


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 2. Ontwerp voor een sier-hek, toegeschreven aan Igna-dus van Logteren, ca. 1720. Delinker siervaas stond modelvoor de beide exemplaren ophet hek van Otterspoor. Bij ditsoort symmetrische ontwerpenwerden vaak verschillende or-namenten getekend, zodat deopdrachtgever gemakkelijkerkon kiezen. Rijksuniversiteitvan Leiden, Kunsthistorisch In-stituut. Fig. 3. De door Ignatius vanLogteren vervaardigde sierva-zen met snaakse satyrkoppenaan weerszijden. In de cartou-che Hercules met het vel vande Nemeische leeuw over zijnschovider. Foto P.M. Fischer. 75



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 4. Het hek van Otterspoor te Maarssen, waarschijnlijk ontworpen door Ignatius van Logterenrond 1720. Uit: Plaatsen aan de Vecht en deAngstel. driedimensionale uitwerking in zandsteen (fig. 3) aan de Vecht bleek te staan.P.M. Fischer, schrijver van een monografie over de Van Logterens, vond die inhet toegangshek van Otterspoor te Maarssen (fig. 4).^ De tekeningen maken deel uit van een 18e-eeuws plakboek^, dat onderwerpwas voor de afstudeerscriptie van mevrouwJ.J. Taal aan de Universiteit van Lei-den in 1997. De opdrachtgever voor het hek is waarschijnlijkjacob van Lennep de Jonge ge-weest, die Otterspoor in 1714 betrok. Hij zal daarna zijn buitenplaats hebbenverfraaid met beelden-^ en met het hek. Het versieringsthema van de vazen opde pilaren met snaakse satyrsnuiten paste Van Logteren vooral toe tussen 1718en 1720. Dit past goed met de aankoop door Van Lennep van zijn buiten.''

OuderhoekDe heer Fischer vond nog een werk van Van Logteren aan de Vecht in het ge-velontwerp voor het huis Ouderhoek, dat in Nieuwersluis heeft gestaan (zie (1)blz. 17 en 18). Let op de twee middelste siervazen op de balustrade op het dak 76



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Fig. 5 en 6. Twee ontwerpen voor sierhekken van de buitenplaats Beereveld, toegeschreven aan Ig-natius van Logteren. Er lag een buiten van die naam net ten noorden van Nieuwersluis. De pilasterszijn wat te iel voor de robuste draaihekken. Bij Otterspoor werd dan ook gekozen voor een zwaarde-re variant. Rijksuniversiteit van Leiden, Kunsthistorisch histituut. van de uitgebouwde koepelkamer. Zij lijken sterk op de vazen op het hek.De buitenplaats Ouderhoek vererfde opjean de Wolff in 1719. Hij heeft mo-gelijk het oude huis, bekend van de gravure in de Zegepraalende Vecht, ver-vangen door een modern pand. Mogelijk, want eerder is gedacht dat zijn vrouwMargaretha Verhamme dat na zijn overlijden in 1735 heeft laten doen. Hetechtpaar bewoonde Herengracht 476 waarin zij Jan van Logteren hebben latenwerken aan de fraaie trapleuning; zijn vader Ignatius van

Logteren had eerderhet stucwerk in dat huis gemaakt.* Het gevelontwerp van Ouderhoek hangt samen met twee andere ontwerpen inde zelfde collectie Leupen en met een groep bouwwerken uit 1718-20 (Heren-gracht 433 en 539 en Sparenhout aan het Spaarne te Haarlem). Het Ouder-hoekontwerp zou dus uit die jaren dateren, hetgeen eveneens goed past met dekomst van De Wolff op Ouderhoek. Het kan haast niet anders of Ignatius vanLogteren heeft dat ontwerp ook uitgevoerd. BeereveldTegenover Ouderhoek lag aan de weg naar Nieuwersluis de buitenplaats Bee-revel(t)d. Op de kaart van Loenen, door Covens en Mortier in 1726 uitge-bracht, worden de heren Arondeaux en Serrurier als eigenaars van Beereveldopgevoerd. De eerste was zilversmid, van de tweede zijn vele tekeningen be- 77






