
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Gerrit Zegelaar Een 18e-eeuwse kunstschilder uit Loenen a/d Vecht Rondwandelend op de antiekbeurs in 's-Hertogenbosch trof schrijver dezeseen tweetal schilderijen op paneel aan van een man en een vrouw in 18e-eeuw-se dracht (afb. 1 en 2) van de hand van Gerrit Zegelaar (Loenen 1719-1795 Wa-geningen).' Aardig geschilderd met veel zin voor detail, maar niet meer dandat. Echter op het achter de man geschilderde gebouw hangt een aanplakbordwaarop het woord &quot;vrijepaar&quot; met daaronder &quot;loen&quot; en in de kop van het biljetde achterste helft van een paard. De rest van de twee woorden en het paardwordt afgedekt door een openstaand raamhiik. Het is meer dan waarschijnlijkzoals uit het volgende duidelijk zal worden, dat het aanplakbiljet de vrije paar-denmarkt in Loenen a/d Vecht aankondigt, die daar lang geweest is. Op eeniets hoger aangebracht biljet

staat &quot;ord&quot;, verder ook afgeschermd door het luikmet daarboven het wapen van de Staten van Utrecht: links boven en rechtson-der het witte kruis op een rood veld en rechtsboven en linksonder de klim-mende rode leeuw op een geel veld (niet in kleur op het schilderij). Het zalgaan om een ordonnantie van de Staten van Utrecht. De attributen van de man, die zijn pijpje gaat aansteken aan een vuurtestje inzijn hand met naast zich op een tafel een bier- of wijnkan van Keuls aardewerken een tonnetje met, lijkt het, een papier met een adres erboven op, deed ver-moeden dat hier de herbergier van het Rechthuis van de heerlijkheid Loenenen Nieuwersluis is geconterfeit. Achter de halfopen deur hangt nog een wijn-kruik en is glas- of tinwerk op een schap te zien. Het tonnetje zou boter kunnen bevatten op weg om met de postkoets of deveerschuit naar bijvoorbeeld de eigenaar van een pachtboerderij in de stadmeegenomen te worden. Als deel van

de pacht van een boerderij wordt wel ver-meld &quot;een vierendeel zomerboter&quot;. Deze veronderstellingen werden deels bevestigd en deels ontkracht door hettevoorschijn komen van een veilingcatalogus uit 1800 waarin dit schilderij voor-komt en waarin de man als &quot;boterboer [staande] voor een herberg&quot; beschrevenwordt.'&quot;^ Het is zeer de vraag overigens of Zegelaar een bestaand gebouw precies na-schilderde of dat het meer een decor betreft, dit laatste is het waarschijnlijkst.Dat gebouw achter de man is nog 17e-eeuws met ramen in een kruiskozijn en 62



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 1. Boterboer voor het Rechthuis van Loenen (?), zie het aanplakbord met I.OEN en vrijkpaar alsme-de t5RD met daarboven het wapen van de Staten van Utrecht. Schilderij op paneel 24.3 xl9.8 cm doorGerrit Zegelaar. (CoU kunsthandel P. de Boer A'dam) 63



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 2. Vrouw met mand op een stoep voor een deftig huis. Zij vent met schapenkaasjes Het hui.s achterhaar vertoont enige gelijkenis met Dorpsstraat 26 te Loenen. Schilderij op paneel, 24.3 x 19.8 cmdoor Gerrit Zegelaar. (Coll. Kunsthandel P. de Boer A'dara) 64
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 7. Fruit en groente verkoopsier binnen een gefrijnde hardstenen lijst. Zij maakt deel uit van een se-rie van onbekende grootte met verkopers van wild en gevogelte en vis door Gerrit Zegelaar. Gesig-neerd zoals hij meer deed in de schaduw onder de schotel links: &quot;G. Zegelaar Pinx.&quot;. (Kunsth. DeBoer R'dam) 69









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 11. Clczicht op Loenen van uil het zuidwesten, hl het midden is het dak van kasteel Cronenburg te zienen links daarvan nog twee daken van kleinere huitenplaatsen - het oude Vegtlust en Bijdorp(?) -, enrccliLs daai'van een dak mei schoorsteen van een boerderij en van nog een buiten - Langgewenscht (?)Cleheel reclit.s de bomen in het park van Nieuwerhoek. Aquarel op papier, 26 x 42.5 cm, toegeschrevendoor dr J.W. Nienieijei' o|3 basis van alb. 10 aan Cierrit Zegelaar. (Voorheen Coll. Martini Buys) Men siei'd zijn beeltenis meteen vergulde lijst. ):D:Wilde Den 26'&quot;' Sep: 1743&quot; (In Rijksprentenkab.) Apelles was in de 4e eeuw voor de jaartelling de meest beroemde Griekse schil-der waarmee men sinds de renaissance graag schilders vergeleek. De referentieaan de vogel pheniks of Phoenix zou te maken kunnen hebben met Zegelaarshernemen van het

