
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Beek en HofP Het onlangs als gemeentehuis in gebruik genomen buitenplaatsje Beek en Hoffheeft een lange geschiedenis. 17e eeuwReeds in 1652 is de naam van de eigenaar van de grond waarop de buitenplaatswerd gesticht in de archieven te vinden. Cornelis Dirksz Schaap is zijn naam,die in dat jaar de &quot;huysing en de henniptuyn, beplant jegenwoordig met hen-nip&quot; kocht van Cornelis Nijden. Op de kaart van Loenen uit ca. 1650 is op deplek waar later de buitenplaats lag een huis getekend met bomen (boomgaard?)erachter, afb. 1. Het goed zou een eeuw lang in de familie blijven. Stichter van de buitenplaats &quot;Limburg&quot;Zijn dochter Neeltje trouwde met Jan Abrahamszn van Limburg(h) en brachthet bezit als erfenis mee. Hun zoon Cornelis (1654-1706) is waarschijnlijk de-geen, die het terrein herschiep in het kleine lusthof, dat op de kaart van

Loenenvan 1726 aangegeven staat als toebehorend aan de weduwe Van Limburgh, afb.2. Deze weduwe was Gouda Willink (1655-1733), die in tweede echt met Corne-lis van Limburgh was getrouwd. Alleen uit haar eerste huwelijk met Jasper vanGent had zij een dochter Gouda (1675-1699), die met Jacob van Beeck (1670/1-1745) in het huwelijksbootje stapte. Uit hun verbintenis resulteerde een dochterCornelia Gouda van Beeck (1696-1716), die haar achterneef Pieter Pietersz vanBeeck (1695-1718) tot echtgenoot verkoos. Beiden stierven voordat zij nage-slacht hadden kunnen verwekken. Opmerkelijk genoeg bezat de vader van Pieter Pietersz van Beeck sr. aan hetGein een buitenplaats, die hij Beeck en Hoff had gedoopt, een voorbeeld datzijn neef Jacob aan de Vecht zou navolgen. Grootmoeder Gouda van Limburgh-Willink overleefde dus zowel haar kind alshaar kleindochter. Haar schoonzoon Jacob van Beeck (I) kreeg echter uit

zijntweede huwelijk, met haar nicht Hildegonda Willink (1681-1718) een zoon Jacob(II) (1718-1795) zodat er uiteindelijk toch een erfgenaam was. &quot;Beek en Hoff&quot;Jacob van Beeck (I) erfde de buitenplaats in 1733 van zijn schoonmoeder enzal die omgedoopt hebben in Beeck en Hoff Dat oude namen een taai leven 32
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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 5. Beek en Hoffin 1832. A. Huis Beek en Hoff, B. Fabriek, C. Boteniiuis, D. Vechtkoepel,E. Koetshuis, F. Hooprust, G. Vrederust, H. Molen (Kadastraal Minuutplan). Fabriek en produkten De fabriek werd o.a. ingericht voor het branden van beenderen teneinde daaruitbeenderzwart, een verfkleurstof, te maken. De beenderen werden per schip uitde grote steden aangevoerd waar zij zullen zijn verzameld uit vele slagerijen,daar van centrale slachthuizen nog geen sprake was. Het wekt dan ook geen ver-wondering dat de omwonenden protest aantekenden tegen de door de beende-ren verspreide stank. Vooral het bezwaarschrift van de tegenover de fabriek ophet huis Kalorama wonende mevrouw De Meester-de Ranitz spreekt wat datbetreft boekdelen: &quot;... dat de ondervinding haar gedurende haar 26-jarig verblijfop den huize 'Ca-lorama' heeft geleerd, dat die

grondstoffen alvorens verwerkt te worden, zeerhinderlijke en walgelijke uitdampingen verspreiden, en het meermalen gebeurtdat schepen die met grondstoffen beladen (zijnde rauwe beenderen, waaraanzich veelal reeds in staat van rotting zijnde deelen bevinden) dagen lang in deonmiddellijke nabijheid der thans bestaande fabriek en dus ook van haar wo-ning liggen, etc.&quot; 40













