Annetje Symons Hoorewech, een vermogende vrouwelijke Hoor(n)weg..
Op 28 september 1668 werd Annetje Symonsdr in Overschie gedoopt als dochter
van Symon Cornelisz Hoorewech en Maertie Pieters van der Sweth. Zij groeide op
als oudste van 4 kinderen, haar broer heette Cornelis en haar zusters Trijntje en
Jannetje.
Op 31 maart 1690 gaat zij in ondertrouw met Gabriël Jacobszn van der Kooy en op
16 april 1690 trouwen zij te Pijnacker. Gabriël is bouwman (boer) op de zgn
Hofwoning "op ´t Woud (t)", een gehucht ten westen van Delft. Hij werd op 4 april
1668 te Delft gedoopt als zoon van Jacob Gabriëlszn van der Kooy, gedoopt (NH) te
Delft op 27-5-1628.
Annetje en Gabriël kregen 6 kinderen die alle op ´t Woud geboren zijn: Annetje
(1692), Symon (1694), Maria (1696), Neeltje (1698), Jacob (1701) en Cornelis
(1705).
Gabriël was "welgeboren man van Delfland". Zijn naam kwam voor op de
nominatie waaruit de leden van de vroedschap Delfland werden gekozen.
Met behulp van een aantal uiteenlopende bronnen zijn de hoofdbewoners van de
Hofwoning op ´t Woudt vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw teruggevonden.
Op 6 januari 1681 ontving Jacob Gabriëls van der Kooy voor zijn vrouw Annetgen
Arentsdr. een leen van 4 morgen van de hofstede Warmond in de Woudse polder.
Zijn zoon Gabriël Jacobszn kreeg door zijn huwelijk met Annetje Symonsdr.
Hoorewech de status van meerderjarigheid en ontving op 3 juni 1690 het genoemde
leen van Warmond.
Overeenkomstig de oudste generaties bewoners van de Hofwoning op ´t Woudt
bezat ook Gabriël Jacobsz. van der Kooy diverse lokale functies op kerkelijk en
wereldlijk gebied. Vanaf 1692 zien we hem herhaaldelijk optreden als ouderling,
diaken, kerkmeester en armmeester van ´t Woudt. Verder was hij welgeboren man
van Delfland, ambachtsbewaarder van Hof van Delft en molenmeester van de
Woudse polder. Hij heeft een rekeningenboekje nagelaten met de "margetaele" (een
grondbelasting van 48 stuiver per morgen) van de Woudse polder over het jaar
1707. Hierdoor krijgen we enig inzicht in de grootte van de boerenbedrijven in deze
polder.
Gabriël van der Kooy beschikte over 36 m en had daarmee een middelgroot
boerenbedrijf. Voor een jaardienst als molenmeester ontving hij in 1707 fl 7,50.
Boeren die in de polder wonen, waren gewoonlijk bij roulatie voor één jaar
molenmeester.
Na de dood van haar man die op 18 november 1727 in de kerk van ´t Woudt werd
begraven, kwam de Hofwoning aan Annetje Simonsdr. Hoorewech toe. Samen met
haar zoon Jacob zorgde zij voor de voortgang van het werk op de boerderij. Deze
zoon was op 7 april 1724 als lidmaat aangenomen van de hervormde gemeente ´t
Woudt. In 1727 maakte hij als kerkmeester de rekening op van de kerkvoogdij en op
6 juni 1729 werd hij voor het eerst gekozen als diaken. Jacob Gabriëlsz. van der
Kooy trouwde op 10 april 1730 in de Nieuwe Kerk te Delft met Elisabeth Jansdr.
van Dijck, afkomstig uit Pijnacker. Zij vestigden zich niet op de Hofwoning, maar
verhuisden naar een boerderij onder Delfgauw. Hun eerste kind werd op 2 februari
1731 gedoopt in de Nieuwe Kerk te Delft. De twee volgende kinderen, Johannes en
Barbara worden gedoopt op resp. 6 januari 1732 en 24 juli 1735.
Op 12 november 1734 werd Cornelis Gabrielsz. van der Kooy, de jongste zoon van
Annetje Simonsdr. Hoorewech in de kerk van ´t Woudt begraven. Vermoedelijk was
zijn overlijden een belangrijke reden voor de terugkeer van Jacob en zijn gezin naar

de Hofwoning. Zij werden op 4 juni 1936 met attestatie van Delft overgeschreven.
Op 10 maart 1937 lieten zij hun vierde kind, Cornelis, in ´t Woudt dopen. In juni
1937 werd Jacob van der Kooy weer diaken. Een aantal maanden later voltrok zich
in het jonge gezin een afschuwelijk drama. Onder 3 januari 1738 lezen we in het
tweede grafregister van ´t Woudt dat "de vrouw van Jacob van der Kooij" in een
eigen graf op het koor - één van de duurste plaatsen in de kerk - was begraven. Zij
stierf op 30-jarige leeftijd, waarschijnlijk na een miskraam als gevolg van een
epidemie. In die dagen was de rouw op de Hofwoning extra groot omdat ook de
jongste zoon kwam te overlijden. Hij werd eveneens op 3 januari, tegelijk met een
buurjongetje, in de kerk van ´t Woudt begraven.
