de mond niet" (zie
57 van bovengenoemd arti-

54-168
a 115 portretjes van leerlingen van
het Instituut Noorthey te Voorschoten (afb. 15)
b Potlood/papier/karton*; ca. 200 x
170; de portretten zijn geann. met
diverse gegevens zoals: naam van
de voorgestelde, geboortedatum en
-plaats, datum van aankomst op
Noorthey en veelal de datum van
vertrek van Noorthey. Bovendien
zijn
ze veelal in de rechter
bovenhoek van het leerlingennummer
voorzien. De nrs. 90 en 91 bevatten onderaan de mededeling dat
deze door den heer van Amerom
getekend zijn. Slechts een portret
is r.o. gedateerd "1844".
c Den Haag, Algemeen Rijksarchief
(ARA), 2e Afd., Archief Genootschap Noorthey, inv.nr. 3.22.14,
doos 40, twee albums met leerlingenportretten.
d Ch. Enschede en W.J. Bijleveld,
"Gedenkboek Noorthey 1820 - 1920",
Haarlem 1920. Hierin Z1Jn alle
leerlingenportretten opgenomen met
tevens nadere gegevens met betrekking tot de leerlingen; K. de
Clerck en L. Troch, De opvoeding
van een Prins van Oranje in het
midden van de 1ge Eeuw, Den Haag
1979. In dit boekje Z1Jn twee
portretjes van de prins, getekend
door Cornelis Hendrik, opgenomen;
J.C. van Heijningen-de Zoete, "Zevenendertig leerlingen van
het
Paedagogium
geportretteerd door
C.H. van Amerom", in: Leids Jaarboekje 77 (1985), p. 80-106 (p.
90-93). In dit artikel wordt ook
aandacht besteed aan de "Noortheyportretjes" (zie afb.
IS, 16, 17
en 19).
e Voor nadere bijzonderheden omtrent
deze leerlingen wordt
verwezen
naar het bovengenoemde "Gedenkboek". Hieronder volgt de lijst
van namen van de geportretteerde
leerlingen, voorzien van hun leerlingennummer:
90. M.H. Insinger, 91. W. van
Loon, 92. I.P. Six, 93. F.J.A.
Vollenhoven, 94. R.F. Spengler,
95. H.L. de Geer, 96. W.F.C. de
Eerens, 97. R. van Lijnden, 98.
P.H. Six, 99. A.F. van Rechteren
Limpurg, 100. H.L.M. Luden, lOl,
L.C.D. van Dijk, 102. O.T. Sloet

van Toutenburg, 103. J.J. Havelaar, 104. J.P. Havelaar, 105.
J.C.H. Rente Linsen, 106. J.H.
Loopuyt, 107. P.C. Loopuyt, 108 .
U.H. Wilkens, 109. T.G.V. Boreel,
110. W.T. Rendorp, 111. H.T. Wilkens, 112. P.B. Wilkens, 113. C.N.
Brouwer, 114. P.H. Reijnst, 115.
T.L.L. Prins, 116. I.A. van Braam,
117. W.K. Huydecoper, 118. H.H.J.
van Loon, 119. J.L. Wolterbeek,
120. W.P. Wolterbeek, 121. H.G.B.
Nahuijs, 122. C. Hartsen, Jbz.,
123. J.H. van Rechteren Limburg,
124. J.C. Reijnst, 125. W. Borski
jr. (afb. 15), 126. R. Smith, 127.
J.G.W.H. van Sijtzama, 128. A.D.
Willink, 129. J.H. Smith, 130. W.
Smith,
131.
S.J. van Limburg
Stirum, 132. F.C. Valek, 133. A.N.
Steengracht van Duivenvoirde, 134.
H.A. Steengracht van Duivenvoirde,
135.
Walr. van Heukelom, 136.
P.J.B.C. Robidé van der Aa, 137.
D.J. Wolterbeek, 138. A.J.A. Baud,
139. C. van Hanen, 140. O.F. Groeninx van Zoelen, 141. J.H. van
Tuijll van
Serooskerken,
142.
H.W.J. van Tuijll van Serooskerken, 143. F. van Pal landt van
Barlham, 144. F.W.A. van Pallandt,
145. F.W.G. Rengers van Warmenhuijzen, 146. E.J.F.G.A. van Knobelsdorff, 147. B.M. de Jonge van
Ellemeet, 148. W.C. van Pallandt
van Neerijnen, 149. Z.K.H. Prins
Willem van Oranje, 150. F. van
Schuylenburch,
151.
F.G.
van
Reede,
152.
C.W. van Limburg
Stirum, 153. G. Steengracht, 154.
S.P. Labouchère, 155. R.E. d'Abo,
156. G.C. d'Abo, 157. E.N. d'Abo,
158. N.W. Cooke, 159. J.G. Sillem,
160. J.A. Sillem, 161. H.A.Z. van
Knobelsdorff, 162. C.A. Crommelin,
163. J. Bieruma Oosting, 164. J.F.
Loudon, 165. A. van Hoboken, 166.
D. Bicker Jr., 167. J.M.P.T.Roukens, 168. J.W.C. de Jonge van
Ellemeet, 169 . A.F. Insinger, 170.
A. Lycklama à Nijeholt, 171. B.P.
van Harinxma thoe Slooten, 172 .
L.E. van Pallandt van Neerijnen,
173. A.P. de Heus, 174. E.J. de
Salis, 175. J.D. Schultz van Haegen, 176. A. van Heukelom, 177. C.
de Vos van Steenwijk, 178. R.J.W.
F. van Hoevell Nijenhuis, 1i9.
A.C. Gevers, 180. P.C. van Beeck
Vollenhoven,
181. E.J. Sillem,
182. D.A.W. van Tets, 183. H.B.
van Tets, 184. J.H.A. de Jonge van
Ellemeet, 185. M.C. Philipse, 186.
I. Heerburg, 187. P.S. Dedel, 188.
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W.F. Willink van Collen, 189. H.D.
Willink van Collen, 190. C.W.A.
van Haarsolte van Haerst, 191.
A.J. ter Meulen, 192. W.A.W. Rengers Hora Siccama, 193. G.W. de
Vos van Steenwijk, 194. A. Cankrien, 195. W. Smith, 196. W.F.
Gebhard, 197. W.A. van Dorp, 198.
C.E.G. Bunge, 199. W.J. Snouck
Hurgronje, 200. D. van Bosse, 201.
C.J.R. Nobel, 202. J.S. van Harinxma thoe Slooten, 203. J.H.
Boelens van der Haar, 204. W.G.
Dede1.
De portretjes moeten tussen 1834 1866 vervaardigd zijn.

