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BEZIENSWAARDIGHEDEN TUSSEN LINSCHOTEN EN MONTFOORT
door J.W.C, van Schaik
De in dit artikel beschreven route, welke ongeveer 4 km lang is, werd door de heer van Schaik
vervaardigd ten behoeve van een excursie van de werkgroep Stad en Landschap van de vereniging.
Aangezien deze route zoveel bezienswaardigheden heeft, leek het ons goed haar, met een aantal
afbeeldingen, in Heemtijdinghen op te nemen. Het kan een mooie vakantie-wandeling zijn!
(red.)
Als beginpunt nemen we de oude herberg „Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard" (Dorpsstraat
32-34), een gebouw dat ook vóór de restauratie karakteristiek was, n.l. wit gepleisterd, met empire
vensterindeling en hekken om paarden aan vast te zetten.
Linksaf de Nieuwe Zandweg volgen.
Het grootste deel van deze oude weg heet thans M.A. Reinaldaweg. Vroeger werd het gedeelte
Linschoten — De Schans ook wel de Achterkerksche Buurt genoemd.
De weg volgt de voormalige Linschotenstroom,,,... den machtigen stroom, die in het verre verleden
zijn weg nam door Hollands onafzienbare moerassen.
Sterven moest die rivier, toen de arbeid der natuur aan de wateren een andere richting gaf, maar een
onvergankelijk monument heeft zij zich tot haar gedachtenis nagelaten" (Vink, De Lekstreek, 1926, p.
173).

inmiddels is het monument (de kleirug) allesbehalve onvergangelijk gebleken: veel landerijen zijn door
afgravingen aanzienlijk verlaagd.
De landerijen ten westen van de weg behoorden tot het waterschap Snelrewaard, Zuid Linschoten,
Schagen en Den Engh. De landerijen ten oosten behoorden bij het waterschap Rapijnenen IJsselveld.
Een aantal van de hierna te noemen panden werd beschreven in „Monumenten te Linschoten" ( 1975).
Aan de linkerzijde van de weg staat een fraai 19e-eeuws hek dat toegang geeft tot de N.H.
Begraafplaats. Het is versierd met o.a. zandloper en zeis; de zinnebeelden van de tijd en de dood. De
aula op de begraafplaats werd ca. 1873 ontworpen door Gerrit de Goederen.
De kleine voormalige tolgaarderswoning (no. 14) staat eveneens aan de linkerzijde. Rechts van het
huisje is de Berghoef-Bank die is geplaatst ter herinnering aan Steven Berghoef (1868-1963) die een
bekend ingezetene van Linschoten was en gedurende ca. 70 jaren verbonden is geweest aan de
gemeente-secretarie van Linschoten en Snelrewaard.

Foto Hofstede Veldzicht, ca. 1950 (coll. fam. Vroege, Linschoten)
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Rechts ligt de hofstede „Veldzicht" (no. 20), die oorspronkelijk een herenhuis was uit het midden van
de 19e eeuw. Later werd het huis van een achterhuis voorzien zodat het een boerderij van het
dwarshuis-type werd.
De voorgevel bevat vier 6-ruits vensters met luiken. In de zijgevel rechts is een statige ingangspartij met
in het bovenlicht een levensboom.
Deze markante hofstede, die niet op de monumentenlijst staat, wordt gesierd door twee Taxusbomen.

•

_

4\

Kaart Amersfoortsehe Hofstede, 1596 (RA U)

Links (no. 28) staat de Amersfoortsehe Hofstede die de naam vermoedelijk ontleent aan de familie Van
Amersfoort. In de 19e eeuw behoorde de boerderij o.a. aan de families Verboom, Oostveen en Van
Kippersluis. Het gebouw dateert uit de 17e eeuw, doch is later ingrijpend verbouwd. Van de
bijbehorende landerijen was perceel no. 1 belast met een „uitgang" van f 1,85 per jaar ten behoeve van
de St. Janskerk te Linschoten. In 1927 werd deze heffing afgekocht.
Vóór de Amersfoortsehe Hofstede staan twee notebomen die 200 à 300 jaren oud zijn en een
stamomvang hebben van ongeveer 3,50 m.
Rechts (no. 22) staat de aardige boerderij „Engherweide", die wellicht uit de 18e eeuw dateert. Links is
een uitbouw voor de voormalige tredmolen.
Het bijzondere van deze boerderij is de grote tuin met zomerhuis.
Vóór 1958 was dit park veel groter: een gedeelte werd opgeofferd aan de M.A. Reinaldaweg. De tuin is
aangelegd in de z.g. Engelse landschapsstijl met enkele oude tuinornamenten zoals een zonnewijzer op
hardstenen sokkel en houten ooievaars.
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Links (no. 61) staat de boerderij „Rapijnenburg", waarvan de voorgevel kortgeleden is vervangen. Het
gebouw dateert vermoedelijk uit de 17e eeuw en is later gepleisterd.
Rechts (no. 39) staat een fraaie en gave boerderij die uit de 19e eeuw dateert, met 6-ruits vensters met
luiken en geprofileerde windveren.
Het pand no. 65 is een statig renteniershuis van omstreeks de eeuwwisseling met een dubbele voordeur
en blinden („storres"). Bij het huis staan enkele oude kastanjebomen (Aesculus Hippocastanum).
Aan de linkerzijde van de weg staat de boerderij (no. 67) waarbij het genoemde renteniershuis
behoorde. De boerderij werd gebouwd in 1864 door D. Verweij Czn. zoals de terracotta gevelsteen
aangeeft.
Vroeger bevatte de voorgevel op de begane grond vier 6-ruitsvensters met luiken.
In het bovenlicht van de deur rechts is een levensboom te zien.
Rechts staat op grote afstand van de weg een 18e-eeuwse boerderij (no. 42) die een gave vensterindeling
uit de 18e eeuw heeft. Deze boerderij staat niet op de monumentenlijst.
We naderen nu de Schans („Linie van Linschoten"), een fortificatie uit de Franse tijd, die hier
aangelegd werd omdat de hooggelegen landerijen niet geïnundeerd konden worden. De grachten
doorsneden de kleirug over de gehele breedte.
Thans is het complex geheel verland en bevat een rijke flora. Het is tot beschermd natuurgebied
verklaard.

