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FEESTREDE VAN HET JUBILEUMCOMITÉ LOPIKERKAPEL 
 

Het is een eer om met deze feestrede, de voor u liggende bijzondere uitgave, mogelijk 
gemaakt door de sponsoren, te presenteren ter gelegenheid van de Open Monumenten Dag 
2012 met als thema: 200 jaar Lopikerkapel. 

  
  

 
Nu in 2012 vieren wij dit “jubileum”georganiseerd door de Werkgroep Kunst en Cultuur 
Lopik samen met vele vrijwilligers uit het dorp. Napoleon brengt alsnóg een bezoek aan ons 
dorp en wij gaan in optocht achter de fanfare van Crescendo aan naar de plek waar 
Sevenhoven en Lopikerkapel in 1812 werden samengevoegd. 
Rest ons om iedereen een geweldige dag toe te wensen en te genieten van alles wat 
Lopikerkapel u op deze dag biedt. 
 
Namens de vrijwilligersgroep, Cobie van Lent. 

 
  

 
 
 
 
 
Jaren ’20: 
Crescendo in de muziektent    
met in het midden de 
toenmalige bewoners van 
het Huis te Vliet,  Baron van 
Hardenbroek -van 
Hardenbroek  met 
wandelstok en zijn 
echtgenote met hondje op 
schoot. 
 

FELICITATIES VAN DE WERKGROEP KUNST EN CULTUUR 

 
Namens de Werkgroep Kunst en Cultuur Lopik feliciteer ik de inwoners van Lopikerkapel 
van harte met het 200 jarig jubileum. Ook een felicitatie voor de gemeente Lopik met het 
jubileum van dit unieke dorp. Het bestaan van 200 jaar is een historisch feit om bij stil te 
staan en ook speciale aandacht te geven. Er is een rijke geschiedenis met verhalen van 
mensen, gebouwen en tradities.  
Zij komen allemaal aan de orde op 8 september 2012 op de Open Monumenten Dag. 
Met elkaar gaan we dit feest op een bijzondere manier vieren en laten we een ieder kennis 
maken met de geschiedenis van de 7- hoven en Lopikerkapel die in deze eeuwen tot een echte 
actieve dorpsgemeenschap is uitgegroeid. 
We hebben de enorme betrokkenheid van de verenigingen, organisaties en inwoners 
ondervonden bij de voorbereiding van de Feestdag op de Open Monumenten Dag op 8 
september. Er is veel werk verzet om een prachtig programma samen te stellen en met de 
inwoners en bezoekers het jubileumfeest te vieren. Lopikerkapel laat zien waar een klein dorp 
“groot “ in kan zijn. Het is een “ kleine kern waar pit in zit”, en verdient dit jaar alle aandacht. 
 Ik wens u en ons allen een fantastische dag in het feestelijke 
Lopikerkapel. 
 
Dieny Scheffer, Voorzitter werkgroep Kunst en Cultuur Lopik.  

 

In 2010 werd bij het samenstellen van een fotoboekje over Lopikerkapel ontdekt 
dat in 1812 door Napoleon de toen nog twee afzonderlijke gerechten Sevenhoven en
Lopik(erkapel), zijn samengevoegd tot één dorp. Dat was dus een gemakkelijke optelsom!
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LOPIKERKAPEL VÓÓR 1812 
 

Een cluster van Heerlijkheden  
 

De 200 morgen Hoogten. 
De bodemopbouw rond Lopikerkapel behoort voornamelijk tot rivierafzettingen van 
stroomruggen en crevasseruggen met een groot gehalte aan sterk zandige en ook kleiachtige 
lagen. Deze liggen wat hoger dan de omringende gebieden van de komgronden, waar de 
aanwezige veenlagen veel klinkgevoeliger zijn. Op deze hogere gronden ontstond 
waarschijnlijk in de Karolingische tijd (8e eeuw) een nederzetting van ontginners die zich 
vestigden tussen een door hen aangelegde rechte Achterkade en het natuurlijke enigszins  
kronkelende watertje de Enge IJssel. Hier legden zij hun akkercomplexen aan. Dit gebied 
werd later De 200 morgen Hoogten onder Lopikerkapel genoemd. 
 
De ambachtsheerlijkheden van Lopik en Zevenhoven. 
Tussen de Enge IJssel vanaf de Achterdijk tot de N.H.Kerk van Lopik waar de Zevender 
ontsprong werd in een aanwezige geul voor de afwatering en de scheepvaart De Graaf 
uitgediept. Ten noorden daarvan werd tijdens de grote ontginning in de 11e eeuw de later 
zogenoemde polder Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven in cultuur gebracht. Lopik behoorde 
toe aan het Utrechtse Kapittel van Sint Marie en was een ambachtsheerlijkheid of schoutambt. 
Zevenhoven was eveneens een schoutambt maar een leen van Gerard van Voorne, burggraaf 
van Zeeland en verwant aan het Huis van Vianen. In 1725 werd dit gebied verkocht aan 
Holland. De Utrechtse bisschop behield echter bepaalde heerlijke rechten en het hooggerecht. 
Beide ambachtsheerlijkheden waren zeer met elkaar verweven, zowel waterstaatkundig 
(gezamenlijke ringkade, weteringen en molens), kerkelijk (kosten kerken, torens, kosters) en 
bestuurlijk (kosten schout,schepenen, secretaris, boden, schoolmeesters e.d.), maar niet geheel 
juridisch. 
 
De Hoge Heerlijkheid van Jaarsveld. 
Het gedeelte ten zuiden van de Enge IJssel tot aan de Lek werd eveneens ontgonnen tijdens de 
grote ontginning in de 11e en 12e eeuw waaronder Batuwe (goede grond). De boerderijen 
werden gebouwd op de kronkelige oeverwal langs de rivier de Lek. Toen na de afsluiting van 
de Hollandse IJssel in 1285 door de IJsseldam al het rivierwater door de Lek moest worden 
afgevoerd traden er veel dijkdoorbraken op. Er moest ruimte worden gemaakt voor de rivier. 
De Lekdijk werd rond 1320 meer polderwaarts aangelegd. De uiterwaard ‘De Groote Inlage’ 
ontstaat daar dan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedeelte van de wandkaart 
Lopikerwaard van Hattinga  uit 
1771, links onder De Groote 
Inlage van Jaarsveld. 
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De nu rechte Lekdijk ten westen van de Brede Steeg (tegenwoordig Radiolaan) kwam door de 
lage komgronden te lopen, die ongeschikt waren voor bebouwing. De boerderijen werden 
daarom herbouwd aan de zuidkant langs de Enge IJssel.  
In 1285 bouwde Hendrik van Vianen een kasteel te Jaarsveld. De polder Batuwe was gelegen 
in deze Hoge Heerlijkheid. Een hoge heerlijkheid had veel grotere bevoegdheden, waaronder 
het heerlijk jachtrecht, visrecht, zwanendrift en zelfs het ‘halsrecht’ (ter dood veroordelen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De IJsseldam (tussen de twee knikken in 
de dijk) vanuit de lucht, kijkend in  
noordelijke richting. Vanaf Hoppenesse 
(op den nesse = op de landtong),  
nu Het Klaphek genoemd, werd de IJssel 
met een 500 meter lange dam afgesloten 
(IJsseldam).  
De uitvoering moet 6 jaar in beslag 
hebben genomen 
 

 
De kapel als bindend element. 
Door de grote lengte van de polder Lopik, waarin de kerk wel centraal is gelegen, was het 
voor bewoners aan de einden bezwaarlijk om de diensten bij te wonen. Daartoe werden daar 
kapellen gebouwd. De kapel in het oosten stond in het gerecht Zevenhoven. In 1620 werd de 
kerk zelfstandig en werd de Lopikerkapel genoemd. Ook vanuit Batuwe werd deze kapel door 
de gelovigen bezocht en sprak men eertijds ook wel over Jaarsvelderkapel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezicht op Lopikerkapel, 
geschilderd door een 
onbekende in 1877. 
 
Het schilderij is aanwezig in 
de kerk ter plaatse. 
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DE FRANSE REVOLUTIE 
 

Van absolute monarchie naar schrikbewind. 
 