170a Portret van een Dame
b Tekening in kleur (in lijst); 340
x 360; gem.:" C.H. van Amerom".
d Veilingcatalogus van Van Stockum,
nr. 384 (jaar onbekend).
LANDSTREKEN

* Het

karton/papier vertoont in een
enkel geval een merk als Bristol
Board, E.B. of London Board. Voor
nadere gegevens zie: H. Voorn, De
papierfabricag~ in de eerste helft
van de negentiende
Eeuw,
'sGravenhage 1975.
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afb. 53
169a Portret van J.H. van Sillevoldt
(afb. 53)
b Potlood/papier, 210 x 170; r.o.
gem.: "VA" (aaneen), m.o. geann.:
"J.H.
van Sillevoldt/l1827/38".
c Den Haag, Algemeen Rijksarchief
(ARA), 2e Afd., Archief Genootschap Noorthey, inv.nr. 3.22.14,
doos 40 (album met onderwijzersportretten) .
d J.C.
van
Heijningen-de Zoete,
"Zevenendertig leerlingen van het
Paedagogium
geportretteerd door
C.H. van Amerom", in: Leids Jaar-
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boekje 77 (1985), p. 80 - 106
(p.93, afb. 16).
e Van Sillevoldt is gedurende de
jaren 1827 - 1838 als onderwijzer
aan Noorthey verbonden geweest. In
1850 verscheen van J.H. van Sillevoldt, "Iets over de methode van
onderwijs in de Meetkunde" , ' s
Hage 1850.

171a
b
c
e

Panorama op Arnhem
Olieverf; 1838.
Nijmegen, part.coll. 1967.
een brief van Galerij R.
Uit
Lenten te Nijmegen van 8.4.1967
blijkt dat een schilderij getiteld
I'Panorama
op Arnhem" voor een
particulier is gerestaureerd.
172a Haagsche Schouw bij Leiden
b Penseel in grijs, grijs gewassen;
375 x 517; r.o. gem en ged. "CH
van Amerom (aaneen) // 1849".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6460 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
173a Studie van Wilgebomen te Oegstgeest
b Penseel in grijs, grijs en bruin
gewassen; 176 x 148; in verso
eigenh. opschr. , gem. en ged. :
"Studie
op den achterweg naar
Wilgenboomen /I te Oegstgeest /I
CHvanAmerom (aaneen) 1858 /I ad
vivum del.".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6470 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Op 22 april 1870 schrijft C.H. van
Amerom aan VerHuell.
Uit deze
brief blijkt dat hij onder andere
opstuurt: " ... nog eene kleine teekening, studie van wilgeboomen,
genomen op de achterweg van Oegstgeest ... " (zie p. 55).

174a Duinen bij Wassenaar
b Waterverf; 147 x 211; l.o. gem. en
ged.: "CHvanAmerom (aaneen) a.v.d.
/ / 1858", in verso 1. b. eigenh.
opschr.: "In de duinen // bij
Wassenaar", l.o. op passepartout
door VerHuell geann.:"In den duin
regts, den eerste duin, heb ik in
1848 diep , onder het zand een leeg
gekurkt half fleschje begraven,

waarin ik een vel uit mijn schetsboek gestoken had, met onze namen
en dagtekening en jaartal", r.o.
op
passepartout door
VerHuell
geann.: "Regts van den hollen weg
liggen de dwergeiken, waaronder ik
menig aangenaam uur lezende en
teekenende doorbragt".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6467 (legaat mr. A.M.W.K. VerVerHuell, 1897).
175a Park Sonsbeek te Arnhem
b Penseel in gr1Js, grijs gewassen;
115 x 190; r.o. gem.: "CHvanAmerom
(aaneen)
ad.viv.d.",
in verso
eigenh. opschr. en ged.: "Bomenpartij I ISonsbeek. I I 1868".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8614 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Een
aantekening
van
VerHuell
luidt: "Hier op dit schoonste punt
bij Arnhem verrijst thans 1885 de
cellulaire gevangenis.
Boschjes
boven Hulkesteyn achter den Brink
gekapt in 1877".
176a Omgeving Heyenoord bij Arnhem
b Penseel in bruin en grijs, bruin,
grijs en blauw gewassen; 177 x
188;
r.o.
gem.:
"CHvanAmerom
(aaneen) ad.viv.", in verso l.b.
eigenh.
opschr. en ged.: "Bij
Heyenoord. /I 1868".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8625 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
177a Doorwerth, de Kapellenboóm
b Penseel in grijs en bruin, grijs
en bruin gewassen en zwart krijt;
109 x 156;
in verso bovenaan
eigenh.
opschr.
en
ged.:
"Kapellenboom
te Dorenweerd II
Juli 1869", in verso r. o. gem. :
"CHvanAmerom (aaneen) ad. v . del. ".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9558 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
178a Het Sluisje te Doorwerth (gem.
Renkum)
b Penseel in grijs, grijs, bruin en
roze gewassen en zwart krijt; 199
x 274; r.o. gem.: "C.H. van Amerom
ad.viv.", m.o. eigenh. opschr.:
"Sluisje te Doornwaerd".
c Arnhem, Gemeentemuseum inv.nr. GM
9559 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
179a Gezicht op Kasteel Doorwerth (gem.
Renkum)

