
E.R.D. Schaap, schilder in de Vechtstreek 

In een zijhal, naast de houten trap van het 
gemeentehuis in Loenen, hangt een gigan
tisch groot schilderij met een zicht op Nigte-
vecht. U komt waarschijnlijk zelden in die hal, 
maar loop er de volgende keer eens naar toe. 
U staat dan voor een doek van 1.50 meter 
hoog en 2 meter breed, en kijkt vanaf het 
jaagpad door enkele bomen op de kerk en 
wat huizen langs de Vecht in Nigtevecht. De 
schilder, Egbert Rubertus Derk Schaap, sig
neerde zijn werk rechts onder. Het doek is vrij 
vlug geschilderd, een beetje impressionis
tisch, met veel lichteffecten op de bladeren, 
de huizen en het water, waardoor het lijkt of 
de schilder daadwerkelijk buiten langs de 
Vecht stond te schilderen. 
Wie was deze schilder en hoe kwam dit schil
derij in het gemeentehuis te hangen? Willem 
Mooij en Juliette Jonker gingen op onderzoek 
uit en vonden nog een schilderij van Schaap 
dat banden had met het gemeentehuis... 

Bos- en watergezichten 
Egbert Rubertus Derk Schaap werd op 4 juli 
1862 geboren te Ankeveen.1) Daar zou hij op 
76-jarige leeftijd ook overlijden, op 24 mei 
1939. Gedurende zijn leven woonde en werkte 
hij echter ook in Vreeland (1887), Nigtevecht 
(1888), Amsterdam (1889-1896), lange tijd in 
Kortenhoef (in Villa Nova, het pand aan Noor
dereinde 36 dat in 1947 gemeentehuis zou 
worden), daarna in 's Graveland (tot 1924) en 
tenslotte weer in Ankeveen. Toen hij 18 jaar 
was, begon hij zijn opleiding tot schilder aan 
de Rijksacademie te Amsterdam (1880-1887), 
waar hij les kreeg onder andere van R. Stang, 
Auguste Allebé en B. Wijnveld jr. Een jaar later 
zou hij een tweede opleiding starten, aan de 
Rijksnormaalschool, ook in Amsterdam (1881-
1884). In deze jaren leerde hij zijn toekomstige 
vrouw kennen, Hendrika van der Pek, met wie 
hij in 1896 zou trouwen. Pikant detail is dat zij 
zelf schilderde, maar in de huwelijksacte 

Aanbieden van het 
schilderij 'zicht op 
de Dorpsstraat in 
Nigtevecht' aan bur
gemeester 
Schiethart in 1936. 
(coli. Schiethart) 
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De foto van de 
Dorpsstraat in 

Nigtevecht, die wel
licht als voorbeeld 

heeft gediend voor 
het schilderij van 

Schaap, (coll. Mooij) 

vermeld werd als zijnde 'zonder beroep'.2) 
Het echtpaar zou onder meer gedurende hun 
jaren in Villa Nova veel gasten uit Amsterdam 
ontvangen, onder wie in die tijd al beroemde 
schilders, zoals Isaac Israels. Deze schilderde 
bij het echtpaar Schaap zelfs eens een paar 
meisjes in het gras. Schaap was dus een 
geziene schilder, die ook een uitgesproken 
mening had over schilderkunst. Zo publiceer
de hij in 1908 een boekje over de Romantiek, 
waarin hij zijn visie op de schilderkunst uit de 
doeken deed. 3) Hij schilderde, tekende, etste 
en lithografeerde hoofdzakelijk bosachtige 
landschappen, bloeiende vruchtbomen en 
watergezichten, onder andere langs de Vecht 
of aan de plassen. De titels van zijn werk 
refereren ook aan die onderwerpen: 'een 
bosweg', 'het eikendal', 'nazomer', 'aan de 
Vecht', 'bloeimaand aan het Gein', 'scheme
ring' etc. De spiegeling van de (wolken)lucht, 
de bomen, soms huizen in het water speelt 
een grote rol in zijn vrij traditionele, roman
tisch-impressionistische werk. Hij was sinds 
de oprichting in 1880 lid van het schildersgil-
de St. Lucas en zou daar in 1913 ook voorzit

ter van worden. Tevens was hij lid van Arti et 
Amicitiae in de hoofdstad. De beroemde 
schilder van onder meer circusgezichten, 
Kees Maks, was een van zijn leerlingen en 
zou Schaap zijn hele leven als leermeester 
beschouwen, ondanks het feit dat hij zelf een 
veel bekender schilder zou worden. Het werk 
van Schaap zou op vele tentoonstellingen 
komen te hangen. Zijn werk hangt nu nog 
onder meer in het Frans Halsmuseum in 
Haarlem, het stedelijk Van Abbemuseum te 
Eindhoven en het Goois museum in Hilver
sum. 

Contacten met de gemeente 
In het voorjaar van 1936 vierde L. Schiethart, 
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht, 
zijn 25-jarig ambtsjubileum. Ter gelegenheid 
van deze feestelijke mijlpaal, ontving hij van 
de bevolking van Nigtevecht een schilderij 
van E.R.D. Schaap, 'Zicht op de Dorpsstraat 
in Nigtevecht'. Op bijgaande foto is de aan
bieding van het schilderij te zien, welke plaats 
vond in de raadzaal van het gemeentehuis 
Nigtevecht aan de Dorpsstraat 142. Burge-

28 



meester Schiethart staat onder het gemeen-
tewapen van Nigtevecht. Naast hem zit zijn 
10-jarige zoon Gerard. De staande man is 
waarschijnlijk wethouder A. Broekhuizen. 
Daarachter (niet zichtbaar) zit mevrouw 
Schiethart. 