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 8. Op de achtergrond het huis &quot;Hooprust&quot; met rechts de fabrieksgebouwen en Hnks hetoude koetshuis, dat een verdieping hoger was dan heden, links het hek van de overtuin vanBeek en Hoff (archiefVan Westrop). linksvoor geantiquiseerd met gebrandschilderde ramen, een eiken schouw eneen hoge lambrizering. In de voorkamer rechtsboven heeft hij mogelijk hetfraaie 18e-eeuwse met bloemen beschilderde behang laten aanbrengen. Allevensters aan de zij- en achterkant werden door hem aan de bovenkant van ge-kleurde glas-in-lood ramen met fraaie Jugend-stil motieven voorzien, die hethuis gelukkig nog sieren. De oorspronkelijke glazen voor- en achterdeuren werden in 1918 met de nog be-staande empire panelen dicht gemaakt tegen de inkijk. Van 1914 tot 1918, Ie We-reldoorlog, kreeg de familie inkwartiering van militairen. Daar de drie dochtersde

huwbare leeftijd naderden besloten vader en moeder Ameschot dat de fami-lie de oorlog in Amsterdam zou uitzitten hetgeen geschiedde Tuin en beeldenBuiten heeft hij op de hoek van de tuin aan de Zuidwestkant een zeskantigetheekoepel doen plaatsen, die afkomstig is van kasteel Bolenstein in Maarssen, 46



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 9. De 18-eeuwse zeskantige theekoepel van Kasteel Bolenstein te Maarssen is net op eenschuit geschoven voor vervoer naar Loenen. Hij zal daar de tuin van Beek en Hoff gaan sieren(noot 4) (archief Van Westrop). afb. 9. Ook de met Lodewijk XIV snijwerk versierde steigerbank in de overtuinIieeft hij laten neerzetten samen met de lange zandstenen balustrade, die zijnterrein van de Vecht scheidde, afb. 10. In de tuin was een verwarmde kas annex oranjerie, een pauwenhok en een ditoeendenhok in de sloot bij de molen. Nog steeds staan er hardstenen sokkels. Inzijn tijd stonden er ook vier zandstenen beelden, afb. 11, uit het 2e kwart vande 18e eeuw, die de vierjaargetijden voorstelden. Deze waren in 1905 uit eenAmsterdamse grachtentuin gekomen. In 1942 zijn de drie nog vervoerbareexemplaren naar Utrecht verkocht en staan nu bij het buiten &quot;De Voorn&quot;

inde Meern. Het doopvont uit de grote kerk, dat tijdens de beeldenstorm in 1566in de Vecht was gesmeten is bij baggeren een keer opgevist en stond lange tijdin de tuin van Beek en Hoff. De zusters hebben het weer aan de kerk teruggege-ven. 47





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 11. De drie dochters Ameschot, v.l.n.n Ehse, Cato en Marie achter het huis met rechtseen van de vier beelden, Flora, de lente uitbeeldend (familiearchief Van Westrop). keuken. Boven waren links drie slaapkamers en rechts de kamer van de moederoverste en een ziekenzaaltje. Al snel werd tot uitbreiding overgegaan. Dit besluithad tot gevolg dat het bestaande drie ramen brede pand (12 x 13.5 m) naar hetZuiden fors werd uitgebreid met een L-vormige aanbouw. Daarin werden in1938 21 cellen gemaakt en in 1939 kwamen daar nog 9 bij. Architect Th. vande Wardt deed dit overigens uiterst zorgvuldig in dezelfde stijl en met vrijweldezelfde baksteen als van het oude huis. Alle ramen in de voorgevel en de aan-bouw werden in staal uitgevoerd waardoor het vooraanzicht een geheel vormt.Achter de nieuwe vleugel werd een kapel neergezet. Aan de Zuidzijde kwam in 1968