b Waterverf; 180 x 243; m.o. gem.:
"CHvanAmerom" (aaneen).
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9615 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
d Het werk moet op een kleine topografische tentoonstelling in het
Gemeentemuseum te Arnhem tentoongesteld geweest zijn.
e De aantekening van VerHuell op het
oude opzetkarton luidt: "Gezigt op
den Dorenweerd gezien van de hoogte dicht bij den Kapellenboom, na
het
afkappen van het akker ...
1869".
180a De herberg te Doorwerth
b Gravure; 105 x 133 (blad), 80 x 98
(voorst.); l.o. opschr.: "C.H. van
Amerom del.", m.o. opschr.: "De
herberg van den Doorwerth", r.o.
opschr.: "J.A.R. Best sc.".
c Arnhem,

Gemeentemuseum,

inv.nr.

Geld. 938, Geld. 6.
d J.C.
Perk,
"De
herberg
op
Doorwerth" in Geldersche Volksalmanak 1839-1840 (1839), p. 127 145 (afb.).
e Johannes Alexander Rudolph Best
werd geboren in 1797 te Vleuten en
overleed in 1855 te Alkmaar.
op
Monnikhuizen
bij
181a Gezicht
Arnhem
b Penseel in bruin en gr1Js, bruin
en grijs gewassen; 215 x 276; l.o.
gem.
en
ged.:
"CHvanAmerom
(aaneen) I I a. v. 1869"; in verso
r.o. eigenh. opschr.: "Gezigt op
een gedeelte van II Monnikhuizen".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8607 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

afb. 54
182a Park Groenenstein (Groenendaal) te
Groningen (afb. 54)
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b Waterverf; 182 x 228; in verso
gem., ged. en eigenh. opschr.:
"Groenenstein bij Groningen II en
Helpman II C.H. van Amerom ad vivo
del. I I 1870", door VerHuell op
drager
geann.:
"De
verlaten
buitenplaats Groenensteyn, vroeger
Groenendael
bij
Groningen
en
Helpman" .
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
1192 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

naar rechts: de windmolen (ronde
stenen bovenkruier met stelling
thans verdwenen), Grote Kerk (St.
Martinus).

afb. 56

afb. 55
183a Gezicht op Doesburg (afb. 55)
b Pen en penseel in grijs, gr1Js en
bruin gewassen; 283 x 422; r.o.
gem. en ged.: "C. H. van Amerom
fec.
1871", in verso 1. opzij
eigenh. opschr.: "Kopie van eene
Teekening, waarschijnlijk II vervaardigd in het laats der vorige
eeuw; II voorstellende een gezigt
op de stad Doesburg II VA 1871",
r.o. door VerHuell geann.: "kopy
naar teekening toebehoor ende liaan
mr. J. Ket jen, Notaris te Doesburg
111871".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9240 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Op de voorgrond de Koepoort. Van
links naar rechts: Grote Kerk (St.
Martinus),
Windmolen (achtkante
bovenkruier
met stelling
verdwenen). Van Amerom heeft deze
tekening waarschijnlijk speciaal
voor VerHuell gemaakt, omdat hij
uit Doesburg kwam.

185a Landschap met beukenlaan en water
(afb. 56)
b Penseel in bruin en grijs, bruin
en grijs gewassen;
280 x 353
(blad), 210 x 281 (voorst.); r.o.
gem., ged. en eigenh. opschr.:
"C.H. van Amerom inv. et fecit
1872 II Beukenlaan, lopend water
op den voorgrond".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6473 (legaat mr. A.M.W . K. VerHuell, 1897).

afb. 57
184a Gezicht
vanaf de Molenberg op
Doesburg
b Potlood, pen en penseel in bruin,
bruin gewassen; 239 x 386.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9223 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e De
tekening is genomen
vanaf
Angerlo vanuit het westen. Op de
voorgrond de stadsbleek. Van links
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186a "Solitudo". Boslandschap met water
(afb. 57)
b Penseel in grijs en bruin, grijs
en bruin gewassen;
407 x 539
(blad), 328 x 445 (voorst.); l.o.
gem.:
"C.H. van Amerom", m.o.
eigenh. opschr.: "Solitudo", r.o.
ged.: "invenit et fecit 1872".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM

6474 (legaat mr.
VerHuell, 1897).

A.M.W.K.