 
Standenmaatschappij. 
In Frankrijk heette de eerste stand de kerk, de tweede stand de adel en de derde stand waren 
de burgers. De standsverschillen waren zeer groot. De kerk en vooral de adel leefde in grote 
weelde en had veel privileges. Zo moesten de boeren een hoge grondbelasting betalen, 
waarvan kerk en adel waren vrijgesteld. Ook moesten de boeren herendiensten (onbetaalde 
arbeid) verrichten. 
 
Verlichting. 
Grote denkers als Descartes, Spinoza, Rousseau en vele anderen waaronder ook de Utrechtse 
Belle van Zuylen deden een culturele stroming van intellectuelen ontstaan met moderne 
ideeën. Rationeel denken zonder bijgeloof, gelijkheid van rechten, emancipatie e.d. wijzigden 
de inzichten in de bestaande maatschappelijke verhoudingen in heel Europa. 
 
Bestorming van de Bastille. 
Op 14 juli 1789 (Quatorze juillet) bestormen Parijse burgers deze gehate gevangenis.  
De Nationale Vergadering neemt een nieuwe grondwet aan en de ‘Verklaring van de Rechten 
van de Mens en de Burger’ - ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ werd de leus.  
Vanuit Marseille marcheren gewapende vrijwilligers naar Parijs al zingend ‘Allons enfants de 
la patrie, le jour de gloire est arrivé ….’ (Komt kinderen van het vaderland, de dag van 
overwinning is aangebroken …..) De Marsaillaise wordt het nationale volkslied. 
 
Het Schrikbewind. 
Een Schrikbewind onder leiding van Robespierre regeert het land. Zeker 40.000 tegenstanders 
worden in Parijs en andere grote steden veroordeeld en onthoofd door de guillotine. Maar ook 
elders in het land worden vele honderdduizenden na een snelproces op andere wijze 
geëxecuteerd. Ruim 200.000 edelen ontvluchten het land, vooral naar Engeland. 
Ook koning Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie Antoinette worden in 1793, na een mislukte 
vlucht en veroordeling tot hoogverraad, onder de guillotine ter dood gebracht. 
Kerk en Staat werden gescheiden. 

 
De guillotine was een werktuig waarmede tijdens de 
Franse Revolutie veel adellijke veroordeelden werden 
onthoofd. Het ontwerp werd voorgesteld door de 
geneesheer Guillotin voor een pijnloze snelle dood.  
De veroordeelde werd door de beul met de buik op een 
plank gelegd en met een riem daarop vastgebonden. Een 
valbijl scheidde het hoofd van het lichaam dat dan in een 
gereedstaande mand viel. Vaak greep de beul dit hoofd 
aan de haren om het aan het toegestroomde publiek te 
tonen. In Nederland is het werktuig (valbijl) twee maal 
toegepast, eerst in Amsterdam(15 juni 1812) en daarna in 
Den Haag (01 mei 1813). 
 
 

Marie Antoinette ter dood gebracht in 1793. 
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NAPOLEON BONAPARTE (1769 – 1821) 
 

Een groot veldheer, kundig bestuurder en dictator. 
 
 

Militaire successen. 
De op Corsica geboren Napoleon studeerde op een militaire academie in Frankrijk en werd al 
op 16 jarige leeftijd officier. Na een succesvolle actie tegen Engelse grondtroepen, die Toulon 
in Zuid-Frankrijk hadden omsingeld, werd zijn hulp ingeroepen om een koningsgezinde 
opstand in Parijs neer te slaan, waarin hij slaagde. Hij werd bevorderd tot brigade-generaal en 
voerde een succesvolle veldtocht in Italië. 
Zijn Egyptische expeditie verliep minder 
succesvol omdat de Engelse vloot onder leiding 
van Nelson zijn eigen vloot versloeg. Na 
gevechten met de Turken keerde hij 
halsoverkop naar Frankrijk terug. 
       
Na een staatsgreep in Parijs wist hij de macht te 
grijpen. Vele oorlogen en veldslagen volgden 
met de Pruisen, de Oostenrijkers en de 
Engelsen, die hij steeds in zijn voordeel wist te 
beslissen. Doordat de Franse vloot bij Trafalgar  
door de Engelsen onder admiraal Nelson beslissend            
werd verslagen kon hij Engeland niet veroveren.  
Door zelf met zijn troepen ten strijde te  trekken wist hij zijn soldaten te inspireren. Ook de  
snelle wijze van het verplaatsen van zijn troepen was vaak verrassend. Dit realiseerde hij door 
zijn troepen geen proviand en medische verzorging mee te geven. Ze leefden van het gebied 
waar zij doorheen trokken (roofleger) tot het jaar 1812 aanbrak. 
 
Grote bestuurlijke hervormingen. 
 

Onder leiding van Napoleon werd in 1804 de code 
Napoleon ingesteld. Dit  is het Burgerlijk Wetboek over 
het privaatrecht uit 1804 in Frankrijk, dat hij later ook 
invoerde in alle ingelijfde gebieden, dus ook in ons land. 
Het bevatte uiteindelijk 36 wetten, waarin de 
republikeinse opvattingen waren verwerkt die vooral de 
werknemer meer recht verschafte en ook de rechtspraak 
verbeterde. Het plaatselijk recht met stadsrechten en de 
vele heerlijke bevoegdheden werden opgeheven en 
vervangen door een meer centraal geregeld stelsel op een 
hoger bestuursniveau. De rechtsmacht lag nu in handen 
van een onafhankelijk instantie. Deze zou zonder 
onderscheids des persoons rechtspreken, op basis van een 
voor het gehele land geldende rechtsregels. 
 
 
 
De Code Napoléon is de benaming voor de Code civil, het Frans 
burgerlijk wetboek uit 1804. 
 

 
 

   1811:  Intocht van Napoleon in Utrecht 
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Dictator: Van Consul tot Keizer. 
In 1799 eindigt de Franse Revolutie door een staatsgreep in Parijs waarbij drie consuls de 
macht grijpen. Napoleon wordt Eerste Consul. Hij trekt steeds meer macht naar zich toe. 
Zijn tegenstanders laat hij oppakken en deporteren naar Frans Guyana. 
In 1804 weet hij de Senaat te bewerken om hem tot keizer uit te roepen. In navolging van 
Karel de Grote moet de kroning plaats vinden door de Paus. Pius VII wordt uitgenodigd om 
naar Parijs te komen. De plechtigheid vindt plaats in de Notre Dame. Daar neemt Napoleon 
de kroon uit handen van de paus over en kroont zichzelf. Ook zijn vrouw Joséphine kroont hij 
tot keizerin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De Russische veldtocht. 
Door de ingevoerde dienstplicht ook aan ingelijfde gebieden op te leggen kon hij in zijn 
oorlog met Rusland een leger van 675.000 man op de been brengen, waaronder 14.000 
Nederlandse soldaten.  De Russen ontweken echter de strijd en pasten ‘de tactiek van de 
verschroeide aarde’ toe. Daarbij werd de bevolking van de steden en dorpen geëvacueerd 
langs zijn route naar Moskou en werden de huizen in  brand gestoken. Moskou werd zonder 
slag of stoot ingenomen, maar door de Russen ook in brand gestoken. Bij gebrek aan voedsel 
en kleding met een invallende winter moest de terugtocht worden aanvaard. Verkleumd, ziek 
en vermagerd en met achterlating van het geschut, omdat de paarden werden opgegeten, 
bereikte het reeds sterk uitgedunde leger de rivier Berezina. Toen viel het Russische leger aan. 
Nederlandse pontonniers bouwden een noodbrug over de rivier. Slechts 15.000 uitgeputte, 
zieke en veelal gewonde manschappen bereikten uiteindelijk het vaderland. 
 
De onderworpen Pruisen en Oostenrijkers kwamen in opstand. 
Bij de Volkerenslag nabij Leipzig werd hij verpletterend 
verslagen en daarna verbannen naar het eilandje Elba. Na 10 
maanden ontsnapte hij, landde in Zuid-Frankrijk en maakte 
een zegetocht naar Parijs, waarbij de troepen van Lodewijk 
XVIII naar hem overliepen. Na 100 dagen regeren werd hij in 
1815 bij Waterloo verslagen en nu geïnterneerd op Sint 
Helena, waar hij op 52 jarige leeftijd overleed. Zijn lichaam is 
bijgezet in een tombe in de Dôme des Invalides te Parijs en nu 
een toeristische bezienswaardigheid. 
        
 . 
 

