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Aliases: Antonie Waaterloo; Anthonie Waterlo; Anthonie Waterloo; Antonie Waterloo; Anthonis 
Waterlouw van Ryssel, born Lille, bapt 6 May 1609; d Utrecht, 23 Oct 1690.

Antoni Waterloo (Lille, 1609 - Utrecht, 1690) was a painter, publisher, draughtsman, 
and an acclaimed etcher in his time. He is very little known to the general audience, 
despite the fact that actually quite a bit is known about his life, although information 
on him is scattered. Waterloo was born in 1609 in Lille, probably a few days before his 
baptism on 6 May 1609, as a son of the cloth-cutter Caspar Waterloo. He was named 
after his grandfather, Antoni Waterloo. We do not know precisely how Waterloo came to 
Amsterdam in 1621. Before and during the Spanish-Dutch conflict in 1621, many Flemish 
people went to Holland, preferring Dutch rule, which supported tolerance, to that of 
Spain. Waterloo is not known to have had any teacher, and he said to have been self-
taught, but certainly the many artists in his family and among his friends introduced him 
to the techniques of art. His mother was Magdalena Vaillant, aunt of Wallerant Vaillant, 
the best-known of the famous Vaillant family of etchers. In 1640 Waterloo married 
Catharyna Stevens van der Dorp who was the widow of painter and dealer Elias Homis. 
 Waterloo moved about considerably during his life. He made the traditional Rhine 
voyage. About 1660 he travelled to Hamburg, Altona, Blankenese, Holstein, Bergdorf, 
Lüneburg and Gdansk. Maybe he went to south and possibly visited Italy. Some of his 
prints seem rather Italianate, but there is no evidence that he indeed travelled in Italy; he 
may well have used sketches brought back by contemporary artists such as Jan Both and 
Cornelis Saftleven. In 1674 his wife died, and he settled in Maarssen, a country seat near 
Utrecht. Waterloo lived an extraordinarily long life and died in 1690, at the age of 81, in St. 
Jobsgasthuis (almshouse) in Utrecht. 
 In 1795 Adam von Bartsch, the greatest of all print cataloguers, published the 
first edition of his catalogue of the prints by Antoni Waterloo, making it one of the first 
catalogues raisonnés of any printmaker. Not only Bartsch’s choice, but also early print col-
lectors’ interests have indicated the great importance of Waterloo’s works: his prints form 
part of all the great collections formed in the 18th and 19th centuries. In particular, his 
characteristic depictions of forests and trees became immensely popular during the 18th 
century, and many artists in Europe attempted to imitate his style.

For being one of the most famous masters of Dutch seventeenth century etching, 
surprisingly little is known of the actual life of Anthonie Waterloo. His artistic training 
is not known and he was probably self-taught. Anthonie Waterloo moved about 
considerably during his life. After leaving his native Lille he settled in Utrecht. In 1640 
he was living in Amsterdam as his marriage was registered there. He then moved to 
Leeuwarden in Friesland and became a citizen there in 1643. After another period in 
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Amsterdam he returned to live in Leeuwarden in 1654. Anthonie Waterloo finally settled 
permanently in Utrecht several years later. It is also known that he traveled through parts 
of Germany, the south Netherlands and possibly Italy.
 In total, Anthonie Waterloo created one hundred and twenty-six original etchings. 
None are dated. Until quite recently, scholars ascribed about twenty further etchings to 
his hand, but these have since been found to have been the work of Johannes Ruisscher 
(c. 1625-1675), Whose plates were published by Anthonie Waterloo posthumously. 
Waterloo’s etchings concentrate almost solely upon landscape views. In particular, his 
characteristic depictions of forests and trees became immensely popular during the 
eighteenth century and many artists in europe attempted to imitate his style.
  Most of Anthonie Waterloo’s etched plates were reprinted in editions throughout 
the eighteenth century, mainly by the paris publisher, Basan. The last recorded printing 
from an original Waterloo plate is in fact this impression of ‘Traveler near a wood’. In 1868 
the english etcher and scholar, Philip Gilbert Hamerton published his influential livre 
de luxe, etchers and etching. For this volume Hamerton managed to acquire and print 
original plates from contemporary artists such as whistler and samuel palmer and from 
old masters such as anthonie waterloo and weirotter. Hamerton wrote that he acquired 
the copper plate for traveler near a wood from a parisian art dealer. ‘Traveler near a wood’ 
contains the compositional elements that have made Anthonie Waterloo’s art so famous. 
His wonderful use of light and shade and his subtle renderings of field and forest makes it 
fine example of the golden age of dutch landscape etching.