Ver-

187a Gezicht van de duinen op Wassenaar
met Leiden in het verschiet
b Penseel in grijs, grijs gewassen;
358 x 485; l.o. gem. en ged.:
"C.H. van Amerom ad.viv.del. I I
1872", in verso eigenh. opschr.:
"Gezigt van de duinen op Wassenaar
met Leiden in het verschiet"; op
opzetkarton
is
door
VerHuell
geann.: "Hoeveele genoeglijke uren
bragt ik hier door, in gezelschap
van een goede vriend met m1Jn
trouwen bulldog, een schetsboek,
een ouden dichter of een jongen
roman, in de schaduw der dwergeiken. AVH".
c Arnhem, Gemeentearchief, collo A.
VerHuell,
inv.nr.
28,
nieuw
inv. nr.
27,
Kunstvrienden
VerHuell.
188a Boschpartij te Wassenaar
b Penseel in grijs, grijs gewassen,
212 x 285; r.o. gem. en ged.:
"C.H.
van
Amerom
ad.viv.del.
1872";
op
pass ep art out
door
VerHuell
geann.:
"Menigmaal
wandelde ik daarheen. AVR".
Gemeentearchief,
collo
c Arnhem,
VerHuell, inv.nr. 21.
e Mogelijk gaat het om deze tekening
als Van Amerom op 22 oct. 1872 het
volgende aan VerHuell schrijft:
"Hiernevens ontvangt u eene teekening naar eene schets door mij
vroeger gemaakt, ik geloof dat zij
het karakter teruggeeft van het
bosch en duinachtig
Wassenaar"
(ziep.57).
189a Landschap met wilgen
b Waterverf, 158 x 175; l.o. ged.:
"1873";
r.o.
gem.: "C.H. van
Amerom ad.viv.del.",
op passepartout eigenh. opschr.:" Studie
naar populier en wilgebomen in den
laten namiddag". De achterzijde
bevat
een
gekleurde
penseeltekening voorstellende een boerderij, geboomte en een kerktoren
op de achtergrond.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6471 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
190a Noordwijker Bos
b Waterverf, 254 x 330 (blad), 120 x
182 (voorst.); r.o. gem. en ged.:
"CHvanAmerom (aaneen) ad
vivum
del. 1874", m.o. eigenh. opschr.:
"Noordwijkerbosch" ,
in
verso

eigenh. opschr., ged. en gem.:
"Boschgezigt tusschen II Noordwijk
Binnen en II Noordwijker Hout II
te Leenmans (?)hof. 3 Aug. 1873 II
C.H. van Amerom", op passepartout
is l.o.
door VerHuell geann.:
"Dikwijls wandelde ik daar of reed
er te paard. AVH".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6466 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

afb. 58
191a Hunnebed in Drenthe (afb. 58)
b Waterverf; 262 x 346 (blad). 202 x
290 (voorst.); r.o. gem. en ged.:
"C.H. van Amerom ad.viv.del. I I
1874 "
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6465 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
192a Bospartij te Wo1fheze
b Potlood en penseel in grijs en
bruin, grijs en bruin gewassen;
135 x 197; in verso r.o. gem.:
"CHvanAmerom (aaneen) ad. v. deL",
in verso l.b. eigenh. opschr.:
"Boschpartij op (laag) Wolfhees".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9550 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
193a De beek te Wolfheze
b Potlood en penseel in bruin en
grijs, bruin en gr1Js gewassen;
198 x 256 (blad),
129 x 204
(voorst.); r.o. gem.: "C.H. van
Amerom ad.viv.!!,
m.o.
eigenh.
opschr.: "Wolfheze".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9552 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
194a Hoog Wolfheze (afb. 26)
b Potlood en penseel in grijs en
bruin, grijs en bruin gewassen;
193 x 255 (blad),
129 x 204

121

(voorst. ); r. o. gem. : "C.H. van
Amerom ad.viv.",
m.O.
eigenh.
opschr.: "Hoog Wolfheze".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9551 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

215 x 280; r.o. gem.: "C.H. van
Amerom ad.viv."; in verso 1. b.
eigenh. opschr.: "In de duinen II
bij Sassenheim".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM

6469 (legaat
Huell, 1897).

mr.

A.M.W.K.

Ver-

195a De beek te Wolfheze
b Potlood en penseel in grijs, grijs
en bruin gewassen;
185 x 257
(blad), 130 x 205 (voorst.); r.o.
gem.: "C.H. van Amerom ad.viv.",
m.o. eigenh. opschr.: "Wolfheze".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9549 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
196a Huis verscholen in bos
b Penseel in bruin, bruin gewassen;
170 x 220; r.o. gem.: "C.H. van
Amerom".

c Spijkenisse, part. collo
afb. 60
200a De schaapskooi te Arnhem
b Penseel in gr1Js, grijs en bruin
gewassen; 201 x 278 (blad), 127 x
204 (voorst.); r.o. gem.: "C.H.
van Amerom ad.viv.", m.O. eigenh.
opschr. :
"Schaapskooi
tusschen
Arnhem en Roosendaal".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
11.402
(legaat
mr.
A.M.W.K.
VerHuell, 1897).
afb. 59
197a Heidelandschap in Gelderland (afb.
59)
b Penseel in gr1Js, grijs gewassen;
106 x 156;
r.o. gem.: "CHvan
Amerom" (aaneen), r.o. op passepartout eigenh. opschr.: "Geldersche heidezoom", in verso m.o.
door VerHuell geann.: "Heidezoom
II Gelderland".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
1050 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
198a Heuvellandschap
b Penseel in grijs, gr1Js gewassen;
265 x 340; in verso door VerHuell
geann.: "C.H. van Amerom dt". Het
papier is bovenaan gerimpeld.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6468 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
199a Duinen bij Sassenheim (afb. 60)
b Penseel in grijs, grijs gewassen;
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afb. 61
201a Gezicht op de kerk te Oosterbeek
(afb. 61)
b Penseel in grijs, grijs, bruin en
blauw gewassen; 141 x 205; in
verso l.b.
eigenh. opschr. en
ged. : "Oosterbeek I I Julij 1869",
in verso r.o. gem.: " CHvanAmerom"
(aaneen) en in verso l.o. ged.:
"ad vivum del. 1869".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9587 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

