
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Hoffwerk, Over Holland en Rupelmondedoor Hermanus Numan (1744-1820) getekend Hoffwerk In het jaarboekje van 1997 van Niftarlake staat de geschiedenis opgetekend vande buitenplaats Hoffwerk te Breukelen. (afb. 1) Bij het onderzoek daarnaar beschikte de auteur nog niet over de tekst bij deprenttekening van H. Numan, die op blz.46/47 van dat jaarboekje wordt ver-meld.' Onlangs kwam hij in het bezit daarvan. Numan schrijft bij de door hem ingekleurde gravure, die hij in 1793 maakte:&quot;Het schijnt dat de Heer Jacob de Flines, in den tijd toen hij deze plaats (en Vijverhof)waarvan men in deze Tekening ook een gedeelte ziet verbeeld, aanlag [sic] aan dezelveden naam van Hofwerk gegeven heeft, ter onderscheiding niet alleen, maar ook om daarmede zijn byzonder vermaak in het aanleggen van lusthoven te kennnen te geven. Derzel-ver uitgestrektheid was in den

aanleg, niet meer dan drie morgen lands, welke zich be-paalden lusschen de Rivier De Vecht en den Kleiweg... &quot;. [nu de Straatweg]Deze laatste mededeling strookt met de eerste afbeelding van de buitenplaatsop de Visser-kaart van Mijnden en de 2 Loosdrechten uit 1703. Met die driemorgen, ca 2.5 ha, moet de buitenplaats, gezien de geringe terreindiepte tus-sen de weg en de Vecht van 40 a 50 meter, zich over 500 a 600 meter hebben uit-gestrekt. Daarmee vulde die de ruimte langs de Vechtoever tussen Vechtvliet enVijverhof te Nieuwersluis geheel op. Jacob de Flines (1657-1714) was een neef van Sybrand de Flines (1623-1697),die in 1674 in tweede echt in Agnes Block (1624-1704) een beroemde echtge-note vond. Zij was sinds 1670 eigenares van Vijverhof op welke buitenplaats zijeen grote collectie uitheemse gewassen plantte. Als eerste wist zij in Nederlandde ananas in haar kassen tot rijpe vrucht te laten uitgroeien.Jacob

trouwde in 1680 de oudste dochtervan Sybrand, Anna (1661-1713). Hetis niet onmogelijk dat dit echtpaar het zuidelijk aan Vijverhof grenzende landverwierf en daarop Hoffwerk stichtte. Van Agneta Block is bekend dat zij regel-matig land rond Vijverhof kocht en verkocht. In 1670 behoorden de landerijenten zuiden van Vijverhof nog aan de erven Jacob Cromhout (1608-1669).^ InAmsterdam woonde het echtpaar De Flines-De Flines op Herengracht 132eveneens vlak bij Agneta en vader Sybrand, die op 162 huisden.Dat Jacob de Flines ook Vijverhof aanlegde, zoals Numan schrijft, moet een ver-gissing zijn, want dat deed tante Agneta zelf en in 1670, toen zij daaraan begon,was Jacob pas 13 jaar. 23





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Alb. 2. &quot;Over Holland&quot; te Nieiivversliiis, gezien vanaf het jaagpad naar het zuidwesten. Nog met hetklokketorentje op de 18e-eeuwse zaakiitbouw. Het park is verlandschappelijkt. Met waterverf inge-kletu'de gravure door H. Numan, 1793. (Coll. auteur) Numan beeldt Over Holland tweemaal af waarbij opvalt dat de kleur van de mu-ren wit is (afb. 2 en 3), hetgeen er op lijkt te wijzen dat het huis toen reeds witgepleisterd was zoals ook Lutgers het in 1832 afbeeldt. Nu is het reeds lang ont-pleisterd al wordt dat al weer vele jaren vrijwel aan het oog onttrokken door deontsierende steigerconstructie om het huis. Rupelmonde Het derde door Numan in zijn serie van 24 prenten opgenomen buitenverblijfaan de Vecht is Rupelmonde te Nieuwersluis. (afb. 4) Het eerste wat opvalt isdat het huis door een klokketorentje werd bekroond in die tijd evenals trou-wens Over Holland. Op

de zolder van Rupelmonde is het onderstuk van dat to-rentje nog te zien. Het tweede interessante gegeven wordt gevormd door debeide berceaux aan weerszijden van het huis langs de Vecht, die een geometri-sche tuinaanleg doen vermoeden. Daarachter bevindt zich echter hoger op-gaand geboomte, dat zich niet goed verenigt met een formele Franse tuin. Mo-gelijk was daar sprake van een overgang naar een landschappelijke aanleg,maar had men van de beide loofgangen, die toen zeker indrukwekkend ge-weest zullen zijn, - immers in 1719 bestond de zuidelijke gang al - geen af- 25



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2001 Afb. 3. &quot;Over Holland&quot; vanaf de Klei- of'Heren weg, nu RijkssUaatweg te Nieuweisluis. Met waterverfingekleurde gravure door H. Numan, 1793. (Coll. auteur) scheid kunnen nemen. De tegenstelling tussen de netjes beschoeide oever vanRupelmonde en de onbeschoeide oostelijke Vechtoever met de drie rolpalenlangs het jaagpad is opvallend. Numan deelt bij de prent mee, dat Jacob Ber-thon, die met de dochter van Lucas Bols, Benina Sophia was getrouwd, in 1768''het oude Woonhuis ... bijna geheel veranderd, en tot den tegenwoordigen staat gebragtheeft.&quot; Uit de roodbruine kleur die Numan aan de muren gegeven heeft, blijktdat het huis toen ongepleisterd was. De heuvel of wal rechts voor op de teke-ningmoeteen deel van de toenmalige omwallingvan het fort Nieuwersluis zijn. Hermanus NumanIn onze buurt heeft Numan alleen nog Trompenburgh in 's-Graveland mettwee aanzichten

opgenomen in zijn eerder genoemde prentwerk. De overigedoor hem afgebeelde buitenplaatsen zijn Elswoud en Oosterduin te Overveen,Karssenhof bij Ouderkerk aan de Amstel, Velserbeek en Waterland te Velsen,de Schaffelaar te Barneveld, Voorland in de Watergraafsmeer bij Amsterdam,Boekenrode te Vogelenzang, Oud Berckenrode en het Klooster bij Heemste-de. Van enkele buitens toont hij ook een gezicht in het park. Samen waren datdus 24 prenten van 14 buitens. 26
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