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Twee stukken die recentelijk aan het oeuvre van H.J. Scholl konden worden toegevoegd. Boven: schoorsteenstuk met 

pauwen en vruchten (1771) (Collectie Huis de Zwaluwenberg). Volgende pagina: Jachtstilleven met hond (1763) (Veiling;

particuliere collectie)



De naam Hendrik Jan Scholl was tot nog toe enkel bekend van een aantal gesigneerde
kunstwerken, en door een vermelding in het archief van kasteel Enghuizen (Hummelo)
in verband met door hem gegeven tekenonderwijs. Het opduiken van een onbekende te-
kening van zijn hand was aanleiding voor het verrichten van uitgebreid (archief)onder-
zoek, hetgeen een schat aan nieuwe biografische gegevens opleverde. Hendrik Jan Scholl
blijkt ook actief lid te zijn geweest van de Zutphense magistraat. De curieuze combina-
tie hiervan met zijn kunstenaarschap, in opdracht van het regentenpatriciaat waar hij in
feite zelf toe behoorde, is typerend voor een Nederlandse provinciestad van de achttien-
de eeuw, waar sociale en professionele scheidslijnen minder scherp waren dan in het wes-
ten van het land. Het artikel wil een basis leggen voor nader onderzoek. H.J. Scholl en
diens werk zal vermoedelijk in meer archieven voorkomen dan tot nu toe is ontdekt.

hendrik jan scholl (1717-1792)1
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erik p. löffler

159



Gefantaseerd groepsportret in de grote zaal van kasteel de Cannenburch door H.J. Scholl. Het portret toont Johan van

Isendoorn (?-voor 1558), Margaretha van Rossem (?-1558) en hun dertien kinderen. (Collectie Kasteel de Cannenburch

Vaassen) 

In 2007 werd op de Kunst op Papier-beurs in Haarlem een klein getekend groepsportret te
koop aangeboden.2 De gewassen pentekening toont links, voor een gordijn, een zevental
merendeels geharnaste mannen, terwijl rechts acht dames in achttiende-eeuwse kledij
zijn afgebeeld. Het vermoedelijk vroeg negentiende-eeuwse onderschrift luidt: ‘Scholl
geteekend door Scholl voor het groote familie/stuk op de zaal’. 

Hendrik Jan Scholl (in archiefstukken ook wel geschreven als Schol of Scholle) werd ge-
boren in Zutphen in 1717, als zoon van Hendrik Scholl en Geertruid Jansen.3 In 1736 ver-
trok hij naar Amsterdam, waar hij zich vestigde in de Warmoesstraat.4 Voor de veronder-
stelling dat hij daar bij een schilder in de leer zou zijn gegaan, is geen bewijs gevonden,
maar ook zijn eventuele politieke of economische bezigheden aldaar lijken geen sporen te
hebben nagelaten. In december 1738 keerde hij terug naar zijn geboortestad, waar hij van-
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af 1754 actief was in verschillende functies voor de magistraat.5 Zo volgde hij in januari
1759 zijn eind 1758 overleden vader op als lid van het college van ‘gemeenslieden’ (een ad-
viesraad van de magistraat).6 Hiernaast bekleedde hij vele jaren een ambt bij de Gelderse
Tol, waarmee hij eveneens in de voetsporen van zijn vader trad.7

In de periode 1762-1787 bezat Hendrik Jan een huis in het Zutphense Hogestraatje.8

Zelf woonde hij vermoedelijk in de Lange Hofstraat op de hoek met de Rodetorenstraat.
Dit pand werd door zijn ouders verworven in 17299 en pas weer verkocht bij de afwikke-
ling van zijn eigen boedel, in 1792.10 Opmerkelijk is dat het toen werd gekocht door zijn
dienstmeid Maria Alofs en haar echtgenoot. Zij zullen bij Hendrik Jan hebben inge-
woond, en konden het huis verwerven omdat hij Maria naast zijn (kostbare) zitplaats in
de Walburgiskerk maar liefst 5000 gulden naliet. Het testament toont dat de ongehuwde
en kinderloze erflater beschikte over een behoorlijk vermogen.11