GEBOUWENIBUITENHUIZENlKASTELEN

afb. 62
202a De pastorie en het kerkje te Hoogmade (afb. 62)
b Pen in bruin, grijs gewassen; 187
x 272; r.o. gem. en ged. "CH van
Amerom a.v.d. II 1821"; in verso
1. o. eigenh. opschr.: "te Hoogmade
bij Leiden"
c Heerlen, part. collo
e Van Amerom was toen 17 jaar oud en
logeerde waarschijnlijk bij zijn
oom ds. Pieter van Amerom. Mededeling huidige eigenaar.
203a Boerderij te Wassenaar
b Waterverf; 197 x 271; 10. gem.:
"C.H. van Amerom II ad.v.del.", in
verso eigenh. opschr. en ged.:
"Wassenaar II 1850".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6464 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
204a Stadwijk (achterzijde) te Voorschoten (afb. 25)
b Litho; 265 x 340; r.o. opschr.:
"C.H. van Amerom ll , l.o. opschr.: "

Steendr. v. P.W.M. Trap";
c Leiden,
Gemeentearchief, prentverz. nr. 88350.
d W.A. Baud, "Het landhuis Stadwijk
onder Voorschoten. Zijn eigenaren
en z1Jn bewoners", in: Jaarboek
Die Haghe 1975, p. 1 - 97 (34-51,
afb. 12).
e De litho moet waarschijnlijk uit
ca . 1850 dateren. Afgebeeld zijn
vermoedelijk de wandelende mej.
Van der Rijk met haar in nanking
geklede kwekelingen. De datering
van ongeveer 1B5U is gedaan op
basis van de kleding van de dames.
De kleding behoort in ieder geval
tot de periode 1845 - 1850 en komt
het meest overeen met de modelijn

van 1846, terwijl wel kan worden
aangenomen, dat men destijds te
Voorschoten niet naar de allerlaatste Parijse mode gekleed ging.
Zie: W.A. Baud, aant. 65.
205a Kasteel
Dullert
Spijker
bij
Arnhem
b Penseel in grijs, grijs gewassen;
123 x 191; op een toegevoegd los
papiertje staat in het handschrift
van Van Amerom: "Oud Spijker I I
genomen van de Z.O. zijde II een
kleine attentie voor den Heer A.
VerHuell II van den teekenaar II
CHvan Amerom".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
11.138
(legaat
mr.
A.M.W.K.
Huell, 1897).
d De tekening moet op een kleine
topografische tentoonstelling
in
het Gemeentemuseum in Arnhem tentoongesteld geweest zijn. Hiervan
getuigt een los kaartje met het
opschrift: "Dullert Spijker 1867,
gelegen op het kruispunt van de
Parkstraat en de Prins Hendrikstraat; afgebroken 1880. C.H. van
Amerom".
e De mededeling van VerHuell luidt:
Het Oude Spijker (Huis van Arnhem)
genomen van de Z.O. zijde - Nov.
1867 gelegen in 't Velper Bosch II
Gesloopt july 1880". De bijbehorende inventariskaart bevat
de
volgende
mededeling:
"Spijker
gelegen bij de Karel van Gelderstraat op de hoek van de Dullertstraat. Gebouwd in 1612, afgebroken 1880. Zie Markus blz. 492.
Gelre 1970, blz. 118".
206a Herberg Moskowa bij Arnhem
b Penseel in gr1Js, grijs gewassen
en zwart krijt; 270 x 339; r.o.
gem.: "CHvanAmerom (aaneen) ad.
viv.del.", in verso l.b. eigenh.
opschr. en ged.: "Hommelscheweg II
en Apeldoornsestraatweg II genomen
van Moskowa II 1868.".
c Arnhem,
Gemeentemuseum, inv.nr.
8635 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
d De tekening moet op een kleine
topografische tentoonstelling in
het Gemeentemuseum te Arnhem tentoongesteld geweest zijn. Hiervan
getuigt een toegevoegd kaartje met
de tekst: "Hommelseweg/Apeldoornseweg 1868/H.van Amerom".
e Op de bijbehorende inventariskaart
wordt de volgende mededeling aangetroffen: "Rechts de Herberg, in
1848 gebouwd. Kruispunt van drie
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wegen. Op de voorgrond de weg naar
de begraafplaats, links de weg
naar de Stenen Tafel,
in het
midden de sterk dalende weg naar
Apeldoorn".
207a Omgeving Kasteel Hulkestein
te
Arnhem
b Penseel in grijs, grijs, bruin,
groen en blauw gewassen; 120 x
187;
r.o.
gem.:
"CHvanAmerom
(aaneen) ad.viv.de1.", in verso
l.b.
eigenh. opschr. en ged.:
"Eikenboschje.
vuIg.
Brantzenboschje II Hulkestein II 1868";
linker rand papier is gerimpeld.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8613 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Los toegevoegde aantekeningen van
VerHuel1 luiden:
"Boschjes
boven Hulkesteijn II
achter den Brink II gekapt in
1877" en "Hier op dit schoonste
punt bij Arnhem II verrijst thans
1885 de Cellulaire Gevangenis".

