






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 yi:.:fi7r Afb. 2. Detail van de kaart van Loenen ca. 1640 tussen Nieuwersluis en Cronenburg, met de boerde-rijen met hooibergen en bomen waaruit later de buitenplaatsen Ouderhoek (1), Nieuwerhoek (2),Middenhoek (,'?), Beereveld (4), Jongerhoek (5), VreedenHoff (6) en Ruygenhof (7) zouden ont-staan. RAU, TA 2176) Het noorden is rechts. Vaerlaer, weduwe Adriaen van Loosvel(t)d, en moeder van de echtgenote vanAnthony van Hoek door Bernard van den Bongard, heer van Nijenrode, be-leend met &quot;seeckere heerlijke Hoffstede... en stucke lands omtrent zes mergenDen Wiel of Ter Wiele geheten&quot; nabij Nieuwersluis. Eenjaar later in 1619,kreeg haar zoon Michiel van Loosveld dit bezit. Hij had drie zusters, die deboerderij erfden na zijn overlijden in April 1626.^ ' Een daarvan, Cornelia van Loosveld, was getrouwd met Anthony van Hoek.Kennelijk om de vrije

hand te hebben kocht hij in 1632 de beide andere zustersuit en werd zo enig eigenaar. Op de oudste kaart van Loenen uit ca 1640/50(afb. 2) staan de boerderijen tussen Loenen en Nieuwersluis nog als zodanigmet hun hooibergen aangegeven en met wat bij het toekomstige Ouderhoekop een boomgaard lijkt. Ook op de plaats van het latere Nieuwerhoek staat nog een boerderij met eenhooiberg en wat erfbeplanting getekend. Alleen bij Middenhoek ontbreekt dehooiberg en lijken de boompjes op een boomgaard te duiden. Misschien stonddaar toen al een (buiten)huis. 49





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Eerst even terug naar het oudst bekende lid van de familie. Dat is Corstiaan vanHoek, die twee zoons had-Jan en Dirk. Beiden huwen Bredase meisjes, respec-tievelijk Lijsbeth Cornelia Markus (uit Rijckevorssel), die in 1594 nog in Bredawoonde en Teuntje de Borut. Dirk en Teuntje hadden een zoon CorstiaanDircksz (tl599), die in 1594 met Nelleken (Cornelia) van Baerle, eveneens uitBreda, in het huwelijksbootje stapte. In Zeeuws Vlaanderen ligt het plaatsjeHoek en het is niet onwaarschijnlijk dat de oude Corstiaan daarvandaan naarBreda is gegaan in de woelige jaren van het begin van de 80-jarige oorlog. Nel-leken baarde twee zonen, die belangrijk zullen blijken te zijn in dit verhaal.Hun ouders hadden inmiddels het Bredase verruild voor de Noordelijke Ne-derlanden want de oudste zoon. Jan van Hoek, werd in 1595 in Haarlem gebo-ren en zijn broer Anthony twee jaar

later.' Van Jan van Hoek en zijn vrouwKniertje (Cimeyra) Keyser zijn prachtige portretten bewaard gebleven van dehand van Cornelis van der Voort en Nicolaas Eliasz Pickenoy (afb. 3a en b) uit1624 en 1631 resp. Dat hij een goed zakenman geweest moet zijn moge blijken uit een acte die De-cember 1638 in Haarlem werd opgemaakt. De tulpenmanie woedde toen en erwerden enorme prijzen betaald totdat de markt geheel instortte, &quot;...de EdelenCornelis Verdonck, coopman tot Rotterdam, [kocht] alle soodanige tulipadenende tulpa bollen als in de Thuijnen van Jan d'houck ende Guillaume de Wit-te gelegen buyten Cleyne en Groote Houtpoort binnen de vreyheyt deser StadtHaerlem Enichsints geplant staen.&quot; Jan verkocht kennelijk op tijd!^De familie hield zich op de been met de handel in en mogelijk de verwerkingvan zijdelakcn en blijkt daarin zeer succesvol geweest te zijn.De beide broers trokken al snel naar Amsterdam waar zij

in 1625 het pand He-rengracht 46 verwierven. Anthony van Hoek kocht in 1627 het huis &quot;De Ro (e)y-baars&quot; Warmoesstraat 68.'^ Later blijkt hij te wonen op de Fluwelen Burgwal, te-genover de Bierkaai, in het huis&quot;daar eertijds de twee vergulde Kodden in degevel hebben gestaan&quot;.^ Een adres van een groot aantal belangrijke kooplieden aan Burgemeesterendaar van 1645 is mede ondertekend door beide broers.^ De Van Hoeken en hun relaties met buitenplaatsen aan de Vecht Interessant voor de Vechtstreek is het nakomelingschap van de beide broers en hun relaties met de verschillende buitenplaatsen, die in de tabellen I, II en III in rechthoeken staan aangegeven. De verwevenheid blijkt groot te zijn. In tabel III is de afstamming van de fami-lie Rutgers (van Rozenburg) en d.m.v. verwijzing naar de andere tabellen de sa- 51