Anthonie Waterloo (1609-1690), while not widely known today, was an acclaimed etcher 
in the 17th century. Born in 1609, his family fled from flanders to Amsterdam for religious 
reasons. Throughout his career, he specialized in printmaking. He did execute several 
notable paintings, however, which were influenced by Jacob van Ruisdael and Jan 
Vermeer van Haarlem II. Additionally, aspects of his work may have been influenced by 
his flemish cultural background. He was married to Cathalyna van der Dorp in 1640, and 
fathered six children. 
 Throughout his career, Waterloo remained prolific, particularly in the area of 
the graphic arts, producing nearly one hundred and forty prints. The bulk of his oeuvre 
depicts forest and landscape scenes, and at one point Waterloo concentrated on 
topographic works of Amsterdam almost exclusively. In fact, he, along with the artists 
Jan Beerstraten and Roelant Roghman, popularized this genre. Nevertheless, he also 
produced narrative prints such as the death of adonis and ambush in a wood. Like many 
artists of the time, Waterloo traveled throughout europe extensively, starting in 1655. 
Perhaps most importantly, he spent time in Italy. Waterloo lived an extraordinarily long 
life, considering the time period, dying in Utrecht in 1690. While Dutch baroque art is 
commonly associated with domestic genre subjects, the 17th century in Holland also 
boasted a number of artists working in an italianate classical manner, such as Jan Both 
and Jan Asselyn. Like genre and still-life works, these classically oriented pieces nearly 
always included an underlying emblematic meaning. Waterloo’s ‘The Death of Adonis’ 
falls into this category. 

Deze zoo algemeen beroemde plaatetser is door Immerzeel vermeld, die noch 
geboorte-, noch sterfjaar opgeeft. De eerste, mij bekende, auteur, die er melding van 
maakt, is Descamps, en deze zegt, geboren in 1618, zijnde dit door hem afgeleid uit de 



woorden van Houbraken. ‘Om en omtrent deezen tyd wierd geboren de Konstschilder 
Antoni Waterloo; sommigen zeggen, dat by te Amsterdam, de meesten dat hy te Utrecht 
geboren is.’ Deze onbepaalde opgave van tijd doelt bij hem op de laatstvoorgaande 
geboorte van Pieter van der Faes, 1618, en ziedaar, waarom dit jaar door bijna alle 
vreemde auteurs voor dat der geboorte van Waterloo staat geboekt. Dat het jaar 1618 
slechts voor zijn geboortetijd gehouden werd, kan ik bewijzen door hetgeen bij mij 
alleen bekend is, namelijk, in het St. Lucasgild, te Utrecht (Zie daarover op G. van der 
Puyl) vond ik als Lid ingeschreven: ‘1619. Antoni Waterloo, Landschapschilder.’ Dat hier 
aan geene fout te denken valt, blijkt uit de geregelde volgorde, daar de laatst hem 
voorafgaande is: ‘1616. Joost Cornelisz. Droogsloot, Deken, kunststschilder,’ en de na 
hem volgende ‘1620. r. del tombe, als kunstschilder’ ingeschreven staat. Hieruit kan men 
afleiden dat hij in het laatst der XVI. of in het begin der XVII. eeuw werd geboren, en 
wel te Utrecht, waar hij in het St. Hiobs-gasthuis overleden is, en aldaar op dat kerkhof 
begraven. 
 Men heeft uit dit laatste berigt zijn tot armoede vervallen staat afgeleid, en als 
ware hij in een pesthuis beland geraakt. Niets van dat alles. Al de gasthuizen, - ik spreek 
voor Utrecht - hebben bij hunne stichting een titel, gelijk hier van Job, van als hulp voor 
aan Jobs kwaad lijdenden, aangenomen; doch het hoofddoel was, gasten op te nemen, 
burgers, die door of zelf regt te hebben, of door anderen, die regt daartoe hadden, 
er in werden opgenomen, terwijl er ook Proveniers, die er zich in moesten koopen, 
werden gehuisvest, alleen onder de hoofdbepaling, dat ze geboren Burgers moesten 
zijn. Ik heb in mijne jeugd, tijdens het Fransche bestuur, nog gegoede burgers gekend, 
waaronder een koekbakker en zijne vrouw, die zich, op hun ouden dag, voor florijn 
8000, als Proveniers in het St. Antonie-gasthuis, buiten de stad Utrecht gelegen, hadden 
gekocht, en daar uitmuntend burgerlijk en deftig woonden en onderhouden werden. 
Wie zal zich in Teylers hof, te Haarlem, niet boven menig burger leven verheven achten? 
Dit St. Jobs-gasthuis was zeer aanzienlijk, en daarin werden in 1577 de onderhandelingen 
over de overgave van het Kasteel Vredenburg gehouden. Het was met eene Kapel en 
verschillende zalen en vertrekken versierd. Daarin was ook het St. Lucasgild gevestigd, 
waardoor het duidelijk wordt, dat zoovele schilders van hun werk aan het St. Jobs-
gasthuis, zooals men ook bij Houbraken telkenmale leest, iets hebben geschonken of 
verpligt waren, te moeten inbrengen. Het is voor mij duidelijk, dat Waterloo zich als 
Provenier daarin heeft gevestigd, en, zooals gemeld wordt, ook overleden is. 
 Nog wordt uit zijne werken voor goed en als zeker afgeleid, dat hij steeds 
in de omstreken van Utrecht al zijne onderwerpen getrouw naar de natuur heeft 
genomen; dit blijkt ook uit de getuigenis, welke Jan Weeninx aan Houbraken geeft, 
‘dat hy hem in het byzonder gekend en omgang met hem gehad heeft, over 45 
jaren, by gelegenheit, dat hy eenige van zyne stukken met beeldjes en beestjes 
heeft opgesiert, tot welken einde hy gemelde weeninks Verzogt op zyn woning, 
gelegen tusschen Maarssen en Breukelen, buiten Utrecht, te komen, daar hy vele 
jaren agter den anderen gewoont heeft, in ongetrouwden staat. De voordeelen, 
welke hem de kunstoefening aanbragt, en hetgeen hy van zyne ouders bezat, 
was maar even genoeg, om borgerlyk van te konnen leven. Dus hy al weer een 
van degenen geweest is, die de Fortuin van agteren zagen,’ zegt Houbraken. 
Hieruit blijkt wel, dat hij niet zoo gelukkig was als Jan Weeninx, die echter toch van 
Amsterdam naar hem heenging, om zijne schilderijen te stofferen, doch ook niet, 
dat hij arm was. 