afb. 63
te
208a Omgeving kasteel Hulkestein
Arnhem (afb. 63)
b Penseel in grijs, grlJs gewassen;
109 x 174; r.o. gem.: "CHvanAmerom
(aaneen) ad.viv.de1.", in verso
l.b. eigenh. opschr.: "Acasiaboschje II Hulkestein II 1868".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8612 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
209a Kasteel Hulkestein te Arnhem
b Penseel in grlJs, grijs en bruin
gewassen; 215 x 271; r.o. gem.:
"C.H.
van Amerom ad. v.", 1. o.
ged.:
"1869",
in verso
r.o.
eigenh. opschr.: "Hulkestein II
nabij A!"nhem".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8569 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
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210a Kasteel Biljoen te Velp
b Waterverf; 215 x 274; m.o. gem. en
ged.: "CHvanAmerom (aaneen) ad.
viv. 1869", in verso 1. b. eigenh.
opschr.; "Billioen".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9679 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
211a Kasteel Warnsborn te Arnhem (lage
erf?)
b Penseel in grlJs, grlJs en bruin
gewassen; 215 x 272; l.o. gem. en
ged.: "C.H. van Amerom ad.v.d.
1869", in verso eigenh. opschr.:
tlWarnsborn".

c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8600 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
212a Boerderij
van
Hulkestein
bij
Arnhem. De Lange Schuur
b Waterverf; 232 x 336; l.o. gem. en
ged.: "CHvanAmerom (aaneen) ad.
vivo II Januarij 1870"; linker
bovenhoek beschadigd, gekartelde
en geschroeide rand.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8637 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e De
aantekeningen van
VerHuell
luiden
als volgt:
"De
lange
Schuur, boerderij van Hulkestein
II Afgebroken in maart 1870" en
" ... Op mijn verzoek is mijn hoogbejaarde oudleermeester de
Hr.
C.H. van Amerom [ook een ooggetuige van het gebeurde in 1813]
wel zoo vriendelijk geweest van
nevensgaande fraaie teekening van
de boerderij, die eerstdaags afgebroken zal worden, te maken. II
genomen van de kant van Arnhem.
Een oude, zware notenboom, staande
achter het huis is reeds omgehouwen nu ik dit schrijf II op 23
Januarij 1870 II A. VerHuell •.• ".
Met het gebeurde doelt VerHuell op
een door de Fransen vermoord Duits
officier, die hier begraven werd
en later op verzoek van zijn familie weer opgegraven werd. VerHuell
verwijst naar J. Konijnenburg, p.
417.
213a Boerderij (afb. 64)
b Waterverf, 236 x 306 (blad), 195 x
265 (voorst.); r.o. gem. en ged.:
"C.H. van Amerom ad vivum del: II
1871"1
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6472 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

6463 (legaat mr.
Huell, 1897).
e zie cat. nr. 214.

afb. 64
214a Gezicht op Klein Nippon
b Waterverf; 155 x 209; l.o. gem. en
ged.: "C.H. van Amerom a.v.d. II
1872", 1. opzij in m. eigenh.
opschr.: "Gezigt van de zijde der
stad Leiden II op Klein Nippen".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6462 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Op 22 oct. 1872 schrijft C.H. van
Amerom aan VerHuell onder andere
het volgende: " ... Tevens een paar
teekeningetjes van geringe kunstwaarde genomen uit mijne woning op
de Leiderdorpscheweg en bleekerijen bij de Zijlpoort, het andere
het gezigt van genoemde bleeker1Jen
op
Klein
Nippon
onze
woning ... " (zie p. 57).

afb. 65
215a De Leiderdorpseweg in 1872 (afb.
65)
b Waterverf; 157 x 208; r.o. gem. en
ged.: "C.H. van Amerom a.v.d. I I
1872", in verso 1. opzij in m.
eigenh. opschr.: "Gezigt van Klein
Nippon
op de Leiderdorpscheweg
naar Leiden".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM

A.M.W.K.

Ver-

216a Huis te Zijl (Zijlhof) bij Leiden
b Penseel in grijs, gr1Js en bruin
gewassen; 279 x 355 (blad), 233 x
340 (voorst.); r.o. gem. en ged.:
"CH.van Amerom ad.viv.del. 1873",
m.o. eigenh. opschr.: "Zij lhof" ,
in verso 1. 0PZ1J 1n m. eigenh.
opschr. : "Overblij fselen van het
huis te Zijl of Zijlhof II aan de
Watering de Zijl bij Leiden In de
Hoeksche II en Kabellausche oneenigheden onder andere door II Jan
van Beyeren ingenomen. zie Halma
11 deel".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
1148 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
217a Klein

Nippon te Leiderdorp

(afb.

ll)