Uit de bronnen voor Hendrik Jans biografische gegevens blijkt nergens dat het kunste-
naarschap zijn officiële beroep was.12 Toch kunnen wij aan zijn oeuvre, dat tot nu toe be-
stond uit slechts één schilderij en één tekening, enkele werken toevoegen. Zo werd tijdens
de ‘Inventarisatie decoratieve interieurschilderingen in Nederland 1600-1900’, een project
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en de Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, op landhuis De Zwaluwenburg in ’t
Harde een H.J. Scholl gesigneerd en 1771 gedateerd schoorsteenstuk ontdekt.13 Tot nu toe
onopgemerkt bleef verder een H.J. Scholl gesigneerd en 1763 gedateerd jachtstilleven met
hond, dat in 1997 in Londen is geveild en waarvan de huidige verblijfplaats onbekend is.14

Waarschijnlijk was dit ook bedoeld voor een schoorsteenmantel. De veilingcatalogus ver-
meldt helaas geen herkomst. In een publicatie uit 1914 wordt bovendien nog een H.I. Scholl
gesigneerd en 1764 gedateerd schoorsteenstuk vermeld. De beschrijving van dit (niet in de
publicatie afgebeelde) werk luidt: ‘een schilderstuk, voorstellende een vos (of een hond), die
op een nest met eenden afkomt. De vos (hond) pakt eene eend in de nek, terwijl een andere
wegloopt’. Interessant is dat het afkomstig was uit een huis in de Zutphense Waterstraat
(toen nummer 26), op een steenworp van het ouderlijk huis van de kunstenaar.15

Reeds eerder bekend was een H.I. Scholl gesigneerd en 1755 gedateerd groepsportret
in de grote zaal van kasteel de Cannenbruch (Vaassen).16 Via een bron uit het huisarchief
weten wij dat voor dit stuk in 1756 een betaling is gedaan aan ‘Scholl pintre a Zutphen’.
Dit is de enige bron waarin hij daadwerkelijk met de term schilder wordt aangeduid. De
geportretteerden zijn Johan van Isendoorn (?-voor 1558) en Margaretha van Rossem (?-
1558), met hun dertien kinderen. De gelaatstrekken van de ouders gaan vermoedelijk te-
rug op een zestiende-eeuws voorbeeld, terwijl de wat stereotype gezichten van de kinde-
ren op fantasie zullen berusten. De in Haarlem ontdekte tekening is waarschijnlijk een
voorstudie voor dit doek.17 De compositie komt niet geheel met het schilderij overeen,
met name wat betreft de relatieve grootte van de figuren. Als de tekening precies zou zijn
nagevolgd dan zouden de geportretteerden relatief klein zijn weergegeven; mogelijk be-
trof de opdracht oorspronkelijk een groter stuk. 

Tot nu toe was een tekening met een voorstelling van de havezate Ampsen Scholls eni-
ge bekende werk op papier.18 Deze is wel gesigneerd, maar niet gedateerd. De tekening
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Getekend groepsportret door H.J. Scholl, dat in 2007 in Haarlem op de Kunst op papier-beurs werd aangeboden. 

Het gefantaseerd portret diende waarschijnlijk als ontwerpschets voor het groepsportret in de grote zaal op de

Cannenburch. (Collectie Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen)

toont het huis in de toestand van na de verbouwing van 1760-1766, dus de tekening daar-
na zijn vervaardigd. Dit blad geeft een betere indruk van Hendrik Jans tekenvaardigheid
dan de voortekening voor het portret op de Cannenburch, dat vermoedelijk alleen was be-
doeld als schetsmatig model. Dat zijn tekenkunst werd gewaardeerd, mag blijken uit de
vermelding van door hem gegeven tekenonderwijs, in een rekening uit 1767 aan de erven
van de dat jaar overleden Baron Frans Jan van Heeckeren, heer van Enghuysen. De kun-
stenaar zal het onderricht aan huis hebben gegeven, op kasteel Enghuizen bij Hummelo.
Tekenen was in die tijd voor kinderen uit de betere standen een vast onderdeel van de op-
voeding. Voor de familie Van Heekeren heeft Hendrik Jan ook verschillende andere werk-
zaamheden verricht. Zo vermeldt dezelfde rekening twee getekende eerepoorten, terwijl
in een andere declaratie uit hetzelfde jaar sprake is van een geschilderd rouwbord (ver-
moedelijk voor Frans Jan). Van deze werken ontbreekt elk spoor. In één van de rekeningen
uit 1767 is ook sprake van ‘zusters’, waaronder Elizabeth.19 De dames ontvingen betalin-
gen voor zaken als ‘goudt zisteem boordsels’, ‘knoppen’ en ‘knoopen’. Kennelijk hebben
zij werkzaamheden verricht aan uniformen of textiele decoraties, mogelijk (evenals het
rouwbord) in verband met het overlijden van de baron.20
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Tekening van kasteel Amspen in Lochem (na 1766) door H.J. Scholl. (Veiling; particuliere collectie)