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 7. De stenen siervaas, die op Nieuwerhoek nog met zijn pendant aanwezig is. Dejongeman zouJacob van Hoek (ca. 1631-1708) kunnen zijn. Het schilderij is door Ludolf Backhuysen (1631-1708)geschilderd. Mm. 42x36 cm (in 1934 opgehouden op de veiling van het Dorotheum in Wenen). 55





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 8. Deel van de kaart van I.oenen van C^tnens en Mortier in 1726 voorjacob Balde gemaakt, metde buitens tussen Nieuwersluis en Cronenburg (p). Links Ouderhoek(H) met Jongerhoek (f) enBeereveld (o) daarboven, Vreedenhofl' (K) met Middenhoek (l.) daarnaast, rechts Nieuwerhoek (o).Coll. auteur. twintigjaar later kocht een achternicht van ons zilveren paar, Cornelia Rutgersgehuwd met Leonard Lups, Nieuwerhoek van Abraham van Tarelinkjansz. Zowas het buitengoed weer terug in de familie. Dat de familiebanden hecht waren,soms wel wat al te hecht als men ziet hoe vaak er binnen de familie getrouwd werd,blijkt uit bestudering van de tabellen I en III. Cornelia Rutgers' moeder was eendochtervan een neef en een nicht Van Hoek, en haar dochter Maria Lups trouw-de op haar beurt met haar neef David Rutgers. Hij erfde het oude RutgersbezitGroenevecht in 1757

wat wel de reden zal zijn geweest dat dit echtpaar na hetoverlijden van haar ouders Nieuwerhoek verkocht (aan Lucas Bols Hzn). Maria Lups' 16 jaar jongere zuster Cornelia werd in 1749 in de echt verbondenmet David de Neufville van Lennep wiens zoon Leonard en later ook kleinzoon 57





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Afb. 10. De eerste strofen vanhet gedicht dat Lud. Smids,M.D. wijdde aan Christiaan vanHoek voorin zijn Schatkamer derNederlandsse Oudheden dat in1711 bij Pieter de Coup te Am-sterdam uitkwam. Van Hoekkocht voor Smids de kasteelte-keningen van Rogliinan tenbehoeve van deze uitgave.Coll. auteur. Aan (Jen HEER CHRISTIAAN van HOEK, o P D E JAARGETYDE VAN S Y N E. GEBOORTEDAGH, den 13 Junii, MDCCXI. MYn Junius, 'k ftaa flill; hoe fal Ik hetverlangen Uitdrukken, en de vreugd, met heden u teontfangen In fuik een fiiire lucht, aan Vechtftroomsgroe-ne boord! Dagh, die my 't allermeeft in uwe maand be-koord , Waar in ik magh van Hoek,en ook my felf,verjaaren. Waar fagh men ooit een knecht dus met fynmeefter paaren! Wat vriendelyker fter verfcheen toch op deefeuir? Geen Mars, geen (<») Chronius; maar Venusof Merkuir, * 4                        Of (a)

Chronitit, Anders Saturnus; even als Mars een treuri-ge en ongelukkige geboorte Ikrte; daat, in het tegendeel deSereen vaa Venus en Mercutias geluk en vreugde mededee-kti. met haar beeltenis erop. Na haar overlijden in 1792,102jaar oud, lieten de ach-terneven en-nichten de penning nog eens maken als overlij denspenning met dezelfde beeldenaar doch ditmaal in karton! (afb. 9) Dit buiten zou tot 1850 in de familie blijven in welkjaar Gouda Margaretha Bie-rens-Willink kinderloos overleed. In 1836 stichtten zij en haar man hetBierens-hofje aan de Molendijk in Loenen. Twee herinneringsstenen in de muur vanhet nog bestaande gebouw lichten de voorbijganger daarover in.''' Dit echtpaarbezat ook nog vijfjaar lang het naastgelegen VreedenHoff waarvan bij de ver-koop in 1841 een reep bij Middenhoek werd gevoegd.^ 59



