






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 Van Eys blijkt een enkel geschil met buurman Jean Cliquet van Vechtvliet ge-had te hebben, maar dat liep niet hoog op. Ooster In 1746 deed hij Hoffwerk van de hand aan Matthijs Ooster.''' Op de buiten-plaats stonden naast de herenhuizing, een stal en koetshuis met zoals laterblijkt plaats voor 12 paarden, een tuinmanswoning en verdere opstallen. Hetpark besloeg ?> morgen (ruim 2 ha) en lag tussen de weg en de Vecht. Aan deWestkant van de kleiweg lagen 1/2 morgen griendland en 2.5 morgen wei- enhooiland in de polder van &quot;Breukelerwaerdt&quot;. De laatste waren &quot;erfpachtgoedvan de Carthuysers te Utrecht&quot;. Uit de akte blijkt de buurman aan de Noord-kant Abraham Straalman, eigenaar van Vijverhof, te zijn. De keten van buiten-plaatsen was derhalve ongebroken aaneen geregen van Rupelmonde bij Nieu-wersluis tot en met Vechtstroom in

Breukelen. Matthijs Ooster'''' was koopman en assuradeur te Amsterdam waar hij ook aande Herengracht, op nr 488, woonde. Zijn vrouw was Maria Cornelia Quenelon.In 1753 verkocht hij een stuk grond van Hoffwerk aan buurman Pieter Cliquet,die zijn vader Jean was opgevolgd als eigenaar op Vegtvliet. Zo volgde ook Mat-thijs'zoon, eveneens Matthijs (1747-1842) geheten, zijn vader (mogelijk in1757 overleden) op als eigenaar van Hoffwerk. En niet alleen dat, hij volgdehem tevens op in zijn zaken. Vanaf 1775 woonde hij op Herengracht 338 in Am-sterdam,'&quot;^ waar hij het in 1774 tot schepen bracht, een belangrijk ambt. Tienjaar later werd hij met vele andere collega's door Prins Willem V uit de stadsre-gering gezet wegens zijn tekort aan Oranje-gezindheid. Al op 13 jarige leeftijd was hij kanunnik van het kapittel van St Pieter te Utrecht ge-worden, waarschijnlijk als opvolger van zijn vader. Eerst 8jaar later werd hij als zo-danig officieel

toegelaten. Die mooie seculiere functie waaraan een goed inkomenverbonden was hield niet in dat hij katholiek moest zijn. Na de Alteratie op het ein-de van de 16e eeuw hadden de Staten van Utrecht de kerkelijke eigendommen inbezit genomen en aan de meestbiedende verkocht. De huur- en pachtopbreng-sten van de kapittelpanden en -landerijen garandeerden een vast inkomen. Zo zoueen Kapittel met een Heerlijkheid vergeleken kunnen worden.In 1768 werd hij regent van het Leprozenhuis en in 1771 directeur van de Le-vantsche handel, evenals 30 jaar eerder zijn voorganger op Hoffwerk Van Eys.In de Amsterdamse Courant van 26-4 1774 komt een advertentie voor waarin&quot;op het huis Hofwerk twee fraaie kabinetten met 16 beelden en grotwerk vanVan Lochteren (sic)&quot; worden aangeboden. Die ornamenten zullen van dehand van Jan van Logteren (1709-1745), beroemd beeldhouwer te Amsterdam,zijn geweest.&quot; Niet

duidelijk is of het hier gaat om kasten met beeldhouwwerkof tuinkabinetten met 16 tuinbeelden. 41













Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 !#./ l/ fc Afb. 8. IloUwfik ca. 188,5 vanuit hel Nooiclooslcn. Op de aciilcrgioiid lut koetshuis van Vegtvhet.De zijmuur laat de diepte van de aangebouwde vleugels zien. (coU. Lisman/Aeyelts) voor de tekening in 1793 gemaakt zal zijn (afb. 3). Het huis moet dus tussen1791 en 1793 vergroot zijn. Op de litho van Lutgers (afb. 4, getekend in 1833) zijn duidelijk de zijlisenen(pilasters aan de zijkanten van het huis) van het oude huis te zien met de tweeramen brede aangebouwde vleugels. Deze oude lisenen zijn er de oorzaak van,dat de ramen niet gelijkelijk over de gevel verdeeld zijn. Op de litho is ook te zien, dat de ramen, met kleine ruiten, als schuifvensterszijn uitgevoerd en van stores zijn voorzien, behalve die van de middenpartij.Heel verrassend is de litho van Lutgers (afb. 5) van de achter-, de straatzijde vanhet huis. Daarop blijkt dat het oude huis een hoge aangebouwde