Noten

1 Mijn dank gaat uit naar Mario Prudon uit Deventer voor het vele door hem verrichte archiefonderzoek in Zutphen en

Arnhem, en naar Jorien Jas van de Stichting Geldersche Kasteelen voor haar archiefvondsten en redactionele adviezen.

2 Pen in bruin, penseel in grijs, 137 x 171 millimeter. Iconografisch Bureau-portretnummer 120262; Kunsthandel Frank

Mol Oude Tekeningen, 2007 (getoond op beurs in Haarlem); Voorburg, particuliere collectie; in 2008 geschonken aan de

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Arnhem..

3 D.J.G. Buurman (red.), De Cannenburch en zijn bewoners (Zutphen en Arnhem 1990) 232. Het echtpaar Scholl kreeg in totaal

negen kinderen: Janna (1710-?), Elisabeth (1712-?), Janna (1716-1776), Hendrik Jan (1717-1792), Geertruijd (1719-1779),

Lisabeth (1720-1782), Thomas (1722-?) Thomas (1723-?) en Coenraet (1725). Het is aannemelijk dat Janna (1710), Elisabeth

(1712) en Thomas (1722) jong zijn overleden, aangezien deze namen een tweede keer voorkomen. Het oudste bewaarde be-

graafboek van Zutphen begint pas in 1750, maar uit het hieronder nog ter sprake komende testament van Hendrik Jan

weten we dat hij bij zijn overlijden geen broers en zusters meer had. We moeten dus aannemen dat de anderen of vóór 

De families die woonden op de Cannenburch, de Zwaluwenburg, Ampsen en
Enghuizen behoorden tot de Gelderse regentenelite, en Hendrik Jan Scholl zal ook bij het
uitoefenen van zijn politieke ambten met hen in aanraking zijn gekomen. Hiernaast ver-
keerde hij echter ook in kunstenaarskringen: zo was Peter Hendrik Revelman (1755-1813),
amateurschilder van Zutphense stadsgezichten, één van zijn executeurs-testamentair.21

Het blijft onduidelijk of wij hier te maken hebben met een patriciër die uit liefhebberij
het kunstenaarsvak uitoefende, of met een politiek actieve professionele kunstenaar.
Omdat Scholl behalve in het ‘journaal van inkomsten en uitgaven’ van mevrouw Van
Isendoorn-van Renesse nergens wordt vermeld als schilder en gezien de matige kwaliteit
van zijn bewaarde doeken is de eerste optie echter waarschijnlijker. 
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1750, of elders tussen 1750 en 1792 zijn overleden. Regionaal Archief Zutphen (hierna: raz), Collectie retro-acta burgerlijke 

stand Zutphen, inv.nr. 1877, Nederduits-Gereformeerde gemeente dopen 1700-1725; Idem, inv.nr. 1894, Nederduits-

Gereformeerde gemeente begraafboek 1750-1804. 

4 raz, Archief van de Kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Zutphen, inv.nr. 34, Lidmaten- en Attestenregister 1705-1769;

Gemeentearchief Amsterdam, nh gemeente Amsterdam, inv.nr. 695, Attestatiën van buiten 1732-1760, d.d. 18 oktober

1736, nr. 96 (Hendrik Jan Schol in de Warmoes[s]traat … Van Zutphen).

5 Gelders Archief Arnhem (hierna: gaa), Archief Huis Rosendael, inv.nr. 735, Register van door de magistraat van Zutphen

verdeelde functies, passim.

6 P.W. van Wissing, Henricus van Bulderen (1718-1794) en zijn Zutphense courant (Hilversum 2001), 31 en 32; raz, Oud-archief

Zutphen, inv.nr. 39, memoriën en resolutiënboek 1756-1759, d.d. 1 november 1758 en 19 januari 1759.