17e-eeuwse Dou/Van Mieris genre in zijn schilderijen.Een schilderij van zijn hand in het museum van Stuttgart, gedateerd 1744, ver-toont de stijl waarin hij zou blijven schilderen. Heel interessant is dat van zijn hand een beschilderde kamer uit 1763 bestaanheeft in een huis aan het Spaarne, nu nr 106, te Haarlem.^&quot; Daarop heeft hijzijn opdrachtgever, Matthijs Hoofman van Diepenbroek, en zijn vrouw Mariavan der Graes (11780), en ook zichzelf en zijn vrouw, levensgroot vereeuwigd.De fraaie schildering bestond uit zes grote doeken, die in een zes bij elfmeterlange zaal de wanden bedekten. Zij stelden de vierjaargetijden en de vier ele-menten voor in een landelijke omgeving met architectonische details metbloe- 73
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Alh. l(i. t men en vruchten op de voorgrond. Het is goed mogelijk, dat Zegelaar alleen defiguren schilderde en dat de arcadische achtergrond door een ander is gepen-seeld. Die gang van zaken was in veel behangsel ateliers gebruikelijk.Het is ook in dit geval duidelijk dat Zegelaar een illuster voorbeeld heeft geno-men aan wandschilderingen waarop Nicolas Verkolje (1673-1746) op doorIsaac de Moucheron (1667-1744) geschilderde arcadische landschappen grotemenselijke figuren schilderde. Ook die wandschilderingen werden door eengefingeerde natuurstenen lijst omkaderd. Eerder was ook Gerard De Lairesse(1640-1711) een lichtend voorbeeld met wandschilderingen waarop hij levens-grote figuren ten halven lijve schilderde op een achtergrond van JohannesGlauber Daarvan zijn er vier te zien in het Rijksmuseum in de afdeling toege-paste kunst. Zij zijn afkomstig uit het huis van Philips de Flines in

Amsterdam.De hele kamerbekleding: het rococo lijstwerk, de gebeeldhouwde wit- marme-ren schoorsteenmantel, het centrale plafondstuk, de vier plafond hoekstukkenen grisaille en de zes wandschilderingen zijn in 1898 naar het Grassi Museum inLeipzig verkocht.^' Allan vermeldt in 1874, dat de plafondstukken van de hand 78







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 19. Tekenende man; pollood op papier, 26.7 x 20.2 cm, door Gerrit Zegelaar omslr 1/70. (Coll. RPKRP-T-1940-561) 81



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 20. Johannes Boelen, wijn- en lakenkoper. Olie op doek, 80 x 70 cm door G. Zegelaar (Part. Coll.foto. Icon. Bur. E10850) 82



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2002 Op een schets van een tekenende man is in een moderne hand geschreven, datdie door de doofstomme Gerrit Zegelaar is gemaakt omstreeks 1770 en dat dieeen leerling was van eerder genoemde N(-icolaes) Verkolje (afb. 19).Een aantal tekeningen en een schilderij door Zegelaar lijken zelfportretten tezijn waarbij steeds een palet en penselen de aandacht trekken.Hij schilderde meerdere portretten van notabelen zoals van Johannes Boelen(1710-1791) (aflD. 20), zijn vrouwAlidaCorneliavan den Broek (1710-1795) envan hun dochter Elisabeth en haar man in een (hun?) rijk decon Johannes Boe-len was de grondlegger van het wijnhuis Jacobus Boelen te Amsterdam, dat tot1974 in de familie bleef en door erfgenamen geleid werd. Nu nog is er in Am-sterdam een nazaat, die in wijn handelt. Aan hun leeftijd te schatten hebben de ouders rond 1755 en de dochter rond1765 voor hun beeltenis

geposeerd. Wanneer Gerrit Zegelaar naar Amsterdam gegaan is, waar hij in 1773 in de Le-liestraat gevestigd was, is niet bekend. Hij komt daar nog niet voor in de lijst vande Personele Quotisatie van 1742. Mogelijk is hij, evenals zijn zuster Johanna,in 1748'^', na het overlijden van zijn vader, toen het beschermende ouderlijkhuis opgegeven moest worden, naar Amsterdam vertrokken. Kramm vermeldtook dat zijn vrouw hem later hielp belijdenis te doen in de kerk, wat kan ver-klaren, dat in de Loenense kerkregisters zijn uitschrijving daaruit niet voor-komt en wel die van zijn zuster Johanna. E. Munnig Schmidt                                                                        Loenen 2002 Noten De heren dr J.W. Niemeijer en drs R.J. te Rijdt zijn zeer behulpzaam geweest bij het verzamelen vangegevens voor dit artikel waarvoor ik hen hartelijk dank zeg. 1.   Bij kunsthandel R de Boer bv, Herengracht 512,Amsterdam, 2.   Veilingcatalogus van de schilderijen van Jan

Gildemeesterjansz. 11 Juni 1800 en volgende da-gen, bij makelaar Cornelis Sebille Roos in het Trippenhuis te Amsterdam. 3.   Gemeentearchief Loenen (GAL), nr 70 Memorieboek 1711-1811, 07-02-1746. 4.   Beschrijving bij inv. nr 44759a-b in Museum voor Communicatie te 's-Gravenhage. 5.   Lijnden, R. van en A. van der Willigen Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunstie deel, blz. 1,57,158, 159 Haarlem A. Loosjes Pzn. 1817. G. Braamcamp had van Zegelaar twee schilderijtjes: eenharingverkoopster en een dienstmaagd met een doos onder haar arm, die een stoep opgaat. Vol-gens deze schrijvers zou Zegelaars vrouw een uitdragenswinkel gehad hebben en zou hij na haaroverlijden naar Zwolle gegaan zijn. Hier wordt Kramm gevolgd, die over betere informatie lijktte hebben beschikt. 6.   GAL, nr 101, DTB der NH kerk, 1609-1749. 7.   RAU, toeg.45, Dorpsger. Loenen 1145, volgnr. 175. 83