Hofstede ,, Uilenhof' ca. 1900 (coll. fam. v.d. Berg, Linschoten)

Links staat de boerderij „Uilenhof" (no. 77). Van deze boerderij zijn de zesruitsvensterindeling en de
luiken verdwenen. In de tuin liggen een aantal werpkeien die bij graafwerkzaamheden zijn gevonden.
Mogelijk zijn ze afkomstig van het naastgelegen voormalige kasteel Heulestein dat in 1353, na een
belegering door bisschop Jan van Arkel, werd verwoest.
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Links (no. 81) staat de boerderij „Heulestein", die in de vorm van een hoofdletter T werd gebouwd, met
in de voorgevel links van de deur twee hoge vensters voor de opkamer en rechts twee lager geplaatste
vensters. Deze vensters hebben nog wel de oude 12-ruitsindeling maar zijn niet meer in de originele
kleuren geschilderd.
De zijgevel links dateert uit het midden van de 17e eeuw, terwijl de achtergevel uit 1707 dateert zoals de
muurankers aangeven.
In het huis treft men een kluiskelder aan en een deuromlijsting die gedateerd is 165 .. . (onleesbaar).
Achter de hofstede ligt rechts het nog aan drie zijden omgrachte terrein waar het kasteel Heulestein
heeft gestaan. De vierde gracht werd ca. 1965 gedempt.
De omtrek van het terrein binnen de grachten is ongeveer 50 x 67 m.
Het kasteel werd kort na 1320 gesticht op de driesprong Nieuwe Zandweg/ Plankenland, een weg door
de velden die thans verdwenen is. Het Plankenland komt ook in het boek van Herman de Man — „De
Eenzame" — ter sprake. Het kasteel werd verwoest in 1353 en de restanten werden gesloopt na 1418.
Heulestein bleef tot 1642 in het bezit van het geslacht der heren van Montfoort. In 1775 werd het goed
aangekocht door Elisabeth Strick van Linschoten-Buys (1743-1821) voor haar zoon Paul H.A.J.
Strick van Linchoten (1769-1819), die later een bekend staatsman en patriot zou worden.
-

f

/

Portret Elisabeth Buys wed. A. Strick v. Linschoten (Iconographisch Bureau 's-Gravenhage)
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Portret Paul H.A.J. Strick van Linschoten (Iconographisch Bureau 's-Gravenhage)
Rechts zien we de hooggelegen landerijen van de Linschotenrug (Den Engh) die niet door sloten
verkaveld zijn. Een gedeelte van Den Engh werd vroeger de „Eskampen" genoemd.
Rechts (no. 62) staat de boerderij „Landzicht"die in 1912gebouwd werd nadatdeoude boerderij door
brand verwoest werd.
Rechts achter no. 66 ligt, op een van de hoogste punten van de Linschotenrug, een kersenboomgaard
waar het in juni en juli goed toeven is.
De oude weg links aanhouden. (I Jsselveld). Rechts staat het huis „de Sector" (no. 10) dat zo genoemd
is omdat het op een sectorvormig perceel werd gebouwd.
Bij de oude driesprong, die vroeger Oyersluis genoemd werd, moet het oude goed „Ter Oye" gelegen
hebben. In het begin van de 18e eeuw was het eigendom van Dirk Gerritsz. Monincx, rentmeester van
de vier Montfoortse Armenfundaties.
De boerderijen IJsselveld nrs. 21 en 25 zijn verbouwd en recent van nieuwe voorgevels voorzien.
Rechts (nrs. 16-18) staat een gebouwtje met 12-ruits vensters dat oorspronkelijk een boerderijtje uit de
18e eeuw was maar later tot twee „daggelders"-woningen van de hofstede Heulestein werd verbouwd.
De Lindeboombrug over de Montfoortse Vaart zal moeten worden vervangen i.v.m. verbreding van
de weg.
Over de vaart de 17e-eeuwse monumentale hofstede „ De Lindeboom", die in vroeger dagen tevens een
herberg was.
Via de Doeldijkmethet 19e-eeuwse landhuis „Buitenlust" (no. 10), waarvan vooral de aardige veranda
opvalt, komen we in Montfoort, via Kattenbroek in Linschoten en Woerden en via Mastwijk in
Harmeien, de Meern en IJsselstein.
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Aanplakbiljet verkoping Landerijen ie Linschoien, l717-(coll. J.W.C. v. Schaik, Vir.)