b Penseel in g~ijs, grijs ~n blauw
gewassen, roze papier; 198 x 275
(blad), 127 x 204 (voorst.); r.o.
gem.: "C.H. van Amerom ad.viv.",
m.o.
eigenh.
opschr.:
"Klein
Nippon",
in
verso r. O.
door
VerHuell geann.: "Woonplaats van
den Hr. C.H. van Amerom te Leyderdorp in 1874".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6461 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Op 13 april 1874 schrijft C.H. van
Amerom onder andere het volgende
aan VerHuell: " ... Ik zend u hiernevens
zes teekeningetjes naar
potloodschetsjes, welke laatsten
ik op mijne wandelingen voor bijna
een halve eeuw gemaakt heb; bovendien mijne cubicula van buiten te
zien; Alles beteekend niet veel de
puntjes gaan eraf. .. " (zie p. 58
en noot 40).
218a Boerderij tegenover de Sterren berg
bij Arnhem
b Waterverf en zwart krijt; 247 x
370 (blad), 212 x 298 (voorst.);
r.o. gem. en ged.: "CH van Amerom
ad.viv.del. II 1874", in verso
l.o.
eigenh. opschr.: "Boerenwoning in het eerste vierde II
dezer eeuw door m1J geschetst;
gelegen II over de buitenplaats
Sterrenberg II bij Arnhem. C.H.
van Arnerom".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8626 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
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e Op 26 aug. 1874 schrijft C.H. van
Amerom aan VerHuell onder andere
het volgende: " ... Die boerenwoning
is genomen naar een schetsje dat
ik in mijn jeugd gemaakt heb en
van welke woning waarschijnlijk
niets meer bestaat, Z1J was gelegen schuin over de buitenplaats
Sterren berg op de Amsterdamsche
weg. De lijnen van die oude boerenwoningen, welke laatsten spoedig door andere vormen verdrongen
zullen zijn, geven zoo het m1J
voorkomt
een
teekenachtig
geheeL .. " (zie p. 59).
219a Huis
te Dever (Die Ever
bij
Lisse?)
b Penseel in bruin en gr1Js, bruin
en grijs gewassen; 186 x 231; l.o.
gem. "C.H. van Amerom" (aaneen).
Op passepartout is door VerHuell
geann.: "'t Huis te Dever. Dat
torentje kan ik mij echter niet
herinneren gezien te hebben. Mogelijk bestond het nog voor dat ik
te Leiden kwam. AVH".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
1149 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Op de bijbehorende inventariskaart
staat de medeling: "Volgens A.H.
Hulkenberg, auteur van het boekje
Die Ever, is dit niet het huis te
Dever bij Lisse (Z.H.). Vergelijk
C. Alkemade, J. Stellingwerf en H.
;, uman die ook Dever afbeelden".
220a ÜJ.. geving kasteel Middachten bij De
St~eg
(gem. Rheden)
b Penseel in grijs, grijs en bruin
gewassen;
191
x
243;
l.o.
gem.:"CHvanAmerom (aaneen) a v d",
in verso l.b. eigenh. opschr.:
"Het huis Middagten".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9644 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
d De tekening moet op een kleine
topgrafische tentoonstelling
in
het Gemeentemuseum te Arnhem tentoongesteld geweest zijn. De tekst
op een bijgevoegd kaartje luidt: "
Huis Middagten, C.H. van Amerom
1ge eeuw".
221a Kasteel Doornenburg en omgeving
(gem. Bemmel)
b Penseel in grijs, grijs gewassen
en zwart krijt; 243 x 192, r.o.
gem. : "CHvanAmerom (aaneen) ad.
viv.del." .
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9138 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
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e De mededeling van VerHuell op een
los stukje karton luidt: "Deze
teekening ontving ik van de Hr. v.
Amerom in Mei 1869. Zij is vervaardigd naar eene schets die ZE
voor circa 40 jaren van de Kapelboom
bij Doornenburg naar
de
natuur maakte".
222a Watermolen "De Hes"
b Penseel in grijs, gr1Js en bruin
gewassen, 200 x 271; l.o. gem.:
"C.H.
van Amerom".
De linker
bovenhoek is beschadigd en heeft
een
gekartelde en
geschroeide
rand.
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8636 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Een
aantekening
van
VerHuell
luidt: "Gesigt op den Hes, waterkorenmolen aan den uitloop van het
dal tusschen de hoogten van den
Brink, Mariendaal en Rosande. De
toevoer
van water komende van
Mariendaal.
De schets
hiervan
getekend in de jeugd des schilders
(omtrent 1820). Waterradmolen met
bovenslagrad verdwenen".

RIVIERGEZICHTENfZEILSCHEPEN

afb. 66
223a De Rijn bij Arnhem (afb. 66)
b Penseel in grijs, grijs, blauwen
bruin gewassen, 407 x 520; in
verso eigenh. opschr., gem. en
ged.:
"Gezigt vanaf de Stenen
Tafel te Klarenbeek flop het
geboomte
van
het
voormalige
Monnikhuizen
II
Huissen,
den
Rhijn, Ijssel en in het verschiet
II de heuvels van Cleve II C.H.
van Amerom II ad vivum deliniavit,
1828"

c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
8647 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
d Op 22 april 1870 schrijft G.H. van
Amerom aan VerHue1l: " ... De teekening op Klarenbeek is zeer naar
mijn genoegen uitgevallen, Huisjen, Rhijn en IJssel ziet men in
het verschiet en op de tweede
grond het geboomte van het oude
Monnickhuizen ... " (zie p. 55 ).
224a De Rijn met de Hunnenschans bij de
Duno
b Penseel in gr1JS, grijs en bruin
gewassen, 95 x 154; in verso l.b.
eigenh. opschr. en ged.: "Gezigt
op Hunneschans en Driel in 't
verschiet I I july 1869", in verso
r.o. gem.: "GHvanAmerom (aaneen)
ad.v.del.".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9583 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).

"Kopie naar een teekening van II
den
Russischen zeeschilder
A.
Sauerweitz II GHvanAmerom del II
1851".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6475 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Op 22 april 1870 schrijft G.H. van
Amerom aan VerHuell onder andere
het volgende: " ... daarnevens zend
ik u drie kopien naar tekeningen
van den Russischen
zeeschilder
Seierweitz, waarschijnlijk u bij
name wel bekend, die ik nog vroe(zie
ger
geteekend
had ... "
cat.nrs. 227, 228enp.55).
227a Zeilschepen
b Waterverf;
165 x 223; in verso
eigenh. opschr., gem. en ged.:
"Kopie naar eene teekening van II
den Russischen zeelschilder
A.
Sauerweitz II GHvanAmerom del. II
1851".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6476 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Zie cat.nrs. 226 en 228.
228a Zeilschip
b Waterverf; 177 x 237; in verso
geann. gem. en ged.: "Kopie naar
eene teekening van II den Russischen zeeschilder A. Sauerweitz II
GHvanAmerom del. /I 1851".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
6477 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e Zie cat.nrs. 226 en 227.

