
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1984 'Antoni Waterlo f(ecit)' in Maarsseveen De Amsterdamse kunstenaar Antoni Waterlo (1610 - 1690) heeft de laatste vijftienjaren van zijn leven goeddeels doorgebracht in het gebied dat bekend was als 'deheerlyckheyt van Maerseveen'. Informatie uit de eerste hand biedt zijnlevensbericht in Houbrakens Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschildersen Schilderessen.' De biograaf noteerde wat de 76-jarige Jan Weenix zich in 1718herinnerde: 'Den Konstschilder Jolian Weeninlis nog in leven, heeft my verhaalt,dat hy hem (= Waterlo) in het byzonder gekent, en omgang met hem gehad heeftover 45 Jaren, by gelegenheit dat hy eenige van zyne stukken met beeltjes enbeesjes heeft opgeziert, tot welken einde hy gemelde Weeninks verzogt op zynwoning, gelegen tusschen Maarssen en Breukelen, buiten Uitregt te komen; daarhy vele jaren agter den anderen gewoont heeft in

ongetrouden staat'.^Waterlo en Weenix waren even goed thuis in Amsterdam als in het Sticht. JanWeenix (1642 - 1719) was de zoon van de schilder Jan Baptist Weenix (1621 -1660/61), die omstreeks 1658 was gaan wonen 'twee uren boven Uitrecht by hetdorp de Haar, op het oud Adelyk Huys ter Mey'.' De zoon werd van 1664 tot1668 vermeld als lid van het Utrechtse schildersgilde, terwijl zijn aanwezigheid inAmsterdam blijkt uit documenten uit 1677 en 1680. In 1679 trouwde Jan Weenixdaar, waarbij hij in het bijzijn van zijn veel jongere vrouw beweerde pas dertig jaarte zijn (wat minstens zesendertig moet zijn geweest).'' In deze tijd heeft hij 'omganggehad' met Waterlo. Antoni Waterlo was in Rijssel geboren en trok met zijn familie naar Amsterdam,waar hij op dertigjarige leeftijd in 1640 trouwde met 'Cathalyntge Stevens van derDorpe'.' Hoewel hij in verschillende documenten als 'Schilder' stond geregistreerd,maakte hij toch vooral

tekeningen en etsen met als voornaamste onderwerp hetlandschap. De vroegste datum is 1649 op een blad met het opschrift 'Op de Boom,by de oude Blaauwebrug te Amst.' (Amsterdam, Gemeente-archief, Coll. Ervenvan Eeghen).* Dergelijke inscripties in een lopend, maar soms ook calligrafisch handschrift zijnkarakteristiek voor de tekeningen van Waterlo. Ze benadrukken het strikt topo-grafische karakter van zijn (stads)gezichten. Omstreeks het midden van de 17deeeuw maakte hij met Jan Abrahamsz Beerstraten en Roelant Roghman dit genrepopulair, bij voorkeur in kapitale, gedetailleerde tekeningen op folio-formaat. Denauwkeurige registratie was het eerste oogmerk van deze duidelijk voor deverkoop bestemde bladen. 'Gelyk ook een menigte van zyne teekeningen', zeiHoubraken, 'klaar doen blyken dat de zelve naar 't leven gevolgt zyn'.'Waterlo was een reislustig man: omstreeks 1655 tekende hij langs de Rijn ondermeer panorama's

van Utrecht, Rhenen, Arnhem, Nijmegen en Kleef.* In de tweedehelft van de jaren vijftig zwierf hij door noord-Duitsland, van Hamburg totDantzig. Daaraan herinneren uitgewerkte landschapstekeningen op groot formaat,veelal met indicaties van de voorgestelde plaats, bijvoorbeeld Een gezicht op hetOlivaklooster bij Dantzig (Hamburg, Kunsthalle) met het opschrift: 'De Olyfklooster buijten Danzich'.' Op deze reis tekende hij ook een schetsboek vol,waarvan de bladen her en der verspreid raakten. Vermoedelijk heeft hij zelf dezekleine tekeningen later opgewerkt, van zijn monogram 'AW' voorzien en verkocht. 18                               ,







