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Huize Mariënberg te Harmeien 

juni 1999 

door drs. J.W.C, van Schaik 

Inleiding 
In Zuidwest-Utrecht staan nog enkele 19e-eeuwse herenboerderijen. Deze bestaan uit een blok
vormig herenhuis van twee bouwlagen met een schild- of mansardedak boven een brede kroon
lijst en met een statige ingangspartij. Achter het huis is een boerenwoonhuis met de stal. Meestal 
is nog oud geboomte of oude tuinaanleg aanwezig. Voorbeelden zijn: Zeldenrust, Dorp 176-178 
te Benschop, uit het midden van de 19e eeuw; Polanerzandweg 10 te Woerden, eveneens uit het 
midden van de 19e eeuw; Buitenlust, 's-Gravensloot 19-20 te Kamerik, uit 1857; De Morgenster, 
Hekendorpse Buurt 75 te Hekendorp, uit 1886, en Mariënberg, Utrechtsestraatweg 5 te Harme
ien, uit omstreeks 1830. 
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Mariënberg, circa 1950. Foto: S. van Wol/eren, Arnhem. 
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Geschiedenis 
Mariënberg werd gebouwd in opdracht van Bernardus Lenssinck ( 1777-1834) en zou tot 1950 in 
het bezit blijven van zijn afstammelingen. In 1827 kocht hij een perceel van elf hectaren op Bijle-
veld. ten oosten van Harmeien, waarop hij een huis liet bouwen. Het lag ten westen van een per
ceel van zestien hectaren, dat reeds zijn eigendom was en dat bij Mariënberg werd gevoegd. Het 
complex was vóór 1832 voltooid en werd toen beschreven als 'plaisiertuin, huis, schuur, berg en 
plaats'} 

Bernardus Lenssinck was 'meester-timmerman' en huis- en grondeigenaar; behalve twintig wo
ningen bezat hij zeven boerderijen. Hij was wethouder van Harmeien en afgevaardigde ter kan
tonnale vergadering, belastingzetter en armmeester van de Rooms-Katholieke statie van Harme
ien. In 1799 was hij gehuwd met Dorothea Gasse (1776-1849).2 In 1834 vererfde de toen nog 
naamloze 'boerenwoning met heerenoptrek' op de dochter Maria Lenssinck (1813-1838) en naar 
haar kreeg het huis de naam 'Mariënberg'.3 

In 1833 was zij gehuwd met de Utrechtse scheepmaker Nicolaas Verweij (1805-1887). Van de 
uit dit huwelijk geboren kinderen bereikte alleen Cornells (1834-1907) de volwassen leeftijd. Het 
echtpaar Verweij-Lenssinck woonde in Utrecht en verhuurde zowel het herenhuis als de boerde
rij-
In 1854 woonde Nicolaas Verweij met zijn zoon in Antwerpen; daarna bezocht hij onder andere 
Scandinavië, waar hij scheepsbouwers adviseerde. Van 1860 tot 1870 woonde hij bij zijn zoon op 
Mariënberg. daarna eveneens bij zijn zoon op andere adressen in Harmeien. In 1885 vertrok Ni
colaas Verweij naar het Sint-Antonius Gesticht in Rotterdam, waar hij op 4 februari 1887 over
leed. 

Hetgezin Verweij-Galesloot, circa 1885. V.l.n.r.:Markt Clasina( 1859-1945), Corneas(1833-1907), 
Nicolaas Adrianus Gregorius (1864-1921), Geertruida Mena ( 1860-1933) en Aletta Galesloot (1828-/908). 
Foto: collectie auteur. 
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De zoon Cornells Verweij had in 1838 Mariënberg van zijn moeder geërfd. Hij was koopman en 
grondeigenaar. Evenals zijn grootvader was hij wethouder en gemeenteraadslid van Harmeien. 
Bovendien was hij voorzitter van het waterschap Harmelerwaard en Hoogheemraad van het 
Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk. In 1854 huwde hij met de Utrechtse Aletta Gale-
sloot (1828-1908). Hun zoon Nicolaas Adrianus Gregorius Verweij (1864-1921) erfde Mariën-
berg. Na zijn overlijden kwam Mariënberg aan zijn zusters Maria Clasina Verweij (1859-1945) 
en Geertruida Aletta Janssen-Verweij (1860-1933). In 1950 verkocht J.F.J. Baltussen te Eist 
(Gld), namens de erven Janssen, Mariënberg aan Cornells Wilhelmus Knijff. Diens zoon, 
W.C.J. Knijff, is de tegenwoordige eigenaar. 