De daarop volgende twee vrouwen zijn resp. 
mevrouw van As (zus van mevrouw Schiet
hart) en mevrouw Dingemans (vriendin van 
mevrouw Schiethart). Staande naast het 
schilderij van Nigtevecht dat aangeboden 
wordt (met wit laken in de hand) de tweede 
wethouder van Nigtevecht, de heer C. Hen-
nipman. Geheel rechts de heer Sluiter, 
destijds wethouder in Vreeland en wonende 
op Vredenhoek in Vreeland. 
Na het overlijden van Schiethart is het schil
derij verkocht, en het is nu in particulier bezit. 
Op de foto van het schilderij in de huidige 
staat, vergeleken met de hier afgebeelde 
prentbriefkaart van de Nigtevechtse Dorps
straat, valt de wel zeer grote gelijkenis op. 
Het schilderij is min of meer identiek aan de 
foto, alleen staan op het schilderij enkele 
figuren en zijn de bomen in lentetooi. Het is 

niet onwaarschijnlijk dat Schaap in het bezit 
van deze foto was en dit schilderij in zijn 
atelier heeft gemaakt, met de foto als voor
beeld of als geheugensteuntje. Dit schilderij is 
thans dus niet meer in het bezit van een 
Loenense burgervader en ook niet in het bezit 
van de huidige gemeente. 

Geschenk 
Het schilderij dat nu in het gemeentehuis van 
Loenen hangt, is een ouder werk van Schaap, 
dat dateert uit 1932. Hij heeft -zo blijkt dus 
nu- in ieder geval minimaal twee maal een 
gezicht op Nigtevecht geschilderd. Het werk 
uit 1932 toont de achterkant, de Vechtzijde, 
van hetzelfde rijtje huizen, dat op het schilde
rij uit 1936 voorkomt. Ter gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag in 1932 wilde Schaap 
het gemeentebestuur een geschenk aanbie
den en daarvoor achtte hij dit werk zeer 
geschikt. In de raadsnotulen van 23 augustus 
van dat jaar lezen we: "De voorzitter deelt 
mede, dat de schilder E.R.D. Schaap, wonen
de te Ankeveen, hem heeft medegedeeld dat 
hij het zeer op prijs zou stellen wanneer de 

'Zicht op de 
Dorpsstraat in 
Nigtevecht', vrijwel 
identiek aan de foto. 
(part, coil.) 
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Het schilderij van 

E.R.D. Schaap, 
'Nigtevecht gezien 

van de kant van 
Nederhorst', zoals 

dat nu in het 
gemeentehuis 

hangt. 
(Foto: W.F. Kuijper) 

gemeente Nigtevecht van hem als geschenk 
zou willen aanvaarden een schilderij voorstel
lende een gezicht op Nigtevecht gezien van 
de zijde van Nederhorst den Berg. De heer 
Schaap werd geboren in deze gemeente in 
1862 en is onlangs 70 jaar geworden. 
Hij verklaarde, waar hij steeds aangename 
herinneringen aan Nigtevecht bewaarde, het 
te waarderen wanneer de gemeente zijn 
geschenk zou willen aanvaarden". De Raad 
was erg ingenomen met dit geschenk, deze 
'bijzondere vriendelijke uiting van sympathie 
ten opzichte van de gemeente Nigtevecht' 
en besloot officieel in de vergadering van 
13 september 1932 het schilderij te 
aanvaarden, met het verzoek aan Burge
meester en Wethouders dank aan de schen
ker te willen overbrengen. 
Op deze manier kwam het werk in handen 
van de gemeente Nigtevecht. Na de samen
voeging met Loenen, in 1964, kwam het 
schilderij te hangen in de hal van het voorma
lige gemeentehuis aan de Straatweg en na de 
verhuizing in 1995 naar het huidige pand, 
vond het zijn definitieve plek. 

NOTEN: 

1) Zijn ouders waren Rintje Schaap en Alida Borchers. 

2) Op dertig april 1896 trouwde Schaap in Nigtevecht met 
Hendrika Wiihelmina Jacoba van der Pek, 29 jaar oud, 
zonder beroep en wonende te Amsterdam. Als getuigen 
waren aanwezig bij deze voltrekking: Jan Ernst van der 
Pek, 30 jaar oud, architect te Amsterdam, broer van de 
bruid: Hendrik Moll, 78 jaar oud, timmerman te Nigte
vecht; Egbertus Rubertus Borchers, 47 jaar, ambtenaar 
te 's Gravenhage, neef van de bruidegom; en Corse 
Hendrik van der Pek, 26 jaar oud, zonder beroep, 
wonende te Amsterdam, broer van de bruid. (S.A.V.V. 
archief gemeente Nigtevecht) 

3) Uit: De onvergankelijke kijk op Kortenhoef, drs Carole 
Denninger-Schreuder. 
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