7 Zijn vader werd in 1736 aangesteld als ‘beziender van de Grote Gelderse Tol’. Zie hierover J. Drost (red.), Landdagrecessen.

Handelingen en resoluties van de Staten van Gelre en Zutphen 1731-1740 (Arnhem 1999) 53. Zie verder over de door hem bekle-

de ambten Wissing, Henricus van Bulderen, passim.

8 raz, Oud-Rechterlijk Archief van de gemeente Zutphen (hierna: oraz), inv.nr. 805, Protokol van Vestenissen 1758-1764, fol.

200r; idem, inv.nr. 810, Protokol van Vestenissen 1784-1789, fol. 183v.

9 raz, ORAZ, inv.nr. 801, Protokol van Vestenissen 1726-1734, fol. 95r en 95v. 

10 raz, ORAZ, inv.nr. 811, Protokol van Vestenissen 1789-1796, fol. 176r , 176v en 177v.

11 Buurman, De Cannenburch en zijn bewoners, 232; raz, ORAZ, inv.nr. 540, Protokol van Kentenissen 1785-1793, fol. 191r-194v

(verslag van het voorlezen van zijn in 1791 opgestelde testament). Kennelijk was hij van de negen broers en zusters de

langst levende; zie ook noot 3.

12 Ook in een advertentie in de Oprechte Haarlemsche Courant, waarmee eventuele erfgenamen werden opgeroepen om zich

te melden, werd zijn beroep niet vermeld, terwijl dit bij dergelijke advertenties wel gebruikelijk was. Oprechte Haarlemse

Courant 1792, nr. 78, 30 juni 1792, 3 boven.

13 Olieverf op doek, 171 x 73 centimeter, linksonder gesigneerd en gedateerd ‘H.J. Scholl: f: 1771’; R. van Oven, ‘Het huis

Zwaluwenburg’, Buiten. Geïllustreerd weekblad18 (1924) 412-415, afb.; in de tekst wordt aan het schoorsteenstuk echter geen

aandacht besteed. Zie voor een kleurenafbeelding de database RKDimages op www.rkd.nl.

14 Olieverf op doek, 116 x 94 centimeter, gesigneerd en gedateerd (niet bekend waar) ‘H.J. Scholl 1763’. Veiling Londen

(Sotheby’s) 18 september 1997, nr. 280, afb. 

15 J. Gimberg, ‘Fragmenten van oude binnenhuizen te Zutphen’, Gelre. Bijdragen en mededelingen 17 (1914) 217. Het stuk be-

vindt zich volgens de tekst op het moment van schrijven niet meer in het huis maar bij de heer Leopold Schwartz te

Amsterdam, zoon van de eigenaren van het Zutphense huis.

16 Olieverf op doek, 148 x 190 centimeter. Linksonder gesigneerd en gedateerd ‘H.I. Scholl f 1755’. Iconografisch Bureau-

nummer 30778.

17 Buurman, De Cannenburch en zijn bewoners, 185 en 232.

18 Grafiet, penseel in kleur, 180 x 480 millimeter, linksonder gesigneerd ‘H.J. Scholl f.’; veiling Amsterdam (Sotheby’s) 12 mei

1992, nr. 135, afb.; gekocht door een particulier. De identiteit van de tekenaar is echter pas gepubliceerd in J.C. Bierens de

Haan en R. Ekkart (red.), Gelderse gezichten. Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850, catalogus tentoonstelling

Nijmegen (Museum Het Valkhof) 2002, 54, noot 37. Zie over het huis L.H.M. Olde Meierink, Ampsen. De geschiedenis van

een Gelders kasteel en zijn bewoners (Lochem 1981), met name 19-21.

19 Zij leefde vermoedelijk van 1720 tot 1782; zie noot 3.

20 gaa, Archief Huis Enghuizen (1364-1871), inv.nr. 181, rekening door Hendrik Jan Scholl van 6 juni 1787, rekening door

Elizabeth Scholl namens haarzelf van 31 juli 1787, en een rekening van dezelfde datum door Elizabeth namens haar broer.

Met dank aan Jorien Jas die deze stukken in het omvangrijke archief heeft kunnen vinden.

21 Buurman, De Cannenburch en zijn bewoners, 232.

164

erik p. löffler