Graftombe Napoleon 

Op 2 december 1804 kroonde Napoleon 
Bonaparte  zichzelf tot Keizer en zijn vrouw 
Joséphine tot Keizerin der Fransen. 
 

Een noodbrug wordt gebouwd door 
Nederlandse pontonniers bij de overtocht van 
de Berezina, eind november 1812. 
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NEDERLAND IN DE FRANSE TIJD (1795-1813) 
 
Patriotten en prinsgezinden. 
Ook in de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden kwam er verzet tegen de kleine 
bovenlaag van regenten die de dienst uitmaakten. Er vormden zich groepen patriotten met 
vrijkorpsen die de ideeën van de Verlichting aanhingen tegenover de prinsgezinden die onder 
Stadhouder Willem V de Republiek vertegenwoordigden. 
De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen - de echtgenote van de Stadhouder -  in Bonrepas 
en tijdelijk vastgehouden in Goejanverwellesluis door patriotten uit Gouda veroorzaakte een 
Pruisische inval. Vijfduizend patriotten vluchtten daarop naar Frankrijk. 
 
Bataafse Republiek (1795-1801) / Bataafs Gemenebest (1801-1806). 
Franse troepen onder leiding van generaal Pichegru trekken met de hulp van de uitgeweken 
patriotten over de bevroren rivieren ons land binnen. Stadhouder Willem V vlucht naar 
Engeland. De veroveraars worden door velen in Nederland met sympathie ontvangen. 
Gezamenlijk danst men rond de vrijheidsboom. Nederland werd een vazalstaat van Frankrijk. 
Onze vloot wordt door de Engelsen bij Kamperduin verslagen. Een Brits-Russische invasie in 
Noord-Holland doet geen opstand ontstaan, waarop de invallers weer vertrekken. De 
Engelsen nemen onze koloniën over. 
De patriot Schimmelpenninck was de stroman van Napoleon en werd benoemd tot 
Raadspensionaris. Voor het eerst in de geschiedenis van ons land werden er vrije verkiezingen 
gehouden voor het vormen van de Nationale Vergadering. 
 
Koninkrijk Holland (1806-1810). 
Om meer greep te krijgen op de strategisch gelegen republiek benoemt Napoleon zijn broer 
Lodewijk Napoleon tot Koning over Holland, waartoe ook een deel van het Duitse Oost-
Friesland gaat behoren. 
Hij maakt zich zeer geliefd bij de bevolking door zijn bezoek en hulpverlening in 
rampgebieden zoals de ontploffing van het kruitschip in Leiden in 1807 en de overstromingen 
langs de grote rivieren in 1809. Hij leerde ook Nederlands spreken. Waterschappen werden 
onder druk gezet om meer te doen aan dijkonderhoud. 
Door Napoleon was het Continentaal stelsel ingevoerd, waarbij handel met Engeland werd 
verboden. Lodewijk Napoleon liet echter de smokkelhandel oogluikend toe, waarop Napoleon 
besloot tot inlijving van het Koninkrijk Holland. 

 
                
               Bij de watersnood van 1809 
          overstroomden grote delen van 
  midden Nederland in het gebied van 
        Maas, Waal, Merwede en IJssel.  
 
 
 

Annexatie door Frankrijk (1810-1813). 
Als deel van Frankrijk werden hier de Franse wetten van kracht. Dit betekende ook de 
dienstplicht en deelname van de soldaten aan de rampzalige veldtocht naar Moskou. 
Na de Volkerenslag bij Leipzig breken overal in Holland opstanden uit. De Russische 
kozakken vallen ons land binnen 
Willem VI landt weer op de kust van Scheveningen en wordt na de slag bij Waterloo in 1815 
Koning Willem I der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg. 



-9-

MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN IN NEDERLAND EN 
>>LOPIKERKAPEL  

 
 
Het bestaande regenteske feodale regiem werd vervangen door meer democratisch burgerlijk 
bestuur met republikeinse uitgangspunten. Scheiding werd gemaakt tussen Kerk en Staat. 
Ook vele verouderde tradities worden door rationele maatregelen vervangen. 
 
Republikeins. 
- Afschaffing van het ridderschap >> Heren van Jaarsveld en Zevenhoven worden burgers 
- Heerlijkheden worden opgeheven, verliezen hun status en bevoegdheden; de meeste daarvan   
  gaan over naar gemeenten;  gemeenteraden worden gekozen door burgers met een benoemde 
 ‘Maire’ (burgemeester) en invoering van gemeentepolitie >> 1812: Opheffing van de  
  heerlijkheden Jaarsveld, Zevenhoven en Lopik en vorming van de gemeenten  
  Jaarsveld en Lopik (Zevenhoven smelt samen met Lopik). 
- Uniforme rechtspraak niet meer op lokaal niveau, maar via kantongerecht, rechtbank en  
  gerechtshof volgens de Code Napoleon >> geen rechtspraak meer door de Heer van 
  Jaarsveld en in het Rechthuis van Zevenhoven 
- Rooms-katholieken en Joden kregen dezelfde rechten als andere burgers >> 1812: Lopik  
  heeft dan 545 hervormde en 529 katholieke gelijkgerechtigde burgers. 
- Invoering van de registratie van personen voor geboorte, huwelijk, echtscheiding en  
  overlijden gaat voortaan door de Burgerlijke stand van de gemeente in plaats van door de  
  kerk >> 1811: officiële akten over burgers worden voortaan opgesteld op de  
  gemeentehuizen van Lopik en Jaarsveld 
- Openbare scholen voor klassikaal onderwijs werden opgericht die deels werd gesubsidieerd,  
  maar nog geen schoolplicht >> in Lopik, Jaarsveld en Lopikerkapel worden openbare 
  lagere scholen gesticht. 
 
Rationeel. 
- Invoering van rechts verkeer en invoering van huisnummering. 
- Invoering van achternamen voor alle burgers. 
- Invoering van het Metrieke Stelsel met decimale stappen met uniforme maten voor lengte  
  (meter), inhoud (liter) en gewicht (kilogram) >> geen lengtemaat meer als duim, palm, 
  voet, el, roede e.d.: geen inhoudsmaat meer als kop, pint, schepel, mud, e.d.; geen  
  gewichtsmaten meer als grein, pond, last, e.d. 
- Invoering van een nieuw muntstelsel met de gulden (fl=florijn); daarnaast werden ook  
  bankbiljetten ingevoerd, waar aanvankelijk niemand vertrouwen in had >> geen betaling  
  meer met myt, penning, duit, blank, gouden rijder e.d. 
- Oprichting Rijkswaterstaat (aanvankelijk Bureau van de Waterstaat) voor de  
  hoofdinfrastructuur van de waterstaat >> beheer van de Lek en oppertoezicht op Lekdijk. 
- Afschaffing van de gilden >> alle beroepen, m.u.v. enkele beschermde beroepen, konden  
  voortaan vrijelijk worden uitgeoefend.  
- Invoering van het Kadaster om als basis te dienen voor de grondbelasting >> alle  
  grondeigendom werd door landmeters opgemeten, vastgelegd in registers en bij  
  wisseling van eigendom beschreven. 
- Invoering van de militaire dienstplicht voor jonge mannen. 
- Vastlegging van de fonetische spelling van de Nederlandse taal. 
- Begraven in kerken wordt verboden >> ook in de kerken van Jaarsveld en Lopikerkapel  
  mag dan niet meer worden begraven. 
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DE AANLEGSTEIGER. 
 

Verkeer over land  
 

Napoleonwegen. 
Verkeer over het water was voor Napoleon veel te traag. Voor snelle troepenverplaatsingen en 
voor hemzelf en zijn gevolg liet hij door zijn hele rijk kaarsrechte verharde wegen aanleggen. 
In Brabant en Limburg treffen we er nog verschillende aan. 
Dat viel in het westen van ons waterrijke landje niet mee. Nagenoeg alle transport vond daar 
plaats over natuurlijke of gegraven wateren. Het verkeer over land moest hier gebruik maken 
van smalle dijken of polderkaden. 
 