22

ORGEL WILLIBRORDUSKERK BODEGRAVEN UNIEK IN MIDDEN-HOLLAND*
door W. Udo.
Zuidelijk temperament en noordelijke ingetogenheid in stijlvolle combinatie.
De Sint Willibrorduskerk aan de Overtocht te Bodegraven herbergt een orgel met een klankkarakter
dat in Midden-Holland niet gauw wordt aangetroffen.
Toen het instrument onlangs voor mij werd bespeeld, verbaasde het mij plotseling dat er, buiten één
artikel in de vakpers om, nooit over is geschreven — een omissie die ik het navolgende ruimschoots
hoop goed te maken.
Het Willibrordus-orgel werd in 1874 voltooid door de orgelmakers Antoon en Jan Franssen te
Roermond, die in de tweede helft van de vorige eeuw hoofdzakelijk in het Limburgse actief waren. Dat
de keus van het kerkbestuur juist op deze firma viel, moet misschien in verband worden gebracht met
de bouwer van de kerk, dr. Cuypers (zie elders), die ook uit Roermond afkomstig was.
Toen de gebroeders Franssen de kerk betraden, troffen zij hierin een in 1792 vanuit Amsterdam
aangekocht orgel van Hendrik Hermannus Hess ' ) aan, dat te weinig draagkracht had voor het nieuwe,
in 1864 gereedgekomen gebouw. Voordien sierde het Hess-orgeltje de overbodig geworden roomskatholieke schuilkerk, die zich bevond ter plaatse van de kapel van het inmiddels gesloopte,
voormalige pensionaat van de zusters Franciscanessen. Hess had al rond 1760 een orgel voor de
hervormde Dorpskerk aan de Oude Markt gebouwd. Over „oecumene" gesproken!
Oud pijpwerk
Alvorens met de bouw van het nieuwe orgel te beginnen, kochten de gebroeders Franssen het oude
instrument aan met de bedoeling bruikbaar pijpwerk toe te passen in de nieuwbouw. Ingevolge het
bestek waren zij daartoe zelfs verplicht, echter onder voorwaarde „dat de pijpen even goed in toon
voldoen alsof dezelve geheel nieuw waren". Verder verbonden de orgelmakers zich om „onmiddellijk
als het oud orgel is opgeruimd daarvoor in plaats te stellen een harmonium van tien of elf registers,
hetgeen ten gebruike der kerk zal dienen tot den dag dat het nieuw orgel in gebruik zal zijn genomen..
Een kleine honderd jaar later zou deze geschiedenis zich herhalen, met dien verstande dat het
hedendaagse „harmonium" nog altijd wordt bespeeld . . .
Een gedeelte van het Hess-materiaal vond een plaats in de Mixtuur van het hoofdwerk; de Octaaf 2'
werd zelfs in zijn geheel overgenomen, wat ook gebeurde met de Piccolo 2' en de Bourdon 8' van het
borstwerk. Twee andere registers (de op het hoofdwerk gedisponeerde Bourdon 16' en Violon 16')
dateren van vóór 1874, maar komen niet uit het orgel van Joachim Hess. De overige stemmen werden
door de firma Franssen nieuw gebouwd. Dit geldt niet voor de tongwerken (Clairon 4', Trompet 8',
Bombarde 16' en Basson en Hautbois 8'), die van Franse makelij zijn.
De combinatie Clairon-Cornet (zie dispositie) wijst op de klassiek-zuidelijke „grand jeu"-praktijk,
waarbij de Cornet de zwakkere discant van de Clairon moet opvangen. Overigens wordt op de klank
van het geheel nog ingegaan.
Eerste klas
Bij de bouw van het orgel werd van eersteklas grondstoffen gebruik gemaakt: tin („spiegelfijn
gepolijst" voor de frontpijpen een mengsel van 1 / 3 tin en 2/3 lood voor het overige metalen pijpwerk,
eiken voor de houten pijpen, het pedaalklavier, de windladen en de meeste houten onderdelen van het
mechaniek. De toetsen van de manuaal-klavieren werden met ivoor belegd (ondertoetsen>-resp. van
ebbenhout vervaardigd (boventoetsen). De kostem bedroegen f 3.225,—, te voldoen in vier termijnen.
In 1880 zag men zich genoodzaakt de vrijstaande speeltafel weg te nemen. Deze bevond zich tot dan toe
midden voor de orgelkast en veroorzaakte daar gebrek aan ruimte voorde zangers op de galerij. Aan
de zijkant van het orgel bracht de firma Franssen een nieuwe speeltafel aan. Dit kostte f 400,—, waarbij
moet worden opgemerkt dat het logies voor rekening van de bouwer kwam!
* Graag heb ik aan het verzoek van de redactie voldaan om een in het streekblad „Holland Silhouet" (aflevering 12
april) geplaatste reportage van mijn hand over het orgel en de kerk van de Sint Willibrordus-parochie te