 Daar zijn doodjaar bij Nagler op 1660, 1662 of 1679 wordt gesteld, zal het 
eerste wel niet waar zijn, want dan had Weeninx 16 jaar oud zijnde, reeds voor 
hem gestoffeerd; zijn overlijden een tiental jaren later te stellen, is aanneemlijker. 
Ik voor mij houd onzen Waterloo als nog voor een Utrechtenaar, en, zoo als ik 
vertrouw, is dit uit al het aangevoerde wel af te leiden. Later vond ik echter het 
tegendeel beweerd, namelijk, door den Heer W. Eekhoff, Archivaris der Stad 
Leeuwarden, in een stukje, getiteld: De vrouw van Rembrandt enz., voorkomende 
in het Tijdschrift Europa. Binnen en buitenlandsche Lettervruchten, Amsterdam, 
1862. Daarin leest men: ‘Verder vond ik buiten het gestelde tijdperk tot mijne niet 
geringe verwondering, dat Antoni Waterloo schilder, geboortig van Rijssel, in 
Vlaanderen, in 1653, tot Burger van Leeuwarden aangenomen is.... De Heer Kramm 
zal dit artikel dus kunnen verbeteren enz.’ Voor mij vond ik alsnog daar alleen dit 
merkwaardige in, dat er toen twee kunstenaars van denzelfden naam, een als 
Landschapschilder en een andere mede als Schilder, gelijktijdig hebben bestaan. 
Zoo lang er geen overwegende, oorspronklijke bescheiden, waardoor de mijne als 
te ligt worden bevonden, aan het licht komen, stel ik mijne berigten over Waterloo 
op den voorgrond. Het zou niet voor het eerst zijn, dat er twee schilders van 
denzelfden naam gelijktijdig hebben geleefd, als alexander voet van Antwerpen, 
en die van Keulen; Jacob van Campen van Haarlem, en die van Amersfoort enz. 
Werd de geboorte van Meindert Hobbema, te Koevorden, ons in den Drentschen 
Volksalmanak, 1839, als een heuglijke vonst me gedeeld, toch werd later zoo goed 
als bewezen vermeld, dat die eer aan Amsterdam was te beurt gevallen. Zie het 
Aanhangsel op mijn Werk, op Meindert Hobbema. 
 De naam Waterloo is in Vlaanderen even als in Nederland zeer bekend, en 
de gewoone doopnaam Antonie zal hier wel tot geen afdoend bewijs moeten 
verstrekken. Was het die van Habakuk, dan zou zulks tot nadenken kunnen leiden. 
Zijn volledig etswerk bestaat, volgens Bartsch, uit 136 stuks. Later zijn nog twee 
stuks koperen platen gevonden, die voor zijn vroegste werk gehouden worden. 
R. Weigel, in zijn Supplement au Peintre-Graveur de A. Bartsch; Leipzig, 1843, 
zegt op bl. 77, dat hij niet kan nalaten, te melden, dat er een oud Titelblad met 
beweegbare letters, voor het werk van Waterloo gedrukt, bestaat, in fo., doch dat 
zeer raar is. Het geheele werk van den vermaerden Landschapschilder Anthoni 
Waterloo, bestaande in 136 verscheide Landschappen, alle door hem zelf konstig 
geteekent in ‘t koper gemaakt. Zeer dienstig voor de landschapschilders en 
liefhebbers van de Teekenhunst. Te Amsterdam gedrukt, en te bekomen by 
Cornelis Dankerts, vooraan op de Nieuwendyk, in den Atlas. De Atlas is op den 
Titel afgebeeld. Het is zeer te bejammeren, zegt Weigel, dat er nog nimmer een 
gebonden exemplaar, met dezen titel is voorgekomen, om daardoor over de 
bijwerking van eenige prenten te kunnen oordeelen, of die vooraf na dien tijd, toen 
Ottens uitgever was, en nog goede afdrukken leverde, er in zijn aangebragt. 
 Ook bij Basan zijn 88 platen uitgegeven, onder den Titel: Suite de quatre-vingt 
huit Paysages de diffirente grandeur, composions et graveurs - l’eau forte par Antoine 
Waterloo. Deze latere uitgaven zijn van zeer afgesleten koperen platen getrokken. Bij 
Nagler vindt men 38 stuks kopien, waaronder vergroote, door verscheiden graveurs 
naar de etsen van Waterloo genomen. Zijne schilderijen komen weinig voor; slechts 
enkele stukken worden in buitenlandsche Museums, en in het Museum-Boymans, te 
Rotterdam, waar bij ook schoone teekeningen, bewaard.