Van 24 september tot 31 oktober 1811 
bezocht Napoleon 7 provincies en vele 
plaatsen in ons land samen met zijn 
tweede vrouw keizerin Maria Louise 
van Oostenrijk. Het was een zeer 
regenrijke periode. Van Gorinchem 
reisden zij op 6 oktober met veel pracht 
en praal in een koets, getrokken door 8 
paarden en een gevolg van 9.000 
manschappen naar Utrecht. Via 
Meerkerk ging het naar Vianen, waar 
zij binnen een uur de Lek werden overgezet door Vreeswijkse schippers. De paarden konden 
over de slikkerige, bezande kleikaden slechts stapvoets vooruit komen. Daaraan ergerde 
Napoleon zich zodanig dat hij reeds op 16 december 1811 bij decreet bepaalde dat dit een 
keizerlijke weg zou worden en onmiddellijk moest worden bestraat. Dit weggedeelte maakte 
immers deel uit van de weg Parijs – Amsterdam. Dat gebeurde en voor deze luxe kreeg de 
lokale bevolking een extra belasting opgelegd. 

 
De Lopiker Voordijk. 
Napoleon is nooit in Lopikerkapel 
geweest, maar hij zou daar zeker een 
nog slechtere toestand 
van de weg hebben aangetroffen. In een 
inventarisatie van de Utrechtse 
gemeenten van 1815 schrijft de eerste 
burgemeester van Lopik, de heer 
Sebastiaan van Nooten, dat de wegen 
zeer smal zijn en in de winter bijna 
onbruikbaar. 
Ook beschrijft hij de  toenmalige 
Lopiker Voordijk als ‘2 uren gaans’.                                                                        
Het metrieke stelsel was bij hem blijkbaar nog niet ingeburgerd.  
Overigens moet de burgemeester wel een snelwandelaar geweest zijn, want met een lengte 
van 15,5 km zou dit 6,2 km per uur bedragen. 
Als oppervlaktemaat voor de gemeente gebruikte hij ook nog de term ‘mergen’ in plaats van 
de nieuw ingevoerde hectare. 
 
Rechts houden. 
De Romeinen hadden het links houden ingevoerd, omdat een rechtshandige soldaat beter met 
zijn zwaard naar rechts kon uithalen. Dit gold eveneens voor gewapende ruiters te paard. 

De Lopiker Voordijk. 
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Met de komst van met paarden bespannen koetsen zat de rechtshandige koetsier bij voorkeur 
links op de bok, met de zweep in zijn rechterhand en kon dan beter rechts rijdend zijn paarden 
mennen.  
De uniformiteit die door de Fransen werd nagestreefd leidde er toe dat in alle gebieden waar 
Napoleon invloed had, het rechts houden werd ingevoerd. (Dus niet in Engeland). 
 
Huisnummering. 
Voor de Franse tijd werden de boerderijen en woonhuizen aangeduid op diverse manieren.  
Zo gebruikte men boerderijnamen (Sonne Hoeve), de eigennaam van de bewoner (Huis van 
Pieters), het beroep van de bewoner (Smid), een kenmerkende boom die voor het huis was 
geplant (Berk) of groep bomen (Huize de zeven bomen), een kenmerk aan de gevel (Het huis 
met de kogel) e.d. Men moest er dus ter plaatse bekend zijn. 
Met de rationele werkwijze van het Franse bewind moest vanaf 1811 iedere straat een naam 
hebben en werden de huizen daaraan opeenvolgend genummerd. Ter plaatse minder goed 
bekenden konden dan gemakkelijk het juiste pand vinden. Ook administratief was dit adres 
een geweldige vooruitgang. Het was bovendien belangrijk voor de vele Franse soldaten die bij 
burgers waren ingekwartierd. 
 

Verkeer over water. 
 
Transport.  
Bijna alle vrachtverkeer speelde zich af op de Enge 
IJssel/Voorwetering. 
Lopik bezat in die tijd één ‘marktschuit’of  
‘dorpstrekschuit’ die een beurtdienst op Utrecht 
verzorgde voor stukgoed en ook wel personenvervoer. 
De schuit werd voortgetrokken met een paard (jagen met 
de hit). De bolle bruggen, maar ook de ophaalbruggen 
zorgden voor veel vertraging, zodat een enkele reis al 
snel een dag in beslag nam. 
Er mochten langs de Lopikerwetering/Enge IJssel in de 
berm van de Voordijk (jaagpad) ook geen bomen staan 
vanwege de jaaglijn. Dit verbod is gehandhaafd tot in 
1954 toen de officiële vaarweg is opgeheven. Helaas 
werd het wegdek van de Voordijk door de 
paardenhoeven nogal eens beschadigd.  
         

 
                                   
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
     Jagen (d.w.z. voorttrekken van een boot)    
     met het paard. In veel dorpen langs   
     vaarwegen komt men straatnamen tegen  
     als "Jaagpad”. 
 
 

Den Engen  IJssel ter hoogte van  
huidige boerderij met huisnummer 200. 
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Daarnaast werden veel van de landbouwproducten 
door vrachtschippers voor de boeren naar Utrecht 
gebracht. Daar konden deze worden opgeslagen in 
de bekende werfkelders van de Utrechtse binnenstad 
en van daaruit gedistribueerd. 
 
Veel akkerbouwproducten werden op de goed 
ontwaterde 200 morgen Hoogten van Lopikerkapel 
verbouwd. Volgens een inventarisatie uit 1808 
waren dit rogge, tarwe, gerst, haver, spelt (ook een 
soort koren), bonen, erwten, koolzaad, hennep en 
aardappelen.                                 
Voorts zuivelproducten als boerenboter  
en boerenkaas.                       
 
De schouwtjes werden gewoon voor de boerderijen 
in de Enge IJssel gelegd en daar beladen. Zij konden 
15 tot maximaal 20 ton laden. Veelal met mankracht 
maar ook wel met het paard ging het dan via de 
Kromme IJssel, Doorslag en Keulse Vaart naar de 
Tolsteegbrug, waarna het vaarwegverkeer zich 
verdeelde over de stadsgrachten. Uiteraard was er 
ook scheepvaart naar Schoonhoven, IJsselstein, 
Vreeswijk en Jutphaas. 
Vee werd vaak ook in de schuiten vervoerd, maar 
soms voortgedreven over de weg naar de 
veemarkten.                                 
Dan was er nog het vervoer van griendproducten 
voor manden, meubels, brandhout, fruit e.d. naar 
IJsselstein e.o.   
Ook bouwmaterialen, zand, landbouwgereedschappen, 
meubels e.d. werden met de schouwtjes aangevoerd. 

         
N.B. De teelt van de arbeidsintensieve producten leidde tot veel versnippering van de 
landbouwgronden op de Hoogten. 
 

Zo waren er alleen al in Zevenhoven 
van de oorspronkelijke 7 boerderijen 
(111 morgen, dit is 97 ha.) in 1800 
reeds 17 landeigenaren met een 
gemiddeld areaal van 6,5 morgen of 
6 hectare. 
 
Dit verklaart mede de verdichting 
van de bebouwing rond de kerk van                                                                           
Lopikerkapel. 

 
 
 

 

Trekschuit op Den Engen IJssel langs de 
Lopikerweg Oost. 

Den Engen IJssel onder de Bolle Brug 

Krukhuisboerderij aan de Lopikerweg oost 197. 
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HUIS TE VLIET. 

 
Dit markante pand  heeft een aantal zeer ingrijpende veranderingen 
meegemaakt zoals in de bouwgeschiedenis is af te lezen. 
Het was een leen van de Bisschop van Utrecht die het Huis te Vliet liet 
bouwen aan de oostzijde in de heerlijkheid Lopik naast het onder 
Hollandse invloed staande Zevenhoven (Huis van Vianen). Doordat latere 
eigenaren van Huis te Vliet het Zevenhovense leen kochten kregen zij in 
de regio rond Lopikerkapel veel maatschappelijke invloed.       
De aanzienlijke eigendommen aldaar, die werden beheerd door de                    
rentmeester, die in Huize ‘Overvliet’ woonde, speelden daarin een rol.                         
                                                                               . 
Bouwgeschiedenis. 
Woontoren: In een oorkonde uit 1375 wordt de vierkante verdedigbare  
donjon genoemd. De muren waren 2,5 meter dik. Delen daarvan bevinden  
zich nog in het huidige pand. De toren was geheel omgracht. 
 