Bodegraven, te bewerken voor „Heemtijdinghen". Het resultaat hiervan vindt men op deze en volgende pagina's.
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Met de tweede en laatste verandering werd het orgel in 1932 geconfronteerd. In dat jaar voegden de
orgelmakers Bik te Leiden — Franssen was in de jaren '20 failliet gegaan — een vrij pedaal met één
register, een Subbas 16', toe aan het bestaande werk (een toevoeging overigens, die bij de recente
restauratie weer verdween).
„Desolaat"
Nadat in 1947 het instrument nog een keer was schoongemaakt en eenvoudig hersteld, gingen er aan
het eind van de zestiger jaren stemmen op om een algehele restaurantie te doen plaatsvinden. Het orgel
verkeerde in een „desolate" toestand: het merendeel van de registers kon niet meer worden gebruikt,
het mechaniek rammelde en de windladen waren zo lek als een zeef, hetgeen een ongelijkmatige klank
tot gevolg had.
Op advies van dr. Hans van der Harst van de r.k. Klok- en Orgelraad werd de orgelbouwersfirma Jos
Vermeulen te Alkmaar uitgenodigd om een restauratieplan op te stellen. Dit plan voorzag in het
terugbrengen van het orgel in de originele staat, waarbij vanzelfsprekend alle technische manco's
zouden worden verholpen.
In de loop van 1974 werd het plan uitgevoerd tegen een prijs van ongeveer f 75.000,— , waarvan 72
procent werd gesubsidieerd door Rijk, Provincie en Gemeente. De resterende 28 procent, ongeveer
f21.000,—, kwam voor rekening van de parochie. Dat de overheid tot subsidiëring bereid bleek, houdt
verband met de monumentale eigenschappen van het Willibrordus-orgel. Restauratie-adviseur dr.
Van der Harst spreekt in zijn rapport van een orgel dat mag worden beschouwd als een gaaf voorbeeld
van een instrument op de grens van het traditionele ambacht in het zuiden van het land en de rond 1874
zojuist begonnen orgel-romantiek. Verder noemt hij het fraaie tongwerkenensemble (4', 8 en 16'), het
opnemen van verschillende stemmen uit het oude Hess-orgel en het feit dat van de Gebroeders
Franssen geen gaaf bewaarde instrumenten over zijn2). Voor het kerkbestuur was een belangrijk
motief achter de restauratie dat de aanschaf van een nieuw pij p-orgel veel duurder zou zij n geweest; een
nieuw instrument wordt namelijk niet gesubsidieerd.
„Twee gezichten"
Over het klank-karakter zegt de meergenoemde dr. Van der Harst dat dit „twee gezichten" heeft3).
„Enerzijds horen we in het prestantenkoor de vrij bescheiden klankwereld van het oude Hess-orgel;
anderzijds is daar het klankbeeld van Franssen, romantisch in de strijkers, laat-klassiek zuidelijk in
tongwerken en Cornet". Voorts merkt de heer Van der Harst op, dat de plaatsing van het orgel achter
de boog van de toren en de vrij droge akoestiek van de kerk duidelijk invloed hebben op de
klankwerking. Inderdaad is door de plaatsing de uitstraling niet optimaal en wordt het geluid dat wél
uitstraalt voor een deel geabsorbeerd door de niet bepleisterde bakstenen muren.
Desalniettemin blijft de klank op zichzelf prachtig. Samenvattend ben ik dan ook van mening, dat de
Bodegraafse Sint-Willibrordusparochie zich kan verheugen in het bezit van een orgel dat een goede
bespeling ten volle waard is. Een orgel ook, waar best eens een concert (werk van d'Acquin, Balbastre,
Clérambault, Couperin, Dandrieu etc!) op mag worden gegeven. Wonderlijk genoeg gebeurde dit tot
nu toe practisch nooit . . .
Voor de liefhebbers volgen hierna enige bijzonderheden van het instrument:
Dispositie
9. Mixtur l'/3', 3 sterk,
Groot-orgel (hoofdwerk):
10. Cornet 4' 4 sterk, discant;
1. Principal 8-voet;
l i . Clairon 4', bas (linkerhelft klavier);
2. Bourdon 16';
12. Trompet 8';
3. Violon 16' discant (rechterhelft klavier); 13. Bombard 16'
4. Violon di Gamba 8';
Positief (borstwerk, afsluitbaar
met behulp van deurtjes):
5. Flûte ouvert 8';
14. Basson en heutbois (bassenhobo) 8';
6. Prestant 4';
7. Fluit 4';
15. Piccolo 2';
16. Flûte harmonique 4';
8. Octave 2';
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Het Franssen-orgel in de Bodegraafse Sint
Foto: Studio „ Obscura", Gouda.