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1984 mee een van de genen geweest is die de Fortuin van agteren zagen'.&quot; Wat hiervanwaar is geweest, valt niet meer na te gaan. Het is een feit dat Waterlo op 23oktober 1690 in het St. Jobsgasthuis te Utrecht overleden is. Hij woonde toen alenkele jaren niet meer in zijn buitenhuis in Maarsseveen.&quot;Van zijn tekeningen 'naar 't leven' wist Houbraken voorts dat ze 'omstreeksUitrecht geteekent' waren.&quot; Het is niet onmogelijk dat hij van Weenix vernomenhad dat Waterlo in zijn woonplaats ('tusschen Maarssen en Breukelen') op heteind van de jaren zeventig bijzonder veel topografische gezichten heeft gemaaktvan kastelen, landhuizen en tuinen. Om een aantal van deze tekeningen draait hetin dit verhaal. In Maarsseveen Van documentair belang blijkt een opschrift te zijn op een tekening die nu nogheet Een laan met bomen (Bremen, Kunsthalle) (afb. 1).'* Op de

achterzijde schreefde kunstenaar zelf(?): 'so te sien op de slincke hand van ons schuytehuyskenvoorbij aen 't ende 't huys ... van Maarsseveen A&quot; 1679'.'?* De datering en desituering stemmen aardig overeen met de mededelingen van Weenix. De tekenaarmeldde aldus dat hij langs zijn botenhuisje kijkend in de verte &quot;t Huys vanMaersseveen' kon zien (of wist te) liggen. Hij doelde hiermee niet op het tamelijkkleine huis aan de laan op de tekening, maar op een veel verder gelegen centraalgegeven in Maarsseveen, het huis Goudestein. In de zeventiende eeuw had dezeveel bezongen en uitgebeelde buitenplaats een classicistisch uiterlijk met eenkoepeltje op het dak, na de verbouwing (sinds 1628) door Joan I Huydecoper vande voormalige hofstede Goudehoef Goudestein lag aan de oostzijde van de Vechten de Huydecopers resideerden er tot 1911.^° Toen Waterlo zijn tekening maaktewas het goed in eigendom van Joan II

Huydecoper, heer van Maarssen enNeerdijk, die tussen 1673 en 1693 maar het liefst dertien maal burgemeester vanAmsterdam is geweest.^' Dank zij het bijzonder uitgebreide familie-archief van de Huydecopers (Utrecht,Rijksarchief)^^ kan hier onthuld worden waar het 'schuytehuysken' van AntoniWaterlo ongeveer heeft gestaan. Joan I Huydecoper had veel land verworven inMaarsseveen en hij had daar op als een moderne projectontwikkelaar buitenhuizenlaten bouwen en die vervolgens verkocht. Voor het onderhoud van wegen enwandelpaden was een hoofdelijke omslag bepaald en daartoe werd omstreeks 1677een 'Lyste van de hoffsteden en Landereijen in de voorgemelte wegen' opgesteld.Het archief bevat nog een concept-contract met een dergelijke opsomming. Opbeide lijsten komt Waterlo's naam voor: 'Paarlenburgh ... Waterloos' en (in JoanII Huydecopers handschrift): 'Paerlenburg ... waterloo'. ^'Paarlenburg was een van de (nu