Dutch painter, draughtsman and etcher. He was the son of a Flemish cloth-shearer who 
had fled to Amsterdam for religious reasons. In 1640 Antoni married Cathalyna van der 
Dorp in Amsterdam, and between 1641 and 1651 they had six children. Although he is 
recorded as a ‘painter’ in the baptismal registers of his children, his work predominantly 
consists of landscape drawings and etchings. His earliest known dated work is a sheet 
depicting a View of the Blaauwbrug in Amsterdam (1649; Amsterdam, Gemeente Archf).  

Mit 21 Jahren wurde Waterloo 1619 von der “St. Lukasgilde” seiner Heimatstadt als 
Mitglied aufgenommen. Lange Zeit lebte und wirkte Waterloo in einem zwischen 
Maarsen und Breukelen bei Utrecht gelegenen Haus. Dort besuchte ihn mehrmals Jan 
Weenix und half ihm bei der Fertigstellung einiger Landschaftsbilder, indem er sie mit 
Figuren und Tieren ausstaffierte.
Im Alter von ungefähr 70 Jahren starb Waterloo um 1670 im St. Hiob-Spital zu Utrecht.
Von Waterloo sind nur wenige Ölgemälde bekannt. Von seinen Radierungen kann 
man heute noch 136 Blätter zweifelsfrei Waterloo zuschreiben. In diesen Radierungen 
thematisierte Waterloo immer wieder die Natur. Gerade in seinen Wald-Szenen, welche 
er mit äußerster Genauigkeit ausführte, zeigt sich auch heute noch sein Naturempfinden 
und sie werden deswegen auch hoch geschätzt.



01 
De buitenplaats Oudaen aan de 
Vecht met vissers op het jaagpad

Gesigneerd links onder
Olieverf op doek
60,5 x 48,5 cm

De staffage van dit schilderij is 
hier wellicht door Jacob Esselens 
geschilderd. Het is bekend dat 
Esselens de figuren voor Waterloo’s 
landschappen schilderde.