Willibrorduskerk.
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Klavier-omvang.
Manuaal: C - f",
Pedaal: C - d'

17. Fugara 4';
18. Viola d'amour 8';
19. Bourdon 8';
20. Violon Principal 8';
Pedaal: aangehangen (geen eigen registers).

Koppelingen
Hoofdwerk - borstwerk,
hoofdwerk - pedaal.

1) Inde oorspronkelijke tekst werä Joachim Hess, een broer van Hendrik Hermannus, als bouwer genoemd. Dit
berustte op een vergissing. Joachim hield zich alléén met orgelspelen en met schrijven over orgels en orgelspel bezig.
2) Ook in de rooms-katholieke kerk te Boskoop bevindt zich een orgel van de gebroeders Franssen. Rond 1970 werd
dit uit 1880 daterende instrument vanuil de later afgebroken, oude kerk aan de Reijerskoop overgeplaatst naar hel
nieuwe bedehuis aan de A.P. van Nesslaan. Voor de herplaatsing en de daarop volgende aanpassing schekelde men,
evenals te Bodegraven voor de restauratie, de Alkmaarse firma Jos Vermeulen in. Behalve dat de oorspronkelijke
dispositie werd gewijzigd, bracht Vermeulen het speelwerk ook in een nieuwe kas onder. Van een,,gaaf bewaard"
Franssen-orgel kan hier dus niet worden gesproken.
3) Dr. Hans van der Harst, het orgel in de Sint Willibrorduskerk te Bodegraven, in: Hel Orgel, maandblad van de
Nederlandse Organistenvereniging, december 1976, blz. 398.
Bronnen:
Archief Sint Willibrordus-parochie

Bodegraven.

Hans van der Harst, Het orgel in de Sint Willibrorduskerk te Bodegraven, in: Het Orgel, maandblad van de
Nederlandse Organistenvereniging, december 1967, blz. 395 t/m 398.

HISTORISCHE PUZZEL
In het gemeentearchief van Bodegraven werd onderstaande rijm aangetroffen. Voor de leden die deze
„Reken Konst" zelfs met een moderne rekenmachine niet kunnen uitrekenen, wil de redactie graag de
oplossing geven.
P.
Reken Konst
Al wat op aarden leeft word door het getal berekent
nogtans is zeven vijf en vijf voor drie gerekent
en drie en tien is agt en agt word voor drie aangezien
en vier maal zes is een meer als een maal tien
en tien dat is maar vier ook sta ik heel verwondert
dat ik met dertig kan betale effe hondert
want hondert is zoo veel als duizend in getal
en twintig dat teld meer als sestig overal
ja drie maal tien is twaalf en teld eens regt ter deegen
want neegen is maar vijf en vijf en twaalf is neegen
en vijfmaal agt is tien en tien maal zes is elf
twee is zoo veel als vier en vier maal twee is twaalf
scherpt hier u kloek verstand die rekenkonst bemind
maar rekent neet te ras, ligt dat gij u verzind
en oordeeld neet te vroeg maar volgd dees hertenraad
omdat gij om dees regel dan niet verleegen staat.
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CUYPERS ONTWIERP GEBOUW
De kerk waarin het hier besproken orgel zich bevindt, dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw.
Architect was dr. P.J.H. Cuypers (1827-1921), die ook het Rijksmuseum in Amsterdam ontwierp. De
stijl van het kerkgebouw is die van de zogenoemde neo-gothiek. Het gaat hierbij om de negentiendeeeuwse her-oriëntering op de klassieke, Franse gothiek van de dertiende eeuw, waarvan de Notre
Dame te Parijs als het eerste en meest sprekende voorbeeld kan worden beschouwd. In de neo-gotische
kerkbouw vindt de emancipatie van de rooms-katholieken haar belichaming.
Uiteraard is de Sint Willibroduskerk niet meer dan een bescheiden ,.vertaling" van het
oorspronkelijke gegeven. Aan de middeleeuwse gothiek zijn onder meer de basilicale opbouw*) van
het lengteschip en de roosvensters van het d warsschip ontleend. Een typisch regionaal aspect levert het
houten tongewelf van de beiae „schepen" op.
De verdienste van dr. Cuypers als architect is met name geweest dat hij de „eerlijke"
materiaaltoepassing introduceerde. In de Bodegraafse Sint-Willibrordus komt dit tot uitdrukking in
de afwezigheid van een bepleistering op de muren. Wat de inrichting van zijn kerken betreft, werkte
Cuypers doelbewust nauw samen met een groot aantal meubelmakers en glazeniers. Het bouwwerk en
de aankleding ervan zag hij als een onlosmakelijk geheel.
Aan dit uitgangspunt, dat ook voor de Sint-Willibrorduskerk gold, deed de „restauratie" van
1965/1966 in hoge mate afbreuk: het altaar en de, overigens in slechte staat verkerende, oude banken
verdwenen, de oorspronkelijke, veelkleurige tegelvloer werd vervangen door een egale, moderne, en de
vensters van het koor werden dichtgezet. Verder voorzag men de binnenmuren van de zijbeuken en va n
het koor van een beklamping in een weliswaar rustig ogende, maar van het oude werk afwijkende
steensoort. De gebrandschilderde ramen bleven gelukkig gehandhaafd, evenals het orgel.
Bij de her-inrichting van het gebouw speelden praktische motieven mede een rol. Uit een
cultuurhistorisch oogpunt echter moet het resultaat worden betreurd, zeker tegen de achtergrond van
de hedendaagse, positieve waardering van de neo-gothiek - een waardering die, naarmate de tijd
verstrijkt, alleen maar kan groeien.