nog een laag gebouwtje waarin de refter (eet-zaal) een plaats vond welke in 1977 nog werd uitgebreid, afb. 13. Die is onlangsafgebroken ten behoeve van de nieuwe ronde raadzaal. De door Ameschotnaar het Zuiden verlengde muur bleef gehandhaafd, al heeft men daar onlangseen doorgang voor auto's in gemaakt. Langs de Zuidkant van de tuin, op degrens met het buitenplaatsje Vrederust, heeft men een nieuwe muur opge- 49



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 12. Deheer Ameschotop70-jarige leeftijd (familiear-chief Van Westrop). trokken, waarvoor de tuinmuur op &quot;Queekhoven&quot; te Breukelen model heeft ge-staan. In het klooster waren de laatste dertig jaar oudere nonnen gehuisvest, die inLoenen van hun oude dag konden genieten. In 1992 kwam daar een eind aandoordat de instroom van kloosterlingen na de 2e wereldoorlog gestaag was afge-nomen en derhalve na verloop van tijd ook het aantal bejaarde nonnen. De laat-sten verhuisden naar het moederklooster te Heythuizen. 50



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 Afb. 13. Plattegronden van Beek en Hoffdoor de jaren heen. Bovenaan het oude huisuit 1752, dan de uitbreiding van 1938/'39, deaanbouw van de refter in 1968, de vergrotingdaarvan in 1977, en de huidige aanbouw vande raadzaal (tekening archief Van Hooge-vest). 51





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1995 niet uitgesloten dat de putti (blote kindertjes) ouder zijn. De vier voorstellingenzijn namelijk van putti, die de attributen van de vierjaargetijden met zich dra-gen, een populair motief voor versieringen op een buitenplaats in de hele 18eeeuw. De gangen zowel boven als beneden hebben een marmeren lambrizering. De eerste kamer links bevat een manshoge 17e-eeuwse eiken lambrizering meteiken schouw waarin blauwe tegeltjes aangebracht zijn. Op deze tegels staankleine landschapselementen en bloemvazen. De grote haardplaat met een voor-stelling van Vrouwe Fortuna completeert dit fraaie geheel. De kamerzijde vande deur is geheel aan deze stijl aangepast d.m.v. coromandel fineer en imitatieebbehout in vakken. De gehele betimmering is door de heer Ameschot aange-bracht. De kamer aan de rechter zijde heeft een lage lambrizering met Lodewijk XIVmotieven en

omlijste bespanning. Boven de deur bevindt zich een withoutengesneden trofee met muziekinstrumenten, een pijlenkoker met boog en tweemet pijlen doorboorde harten. Links achterin lag de keuken met marmeren te-gelvloer en oude witte tegels tegen de muren; in de hoek bij de tuindeur washet &quot;gemak&quot; gesitueerd. De kamer rechtsachter is de grootste en bezit een lagelambrizering. Het plafond dat een gestucte voorstelling gedragen zou hebbengaat nu schuil achter een vakkenplafond. Van deze zaal is nu een gedeelte aan de Vechtzijde afgescheiden voor een kamer,zodat er rechts drie kamers zijn. Het vroegere trappenhuis en de bibliotheekmoesten in 1939 wijken voor de gang naar de nieuwe aanbouw en een nieuweeiken trap is daarvoor toen in de plaats gekomen. De meeste, eiken, deuren zijn nog uit de bouwtijd, ook boven. Op de verdiepingbevindt zich in de kamer rechtsvoor, boven een lage lambrizering, een kleurrijkmet

bloemen op linnen geschilderd behang, dat waarschijnlijk door Ameschotvan elders is ingebracht. Het dateert uit de 18e eeuw en is zeer bijzonder, afb.14. Loenen Augustus 1995                                                       E. Munnig Schmidt 53