02
Landschap met ruiters 

Gesigneerd linksonder met monogram 
‘AW’ 
Olieverf op doek
73,1 cm x 54,6 cm
    
Landscape with horsemen on a path 
entering a wood, figures waiting for a 
ferry, cattle and sheep beyond.
     
      

     



03
Peasants in a clearing near a 
waterfall 

Early 1650s 
Brush and black ink, gray and brown 
wash with touches of blue and red wash 
in the figures
36,5  x 51,3 cm

Anthonie Waterloo covered nearly 
every inch of paper with ink and 
wash, leaving little of the sheet bare. 
He used dark, dense strokes applied 
with the tip of his brush to highlight 
the foreground foliage; in the middle 
distance he gradually lightened the 
lines; Waterloo described the distant 
mountain with delicate washes of 
gray. 
In Waterloo’s vision of nature, humans 
are diminutive spectators: a pair of 
peasants in blue and red are dwarfed 
by the majestic pines behind them. 
The immense trees even overshadow 
the waterfall, which cascades through 
the center of the scene. 
Despite the detailed and finished 
character of the drawing, it does not 
represent a real location. Waterloo 
carried on the tradition of imaginary 
alpine views popularized by another 
Utrecht artist, Roelandt Savery.



04
A wooded river landscape with 
distant mountains

Watercolor on paper
Black chalk and oiled charcoal with 
brown wash, watercolor and traces of 
colored chalks
14,8  x 18,9 cm



05 
A mountainous river landscape 
with a castle on a crag and a distant 
town

Drawing
Pen and dark brown ink, black ink wash, 
and gray and brown wash, over black 
chalk op papier
14,8  x 18,9 cm



06 
Panoramic landscape with a tavern 
amongst trees 

Tekening
Krijt op papier
15,3 x 18,4 cm



07 
A village street, with a horse and 
cart and a man walking alongside

Tekening
Krijt op papier



08  
Valkhofburcht Nijmegen

Tekening

De noordoostelijke hoek van 
de Valkhofburcht met links de 
Rozemarijngas.



09
Buiten-Amstel gezien vanaf een 
huis aan de Binnen-Amstel in 
Amsterdam

Tekening

Gezicht op de amstel gezien ter 
hoogte van de blauwbrug in zuidelijke 
richting.



10 
De Singelgracht met de 
Haarlemmerpoort in Amsterdam

Tekening

Gezien in noordelijke richting. Op de 
achtergrond de molens de Beer en de 
Vervanger.



11
Heiligewegpoort Amsterdam

15 x 24,6 cm
Tekening



12 
Het bolwerk bij de Sint 
Anthoniespoort te Amsterdam

Ca 1593
Tekening

Rijzenhoofd en omstreken.



13  
Zijlpoort te Haarlem

Tekening

Antonie Waterloo schilderde in 1650 
de Zijlpoort vanuit een denkbeeldig 
hoog punt. 
De overgang van stad in platteland 
(Haarlem en Tetterode) wordt zo 
spectaculair weergegeven. 



14 
Mountain landscape, peasants in a 
clearing near a waterfall 
 
Brush and black ink, gray and brown 
wash with touches of blue and red wash 
in the figures
36 x 50 cm



15 
Winter landscape with a man 
crossing a bridge 

1629
krijttekening
19,8 x 15,8 cm



16 
Pellecussentor in Utrecht 

Brush and pen in gray over black with 
wash 
29,5  x 41 cm



17 
Kasteel Bentheim

1654 
Gewassen pentekening



18 
A Forest

Signed: charcoal, lower left: AW
Drawing
Black, yellow, and white chalk, gray 
wash and charcoal on light tan antique 
laid paper framing line in brown ink
30,2 x 23,9 cm



19 
Stadstoren te Utrecht

1640 - 1670

Gezicht van de wal te Utrecht uit het 
oosten, met de Bijlhouwerstoren en 
een ertegenaan gebouwd huis.



20 
Utrecht in vogelvlucht

1660
Tekening
23,8 x 55,2 cm

Overzicht van een deel van de 
binnenstad van Utrecht vanaf de 
Domtoren naar het westen met de 
Boterstraat en deZadelstraat, aan het 
eind daarvan enige Kanunnikenhuizen 
en de mariakerk. Het grote gebouw 
middenachter zou tot het Duise 
huis-complex kunnen horen. Het 
torenachtige gebouw links is niet 
bekend. De heuvelachtige voorgrond 
is gefantaseerd.
Linkerhelft van een oorspronkelijk 
groter panorama. De boom die 
de voorstelling links afsluit is later 
bijgetekend; het panorama liep 
hier oorspronkelijk mogelijk door. 
De tekening sluit rechts aan bij 
een tekening die in een andere 
collectie terecht is gekomen (nr. 
30776). Van beide tekeningen is een 
gecombineerde fotoreproductie 
gemaakt.