niet meer bestaande) buitenplaatsen die Joan IHuydecoper ten oosten van Goudestein had laten bouwen. De ligging is te zien opeen kaart die in 1660 werd uitgebracht naar een ontwerp van Jacob Bosch onderde titel 'Een klein gedeelte van de Heerlijcheijt van Maerseveen' (afb. 2).^&quot; Dekaart werd gemaakt met het oog op de verkoop van de buitenplaatsen en ze geefteen duidelijk beeld van de verkaveling van de percelen en de globale vorm van degebouwde of nog te bouwen huizen. Ongeveer midden op de kaart, tussen 21
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1984 daarnaast herberg 't Swarte Varken en rechts Hogevecht, Otterspoor enGansenhoef. De Haarlemse tekening laat rechts op de achtergrond een paviljoentje zien, datWaterlo wellicht wat overdreven in het totaalbeeld heeft willen betrekken. Dekaart van Bouttats toont aan dat er iets gebouwd was op een smalle, voor hetoverige braak liggende strook grond tussen de terreinen van Neerbeek/Spruyten-burg en Hogevecht. Mogelijk heeft het wat achteraf gelegen Neerbeek hier eenpoortgebouw gehad. Op de tekening in Haarlem is dit paviljoen of poortgebouwiets te veel naar links getekend, zoals ook blijkt uit een andere tekening in dereeks, waarop de ophaalbrug van Spruytenburg is te zien (Amsterdams HistorischMuseum) (afb. 12).''^ Van deze brug liep naar links de toegangsweg naar hetZandpad; verloren tussen bomen en struiken ligt de voortuin van Spruytenburg,waarvan

alleen een tuinpoort van achteren herkenbaar is. Aan het water is wathekwerk en een vlonder getimmerd, kennelijk de wasplaats voor de bewoners.De bejaarde tekenaar (want Antoni Waterlo was toen de vijfenzestig algepasseerd) was onvermoeibaar. Hij is ook achter het huis gaan zitten en maaktedaar een frontaal gezicht op de achtergevel (Amsterdam, Rijksprentenkabinet)(afb. 13).'&quot;' De tuinpoort uiterst links is dezelfde als die naast de wasplaats. Rechtsachter is de spits geknipte boom uit de voortuin een markant punt en daarachter isnog net een stuk van Neerbeek zichtbaar. De klimop of druivenwingerd groeitwelig op speciaal daartoe aangebrachte lattenrekken, zoals ze overigens aan allevier de muren van het huis bevestigd waren. Op een ander gezicht op de achtergevel zijn de struiken een stuk jonger (Brussel,Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) (afb. 14).&quot;^ Achter een haag metgetimmerde hekjes lag achter huis

Spruytenburg (zoals te doen gebruikelijk) eenboomgaard, die dezelfde afmetingen had als de voortuin. Een hoekje daarvan waste zien op de tekening in Ottawa (afb. 5). Er blijkt dat op het terrein vanSpruytenburg ook een duivenhuis stond, buiten de omheining van de tuin.Dat is duidelijk niet hetzelfde als de duiventil die zich voordoet op een laatste bladuit de reeks, dat op het eerste oog geen topografische aanknopingspunten biedt(Parijs, Fondation Custodia) (afb. 15).''* Toch valt precies na te gaan waarWaterlo deze tekening heeft gemaakt. Volgens de kaart van Bouttats doorsneedeen sloot met een scherpe knik het terrein tussen Spruytenburg en de Vecht,waarop Geesbergen was gelegen. Pal tegen deze bocht blijkt een bouwsel gelegente hebben. Deze situatie is precies die van het Parijse blad. Links voor is de V-vormige curve in de sloot te zien en daarnaast twee aaneengebouwde huisjes meteen zadeldak. Deze waren ook zichtbaar

als men langs de voorgevel vanSpruytenburg in de richting van de Vecht keek (afb. 11) en inderdaad: het linkerhuisje heeft een hoge schoorsteen voor op de nok. Dit - moeilijkste - stukje van depuzzel blijkt zo mooi in het geheel te passen dat deze als opgelost mag wordenbeschouwd. Het scherm van boomkruinen op de achtergrond van deze tekening verbergt dusSpruytenburg en de bomen stonden langs het water waarover de ophaalbrug lag(afb. 12). Deze brug en de toegangsweg naar het grote huis lagen vlak achter dehuisjes. De wasplaats links bevond zich op een hoek van Geesbergen, op een vande spitse punten van de ruit, waarin het terrein was verkaveld. De rare loop van desloot bepaalde deze ongebruikelijke vorm. 30
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