*) Een opbouw waarbij de middelste beuk van een uit drie beuken bestaande, rechthoekige ruimte boven de andere
twee uitsteekt en van vensiers is voorzien.
Literatuur:
H.P.R. Rosenberg. De neogolhiek van Cuypers en Tepe. in: Bulletin van de Koninklijke
Oudheidkundige Bond, februari 1971, blz. 1 i/m 14.
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Nederlandse

Het exterieur van de Sint Willibrordus. De aan de middeleeuwse gothiek ontleende, ,,basilicale" opbouw is goed
waarneembaar.
Foto: Studio „Obscura", Gouda.
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KWARTIERSTAAT A.C.A. VAN VUUREN*
door J.W.C, van Schaik
en mej. G.J.A. van Kooten
I
l.Adrianus Cornells Antonie van Vuuren, geboren Montfoort 20 maart 1865, overleden 'sGravenhage 2 april 1932, huwde 's-Gravenhage 12 september 1893; Catharina Elisabeth Cornelia
Henrietta Timmerman, geboren Leiden 18 maart 1857, overleden 's-Gravenhage 27 juni 1944,
dochter van Herman Antonius Timmerman en Geertruida Elisabeth Rietstap.
Gymnasium Katwijk: kandidaatsexamen wijsbegeerte en letteren Katholieke Universiteit te
Leuven; journalist, hoofdredacteur van het r.k. dagblad de Zuidhollander ( 1889); kameroverzichtschrijver van de Tijd (1891) tevens redacteur van het dagblad „Zuid-Holland en Den Haag";
kameroverzichtschrijver bij de Residentiebode (1894-1905); lid van de Algemene Armencommissie; lid van de Voogdijraad; voorzitter van de legercommissie; voorzitter Commissie van Toezicht
op de Algemene Landsdrukkerij; lid Raad van Toezicht Rijksverzekeringsbank; lid Centrale
Commissie Drinkwatervoorziening enz.
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal van 19 september 1905 tot 2 april 1932 (tot 1918 voor
Zevenbergen). Lid der Gemeenteraad van 's-Gravenhage van 1911-1931, wethouder aldaar van
1916-1923. Ridder Nederlandse Leeuw.
Verkocht te Montfoort in 1888 voor zijn tante Helena Alida van Vuuren de Commanderij aldaar.

foto A.C.A. van Vuuren 1865-1932, ca. 1885. (sub Ij
foto: Verbeke-Schodts fils, Louvain, 20 Rue de Bruxelles.
foto A.C.A. van Vuuren 1865-1932, ca. 1905. (sub 1)
Coll. Iconografisch Bureau, 's-Gra\enha%e.

Il (ouders)
2. Petrus Theodorus van Vuuren, geboren Montfoort 20 november 1838, koopman, wethouder van
Montfoort, overleden Oudenbosch 1 maart 1901, huwde Montfoort 9 mei 1864:

3. Anna Vlooswijk, geboren Willescop (hofstede Vogelesanck) 9 november 1837, overleden
Oudenbosch 17 november 1901.
* Aangezien niet meer gegevens bekend zijn, is deze kwartierstaat helaas niet volledig.
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B I D V O O R DE Z I E L
TAN

BID VOOR J)E ZIEL

ZALIGEIt

VAN ZALIGEK GEDACHTENIS

Al e j u f v r o u. w

GERARDUS VAN WIJK.

Catöarina Lndovica Tan Menrs,
k l» R l A M I S

Overleden op TEESIAA'T , d e n 2 4 M a a r t 1 8 4 2 ,

V A N V U U R E N Gz.

in d e n o u d e r d o m v a n 0 5 j a r e n ; c u h e graven den 3 0 daaraanvolgende , o p
h e t R. K . K e r l u i o f op bet

Geboren te Utrecht den 24 Augustus 1806, onverwacht
overleden te Montfoort den 8 November 1875.
Deze is Larc roem, dat zij in eenvoudigheid des harten
en in opregtheid voor God in deze wereld geleefd heeft,
I I Cor. I i 12.
Kenc Moeder, waardig om in de herinnering der
goeden te blijven voortleven, is gestorven.
II Mach. VII : 20, 41.
Zij deelde aau een ieder uit van haar vermögen ; den
hongerige spijsde ze, den naakte gat' ze kteeding.
Tob. I : 20.
Geeft rijkelijk den armen en deze liefdedaad zal voor
u bidden en u van alle kwaad bevrijden. ï c c l . XXIX: 15.
GEBED.
Barmhartige Godl wij smeeken U, zie genadig neder
op Uwe dienaresse CATJIARïXA LUDOVICA, opdat zij die
in U geloofd en op U gehoopt heeft, Uwc heerlijkheid
aanschouwe en bezitte in eeuwigheid
door Jesus
Christus, onzen Heer. Amen .
Onze Vader . . .
Wees gegroet . . .

if oo a r , n a b i j

Y J. B û T E S .