De bewoners van het herenhuis 
In 1845 worden vermeld als bewoners van het herenhuis Andries van der Giessen, gepensioneerd 
kapitein, 55 jaar, geboren te 's-Gravendeel bij Dordrecht, gehuwd met Maria Catharina Huber
tina Janssen van Ooyenbrugge, 51 jaar, geboren te Amsterdam, met een meid en een knecht. 
In 1852 waren bewoners: Willem Pellekaan, geboren te Thamen in 1820, kandidaat-notaris, ge
huwd met Cornelia Maria Johanna Buddingh, geboren te Harmeien in 1824, alsmede een dienst
bode. Vanaf 10 juni 1852 werd het herenhuis bewoond door Gerrit Hendrik Hanrath, geboren in 
1817 in Amsterdam, zonder beroep, gehuwd met Sara Petronella Mossel, geboren te Hellevoet-
sluis in 1821 en hun dochter Louisa Cornelia Sara Hanrath, geboren in 1849 te Amsterdam, met 
een dienstbode. 
Van 1 november 1853 tot 13 oktober 1857 werd het huis bewoond door de gepensioneerde kapi
tein der infanterie Pieter Wijnands van Hardinxveld, geboren in 1788 te Workum, overleden te 
Utrecht in 1857, weduwnaar van Catharina Elisabeth Janszen, geboren in 1824 te Utrecht en een 
dienstbode. Van 15 juli 1854 tot 13 april 1855 was er ook een inwonende knecht. 
Na het vertrek van Wijnands van Hardinxveld betrok de familie Verweij het herenhuis en be
woonde het tot 1870. In de periode van 1 september 1892 tot 31 december 1908 huurde de ge
meente Harmeien twee vertrekken aan de westzijde van het huis ten behoeve van 'lijders aan be
smettelijke ziekten' uit de gemeenten Harmeien en Veldhuizen.4 

De bewoners van de boerderij 
De boerderij werd van 1845 tot 1855 bewoond door Theodorus Middelweerd, geboren te Maars-
sen in 1797, vertrokken naar Willeskop, gehuwd met Cornelia Bouwman, geboren in 1820 te 
Teckop en overleden te Harmeien in 1852, vijf dochters en inwonend personeel. Op 4 juni 1855 
vestigde de eigenaar van Mariënberg, Cornells Verweij, zich op de boerderij met zijn gezin en 
met de twee dienstboden en een knecht; in 1857 betrokken zij het herenhuis. In 1870 vertrok het 
gezin Verweij naar het adres Cl21 in het dorp Harmeien en in 1880 naar Cl 16, bij de Rijnbrug. 
Na het vertrek van pachter C. van Buuren in 1907 betrok de familie Knijff Mariënberg. 

Exterieur 
Het gebouw staat evenwijdig aan de Utrechtsestraatweg en schuin op de verkaveling. De platte
grond is L-vormig. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld, vijf traveeën breed en twee bouwla
gen hoog, onder een brede kroonlijst en met een mansardedak of gebroken kap. Aan weerszijden 
van de ingang zijn twee zesruitsvensters; de eerste verdieping bevat vijf vierruitsvensters. De zol
derverdieping bevatte oorspronkelijk twee boogvensters; dergelijke vensters zaten ook in de zij
gevels van het achterhuis. 
De ingangspartij bevat dubbele paneeldeuren met gesneden bovenlicht, geflankeerd door houten 
Ionische halfzuilen, die het hoofdgestel dragen. De basementen zijn halve achtkanten. Aan de 
linkerzijde is de opkamer: de opkamer daarachter is vervangen door de keuken. Ten behoeve 
daarvan werd een venster bijgeplaatst. In de 19e eeuw werd het venster in de zijgevel van de 
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voorste opkamer vervangen door deuren met een buitentrap. Rechts in de zijgevel van het achter 
huis is de ingang van het woonhuis van de boerderij. 