Kasteel: 16e eeuw: Omstreeks 1556 werd door een ingrijpende verbouwing  
een sierlijk huis in renaissancestijl gerealiseerd met twee bouwblokken en 
4 trapgevels. In het midden rijst daar een Belvedère toren (mooi uitzicht) 
met koepeldak bovenuit. Met een houten brug naar de eerste verdieping was     
het pand richting Achterdijk ontsloten. 
17e eeuw : Omstreeks 1675 werd de entree verplaatst van de noord- naar  
de zuidkant en een weg (de Voorlaan, later Notenlaan) via een aangelegde  
zichtas doorgetrokken tot aan de Lekdijk.   
Er kwam een nieuwe brug vanaf het verhoogde voorplein. Ook werden 
twee bouwhuizen gebouwd, het Koetshuis en de Oranjerie.    
   
Landhuis: In 1815 verdween het voorste deel van de westelijke vleugel. 
1856: Renaissancekasteel wordt 19e eeuws buitenhuis. De toren werd  
vanaf het zolderniveau afgebroken en er werd één nieuwe kap over het   
gehele complex geplaatst in classicistische stijl. Het westelijk linker deel  
werd met één travee korter weer opgebouwd. In 1869-1870 werd het ook  
het interieur opgeknapt en kwam een nieuwe natuurstenen trap met bordes           
voor de entree.  
                             
Bedrijfspand: In 1937 wordt het pand met een verdieping verlaagd.                                                                                                                                  
In het midden komt dan een garagedeur waarbij de natuurstenen trap                     
werd gesloopt. Begin jaren vijftig is aan de westkant een timmerfabriek  
gebouwd, welke begin jaren zestig is vergroot. Omstreeks  
1961 werden achter het pand drie koelcellen gebouwd en is een nieuwe 
prefab betonnen bordestrap aangebracht. De bedrijfsgedeelten waren 
bestemd voor een fruitgrossierderij en een conservenfabriekje, later ook 
voor een witgoed/-reparatiezaak. Halverwege jaren tachtig zijn nog 2 
koelcellen bijgebouwd. 
 
Restauratie 2012:  Om water en wind buiten te houden is in 1995 aan het  
dak een noodconstructie aangebracht. Thans worden middels een cascorestauratie  
eenvoudige aanpassingen aan het pand uitgevoerd. Het Huis is een Rijksmonument.  
De huidige eigenaar heeft inmiddels de  aanbouwen van het huis geamoveerd.  

Huize Overvliet, bouwjaar 18e eeuw,  
oorspronkelijke  functie boerderij, 
later rentmeesterswoning. 

   Huis te Vliet  ca. 1675 
   voorkant. 

 Huis te Vliet ca. 1856 

Huis te Vliet ca. 1675 
 achterkant. 

Huis te Vliet als  
bedrijfspand. 
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Naamgeving. 
Het complex is vele malen in andere handen overgegaan. In de 
15e eeuw is dat geruime tijd de familie Van den Vliet geweest.  
Ook de Hofstede te Vliet, die 500 meter ten westen van het Huis 
te Vliet stond, werd bewoond door een verwante familie De 
Vliet. De Hofstede is in de 15e eeuw verwoest, maar de locatie is 
nog op kaarten en in het terrein herkenbaar (zie foto rechts).   

                                                                                                            
Ridderhofstad:           
In 1538 wordt Huis te Vliet erkend als ridderhofstad. 
Daarvoor moest de eigenaar van riddermatige afstamming zijn 
en er ook een riddermatige leefwijze op na houden. Het huis diende versterkt te zijn en 
voorzien van een ophaalbrug. Dan moest men ook in het bezit zijn van vaste goederen in de 
provincie met een waarde van ten minste 25.000 gulden.   

De bewoner was verplicht de Bisschop van Utrecht ten tijde van oorlog bij te staan met paard 
en in harnas. Door deze titel van het Huis was de eigenaar vrijgesteld van het betalen van 
huisgeld (een belasting). Voorts kreeg hij toegang tot de Staten van Utrecht. In 1538 waren er 
in Utrecht 59 erkende ridderhofsteden. 
 
Heerlijke rechten: 
Als ambachtsheer van het leen Zevenhoven had de Heer van het Huis te Vliet een groot aantal 
rechten in deze heerlijkheid van bestuurlijke en financiële aard. 
 
Zo benoemde hij de schout, schepenen, 
secretaris, gaardermeester, gerechtsbode, 
doodgraver, koster, mede benoeming van de 
predikant e.d. De salariskosten van deze 
functionarissen werden grotendeels door de 
Heer betaald. Door de geringe grootte van 
het gerecht waren dit deeltijdfuncties. 
In ‘Het Oude Regthuys van Zevenhoven’ is 
beschreven hoe bestuurszaken in de Franse 
tijd in dit gerecht zijn verlopen. 
 
Er waren diverse financiële 
belastingmaatregelen waaruit de Heer zijn 
 inkomsten verwierf. Naast de pachtsommen 
die via de rentmeester over zijn privé-
eigendommen werden ingebracht waren dit 
o.a. tiendrechten (10% van de opbrengst), 
cijnsrecht (een soort grondbelasting), 
opgelegde boetes e.d. 
 
Voorts bezat hij het heerlijk visrecht (werd 
veelal verpacht) en het heerlijk jachtrecht. 
Voor de jachtdagen werden de adellijke 
bewoners van uit in de omgeving gelegen 
kastelen en Huizen uitgenodigd. Deze 
struinden dan te paard door de polder om 
hazen, fazanten, patrijzen, eenden en soms 
ook een ree neer te leggen.  
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Het heerlijk jachtrecht werd door de adel verdedigd door dit als oefening voor de 
oorlogvoering te beschouwen. Schade aan de eigenaren van de landerijen werd niet vergoed. 
Pas in 1923 werd dit definitief afgeschaft. 
 
Ook de bijzondere positie van de Heer in de  Hervormde Kerk (zie aldaar) met Heerenbank, 
meidenbank, eigen ingang en een eigen grafkelder in het koor weerspiegelden de invloed van 
de ambachtsheer op het dorpsleven. 
 
Veel bewoners in Lopikerkapel waren voor hun inkomsten afhankelijk van hun werk op het 
Huis te Vliet en de bijbehorende landerijen. 
 
De Franse tijd: 
Vanaf 1790 was Jonkheer Jan Jacob de Geer van Rhynhuysen eigenaar van het Huis te Vliet. 
Deze maakte de veranderingen mee die in 1795 door de Bataafse Republiek direct werden 
ingevoerd, waaronder afschaffing van het verfoeide jachtrecht.  
 
In 1801 kocht de familie Barchman Wuytiers het Huis te Vliet en het bleef 6 generaties lang 
tot 1936 in hun bezit. De bestuurlijke veranderingen verliepen in Zevenhoven chaotisch.  
Diverse veranderingen werden wegens gebrek aan adequate nieuwe bestuurders later weer 
teruggedraaid (zie Het Oude Regthuis van Zevenhoven). Blijkbaar waren de verhoudingen 
tussen de Heer en de burgers van Zevenhoven betrekkelijk goed. 
Door de inlijving bij Frankrijk in 1810 veranderde dit echter drastisch. In 1812 werd de 
scheiding van Lopik en Zevenhoven opgeheven. Na de val van Napoleon in 1813 werden 
enkele oude heerlijke rechten weer hersteld. Maar niet allen, want de bestuurlijke taken 
bleven bij de nieuw opgerichte gemeenten. Ook de inning van publieke belastingen op grond 
van de heerlijke rechten werden niet hersteld. 
Dit was mogelijk de reden dat in 1816 het Huis en de landerijen te koop werden aangeboden. 
De veiling ging niet door en in 1856 werd opnieuw een ingrijpende verbouwing uitgevoerd 
om het kasteel tot een landhuis om te vormen (zie Bouwgeschiedenis). 
 
De nieuwe tijd: 
Door de opkomst van de steden, de maatschappelijke veranderingen, de teruglopende 
inkomsten en de hoge onderhoudskosten van de buitenplaatsen zijn in de loop van de 18e en 
19e eeuw velen daarvan in verval geraakt. Sloop of verkoop was het gevolg. 
 