Kinderen! .doel volgens licf-recn $1} van mij rjcleerd, ontva:iy?n, pclioorJ en in mij gezien Jielit.,
m «le (»od van \rcde 7.al nna \i zijn.
Pfliurr. i v : 0.
G K 1! K I).
Wij lr.dden U, n lieer! ontferm ï! ever (ie ziel
\.'ni uwen dienaar en seltenk lieni ver^iiVenis van
ii! >i;*ie zonden. Cïcef, d..'. inj so'.vd',; onder Itel
;;eLi! ir..ei' ;i:Lverkorer.en in den liemel ino^e up;;enitm:"i Morden . door d? verdiensten van

i:v.f:i>':i'?, onzon lieer. Amen.
Onzv lader,
li'ccs

DAT ZIJ RUSTE IN V R E D E !

$.
H. Kcnkel, te Breukelen,

JESIS

gegroet.

ïeUtrcch! )'ij 1. l\. »v< liovsi'll.

bidprentje

Catharina

Ludovica

van Meurs 1806-1875.

bidprentje

Gerardus

van Wijk 1777-1842. (sub 14)

(sub 5)
Coll. Centraal

Coll. J.W.C,

van Schaik,

Bureau voor Genealogie,

Utrecht

's-Gravenhage.

III (grootouders)
4. Arie van Vuuren, geboren Montfoort, gedoopt aldaar 13 februari 1801, grondeigenaar, wethouder
van Montfoort, lid der Provinciale Staten van Utrecht wegens de stad Montfoort van 5 juli 1842 tot
16 juli 1849. Overleden Montfoort 21 december 1859, huwde Montfoort 7 februari 1823:
5. Catharina Ludovica van Meurs, geboren Utrecht, gedoopt aldaar (Walsteeg) 24 augustus 1806,
eigenaresse van de Commanderij te Montfoort, overleden Montfoort 8 november 1875.
Uit het huwelijk Van Vuuren-Van Meurs ook:
Mgr. Prof. Wilhelmus Gerardus van Vuuren, geboren Montfoort 26 april 1829, overleden
Breukelen 12 november 1887. Wijding Warmond 15 augustus 1854, licentiaat H. Godgeleerdheid
Katholieke Universiteit te Leuven (3 jaar), professor aan het seminarie Rijsenburg van 1857-1866,
president van dat seminarie. Hield feestrede bij de inwijding van de nieuwe r.k. kerk te Montfoort
op 24 juni 1863; pastoor te Breukelen 3 januari 1866 tot zijn overlijden.
6. Antonius Vlooswijk, geboren Willescop, gedoopt Montfoort 12 november 1798, landbouwer op
Vogelesanck, gemeenteraadslid van Willescop, heemraad van het waterschap Willescop, KortHeeswijk en Blokland, overleden Willescop 21 december 1854, huwde Haarzuilens 5 december
1836:
7. Anna van Wijk, geboren Haarzuilens (Themaat) gedoopt Vleuten 18 april 1814, overleden
Willescop (Vogelesanck) 24 september 1838.
IV (overgrootouders)
8. Gerrit van Vuuren, gedoopt Montfoort 26 september 1776, grondeigenaar, koopman, overleden
Montfoort 18 januari 1850, huwde Montfoort 4 mei 1800;
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9. Anna Maria van Luijken, gedoopt Montfoort 24 juni 1775, overleden aldaar 13 november 1845.
Uit het huwelijk Van Vuuren-Van Luijken ook:
Johannes van Vuuren, geboren Montfoort 10 oktober 1812. Kapelaan te Montfoort van 18411844, stichter (1842) van het pensionaat aldaar voor „meisjes uit de betere stand". Kapelaan te
Teek op van 1844-1848. Op 13 april 1848door Mgr. Zwijsen benoemd tot pastoor van Varik. Gaf in
1849 in het licht een boek van dr. Hirscher: „Geschiedenis van Jezus Christus den zoon Gods",
zonder goedkeuring van zijn superieuren. Stichtte in 1850 te Varik een begraafplaats. Op 30 juli
1851 benoemd tot pastoor van Everdingen. Weigerde echter uit Varik te vertrekken, waarschijnlijk
omdat hij deze benoeming als een degradatie beschouwde. Beklaagde zich erover „door het slijk,
door het vuilste slijk" te zijn gehaald. Gesuspendeerd als pastoor van varik. Vertrokken naar
Megen NBr., verbleef in oktober 1851 in de Gouden Leeuw aldaar.
10. Cornelis Anthonie van Meurs, gedoopt Utrecht 24 november 1780, apotheker, overleden aldaar 8
maart 1815, huwde Montfoort 6 mei 1804:
11. Adriana Cornelia Moninx, gedoopt Montfoort 5 maart 1775, overleden Utrecht, 18 december 1806
en begraven te Montfoort.
12. Adrianus Vlooswijk, gedoopt Jutphaas 31 augustus 1743, landbouwer op Vogelesanck,
gemeenteraadslid van Willescop, overleden aldaar 5 juni 1826, huwde Oud-Wulven 23 april 1782:
13. Catharina van Schaik, geboren Oud-Wulven, gedoopt Jutphaas 30 januari 1757, overleden
Willescop (Vogelesanck) 3 mei 1803.
14. Gerardus van Wijk, gedoopt Jutphaas 21 september 1777, bouwman op Themaat, wethouder van
Haarzuilens, overleden aldaar 23 maart 1842, huwde Jutphaas 18 januari 1801:
15. Maria van Rijn, geboren Houten, gedoopt Jutphaas 3 juli 1781, overleden Haarzuilens 3 oktober
1839.

