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De buitenplaats Ouderhoek te Nieuwersluis 
terug aan de Vecht

E. Munnig Schmidt

Wellicht vanwege de ongunst der tijden komen er de laatste tijd meer zaken op 
de markt waardoor de kennis van het verleden van de Vechtstreek vergroot kan 
worden. Zo gelukte het de heer Lisman van VreedenHoff om een achterglas-
schildering van het voormalige buiten Ouderhoek te Nieuwersluis te verwer-
ven op de veiling bij Christie’s te Amsterdam (afb. 1).1

In het jaarboekje van 19962 is de voorstelling al eens gepubliceerd, maar de 
afbeelding kwam uit een oude veilingcatalogus en was onduidelijk. Op afbeel-
ding 1 is nu een betere afdruk te zien.

Ouderhoek besloeg tot 1838-’40 het terrein, groot zes morgen of circa 5 ha, 
waar nu de boomgaard van de familie Drogenbroek te vinden is, bekend van 
het fruitstalletje dat daar ’s zomers de passanten aanlokt, plus het perceel van 
Klein Ouderhoek. Dat terrein ligt tussen de Rijksstraatweg en de Vecht ten 
noorden van Nieuwersluis.
 
In 1632 kocht Anthony van Hoek, de naamgever van het buiten, de zusters 
van zijn vrouw uit van de door hen geërfde boerderij. In de tweede helft van 
de 17de eeuw begon hij op de grond van die boerderij zijn buitenplaats aan te 
leggen waarop hij een vrij simpel huis en koetshuis liet neerzetten. Vooral zijn 
zoon Adriaen, die de plaats in 1676 overnam breidde het park uit tot de volle 
omvang van de beschikbare grond. Via vererving kwam het buiten in 1719 in 
handen van Jean de Wolff, die het buiten Rupelmonde ten zuiden van Nieuwer-
sluis bezat en dat verruilde voor Ouderhoek. Hij liet, hoogstwaarschijnlijk door 
de Amsterdamse beeldhouwer Ignatius van Logteren, een nieuw huis ontwer-
pen waarvan het achteraanzicht (afb. 2), diens hand verraadt. Een deskundige 
suggereerde dat het huis ten voorbeeld gestaan zou kunnen hebben voor het 
ontwerp van het naastgelegen VreedenHoff.3

Afbeelding 3 toont nu de voorzijde en de Vechtkant, die beide van een midden-
risaliet voorzien zijn boven elk een toegangstrap; een vrij zeldzaam verschijnsel 
aan buitens. Boven de voordeur aan de zuidkant is een balcon te zien met twee 
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Afb. 1. Het buiten Ouderhoek te Nieuwersluis vanuit het oosten door J. Zeuner, 1791. Achterglas 
schildering 53 x 71 cm. met in goud- en zilverfolie aangebrachte tekening. (Part. coll.)

Afb. 2. Het buiten Ouderhoek 
vanuit het park (detail). Te-
kening toegeschreven aan Ig-
natius van Logteren ca. 1719. 
(Coll. Leupen)
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vrouwenbeelden erop waarvan het linker Diana moet zijn gezien het halve 
maantje op haar hoofd en het rechter wellicht Abondantia met een beurs in 
haar rechterhand. Die beelden evenals de decoratie aan de tuinzijde (afb. 2) 
zullen door Ignatius van Logteren zijn vervaardigd. Het buiten bleef in de 
familie tot 1781 en kwam toen in bezit van Jan baron de Petersen (1745- ’86) 
en zijn vrouw Elisabeth Jacoba de Graeff (1751-1802). De Petersen was com-
mandeur ter Admiraliteit van Amsterdam.4 Het is aannemelijk dat de opdracht 
tot het vervaardigen van de schildering door de familie De Petersen is verstrekt 
in 1790/’91.

Overig bijwerk 
Afbeelding 4 toont verrassenderwijs zicht op een huis tussen de bomen door 
(in zilver) dat het buiten Bereveld moet zijn, dat aan de westkant van de Hee-
renweg (Rijksstraatweg) lag in een mooi park.5 Het huis had zo te zien naast de 