Van ca. 1920 tot omstreeks 1928  heeft Baron Gijsbert Carel Duco d’Áumale 
van Hardenbroek - van Hardenbroek, een Nederlands politicus, het Huis te 
Vliet bewoond (gepacht). Hij was gehuwd met zijn nicht. Het is deze Baron, die 
enkele oudere inwoners van Lopikerkapel zich nog kunnen herinneren. De 
baron was gul in zijn giften aan de kerk. De hieronder afgebeelde handtekening 
zette hij onder een brief van d.d. 18 maart 1926, waarin hij de diaconie van de 
Hervormde Kerk verzocht zijn extra gift te gebruiken voor de zieken en ouden 
van dagen der Kerkelijke Gemeente van Lopikerkapel. Na een leegstand van 
ca. 8 jaar werd het bezit van de familie Barchman Wuytiers in veel percelen 
geveild.      
Familie van de Hoef, de nieuwe eigenaar van het Huis, heeft 
ook grote veranderingen aangebracht aan het Huis ten 
behoeve van een bedrijfsbestemming, splitsen van het pand 
in twee woningen en dempen van de gracht.                                   
In 1991 werd het pand aangekocht door de familie  
C.J. van Lent.                                                                                 
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Foto uit 1949: Links: Mw. Johanna Maria 
Bernardina van Beeck Calkoen. Zij kwam in 1905 
samen met haar echtgenoot Jhr. H.J.M. Barchman 
Wuijtiers van Vliet wonen op het Huis te Vliet, waar 
zij 3 kinderen kregen: 
 
26-02-1907: H.C.J. Barchman Wuytiers (Joost). In 
1928 heeft hij Huis te Vliet geërfd van zijn tante 
Jkvr. Johanna Henriette Antonia Martens.  Na  zijn 
huwelijk in oktober 1933 vertrok hij naar Brussel. 
 
26-07-1909: Jkvr. S.J.B. Barchman Wuytiers 
(Sara). Zij trouwde op 05 juni 1930 met Baron Taets 
van Amerongen en overleed op de jonge leeftijd van 
23 jaar op 01-03-1933. 
 
03-05-1912: Jhr. Jan Willem Antonie Barchman 
Wuytiers (Willem) Zie foto rechts achter. Zijn tweede 
huwelijk was met  Mw. Hendrika Dielessen, zij 
kregen 2 dochters. De oudste dochter, Sonja, staat 
als baby afgebeeld op de foto. Sonja heeft  foto’s en  
een huwelijksalbum/dagboek ter beschikking gesteld 
ten behoeve van het archief van het Huis te Vliet. 
 

Jhr. Hendrik Jan Marie 
Barchman Wuijtiers van 
Vliet, echtgenoot van Mw. 
van Beeck Calkoen. Hij was 
Hoogheemraad van “den 
Lekdijk Benedendams en 
IJsseldam”. 
In 1916 is hij op 41 jarige 
leeftijd overleden. De 
familie heeft nadien nog 
maar een paar jaar op het 
Huis te Vliet gewoond en is 

daarna naar Huize Voorn te Oudenrijn (nu De Meern) gegaan. 
 

De  dorpelingen hebben de nieuwe bewoners van het Huis te 
Vliet in 1905 een warm welkom geheten, zoals blijkt uit het 
dagboekverslag van Mw. Van Beeck Calkoen: 
 “Ons eerste jaar op Vliet verliep rustig en kalm; wij leefden 
in ‘dozen souvenirs’ van onze heerlijke huwelijksreis door 
Zwitserland, Italië en Frankrijk en lang nog bleef ons de 
herinnering bij van onze vrolijke intocht op Vliet 13 mei. 
Den Winter van 1905-1906 brachten wij in Amersfoort door”.    
   
 Op de foto zijn de pilasters aan het toegangspad naar het 

Huis te Vliet prachtig versierd en staat boven in de boog de tekst: “Welkom op Vliet”. 
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DE HERVORMDE KERK 
 
 
Bouwhistorie. 
Na een eerdere voorganger iets 
westelijker (in Lopik) werd  
hier in Zevenhoven rond 1450 
een kapel gebouwd. Omdat 
deze gebouwd werd voor de 
Rooms-Katholieke eredienst 
werd de kapel met een 
georiënteerd 
koor gebouwd (gericht op het 
oosten - de gebedsrichting van 
de christenen) en staat daardoor 
wat gedraaid ten opzichte van 
de overige bebouwing in 
Zevenhoven.              
                                        
In 1620 werd de kapel verbouwd, waarbij het koor werd opgetrokken in de gotische stijl 
(grote ramen met spitsboogvensters en steunberen), terwijl het schip nog de romaanse stijl 
(kleine rondboogvensters en laag muurwerk) behield. Lopikerkapel werd toen een 
zelfstandige gemeente en kreeg in 1621 een eigen predikant. 
 
De indeling van de kerk van voor de grote restauratie van 1950 toont nog de kansel in het 
koor op de plaats van het vroegere hoofdaltaar. Bij de restauratie is de kansel verplaatst naar 
de noordelijk zijmuur in het schip en het bankenplan daarop aangepast. 
Behalve de bestaande ingang onder de toren werd toen een nieuwe ingang gemaakt met een 
portaal in de vroegere kerkenraadkamer. Tevens heeft men het toenmalige schilddak daarvan 
vervangen door een zadeldak.                     

 
 
 
Kerkplatte-
grond van 
voor 1950. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de loop der eeuwen verkeerde het kerkgebouw vele malen in deplorabele toestand. Andere 
instanties moesten dan financieel bijspringen, waaronder de Polder Lopik, Lopikerkapel en 
Zevenhoven, het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams, de Ambachtsheer van 
Zevenhoven, het Kapittel van Sint Marie, de Staten van Utrecht en recent Monumentenzorg. 
De bewoners van het Huis te Vliet bezochten ook deze kerk. Er was een aparte ingang voor 
hen in het koor naast de Herenbank en het personeel (meidenbank).  
De lezenaar en het doopbekken zijn door de ambachtsheer geschonken, hetgeen nog aan de 
wapenschilden is te zien. 

De Lopiker Kapel in 1911 

De kerk in 1911  
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Scheiding tussen Kerk en Staat. 
Dit betekent dat de Kerkelijke Macht zich niet bezighoudt met Burgerlijke Zaken en 
omgekeerd. Dit geldt zowel organisatorisch als financieel. 
Dat was vòòr 1795 geheel anders. Protestante kerken waren vrijgesteld van het betalen van 
grondbelasting en de predikanten werden deels door de overheid betaald. Deze voorrechten 
genoot het Rooms-Katholieke volksdeel niet. 
 
Doop-, trouw- en begraafregisters. Invoering van de Burgerlijke Stand. 
De kerk hield nauwgezet registers bij van haar lidmaten. Daarnaast werden daarin ook andere 
kerkelijke zaken vermeld zoals doopdata van kinderen, het doen van belijdenis, het afgeven 
van een attestatie, ontzegging van deelname aan het avondmaal e.d. 
Met de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 was iedere burger verplicht om melding te 
doen bij de gemeente betreffende de geboorte van kinderen, huwelijk/scheiding aanvragen en 
laten vastleggen, terwijl ook het overlijden van iedere burger werd opgetekend.  
Duidelijk is het verschil tussen Kerk en Staat bij doopdatum tegenover geboortedatum en 
begrafenisdatum tegenover overlijdensdatum. 
 
Vernielingen. Begraven in en rond de kerk. 
Fanatieke patriotten begonnen vrij snel in allerlei kerken 
met het afrekenen van de adel. 
Zo werden op veel plaatsen rouwborden verwijderd, 
grafmonumenten vernield en wapens op  grafzerken 
weggehakt. Vele kerken hebben dit voorkomen door ze 
tijdig te verbergen. 
In Lopikerkapel zal ongetwijfeld ook kaalslag hebben 
plaatsgevonden, maar de lezenaar met het familiewapen 
van de Heer van Vliet bleef gelukkig ongeschonden. 
 
Het gebruik om in de kerk te worden begraven was alleen 
weggelegd voor de beter gesitueerden. Vanaf 1679 is 
bekend dat dit ook in de kerk van Lopikerkapel plaats 
vond. Er moest een aanzienlijk bedrag voor worden 
betaald. Hoe dichter bij het hoogaltaar in het koor des te 
hoger waren deze bedragen. Het graf werd afgedekt met 
een zerk van natuursteen. Daarin werd een naam (soms 
met bijschrift) of alleen een nummer of het huismerk 
gegraveerd. 
Ook enkele ambachtsheren van het Huis te Vliet lagen in 
het koor begraven.  
Voorts had de familie Barchman Wuytiers hier een grafkelder.    
         
