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Hoe na 270 jaar een schilderij terugkwam in 
Loenen

E. Munnig Schmidt

Dit schilderij (afb. 1) hangt nu op VreedenHoff te Nieuwersluis. Zoals elders 
wordt gereleveerd bij het artikel over de vier marmeren beeldjes heeft de heer 
Lisman een bijzondere gave om interessante stukken te vinden en zo is dit in-
gelijste paneel ook aan zijn collectie toegevoegd.

Afb. 1. Zelfportret als 
24-jarige door Gerrit Ze-
gelaar (Loenen 1719-’95 
Oosterbeek), olieverf op 
paneel, 48 x 38 cm. in 
originele vergulde lijst. 
(Part. coll.)
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Over zijn vondst wordt de heer Lisman aan het woord gelaten: Een jaar of tien 
geleden bezocht ik, met iemand die ik in Tiel ken, een antiquair daar bij wie 
natuurlijk van allerlei te koop was in zowel zijn zaak als zijn woonhuis. Nadat ik 
de voor mij weinig aantrekkelijke goederen in de zaak gezien had werden wij in 
zijn woonhuis uitgenodigd om wat te drinken. Daar hing nog al hoog een schil-
derij in vergulde lijst dat interessant leek. Er werd een trapje gehaald zodat het 
schilderij van nabij kon worden bestudeerd. Het was een op paneel geschilderd 
portret van, volgens mij, een kunstschilder gezien de eveneens afgebeelde te-
keningen en een schilderspalet met penselen. De antiquair meende echter dat 
een notaris was afgebeeld. Ik schatte het in uitstekende staat verkerende stuk 
van rond 1750 en vond het jammer er geen signatuur op te kunnen ontdek-
ken. De antiquair vertelde dat hij van de vorige eigenaar vernomen had dat het 
geschilderd was door een kunstschilder die Zegman zou heten. Het schilderij 
sprak mij zeer aan maar de vraagprijs, waarvan de man niet wilde afwijken, was 
ruim het dubbele van de door mij geschatte waarde van dit ongesigneerde werk. 
Ik zag daarom van aankoop af. Op mijn verzoek ontving ik er enkele dagen la-
ter een foto van en nadat ik in geen van de naslagwerken, die ik bezit, iets over 
‘Zegman’ had kunnen vinden verdween de afbeelding in een stapel papier.
In de jaren die volgden dacht ik af en toe aan het schilderij en toen ik in no-
vember 2011tijdens het zoeken naar een oude koopakte van VreedenHoff de 
foto weer tegenkwam werd ik opnieuw getroffen door de hoge kwaliteit van 
de schildering. Ik spoorde de antiquair 
op, die inmiddels naar België bleek te 
zijn verhuisd, en vroeg of hij het schil-
derij nog in zijn bezit had. Dat was het 
geval en inmiddels was de prijs ervan 
tot een voor mij aanvaardbaar niveau 
gedaald. 
Nadat ik de volgende dag met het schil-
derij uit België terug kwam legde ik het 
op de keukentafel om het eens nauw-
keurig te bekijken. Op de gebruikelijke 
plaatsen was, zoals reeds gezegd, geen 
signatuur te ontdekken. Echter op de 
rand van het papier dat links uit de map 
met tekeningen steekt staat heel klein 
‘G. Zegelaar’ te lezen (afb. 2). 

Afb. 2. Signatuur ‘G. Zegelaar’ op het licht 
gekleurde, uit de blauwe map met rode rug 
stekende, papier op het schilderij van afb. 1.

9789087043629.pinn.Niftarlake 2012.pdf   39 12-12-13   07:23



40

Op dat moment realiseerde ik mij dat ik het zelfportret van de 18de-eeuwse 
Loenense kunstschilder Gerrit Zegelaar (1719-’95) naar Loenen aan de Vecht 
had teruggebracht, die in het jaarboekje van Niftarlake van 20021 aan de ver-
getelheid was onttrokken. Op p. 72 daarvan staat: “Van wie Zegelaar tekenen 
en schilderen heeft geleerd staat niet vast, maar onderstaand gedicht uit 1743 
maakt duidelijk dat hij als 24-jarige reeds een zekere faam verworven had:

‘Afbeelding Op De Schilderij van Gerrit Segelaar
Door hemse(l)fs geschilderd
Hiet siet gij Segelaar wiens sagt en eêl penseel
So levendig hem heeft geschetst op het paneel
Die’t opperwezen van gehoor en spraak ontbloten
Maar doet een feniks zijn onder sijn tijdgenoten
Soo vlug van geest en fraaij van leest als werd vereijst
In een van al de bloem der braafste jongelingen
Die Loenen voortbracht of Apellis kunst aanvingen
Men sierd sijn beeltenis met een vergulde lijst
J:D:Wilde
Den 26ste Sep: 
1743’
(Rijksprentenkabinet)

Inmiddels is een weg in de nieuwe wijk Cronenburg te Loenen naar Zegelaar 
genoemd zodat zijn naam niet snel weer vergeten kan worden.

Noten
1 E. Munnig Schmidt, 2002, ‘Gerrit Zegelaar. Een 18de-eeuwse kunstschilder uit Loenen a/d Vecht’, 
in: Jaarboekje Niftarlake, p. 62-84.
2 Idem, 2008, Een merkwaardig zelfportret van Gerrit Zegelaar, in: Jaarboekje Niftarlake, p. 115-117.

9789087043629.pinn.Niftarlake 2012.pdf   40 12-12-13   07:23




