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Flehite MATTHIAS WITHOOS (CA. 1627-1703) EN ZIJN KINDEREN toen woonde in de Croenesteegte Utrecht,te zijn overleden. Zijn weduwe bleef achtermet een aantal 'onmundige' kinderen. Op 9januari 1663 werd hij als 'constrijck' schilderonder langdurig gebeier van de Domklokdoor zestien dragers begraven in deCatharijnekerk.34 In verschillende stukkendie betrekking hebben op de familie vanLodewijck is verder geen sprake van zijnweduwe en kinderen. Zijn ouders waren in1680 overleden en de brouwerijen werdendoor de erven verkocht.35 Op een gegeven moment leefden erwaarschijnlijk twee Lodewijcken van Velsenin Amersfoort. De schilder tekende metLodewicken schreef zijn naam beheerstennauwkeurig; de ander met Lodewijck eneen zwierige handtekening. Hij was onder meer deken van de Calanderbroederschap(kalanderen is het glanzend maken van stof-fen). Op 14februari 1657 ging hij in gezel-schap van Matthias Withoos naar het huisRandenbroek. Zij traden daar op als getui-gen toen notaris Dirck van Romare eenakte

passeerde waarin de huishoudster vanJacob van Campen, de 'bejaerde dochter'Reyntge Thomas, een bedrag vermaakteaan haar nichtje Agnitgen Willemsdr.Marchand.36 Withoos' terugkeer inAmersfoort en huwelijk Over Withoos' terugkeer naar Nederland,mogelijk in gezelschap van Lodewijck vanVelsen, is alleen bekend dat hij waarschijn- MJ. Bok voordeze informatie. 35  GAA.NA AToioaoo2,8juni1680. 36  GAA.NA ATonaooi,8 juli1657, NA AToo9aooi,t2juli1649 en NA ATonaooi, 14 febru-ari 1657. 2 Matthias 'Withoos, Gezicht op Lyon. Withoos heeft bij dit stadsgezicht gebruik gemaakt van een prent van Joris Hoefnagel(1542-1600) die werd opgenomen inCivitates orbis terrarum (Keulen 1572-1617) door G. Braun en F. Hogenberg. Olieverf op doek, 100 x 172 cm.Gesigneerd: M. Withoos 1660. Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis,Amersfoort. 115



Flehite loop van datzelfde jaar trad hij in het huwe-lijk met Wendelina van Hoorn. De juistedatum is niet bekend. Zij was een der doch-ters van Jacob Pietersz. van Hoorn enAdrianaWillemsdr. Het huwelijk werdwaarschijnlijk in het najaar van 1653 geslo-ten en niet zoals in de literatuur altijd her-haald wordt, in het jaan648. Ook degeboorte van de zoon Johannes in 1649berust op een misverstand in een publicatievan W.F.N, van Rootselaar.3 In een schenkingsakte van 17 december1653 wordt Matthias man en voogdgenoemd van zijn huisvrouw Wendelinavan Hoorn. Het echtpaar ontving als'huwe-lijksgoed'van haar vader een drie/vierdepart van een stuk land buiten deTriesjespoort (Sint-Andriespoort), gelegenachter de hofstede van Willem Bosch. Dezehuwelijksgift was afkomstig uit de nalaten-schap van Wendelina's moeder. De schen-kingsakte werd mede ondertekend doorJacob van Campen als 'amice'.39 Jacob Pietersz. Van Hoorn huwde op2 augustus 1617 met AdrianaWillemsdr. VanHoorns beroep was tinnegieter en zijdela-ken koper.40 Het

echtpaar woonde waar-schijnlijk in de Langestraat en kreeg negenkinderen, drie zonen en zes dochters.41 VanHoorn en zijn vrouw lieten op 24 november1643 bij notaris Johan van Ingen een testa-ment opmaken waarin de kinderen allen bijname genoemd werden. Tot de goederendie in het testament vermeld werdenbehoorde onder andere de inventaris vande 'Winckel' waarin waarschijnlijk deproducten van de tinnegieterij verkochtwerden. Verder werden bedragen in geldgenoemd die aan de minder- en meerder-jarige kinderen uitgekeerd dienden te wor-den, respectievelijk vijf- en driehonderdCarolus guldens. De aanleiding van het 37  J. van derLeeuw, Gesticht'Armen de Poth'(Amersfoort1898) p.87. 38  Zie noot 13. 39  GAA,NA AT002b012. 40  In het doop-boek wordt VanHoorn aangeduidals tinnegietermaar volgens akteGAA.NA AT0073001, 6 sep-tember 1643 washij ookzijdela-kenkoper. 41  In Smit, Gere-formeerde lidma-ten worden devolgende kinde-ren van het echt-paar Van Hoornvermeld:zonder naamgedoopt 21 juli1618

Cathalinagedoopt 16 juni1620, huwdeAbraham StormerAeltgen ofAleyda gedoopt 6 augus-tus 1622, huwdePeter van ZijllPetronellagedoopt 19 augus-tus 1624, huwdeJacob vanNoorwegen ofNoortwegenEvert gedoopt 10 sep-tember 1626, nietmeer genoemd na Thomas van Veenendaell, Portret vaneen heer, waarschijnlijk Willem vanHoorn. Olieverf op doek, 89 x 72 cm.Gesigneerd. Particuliere collectie. Fotorkd, Den Haag. Van Hoorn was een zwager van MatthiasWithoos. Linksboven zijn wapen: zes rodeFranse lelies op een blauw veld, in het mid-den een zilveren hoorn aan een rood lint.Van Hoorn was 'eerste clerc ter secretari'.Op deze werkzaamheden wijzen de geze-gelde documenten en het opengeslagenboek, waarschijnlijk een resolutieboek.Het was in die tijd niet ongebruikelijk datambtenaren stukken mee naar huis namenom daaruit te werken. Zie ook noot 43. lijk via Frankrijk terugkeerde. Hij schilderdeeen gezicht op de stad Lyon, dat thanseigendom is van het Sint-Pieters- enBloklandsgasthuis te Amersfoort. In februari 1653 was