Jacob G. van der Kooij bleef na de dood van zijn vrouw met drie kleine kinderen de oudste was nog geen zeven jaar - op de boerderij achter. Vrijwel zeker deed de
jonge weduwnaar daarna een beroep op zijn moeder. Annetje Symonsdr.
Hoorewech was op dat ogenblik 69 jaar en had zich na de overkomst van het gezin
van Jacob teruggetrokken in het bijhuis van de Hofwoning. Ze komt uit de bronnen
naar voren als een bemiddelde en verstandige vrouw die nog een goede gezondheid
genoot. Welke stempel ze precies op de opvoeding van de kinderen heeft gedrukt, is
niet bekend. Haar zorg voldeed zeker goed, want haar zoon bond zich daarna niet
meer aan een nieuwe huwelijkspartner.
Op 14 april 1759 stierf op 91-jarige leeftijd Annetje Sijmonsdr. Hoorewech, die vier
dagen later op ´t Woudt werd begraven. Haar zoon Jacob van der Kooy verzorgde
de administratie van haar gehele inboedel. Ook verantwoordde hij de uitgaven die
voor haar begrafenis werden gedaan (zie apart kader). Uit de boedelinventaris van
Annetje gedateerd 29 april 1760 blijkt dat ze haar drie nog levende kinderen tot
erfgenaam had aangewezen, te weten Simon van der Kooij, bouwman onder
Hodenpijl, Jacob van der Kooij op ´t Woudt en Annetje van der Kooij, weduwe van
Jacobus Hoogwerf te Maasland. De laatste stierf op 1 oktober 1761, waarna haar
erfdeel aan haar beide broers verviel.
Het onroerend goed van Annetje Hoorewech bestond in 1760 uit:
1.
De Hofwoning, bestaande uit huijs, bijhuijs, schuur, bargen ende
geboomten en verdere getimmerde, met daarbij 10 morgen en 4 hond land
onder Hof van Delft, 8 morgen en 5 hond in Hodenpijl en nog ca 18
morgen, waaronder een leen van 11 morgen van de hofstede Warmond in
Woudharnasch. Deze goederen werden jaarlijks voor fl 600,- verhuurd aan
Jacob G. van der Kooij. De taxatiewaarde was volgens een boedelscheiding
van 2 juli 1760 fl. 19.000,-.
2. De woning aan de Lierhand, met 15 morgen en 5 hond vrij allodiaal (niet
leenroerig) land, en een leen van 5 morgen van het huis van Wassenaar en
Zuijdwijk, beide in Woudharnasch en Groeneveld. Deze goederen die een
taxatiewaarde hadden van
fl 9400,- werden in 1759 voor fl 525,- verhuurd aan Gabriël Jacobsz. van
der Kooij.
Het totale vermogen van Annetje Sijmonsdr, waaronder een groot aantal effecten,
werd kort na haar overlijden op fl 75.000,- geschat, een zeer hoog bedrag in die tijd.
Bronnen:
Archief Ben Hoornweg, Den Haag
Boek: Genealogie Van der Kooij, aanwezig bij het Centraal Bureau Genealogie, met
daarin vermeld diverse bronnen
Dossier Genealogie Van der Kooij

Kerkregister ´t Woud(t)
Gemeentearchief Delft.
Op 19 april 1759 is begraven Annetje Hoorwegt in haar eijge graf op ´t koor. 3 diep.´t Kleet.
De kosten van de begrafenis:
PostKosten:
Begrafenisrechten
N. van Strijp vanwege het uitnodigen van de
vrienden voor de begrafenis
Pieter Schipper voor het maken van het doodkleed
Substituut baljuw van Delfland vanwege de toestemming
voor het houden van het doodmaal
Een kalf voor het doodmaal
Rundvlees, kalfsbouten, zout, peper
Vis
Brood
Twee vaten bier
Rijst, kandijsuiker, krenten e.a. winkelwaren
Kaas, beschuitjes, koekjes
Thee, koffie, specerijen
Brandewijn, tabak, pijpen
Huur van tin en andere goederen ten behoeve van
het doodmaal
Diverse visites van dokter W. den Appèl
Apotheker vanwege medicamenten
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Eigenaren van 4 morgen op het Woud:
3-6-1690: Gabriël Jacobsz van der Koy, oud 24 jaar maar wegens huwelijk meerderjarig, wonend in
het Woud, bij dode van Annetje Adriaans Dijkshoorn, zijn moeder.
18-11-1735: Simon Gabriëlsz. van der Koy voor Annetje Simons Hoorweg, zijn moeder, bij dode van
Gabriël Jacobsz. van der Koy, haar man.
12-3-1760: Jacob van der Koy, oud 39(!) jaar, bij dode van Annetje Simons Hoorweg, zijn moeder.