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Aft. 11. Loenersloot door Abraham Rutgers, ca. 1686. Rechts het jaagpad langs de Ang.stel. Uit het.schetsboek van Rutgers in Museum mr S. van Gijn, Dorchecht. Op de kaart van Loenen en Nieuwersluis uit 1726 is op een strook aan de on-derzijde vermeld wie welke landerijen bezat. De familie Bierens blijkt dan eender grootste grondbezitters rond Loenen te zijn geweest. Christiaans zoon Anthony van Hoek kreeg in 1702 de lusten en de lasten vanOuderhoek op zijn schouders, wellicht vielen die laatste vader Christiaan watzwaar op zijn 59-ste. Anthony was daar zo trots op, dat hij de initiatiefnemerwerd voor de uitgave van het plaat- en dichtwerk De Zegepraalende Vecht, dat inzijn sterfjaar 1719 uitkwam. Twee gedichten in dat boek zijn aan hem opgedra-gen.''* Overigens liep hij wat dat aangaat in de voetsporen van zijn vader Chris-tiaan, die LudSmids in staat gesteld had in 1711 zijn boek Schatkamer der

Neder-landsche en Kleefsche Oudheden het licht te doen zien (afb. 10). Speciaal tenbehoeve van de afbeeldingen van kastelen daarin had Christiaan de serie kas-teeltekeningen van Roeland Roghman uit 1646-47 voor hem aangekocht. Diewerden door Jacob Schijnvoet, zoon van Simon Schijnvoet de ontwerper vano.a. de tuinen van het buiten Petersburg tegenover Nigtevecht, op de etsplaatovergebracht. 60



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1996 Anthony (I) van Hoek's derde dochter Anna trouwde in de familie Rutgersdoor zich in 1657 met Abraham Rutgers in de echt te laten verbinden. Diedoopsgezinde familie veroverde zich evenals de Van Hoeken een prominentepositie in het 17e-eeuwse Amsterdam. Abraham verwierf bekendheid doordathij als amateur tekenaar vele gezichten tekende langs de Vecht, in Utrecht enrond Amsterdam (afb. 11). Het museum Van Gijn te Dordrecht bezit eenschetsboek van zijn hand. In het laatste kwart van de I7e eeuw kochten zij hetbuiten Hoogevecht dat tussen Otterspoor en het huidige Leeuwenburg in lag.Hun zoon Anthony behield het buiten tot 1716 en verkocht het in datjaar aanFrangois Sweers.**In De Zegepraalende Vecht zijn daaraan maar liefst vier platen gewijd. De combinatie Van Hoek/Rutgers is ook verantwoordelijk voor andere be-langrijke buitenplaatsen. Een

kleindochter van Jan van Hoek, Cornelia vanHoek Leonardsdr, bouwde samen met haar man David (III) Rutgers Sterre-schans in Nieuwersluis. Hun zoon David (FV) erfde Groenevecht in Breukelendat door zijn grootvader David (I) Rutgers - gehuwd met Susanna de Flines -gesticht was. Toen David (III) overleed in 1731 erfde zijn zoon Adriaan Sterre-schans waarop diens zuster Margaretha, getrouwd met Jan van Mekeren, hetbuurbuiten Over Holland kocht. Zij lieten in het fraaie smeedijzeren hek voorde theekoepel hun spiegelmonogram aanbrengen. Het hek schijnt nog te be-staan doch is al 15 jaar aan het gezicht onttrokken zoals zoveel op Over Hol-land. In de familie Rutgers bevindt zich nog een kristallen dekselbokaal waarinafbeeldingen van Over Holland en de monogrammen van deze echteliedenzijn gegraveerd. Hun derde zuster Cornelia Lups-Rutgers kocht 5 jaar laterNieuwerhoek zoals hierboven al is verteld. De jongste dochter van

Anthony (I) van Hoek, Suzanna, was in 1676 met we-duwnaar Pieter de Wolff in het huwelijksbootje gestapt. Daarmee kwam eenverbinding tot stand tussen de Van Hoeken en de grote dichter Joost van denVondel en Vijverhof. De grootvader van Pieter, Hans de Wolff, had in 1607 de-mentia van den Vondel, een zuster van Joost, tot vrouw genomen terwijl zijnzuster Maria met Joost trouwde, zij waren dus dubbel verzwagerd.&quot;' Pieter deWolffs vader, ook Hans geheten, werd in 1649 de eerste echtgenoot van de be-roem.de Agneta Block alias &quot;Flora Batava&quot;, die Vijverhof tot zo een byzonderlusthof maakte. Na zijn dood hertrouwde zij in 1674 met Sybrand de Flines. Methem zit zij trots in haar tuin op het schilderij dat Jan Weenix in dat zelfde jaarvan hen maakte.'^ Pieter en Suzanna de Wolff-van Hoek kregen twee kinderen.Jan of Jean en Pieter. Deze twee erfden op jeugdige leeftijd al een indrukwek-kend vermogen waarvan

een zeer nauwkeurige inventaris is opgemaakt (bijla- 61
