Interieur 
De voordeur geeft toegang tot een vestibule, oorspronkelijk bevloerd met grote marmeren pla
vuizen. Rechts zijn de voorkamer en de zitkamer, links de opkamer en de keuken. Achter de ves
tibule is de trap naar de verdieping. Deze heeft in hoofdzaak dezelfde indeling als de begane 
grond. De kamers aan de voorzijde waren 'en filade' gelegen; de dubbele deuren lagen in één lijn. 
Alle kamers bevatten balkenplafonds. 
In de linkervoorkamer is een boogvormige gesauste schoorsteennis uit de bouwtijd. Op zolder is 
nog een opvallend fraai gestoken trapbaluster bewaard gebleven. De vormgeving ervan is die van 
het midden van de 18e eeuw. 

Ingangspartij van Mariënberg. Foto: collectie auteur. 
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De bouw 
Over de bouw van Mariënberg zijn geen gegevens bewaard gebleven. Omdat de bouwheer, Ber-
nardus Lenssinck, aannemer van timmerwerk was, kan worden aangenomen dat het huis in eigen 
beheer gebouwd werd, in samenwerking met een metselaar. Andere onderdelen, die niet tot zijn 
vak behoorden, kan hij hebben uitbesteed aan collega's. 
Mariënberg heeft dezelfde blokvorm - twee traveeën breder - en mansardedak als het woonhuis 
van Bernardus Lenssinck, Kalverstraat 4 te Harmeien. De ingangspartij heeft een opvallende ge
lijkenis met die van de voormalige Rooms-Katholieke kerk, Herenstraat 36 te Utrecht, die 1821 
gedateerd is. 
Nederlandse en ook buitenlandse voorbeeldboeken speelden bij het ontwerpen van gebouwen 
dan ook een belangrijke rol. Eén daarvan was J. Berquin, Architectural ofwiskunstige verhande
ling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlijke bouwkonst betrekkelijk te maken tot de 
vijf bouw-orders, dat in Amsterdam in 1789/90 verschenen was. 
Het hoofdgestel van Mariënberg kan uitgevoerd zijn door Bernardus Lenssinck jr. (1806-1864), 
die aanvankelijk timmerman was. Zo vervaardigde hij in 1834 voor de Rooms-Katholieke kerk 
op 't Hoog te Vleuten 'een predikstoel zonder versierselen'. Op zijn bidprentje staat dan ook te 
lezen: 'Hij bevorderde de luister van het huis des Heeren (Hij had eene liefde voor den stoel der 
waarheid) en daarom z.al zijne nagedachtenis een zegening blijven. Eccl. XLV.l '. 
Huize Mariënberg is onlangs gerestaureerd, waardoor het, net als vroeger, comfortabele woon
ruimte voor twee huishoudens bevat. 

Noten: 
1. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Gemeente Harmeien. 1832. 
2. Lenssinck, Jeroen Geschiedenis van de familie Lenssinck van 1400-1900 (Langbroek. 1986). 
3. Maria Lenssinck was genoemd naar haar grootmoeder Maria Gasse-van Bijlevelt (1749-1791). 
4. ArchiefaemeenteHarmelen.inv.nr. 1937. 

Chantage in Woerden, 1732 

door W.R.C. Alkemade 

Inleiding 
Bijna twaalf jaar geleden verscheen in dit tijdschrift een artikel van de hand van L.C1.M. Peters 
en ondergetekende onder de titel Dit maakten een vent, die niemand en kend'} We beschreven 
hierin de perikelen rond de benoeming van de Woerdense stadssecretaris Pieter Brugman in 
1724. De benoeming was tamelijk omstreden: een zeer grote meerderheid van de vroedschap 
wilde een eigen kandidaat. J.G. van Vianen, arts en lid van de vroedschap, tot secretaris benoe
men. Tot de aanhangers van de benoeming van Brugman behoorde onder andere Jan van der 
Win, leidende figuur in een van de twee Woerdense facties in de vroedschap. 
Het secretarisambt heeft Brugman kennelijk niet gebracht wat hij ervan verwachtte. Of dit aan de 
moeizame verhouding met een groot aantal hem niet welgezinde vroedschapsleden heeft gelegen 
of dat de inkomsten, die hij uit het ambt verwierf, gewoon te laag naar zijn zin waren is niet hele
maal duidelijk. Zeker is dat aandrang vanuit het stadsbestuur, met name door de kort daarvoor 
aangetreden burgemeester Cornelis van der Win Corneliszoon, een neef van Jan van der Win, een 
rol bij zijn ontslagname heeft gespeeld. Begin 1728 legde Brugman zijn ambt neer en werd in zijn 
plaats, zonder enige discussie, mr. Abraham de Pape aangesteld. 
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