afb. 67
225a De Rijn bij Oosterbeek (afb. 67)
b Potlood en penseel in grijs, grijs
en bruin gewassen, 357 x 441; r.o.
gem. en ged.: "GHvanAmerom (aaneen) ad viv. del. I I 1873"; in
verso 1. opzij eigenh. opschr.:
"Gezigt op het Drielsche Veer in
het verschiet Arnhem II genomen
van den voet der hoogte, waarop de
Hunneschans IJ is gelegen. Schets
van 1828.".
c Arnhem, Gemeentemuseum, inv.nr. GM
9437 (legaat mr. A.M.W.K. VerHuell, 1897).
e De tekening is gemaakt vanaf de
voet van de Westerbouwing (gem.
Renkum, Gld.).
226a Zeilschepen
b Waterverf; 157 x 231;
eigenh. opschr., gem.

in
en

verso
ged.:
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Herkomst afbeeldingen

afb. 1, particulier; afb. 2, Gemeentemuseum Arnhem; afb. 3, particulier; afb. 4, Gemeentearchief Arnhem; afb. 5, particulier; afb.
6, Cor van Wanrooy; afb. 7, particulier; afb. 8, Cor van Wanrooy;
afb.
9, A. von Wurzbach e.a.; afb. 10, Gemeentearchief Arnhem
(niet beschikbaar); afb. 11, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooy;
afb. 12, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag;
afb.
13 particulier; afb. 14, Gemeentelijke Archiefdienst Leiden
(prentverz. nr. 61447); afb. 15, Cor van Wanrooy; afb. 16, Cor van
Wanrooy; afb. 17, Gemeentelijke Archiefdienst Leiden; afb. 18,
G~meentelijke Archiefdienst Leiden; afb. 19, Gemeentemuseum Arnhem;
afb. 20, particulier; afb. 21, Cor van Wanrooy; afb. 22, Cor van
Wanrooy: afb. 23, Cor van Wanrooy; afb. 24, Fotostudio Ruiterman
Gorkum; afb. 25, Cor van Wanrooy; afb. 26,
Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 27, Cor van Wanrooy;
afb. 28, Cor van Wanrooy; afb. 29, Cor van Wanrooy; afb. 30,
Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 31 Gemeentemuseum
Arnhem/Gemeentearchief Arnhem; afb. 32, particulier; afb. 33,
particulier; afb. 34, particulier; afb. 35, Gemeentemuseum Arnhem/
Cor van Wanrooy; afb. 36, A. Dingjan Den Haag; afb. 37
Rijksmuseum-Stichting Amsterdam; afb. 38, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag (neg.nr. 18607); afb. 39, Rijksmuseum-Stichting Amsterdam; afb. 40, Groninger Museum/John Stoel
Groningen (archiefnr. 9520/9); afb. 41, A. Frequin Den Haag; afb.
42, Cor van Wanrooy; afb. 43, Rijksmuseum-Stichting Amsterdam; afb.
44, Cor van Wanrooy; afb. 45, particulier; afb. 46, Gemeentemuseum
Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 47, particulier; afb. 48, particulier;
afb. 49, particulier; afb. 50, Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, Den Haag; afb. 51, Stichting Iconographisch Bureau
Den Haag; afb. 52, Cor van Wanrooy; afb. 53, Cor van Wanrooy; afb.
54, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooyj afb. 55, Gemeentemuseum
Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 56, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van
Wanrooy; afb. 57, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 58,
Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooyj afb. 59, Gemeentemuseum
Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 60, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van
Wanrooy; afb. 61, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 62,
Gor van Wanrooy; afb. 63, Gemeentemuseum Arnhem/ Gor van Wanrooy;
afb. 64, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooy; afb. 65, Gemeentemuseum Arnhem/Cor van Wanrooyj afb. 66, Gemeentemuseum Arnhem/Gor
van Wanrooy; afb. 67. Gemeentemuseum Arnhem/Gor van Wanrooy.
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Leven en werk van de kunstschilder Hendrik
Jan (1776-1833) en diens zoon Cornelis Hendrik
van Amerom (1804-1874) zijn nauw verbonden
met het kunstonderwijs in Arnhem en Leiden.
De vroegste geschiedenis van de Arnhemse
Kunstakademie is niet te denken zonder de
invloed van Hendrikjan van Amerom . Als
"eerste tekenmeester" bepaalde hij dertigjaar
lang het onderwijs aan deze instelling.
Zijn zoon, Cornelis Hendrik, speelde een
belangrijke rol in het tekenonderricht te
Leiden, waar hij les gaf aan diverse kostscholen
voorjongens en meisjes uit de "betere standen".
Cornelis Hendrik van Amerom kan tot de
vroegste fotografen in Nederland worden
gerekend. Tevens mag hij worden beschouwd
als ontdekker van het Gelderse landschap, dat
inspiratiebron werd voor vele kunstenaars.
Hiermee is hij een directe voorloper van de
schilders van de "Oosterbeekse Schildersbent"
en de "Haagse School".
Van uitzonderlijke (kunst)historische betekenis
is zijn "Memorie-boekje". In dit tot nu toe
onopgemerkt gebleven ego-document maakte
hij belangrijke aantekeningen over zijn familie
en zijn werk als kunstenaar en fotograaf. Het
"Memorie-boekje" wordt in deze uitgave, met
een geïllustreerde oeuvrecatalogus van beide
kunstenaars, integraal gepubliceerd.