21
Rhenen vanuit het noordoosten 

1650
Tekening: zwart krijt, penseel in grijs
15,7 x 28,6 cm

Gezicht op Rhenen vanuit het 
noordoosten, met links en op de 
achtergrond de Rijn en de Betuwe.
Tekening van Anthonie Waterloo uit 
ca. 1650.  



22 
De Pellecussenpoort buiten Utrecht 
uit het westen 

1660 
Tekening

Gezicht op de Pellecussenpoort 
buiten Utrecht uit het westen.
Volgens dr. B. Broos is de tekening van 
de hand van Jan van Goyen en betreft 
het een voorstudie voor een schilderij 
uit 1645 dat zich in het museum 
in Lille bevindt (beck nr. G 74). De 
tekening moet dan vroeger worden 
gedateerd. Medewerkers van het 
rijksprentenkabinet noemen Anthonie 
Waterloo als tekenaar.



23 
De Oudegracht te Utrecht uit het 
zuiden met de Smeebrug

1660-1670
Grijs gewassen krijttekening

Gezicht op de Oudegracht te Utrecht 
uit het zuiden met de Smeebrug, 
daaronderdoor de Weesbrug en 
daarboven de voorgevels van de 
huizen aan de westzijde van de gracht 
en de toren van de kerk van het 
Regulierenklooster.



24 
De Vecht op de Pellecussenpoort 
buiten Utrecht

Tekening
1660-1671

Gezicht over de Vecht op de 
Pellecussenpoort buiten Utrecht uit 
het zuidwesten.
Tekening van Jan van Kessel II uit 
1680 naar een tekening van Anthonie 
Waterloo uit ca. 1670. De tekening 
behoort tot de Atlas Coenen van ‘s 
Gravesloot, nr.31643.



25 
De binnenstad van Utrecht vanaf 
de Domtoren

1640-1670
Tekening 
23,8 x 55,2 cm

Overzicht van een deel van de 
binnenstad van Utrecht vanaf de 
Domtoren naar het westen met 
de Buurkerk en rechts het huis 
Groenewoude. De heuvelachtige 
voorgrond is gefantaseerd.
Tekening van Antonie Waterloo 
uit ca. 1650. Rechterhelft van een 
oorspronkelijk groter panorama. 
De tekening sluit links aan bij 
een tekening die in een andere 
collectie terecht is gekomen (nr. 
30775). Van beide tekeningen is een 
gecombineerde fotoreproductie 
gemaakt.



26 
Gezicht van de wal te Utrecht uit 
het zuidwesten

1640 - 1670
Tekening

Gezicht van de wal te Utrecht uit het 
zuidwesten, met de Bijlhouwerstoren 
en de een ertegenaan gebouwde 
huizen in een gefantaseerde, 
boomrijke omgeving.



27 
Gezicht van de wal te Utrecht uit 
het zuidwesten

1640 - 1670
Tekening

Gezicht van de wal te Utrecht uit het 
zuidwesten, met de Bijlhouwerstoren 
en de een ertegenaan gebouwde 
huizen in een gefantaseerde, 
boomrijke omgeving.



28
De Plompetoren en enkele 
belendende huizen te Utrecht

1640 - 1670
Tekening, zwart krijtpenseel in grijs 

Gezicht op de Plompetoren en enkele 
belendende huizen met een deel van 
de stadswal aan de stadszijde, uit het 
westen.



29 
De stad Amersfoort gezien vanaf de 
Amersfoortseberg

1640 - 1660

Panorama van de stad Amersfoort, 
gezien vanaf de Amersfoortseberg, uit 
het zuidwesten, met in het midden de 
onze Lieve Vrouwetoren. 



30 
De stadsbuitengracht te Utrecht op 
de stadsmuur

1640 - 1680
Zwart krijtpenseel in grijsbruin

Gezicht over de stadsbuitengacht 
te Utrecht op de stadsmuur met de 
tolsteegpoort en -brug uit het oosten, 
met rechts het Bastion Manenburg en 
middenachter het dubbele woonhuis 
op het bastion. Deze tekening 
behoort tot de atlas Coenen van 
‘s Gravesloot.



