
Het is al zo lang geleden dat er op de Vecht geschaatst kon worden dat het de
redactie aardig leek na weer een zachte winter om nevenstaande tekening te
publiceren. Die werd onlangs gevonden in de beroemde bibliotheek van de Al-
bertina in Wenen door de heer H. Over de Linden. Hij vroeg mevrouw I.Kem-
perman te Weesp waar de tekening gemaakt zou kunnen zijn. En zij vroeg dat
weer aan ondergetekende. Het betreft een aquarel in kleur van 19x30 cm, ach-
terop de kopie staat 'Abraham Rutgers (1632-'99) en Ludolf Backhuysen (1631-
1708)' als de originators ervan. Het inventarisnummer is 10015. 
In het jaarboekje van 2004 werden al twee ijsgezichten van Abraham Rutgers
opgenomen, die uit zijn schetsboekje komen. Dat boekje wordt bewaard in het
Museum Van Gijn te Dordrecht.  Rutgers had in 1682  het buiten Hoogevecht
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aan het Zandpad in Maarssen gekocht en zijn schetsen dateren van na die tijd.
Ook de aquarel zal nadien ontstaan zijn, waarschijnlijk 1686/7. Nu blijkt uit
de schetsen van Rutgers dat hij een echte amateur tekenaar was, de hiernaast
staande tekening is, althans die van de beide schaatsers op de voorgrond, van
veel betere kwaliteit. Daarin herkent men een professionele hand, die van
Backhuysen blijkt te zijn. Backhuysen is beroemd als marine schilder maar
heeft in dit geval kennelijk  zijn vriend Rutgers een ijsgezicht helpen maken. 
Hoe zou de band met Ludolf Backhuysen zijn ontstaan? Rutgers was getrouwd
met Anna van Hoek (1641-'74) wiens jongere zuster Suzanna van Hoek (1646-
'93), die met Pieter de Wolff (1646-'91) trouwde, door Backhuysen al in 1680
een geboortewens had laten tekenen bij de geboorte van hun zoon Jean. Ook
liet zij Backhuysen een portret schilderen van haar man. Voor andere familie-
leden maakte Backhuysen eveneens schilderijen en tekeningen.
Anna's neef Adriaan van Hoek (1638-1703) was getrouwd met hun beider nicht
Cornelia Bierens (1649 -1719). Zij waren de bouwheer en -vrouw in 1683 van de
buitenplaats Nieuwerhoek onder Loenen. Backhuysen heeft daarvan een teke-
ning gemaakt ( zie Jb. Niftarlake 1996 blz.54 en 55), schilderde naar aanleiding
daarvan een schilderij en ook een van hun zoon Jacob, staande naast een nog
op Nieuwerhoek aanwezige siervaas. Er waren derhalve verscheidene verbin-
dingen tussen Backhuysen en leden van de familie Van Hoek.
De aquarel is gemaakt vanaf de oever van de scheisloot, die het buiten Otter-
spoor scheidde van het jaagpad langs de Vecht met zicht op het lage land van
de boerderij Op Slijk aan de westkant van de Vecht. Boven het paard dat de slee
trekt is Geesbergen te zien met links daarvan door de kale bomen Spruyten-
burg, dat sinds de 19de eeuw Leeuwenburg heet. Geheel links is naar schrijvers
mening op de tekening de oude toegangspoort van Otterspoor te zien zoals die
is afgebeeld op etsgravure nr. 22 van het boek De Zegepraalende Vecht. De huidi-
ge eigenaar van Leeuwenburg is de mening toegedaan dat het hier de poort
van Hoogevecht betreft, zoals die summier is afgebeeld op blz. 40 van het jaar-
boek 2004.

E. Munnig Schmidt 2007 Loenen

58

N2006 01-22 voorwerk.pdf   58 12-12-13   11:27