In totaal waren er 70 graven. Twee rijen met 18 graven waren voor de Roomsgezinden 
gereserveerd. 
In de Napoleontische tijd werd het begraven in de kerk om hygiënische redenen verboden 
(de rijke stinkerds). De negatieve gevolgen voor de kerkelijke inkomsten waren groot. Na het 
vertrek van de Fransen werd het gebruik echter weer hervat. 
Koning Willem I verbood in 1829 opnieuw het begraven in de kerken, waarna de huidige 
begraafplaats is aangelegd. Bij de restauratie van 1950 zijn al deze zerken verdwenen. 

Plattegrond van de graven in de kerk. 



-19-

 
‘T RECHTHUYS 

 
Schout en Schepen  
 

De rechtspraak speelde zich vóór 1811 op lokaal niveau af. De rechtsgebieden varieerden 
sterk in omvang: soms een kleine polder met enkele boerderijen, zoals in Zevenhoven, tot een 
groter gebied van enkele dorpen zoals Lopik en Lopikerkapel. De rechtspraak op plaatselijk 
niveau was meestal in handen van een rechtbank bestaande uit een aantal inwoners van dat 
rechtsgebied. Deze rechtsprekers werden schepenen genoemd; ze hadden ook bestuurstaken. 
In Zevenhoven waren er in 1699 maar liefs vijf schepenen, maar in 1764 waren dat er nog 
maar twee. Zij stonden onder leiding van een schout die aangesteld was door de heer van 
Zevenhoven om in zijn naam te handelen en die belast was met bestuurlijke en gerechtelijke 
taken en het handhaven van de openbare orde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gerecht van Zevenhoven bezat alleen de lage rechtsmacht oftewel het burengerecht. 
Hiertoe behoorde de rechtspraak over kleine vergrijpen, geschillen tussen burgers en de 
vrijwillige rechtspraak. Tot de vrijwillige of civiele rechtspraak rekenen we de zaken die 
tegenwoordig voor de notaris geregeld worden. Men stapte uit vrije wil naar het gerecht om 
daar een testament, een boedelscheiding of een verkoopakte te laten opmaken. Daarnaast 
werden er voor de schout en schepenen ook huwelijken gesloten.  
Bij de geschillen moet men denken aan een achterstallige betaling van kruidenierswaren of 
huur en bij kleine vergrijpen bijvoorbeeld aan een ruzie in het dorpscafé met beperkte schade 
en verwondingen. 
 
De hogere rechtsmacht was in handen van een hoger rechtscollege. Tot die rechtsmacht 
behoorde de bevoegdheid om criminele zaken te behandelen, misdrijven waarvoor ook 
veroordelingen tot lijfstraffen mogelijk waren. Men spreekt in dit verband ook wel van 
‘halsmisdrijven’: de meest vergaande lijfstraf was immers die waarop de dood volgde. De 
aanwezigheid van een ‘galgenveld’ of ‘galgberg’ symboliseerde dat een bepaald gerecht de 
hoge rechtsmacht bezat. De hoge rechtsmacht berustte voor Zevenhoven bij het Hof van 
Utrecht, dat in de stad Utrecht zetelde. 
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Het burengerecht heeft zich in Zevenhoven langer dan in de meeste andere dorpen in het 
Sticht gehandhaafd. Zelfs in 1764 kwam het nog voor. In het resolutieboek, het boek met 
besluiten en vonnissen van het gerecht, staan in dat jaar drie buurgedingsdagen vermeld, 
namelijk in de maanden mei, juni en augustus. Alle drie de keren staat er bij aangetekend “en 
geen parthijen”. Daarna maakt het resolutieboek er geen melding meer van. Vermoedelijk had 
het opgehouden te bestaan wegens gebrek aan belangstelling. De belangstelling voor de 
civiele rechtspraak in Zevenhoven is altijd erg beperkt geweest. Op de rol van civiele zaken 
van 1699 tot 1730 is geen enkele zaak te vinden. Slechts in de zeventiende eeuw is een vijftal 
rechtsdagen gehouden.  
 
De jaren, die liggen tussen de omwenteling 
van 1795 en de bevrijding van de Franse 
overheersing, zijn aan Zevenhoven niet 
onbewogen voorbijgegaan. De schout 
Leonardus Kreveld en de buurmeesters-
schepenen Jacob Aryenz Oskam en Jacobus 
Oskam werden in 1795 ontslagen, maar 
onmiddellijk weer aangesteld door “het volk”. 
In 1796 weigerden de buurmeesters-
schepenen, koster-schoolmeester en de 
doodgraver echter te voldoen aan de opdracht 
van de Representanten ’s Lands van Utrecht, 
het nieuwe bestuur van het gewest, om 
schriftelijk te verklaren, dat ze voorstanders 
van de rechten van de mens en burger en 
vijanden van het stadhouderlijk, aristocratisch 
en eenhoofdig bestuur te zijn. De 
Representanten accepteerden dit uiteraard niet 
en bij besluit van 12 juli 1796 werd de schout 
gemachtigd om de weigerachtigen te ontslaan. 
De nieuw benoemde buurmeesters-schepenen 
wilden echter hun benoeming niet aanvaarden. 
Omdat het dorp moeilijk zonder regeerders en 
ambtenaren kon, werd het op 19 juli 
gecombineerd met het dorpsbestuur van 
Lopikerkapel. 
 
Met behulp van de ingezetenen van 
Lopikerkapel lukte het uiteindelijk twee 
nieuwe buurmeester-schepenen benoemd te 
krijgen. Lang heeft deze nieuwe 
“municipaliteit” het dorp niet bestuurd. Van 
1798 tot 1802 werden Zevenhoven en 
Lopikerkapel samengevoegd met Lopik, maar 
kwamen uiteindelijk weer op zichzelf te staan. 
Toen Leonard Kreveld op 8 september 1802 in 
al zijn ambten werd hersteld, hield dat ook in 
dat hij weer als vanouds schout, 
gaardermeester en secretaris van Zevenhoven 
werd.  
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EIGENAARS 

tot nu toe bekend 
 
    1536    Adriaan Gijsbertsen 
 
    1600         Jan Gijsbertsen 
 
1655-1667   Brening Breningsz, gehuwd met Niesje  
                     Gijsberts, later gehuwd met Frerick   
                     Theunissen 
 
1667-1674   Willem Cornelisz Houwesch (Smith) 
 
1674-1686   Pieter Cornelisz Fuijk (Posthoorn),   
                     gehuwd met Meijnsjie Jans van   
                    Wijngaarden, later gehuwd met Cornelis  
                     Blommert 
 
1686-1736   Jacob Hendriksen van der Kleij, gehuwd met 

Jannigje Tijmense Ketel, eerder gehuwd 
geweest met Jacob Jacobsen van der Wall 

 
1736-1787    Arie Oscam, gehuwd met Maegje Isaks  
                      van Maurik en later met Hendrikje  
                       Arentse 
 
1787-1821   Jacob Oskam, gehuwd met Anna Maria  
                     Ebink 
 
1821-1837 Hermanus van Weverwijk, gehuwd met     
                      Dirkje Westerhout 
 
1837-1862   Jacob Constantijn Martens van  
                       Sevenhoven, gehuwd met Susanna   
                       Jacoba Martens 
 
1862-1924   Jonkheer Jan Hendrik Jacob Constantijn  
                      Martens van Sevenhoven, gehuwd met  
                      Adèle Antoinette Collot d’Escury 
 
1924-1949   Jonkheer Jan Louis Anne Martens van  
                     Sevenhoven, gehuwd met Elice Anne van  
                     Bergen 
 
1949-1955   Adrianus Brokking 
 
1955-1994 Arie Lakerveld, gehuwd met Reijertje van  
                     der Heeden 
 
1994-2012   Reijer Lakerveld, gehuwd met Christa de With 
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Tengevolge van het streven van Napoleon om zoveel mogelijk kleine gemeenten en 
buurtschappen samen te voegen, kwam in 1812 ook aan de eeuwen oude zelfstandigheid van 
Zevenhoven een eind.  
 
Het rechthuis 
De schout en schepenen van Zevenhoven vergaderden en hielden zitting in het café annex 
herberg ‘De Prins’. Het huis, inmiddels ruim 470 jaar oud, bestaat nog steeds en heeft 
tegenwoordig het adres Lopikerweg Oost 180.  
 