31 
De Rijn met Rhenen en omgeving 
uit het oosten

1640 - 1690
Pen in grijsbruinpenseel in kleur 
(waterverf)potlood 

Gezicht op de Rijn met Rhenen en 
omgeving uit het oosten.
Tekening van Jurriaan Andriessen 
uit ca.1780, behangselontwerp 
gebaseerd op een tekening van 
Anthonie Waterloo, tweede helft 
17de eeuw. De tekening toont sporen 
van kwadratuurlijnen. Deze tekening 
behoort tot de Atlas Coenen van 
‘s Gravesloot.



32
De weg achter de stadswal te 
Utrecht de lange lauwerstraat

1660 - 1680
Zwart krijtpenseel in grijs

Gezicht op de weg achter de stadswal 
te Utrecht, de Lange Lauwerstraat, 
met rechts het Begijnewaterpoortje 
en op de achtergrond de Waltoren de 
Leeuw.
Deze tekening behoort tot de 
Atlas Coenen van ‘s Gravesloot. De 
vegetatie op de voorgrond en de 
mensen en dieren zijn mogelijk door 
een latere hand toegevoegd.



33 
De vecht bij Breukelen met links 
een buitenplaats

1650 - 1670

Gezicht op de Vecht bij Breukelen met 
links een buitenplaats.



34
De Buurkerk te Utrecht 

1640 - 1660
Pen in grijsbruinpenseel in bruin

Gezicht op de buurkerk te Utrecht uit 
het zuidoosten met het transept van 
de kerk op de voorgrond.
Tekening van Abraham Rademaker 
uit ca. 1720 naar een tekening van 
Anthonie Waterloo uit ongeveer 1650.



35 
Een beek in de omgeving van 
Amersfoort

1640 - 1660 
Tekening

Gezicht op een beek in de omgeving 
van Amersfoort, met op de voorgrond 
een herderin en haar schapen en links 
op de achtergrond de onze Lieve 
Vrouwetoren.



36
Landschap in Noord-Duitsland

1660 
Zwart krijt, penseel in grijs
30,5 x 40,0 cm



37
A towngate with a bridge in front 
of it

1650 - 1660
Black chalk, grey wash
29,8 x 43,9 cm



38 
Tree beside a bridge with a man 
fishing in late autumn

Pen, brown ink and watercolours 
heightened with white over black chalk 
on paper.
34,4  x 28,5 cm



39
Kerk op rost

Krijttekening met waterverf op papier.



40
Moulin à eau parmi les arbres   

Après 1650 
Aquarelle avec rehauts de craie blanche 
sur papier vergé bleu, collé sur papier 
vergé
33,7 x 24,5 cm



41
Landscape with a willow tree

Chalk (black), watercolour, bodycolour 
on paper (buff)
35,5 x 29,3 cm



 42
Bomen

Tekening
Krijt op lichtblauw papier.



43  
Boslandschap

Pen and brown ink, grey wash over black 
chalk on buff paper, ink framing lines, on 
an eighteenth century mount inscribed 
Rysdael and numbered.
25,1 x 30,4 cm



44
Boslandschap

Tekening
Zwart krijt op bruin papier.



45
Stadsgezicht

Tekening
Zwart krijt op papier.



46
Boslandschap

Olieverf op doek



47
Stadsmuur

Tekening
Krijt op papier.



48
Boslandschap

Tekening
Zwart krijt op bruin papier.



49 
A wooded landscape

Drawing
Black chalk, grey wash, on paper.
20,3 x 19,5 cm



50 
Trees in a wood

Drawing
Black chalk, heightened with white on 
buff paper.
22,7 x 15,8 cm



51  
Castle by a river

drawing: black chalk, coloured chalks 
and watercolour washes, on paper
20,6 x 15,6 cm



52 
A woodland scene

Drawing
Black chalk, heightened with white on 
blue-grey paper.
25,3 x 33,8 cm



53
The gates and ramparts of Delft

Drawing
Black chalk, grey wash, on paper.
30,3 x 41,9 cm



54
Two gnarled trees

Na 1660
Houtskool, lijnzaadolie doordrenkt
grijze inkt oker geel waterverf,
bruine kalk grijs papier.
35,2 x 28 cm



55 
A view near Brussels

Drawing
Black chalk, grey wash, heightened with 
white on blue-grey paper.
26,8 x 41,8 cm



56
A woodland study

Drawing
Charcoal, grey wash, heightened with 
white, on buff-coloured paper.
28,5 x 24,2 cm



57
River scene with a bridge and trees 

Drawing
Black chalk, grey wash, heightened with 
white, on blue-grey paper.
38 x 55,3 cm

A view between Vreeland and the 
Hinderdam, in the province of Utrecht.