koepelkamermet souterrain bezat. De middenas daarvan is versierd met symmetrisch gesne-den ornamenten met een dubbele kuif boven wat een dakluik lijkt, maar ookwel eens een zonnewijzer kan zijn geweest. Boven het grote raam was een wa-penschild met een kroon erboven aangebracht. Dit lofwerk met een LodewijkXrV karakter dateert van voor 1740-50 toen de rococo zijn intrede deed. Aanbeide zijden van de koepelkamer zijn naar achteren uitstekende vleugels tezien, die iets minder ver uitgebouwd zijn dan de koepelkamer zodat uit de zij-ramen daarvan langs de vleugels uitgekeken kon worden. Ook alle ramen aandeze zijde zijn voorzien van kleine ruitjes in de schuiframen, en van stores. 47



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 A(h. 9. Familiewapens Laan Wil-link en Van der Voort. Aquarel,deel uit Slambomen door N.N.Kragt. De takken zijn van de Dou-gla.sspar, die de heer Schober opSchovenhor.st als eerste aanplant-te. (Coll. W. Oudemans) Ds Craandijk schrijft in 1875 in het tweede deel van zijn Wandelingen door Neder-land over Hoffwerk &quot;de lange rechte laan van de overplaats, onder wier hogegewelven de ramen der koepelzaal het uitzicht geven op het land in de verte&quot;.''Die lange rechte laan moet haast wel dateren uit de tijd, dat er nog een forme-le symmetrische tuinaanleg was, die later verlandschappelijkt is met behoudvan de zichtas. Dus uit de tijd van Van Eys uit 1742. In de loop van de 19e eeuw heeft men op de begane grond de kleine ruitjes ver-vangen door bijna manshoge ruiten (afb. 6) waardoor de hoge ramen slechtsin vieren gedeeld werden. De middenstijl is smal zodat dit in de jaren 1860-70zal zijn

gebeurd. Onder het middenraam op de eerste verdieping stond op eenpaneel &quot;Hoffwerk&quot; geschilderd (afb. 7 en 8). De Dochters van der Voort Het echtpaar Van der Voort had drie dochters waarvan Margaretha Catherina(1786-1822) in 1804 met Wilhem Willink jr (1777-1864) in het huwelijksbootjestapte. Zij waren achterneef en -nicht daar Wilhem Willink (1701-1761) zijngrootvader en haar overgrootvader was, maar via twee verschillende vrouwen,omdat hij twee keer getrouwd is geweest. 48







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1997 Afb. 13. Hoffwerk in olieverf door Johannes Warnardus Bilders (1811-1890) in 1879. Aan de overzij-de van de Veclit i.s de brug in het Zandpad over de Weersluis te zien. (135x168 cm) (Part. coll.) maakte het aquarel van het hek van Hoffwerk in 1879 (afb. 12) voordat deplaats verkocht werd na de dood van haar grootmoeder. Zij was naar haar ge-noemd en zal een goede band met haar gehad hebben. De familie vroeg schil-der J.H. Bilders, voordat het huis uit de familie ging, de sfeer rond het huis alsherinnering te vereeuwigen. Dat heeft hij op gelukkige wijze rn forse schaal ge-daan (afb. 13). Een derde dochter Anna Geertruida (Laan) Willink (1822-na 1881), een tantederhalve van de meisjes Schober, hield op Hoffwerk Zondagsschool voor deBreukelse jeugd. O.a. in 1870 bracht Jan Dirk Klarenbeek, een timmermans-zoon uit Breukelen, als jongen van 9 jaar, de

uitnodigingen daarvoor rond alsmejuffrouw Willink na de winter weer op Hoffwerk terug was uit Utrecht waarzij in een huis aan het St.Janskerkhof woonde. In 1881 wordt zij als erfgenamegenoemd.''' Zij is dan rentenierster in Breukelen. Zij zal als ongetrouwde vrouwhaar moeder op Hoffwerk vaak gezelschap gehouden hebben.In 1879 blijkt er nog een koepel gestaan te hebben. Het terrein tussen de wegen de Vecht besloeg toen 1.36.83 ha.'^' 51