V (betovergrootouders)
16. Arie van Vuuren, geboren Stolwijk, huwde Montfoort 20 april 1772:
17. Stijntje Groenewoud, geboren Willescop, gedoopt Montfoort 3 maart 1743.
18. Jan van Luijken, overleden waarschijnlijk te Montfoort 1803-1808.
19. Aaltje de Heer, geboren ca. 1743, overleden Montfoort 7 juliJ812.
20. Andreas van Meurs, gedoopt Utrecht (Drakenburgsteeg) 1 september 1742, boekhouder van de
Stadswaag aldaar, overleden Utrecht 7 januari 1832, huwde Utrecht 22 augustus 1778:
21. Helena van der Ven, gedoopt Utrecht (Walsteeg) 8 maart 1748, overleden aldaar 23 januari 1827.
22. Gerardus Monincx, gedoopt Montfoort 5 januari 1741, grutter, koopman, eigenaar van de
Commanderij aldaar, overleden Montfoort 19 november 1824, huwde:
23. Catharina van Meurs.
24. Albertus Vlooswijk, schepen van het Gein, overleden Jutphaas 24 juni 1772, huwde Jutphaas 29
april 1738:
25. Maria Kop, gedoopt Jutphaas 3 mei 1716.
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26. Hermanus van Schaik, geboren Zuilen, gedoopt Utrecht 26 augustus 1728, schepen van OudWulven en Wayen van 1755-1794, overleden Oud-Wulven, begraven Houten 26 augustus 1799,
huwde Utrecht (Dorstige Hartsteeg) 29 april 1755:
27. Catharina van Sweserengh, geboren op de hofstede de Kuyl te Bunnik, gedoopt Utrecht (Dorstige
Hartsteeg) 24 juni 1729, overleden Oud-Wulven, begraven Houten 14 januari 1800.
28. Joannes van Wijk, overleden Jutphaas 6 juli 1796, huwde aldaar 29 april 1759:
29. Judith Vreeswijk, geboren op de Wiers, gedoopt Jutphaas 7 november 1737, overleden in 't
Nedereind van Jutphaas 13 december 1811.
30. Joannes van Rijn, huwde Utrecht (Achter 't Weystraat) 16 april 1776:
31. Wilhelmina Vulto, gedoopt Utrecht (Buiten Wittevrouwen) 1 juni 1743.
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£ T.
foto boerderij Vogelesanck, Julianalaan A2, Willescop 1977. (sub 3)

Coll. mej. G.J.A. van Kooien.

BOEKENNIEUWS
Utrecht momenteel
Het „Stichtse verleden in foto's van nu" is een zojuist verschenen boekje, uitgegeven door Zomer en
Keuning en verkrijgbaar bij de boekhandel. Zoals de schrijver Cees Ippel opmerkt pretendeert dit
boekje geen standaardwerk over de monumenten en hun geschiedenis in de provincie Utrecht te zijn.
Wel is het een handzaam boekje met fraaie foto's die Karel Janssen vervaardigde o.a. van Haarzuilen,
Harmelen, Kamerik, Linschoten, Montfoort, Oudewater en vele andere plaatsen. Trek er eens op uit
met dit boekje bij of in de hand.
Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Woerden van 1593
t/m 1963.
Onlangs is het reeds in Heemtijdinghen, jg. 13 no. 2 (juli 1977), aangekondigde boek van Dr. J.
Haitsma „Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Woerden
van 1593 t/m 1963" verschenen. Het is een gedegen en toch leesbaar gebleven studie over de
geschiedenis van Hervormd (Gereformeerd) Woerden. Het 471 pagina's tellende boek is uitgevoerd in
een kunstlederen band met goudopdruk en een geïllustreerde stofomslag, formaat 15 x 22 cm. De
oplage is beperkt.
U kunt dit boek tegen de prijs van slechts f 35,— (excl. verzendkosten) bestellen bij Uitgeverij
Zuyderduyn, Postbus 2071, Woerden. Tel. 03480-12872.
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Die tijd is voorbij. De archieven herbergen
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht!
En er zijn deskundigen om die gegevens op
te zoeken en als een leesbare genealogie te
presenteren.
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