Afb. 3. Detail uit afb. 1. Huis Ouderhoek met Lodewijk XIV sierkuif op de middenrisaliet en twee 
beelden op het balcon.
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voordeur aan beide zijden eerst een kloosterkozijn en dan twee kruiskozijnen 
in de gevel. Boven de voordeur is vaag een versiering van de middenrisaliet te 
ontwaren. Verder links heeft Zeuner een hekpilaar van de linker ingang van 
Bereveld, die voor het koetshuis stond, getekend. Op de Heerenweg rijdt een 
chaise, of sjees op zijn Nederlands, met kenmerkende grote wielen (dat schokt 
minder), waarin twee heren met steek op het hoofd.
Links is de koepel te zien met het smeedijzeren toegangshek van Ouderhoek 
tussen twee stenen pilaren. Geheel links kijkt men in Nieuwersluis op herberg 
De Pleisterplaats, later de Kampioen, met de klokvormige dwarsgevel in het 
grote dak. Rechts daarvan staat de affuitenloods al waar nu de fa. Doornebal & 
De Rooy zijn bedrijf in heeft. Links het Gemeenlandshuis dat later brugwach-
terswoning zou worden van de zo te zien enkele klapbrug.
Op het jaagpad trekt een man zijn met vier manden turf (?) beladen bootje 
voort en een jaagpaard spant zich duidelijk in om dat met een vrachtschip te 
doen, waarop een korte jaagmast de plaats inneemt van de zeildragende mast 
die gestreken op dek ligt. Boven het vooronder staat de schoorsteen van een 
kachel.

Afb. 4. Detail uit afb. 1. Voorgevel Bereveld (boven de jaagman) en voor het hoofd van het zich 
inspannende jaagpaard een chaise op de Heerenweg.
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In 1838 werd het hoofdhuis van Ouderhoek gedemonteerd en in 1840 kwamen 
het koetshuis met de stal, de koepel, het ijzeren toegangshek met zijn pilaren 
en de oranjerie van Ouderhoek onder de hamer om gesloopt te worden. Zoals 
al eens eerder vastgesteld brachten de afkomende materialen van gesloopte 
opstallen in die tijd behoorlijke prijzen op zodat op een dergelijke veiling de te 
slopen gebouwen, voor ons verrassend, duur waren. 6). 

Jonas Zeuner en zijn achterglasschilderingen
De afbeelding van Ouderhoek is van de hand van Jonas Zeuner (Kassel 1727-
1814 Amsterdam) en is gesigneerd en gedateerd 1791 (afb. 5). Aanvankelijk 
was hij soldaat, want bij zijn huwelijk in 1750 wordt hij kanonnier genoemd. 
Hij moet zich daarna bekwaamd hebben in het bijzondere vak van achterglas-
schilderen want pas van 1770 is zijn eerste gedateerde werk, een gezicht in 

Afb. 5. Detail uit afb. 1. Signatuur en datering. Het vrachtschip heeft de mast gestreken met behulp 
van het contragewicht dat voor het jaagmastje boven dek steekt. 
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Amsterdam, bekend. Hij werkte hoofdzakelijk in Nederland, hoewel er werk in 
Londen uit 1785 en van 1802-’06 bekend is. Hij bouwde in zijn lange leven een 
groot oeuvre op, hoofdzakelijk topografische gezichten, zodat een overzicht 
uit 1994 188 werken kon tellen. Gezien de breekbaarheid van het glas mag 
aangenomen worden dat er meer geweest zijn. Hij overleed in de Jordaan te 
Amsterdam.7

De techniek van Zeuners kunst.
De techniek waarin Zeuner uitblonk is een combinatie van achterglasschilde-
ren en verre églomisé. Al in de 14de eeuw was de techniek van verre églomisé bekend 
maar het kreeg zijn naam pas in de 18de eeuw van de Franse kunstenaar Jean 
Baptiste Glomy, die de techniek veel toepaste op passepartouts. Zeuner ging 
veel verder met dit lastige procedé. Met geklaard eiwit of gelatine lijmde hij 
zeer dun uitgewalst zilverfolie en goudblad op glas na dit precies uitgesneden 
te hebben voor de juiste voorstelling en graveerde de gewenste detaillering 
met een zeer fijn mesje in het metaal. De wolkenluchten werden met penseel 
ingekleurd. Dit alles moest van te voren goed doordacht worden en in de juiste 
volgorde aangebracht en dat in spiegelbeeld. Tenslotte werd de voorstelling 
afgedekt aan de achterzijde met zwarte verf zodat oxidatie van het zilver werd 
verhinderd en bovendien de gegraveerde voorstelling in zwart afstak tegen het 
metaal. Uit verschillende van zijn schilderingen blijkt dat hij naar bekende 
gravures of tekeningen werkte, maar hij moet ook zelf originele tekeningen 
hebben gemaakt die hij thuis in zijn werk gebruikte. Van zowel de Ouderhoek 
schildering als de beide afbeeldingen van het oude Vijverhof, ook te Nieuwer-
sluis, zijn bijvoorbeeld geen andere afbeeldingen bekend.
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schildering van Zeuner ook opgenomen, maar is een soort poort in het park van Ouderhoek 
aangezien voor Bereveld.
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te Loenen aan schrijver vriendelijkerwijs ter hand gesteld.

7 Vriendelijke mededeling van Sarah de Clercq. 
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