Withoos werkzaamvoor het gesticht Armen de Poth met derestauratie van enkele schilderijen.37 In de













Flehite M.W. HEIJENGA-KLOMP mogelijke relatie tussen Withoos en DeVries is gelegen in het feit dat beiden bos-stillevens schilderden met de zo kenmer-kende distelplant temidden van anderebegroeiingen in de bovenhoek een kleindoorkijkje op een landschap. 5 Voor hij gildelid werd was De Vries getui-ge bij een incident na afloop van de begra-fenis van Jacob van Campen op 22 septem- beri6s7. Bij het huis Randenbroek liep eenzekere Willem Reyersz., bijgenaamd 'son-der hemt', met een ontbloot mes onder deaanwezigen en viel een dienstmeisje lastig.Een dag later werd ten huize van de wijn-koper Willem Marchand nagepraat over hetvoorval. Er ontstond onenigheid onder deaanwezigen en de zoon van Paulus Borkreeg de inhoud van een wijnglas in het attent maakte optwee schilderijenvan De Vries diegeveild werdenbij Sotheby'sLonden op 6december 1989(lot 157). Op12 maart 1980 wasook een stillevenmet distel geveild Seger de Vries, Bosstilleven met distels.Olieverf op doek, 71 x 92 cm. Gesigneerd: Segero de Vries. Veiling Sotheby's

Londen1989. Foto rkd, Den Haag.







Flehite ff 6 Pieter Withoos, Een woerd. Aquarel,13 x 19 cm. Gesigneerd: P:W:fe. MuseumFlehite, Amersfoort. Vecht, om voor haar te tekenen en te schil-deren. Zij was een interessante en veelzijdi-ge vrouw en verzamelaarster van uitheem-se gewassen, insecten en vogels. Zijzelfbeoefende eveneens de teken- en schilder-kunst. Agnes Block omringde zich metbelangrijke schilders en tekenaars die vanhaar opdracht kregen alles wat zij verzamel-de en kweekte af te beelden op papier ofperkament. De exotische planten en bloemen werdenmet wisselend succes in de tuinen vanVijverhof gekweekt en de watervogels hiel-den zich op in de vijvers. Gezien het resul-taat op de tekeningen, moeten er rond de buitenplaats veel vogels geweest zijn. De kunstenaars die evenals Pieter enAlida Withoos voor Agnes Block gewerkthebben, waren onder andere HermanSaftleven, die reeds in 1661 een aantal teke-ningen voor haar vervaardigde, FerdinandBol, Willem de Heer, Pieter Holsteyn enOtto Marseus van Schrieck. In welke perio-de Pieter op Vijverhof gewerkt

heeft is nietbekend. Alida verbleef daar in 1687 en waar-schijnlijk heeft Pieter daar in dezelfde jarengewerkt. Vanuit zijn woonplaats Utrechtwas de afstand niet zo groot. Pieter schilderde op Vijverhof onderandere een groot aantal vogels en nieuwe, 0133002,27 fe-bruari 1685.Verklaring overde afkomst vanCornelia de Leurwaarin Pieter ver-meld wordt alsman en voogd vanMaria van Olden-barnevelt. 77  Zie noot 54. 78  gaa, alfabe-tisch gerangschik-te aantekeningenvan W.F.N, van 125 L



Flehite M.W. HEIJENCA-KLOMP uit verre landen aangevoerde planten, zoalsde nachtschade, de tabaksplant en eenwonderboom uit Amerika en talrijke ande-re planten. Ook vele vlindersoorten en deeenden die in de vijvers zwommen werdendoor hem getekend of geschilderd. Agnes Block verzamelde haar waardevol-le collectie tekeningen in drie 'bloemboe-ken'en een vogel boek met ca. vijftig afbeel-dingen, vooral tekeningen van Pieter. Inhaar testament uit 1694 bepaalde zij datdegene van haar erfgenamen die Vijverhof zou kopen, haar kunstboeken zou krijgen,zodat deze bij het huis zouden blijven.81 Zijoverleed in 1704 en geen van haar erfgena-men toonde interesse voor de buitenplaatsen de kunstboeken; deze werden in 1705verkocht aan Valerius Rover, een bekendekunstverzamelaar in de omgeving van DenHaag. Na diens dood verkocht zijn weduwehet grootste gedeelte van het kunstkabinetvoor40.000 gulden aan landgraaf WillemVIII van Hessen-Kassel. Enkele kunstboekenvan Agnes Block behoorden waarschijnlijk Rootselaar, 323 en

325- 79  GAA, Stads-archief nr.1152,Bijlagen stadsre-keningen 1684, 10 maart 1684. Hetbetrof hier waar-schijnlijk schilde-ringen op paneel. 80  HUA, Klap-pers op de doop-en begraafboeken,17de eeuw. 7 Alida 'Withoos, Vaas metbloemen. Aquarel opperkament, 33 x 24 cm.Gesigneerd: AlidaWithoos. MuseumFlehite, Amersfoort.