58 
The Ruins of Sluysoort Manor   

1677 
Black chalk with brown and grey wash 
on laid paper, mounted on heavy buff 
laid paper.
26,7 x 41,1 cm

The attribution of this drawing is 
based on the collector’s inscription 
in the lower-right corner. The 
verso carries the date 1677. Born in 
France, Waterloo worked mainly in 
Amsterdam and Utrecht, where he 
achieved considerable success with 
his landscape prints.



59
Panoramalandschaft mit einer 
Stadt am Horizont

Schwarze Kreide, Pinsel in Grau, laviert.
27,7 x 40,8 cm



60
A wooded landscape with rushes 

Pen and brown ink, grey wash over 
black chalk on buff paper, ink framing 
lines, on an eighteenth century mount 
inscribed Rysdael and numbered.
25,1 x 30,4 cm 

Martin Royalton-Kisch attributes this 
drawing to Anthonie Waterloo rather 
that Allaert van Everdingen, to whom 
it was given in our 1987 catalogue. It 
is part of a small group of landscapes 
studies by the artist, drawn in a similar 
style on off-white or buff paper, and 
having framing lines in pen and dark 
brown ink.



61
Zwei krummgewachsene Bäume

1660 - 1665
Kohle in Leinöl getränkt, Pinsel in Grau, 
Ocker und Gelb, weiße und braune 
Kreide, auf grauem Papier.
35,2 x 28 cm
  



62 
Landscape - storm

Chalk (black), watercolour (grey) on 
paper.
30,2 x 36,1 cm



63 
Landscape with a willow tree

Chalk (black), watercolour, bodycolour 
on paper (buff).
35,5 x 29,3 cm



64 
Mountain torrent

Circa 1664
Pen and brush and ink, watercolour on 
paper.
29,6 x 27,6 cm



65 
Rocky landscape

Oil-chalk (black), watercolour (grey) on 
paper.
39 x 51,1 cm



66
Rocky landscape with artist 

Chalk (black), watercolour (grey) on 
paper.
39,3 x 51,1 cm



67
Rocky landscape with ruins

1664
Chalk (black), watercolour (grey) on 
paper.
30,8 x 40,1 cm



68 
Wood

Chalk (black and white) on paper (blue).
42 x 26,2 cm



69 
Dorpsstraat met bomen

Tekening
Zwart krijt op papier.



70 
Arkadisch Landschap

Tekening
Gewassen krijttekening.



71 
Braunfels Pad langs kanaal met 
wandelende vrouw

Tekening
Krijt op papier.



72 
Kanaal

Tekening
Zwart krijt op papier.



73 
Hamburg

Tekening
Krijt op papier.



74 
Huizen en waterrad in Hamburg

Tekening
Krijt op papier.



75 
Rivier in Hamburg

Tekening
Krijt op papier.



76 
A landscape with trees and a 
roadway

Tekening
Black chalk heightened with white chalk 
on grey-toned paper.
41,4 x 53,6 cm



77
Thatched Hut in Woods with 
Shepherd and Sheep

Black chalk and brush and gray wash 
on cream laid paper, tipped onto cream 
laid paper.
45 x 52,6 cm



78 
A Rocky, Mountainous Landscape

Drawing
Black ink, gray wash over black chalk on 
coarse gray antique laid paper.
34,9 x 41,5 cm



79
A Forest at Twighlight

Drawing
Black and white chalk, charcoal, and 
gray wash on blue antique laid paper, 
autograph framing line in charcoal.
28,4 x 23 cm



80
Landscape with a Manor House

1650 - 1670
Drawing
Black chalk, charcoal, gray wash, some 
white gouache on cream antique laid 
paper, partial framing line in brown ink 
at bottom.
25,4 x 40,7 cm



81
Grist Mills Near Hamburg

1660
Drawing
Black ink, gray wash and white gouache 
over black chalk and graphite on off-
white antique laid paper, framing line in 
brown ink.
44,5 x 56 cm 



82
Landscape

Ink, pencil and watercolour on paper.
31,4 cm x 19,6 cm