De eerste vermelding van het huis dateert uit 1536. De kohieren van het oudschildgeld 
vertellen ons dat in dat jaar Adriaan Gijsbertsen in het bezit is van een huis en hofstede waar 
vier á vijf appelbomen voor het morgengeld, een belasting die geheven werd op de 
huurwaarde van een morgen land.  
Met een morgen werd een stuk land aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd. Een 
morgen was in de Lopikerwaard meestal ongeveer 0,85 ha. De precieze grootte was echter 
streekgebonden.  
In de zeventiende eeuw draagt het huis een andere naam. Als Willem Cornelisz Houwesch, 
waarschijnlijk smid van beroep, op 28 mei 1667 het huis koopt van Gerard van Lockhorst als 
gemachtigde van Frerick Theunissen en Niesje Geijsberts Keijsersdochter, wordt het gekochte 
omschreven als een huis en hofstede met twee bergen en twee schuren waar het bord ‘De 
Swaen’ uitgehangen heeft. Ook in 1674 als Pieter Cornelisz Fuijk, alias Posthoorn, het huis 
koopt draagt het nog steeds de naam ‘De Swaen’. Pieter Cornelisz Fuijk besluit deze naam 
echter te veranderen want als Jacob Hendriksen van der Kleij op 20 mei 1686 het pand koopt 
voor een bedrag van 660 gulden, draagt het de naam ‘De Prins’.  
Bij de verkoop van het huis in 1736 aan Arie Oscam door de erfgenamen van Jacob 
Hendriksen van der Kleij wordt het pand voor het eerst omschreven als een herberg, maar 
waarschijnlijk heeft het deze functie al veel langer gehad. Aan de oostzijde van de herberg 
blijkt dan ook een kaatsbaan te liggen. Het kaatsen groeide in de 16e en 17e eeuw uit tot een 
zeer populair tijdverdrijf. In een speciaal gebouwde ommuurde en vaak overdekte baan werd 
veel gekaatst. Het nu nog gespeelde real tennis is de oorspronkelijke vorm uit de 16e en 17e 
eeuw, net als het jeu de tambourin, een vorm met aangepast veld. Hieruit is in de 19e eeuw 
het tegenwoordige tennis ontstaan. In de verkoopakte is op te maken dat de baan naast de 
herberg niet overdekt is, want aan Arie Oscam wordt beloofd dat de ballen die ‘op het erff van 
den zelve Jacobus van der Wall geraaken, dezelven ten allen tijden vrij en ongemolesteerd 
daar van zullen mogen halen.’  
 
Waarschijnlijk ergens tussen 1821 en 1837 krijgt het 
huis weer een andere naam. Als Hermanus van 
Weverwijk, landbouwer en wonende onder Lopik, op 
een veiling het huis op 19 november 1821 koopt van 
Maria Ebink, weduwe van Jacob Oskam, voor een 
bedrag van fl. 1120,- wordt het huis omschreven als 
een “tappersnering” en draagt het de naam ‘De Prins’. 
Ruim vijftien jaar later blijkt bij de verkoop van het 
huis voor een bedrag van fl. 1600,- aan Jacob 
Constantijn Martens van Sevenhoven, de naam 
veranderd te zijn in ‘Het oude Regthuis van 
Zevenhoven’. Met deze naamsverandering wilde men 
kennelijk de oude functie van het pand in herinnering 
houden.                     
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Het verkochte bestond uit een huis en erf en een kolfbaan. 
Opmerkelijk is dat in 1837 naast de herberg geen kaatsbaan meer 
ligt maar een kolfbaan. Kolven is een sport (of spel), waarbij de 
bal met een kliek (= slaghout) tegen een paal wordt geslagen en 
zo punten kunnen worden gescoord. Zowel het kaatsen als het 
kolven werd vroeger veel bij herbergen en uitspanningen 
gespeeld.                    
De drie generaties Martens, deftige burgers, die later in de 
adelstand werden verheven, hebben nooit in het oude rechtshuis 
gewoond, maar hebben het altijd verhuurd.  
        
  
.                         
 
 
De laatste huurder Adrianus Brokking kocht het pand uiteindelijk rond 1949. Adrianus had 
een klein bakkerswinkeltje in het westelijk deel van het huis. Het was zo klein dat er maar 
twee klanten tegelijk in het winkeltje konden staan.  
In augustus 1955 nemen Arie Lakerveld en zijn vrouw Reijertje van der Heeden het oude 
rechthuis over. In 1966 wordt er een buurtsupermarkt bij gebouwd, maar in hetzelfde jaar is er 
brand waarna het magazijn en de bakkerij moeten worden herbouwd. Het echtpaar Lakerveld-
van der Heeden heeft in totaal zeven kinderen gekregen, waarvan verschillende later een 
bakkersopleiding hebben gevolgd. Hun zoon Reijer, het zesde kind en zijn vrouw Christa 
hebben in 1994 de zaak overgenomen. Zij hebben het bedrijf voortgezet tot en met juli 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Het bakkerswinkeltje  in het westelijk  gedeelte van het huis 
 
 

Jacob Constantijn Martens  
van Sevenhoven  (1793-1861) 
Nederlands rechter en politicus.  
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D’OUWE SCHOOL 
 

         
 
Basisonderwijs. 
In 1806 wordt de Schoolwet ingevoerd.  

- Geen privaat (hoofdelijk) onderwijs meer, maar klassikaal.  
- Een landelijk inspectie houdt toezicht op de naleving van de wet. 
- Bevoegde leraren moeten een examen hebben afgelegd. 
- Er moest wel schoolgeld worden betaald (ook was er nog geen leerplicht). 
- Invoering van de verplichte Franse taallessen >> dat is voor Napoleon jammer genoeg  

nu Engels geworden !!!                           
- De invoering van een vaste spelling, het metrieke stelsel en één munteenheid (de 

gulden) had grote gevolgen in de leerstof. 
 
Bij het tegenwoordige basisonderwijs zijn de toen ingevoerde voorschriften nog goed te  
herkennen en zo ook op de Immanuelschool te Lopikerkapel.  

Op deze school wordt klassikaal lesgegeven. Dat wil zeggen dat elke groep in 3 
groepen verdeeld is: een basisgroep, een plusgroep (kinderen die extra leerstof aan 
kunnen) en een minimumgroep (kinderen die minder stof aankunnen).Dan zijn er ook 
kinderen die op een andere manier extra aandacht nodig hebben. De indeling van een 
groep op deze manier is vastgelegd  in een groepsplan, voor drie vakgebieden 
(spelling, rekenen en taal start volgend jaar). Ook worden er coöperatieve werkvormen 
gebruikt: kinderen leren op deze manier om met elkaar samen te werken volgens 
vastgestelde werkvormen. 

 Inspectie: De inspectie van onderwijs is in april 2012 op school geweest. De 
inspecteur controleert documenten en stelt hier vragen over. Er wordt ook  
naar de resultaten gekeken. Belangrijk daarbij is de vraag: passen deze resultaten bij 
de populatie van de school? Bij de bestudering van de documenten moet blijken dat er 
veel aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van onderwijs. 
 

De in 1887 gebouwde openbare lagere school 
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 Bevoegdheid leerkrachten: Leerkrachten mogen voor de groep staan en zijn 

eindverantwoordelijk wanneer ze de Pabo hebben afgerond. In de werktijdfactoren van 
leerkrachten zit 10% deskundigheidsbevordering. Dat betekent dat ze studies moeten 
volgen en vakliteratuur moeten lezen om ‘bij te blijven.’  

 Door ouders wordt een ouderbijdrage betaald: deze is vrijwillig en bedoeld voor 
leuke activiteiten.  

 De volgende vakken worden gegeven: taal (dat is ook begrijpend en technisch 
lezen/spelling), rekenen, aardrijkskunde, godsdienst, natuur, verkeer, beeldende 
vorming, muziek, bewegingsonderwijs, Engels, geschiedenis.  

 Vanuit Kunst Centraal worden excursies georganiseerd waarbij verschillende 
disciplines de aandacht krijgen. Op school worden deze excursies dan door een aantal 
lessen voorbereid. Vanuit NME wordt natuur extra onder de aandacht gebracht.  

 Verder wordt extra aandacht besteed aan lezen door mee te doen met de 
kinderboekenweek en daar regelmatig een project van te maken. Op school zijn ook 
crea-middagen ingesteld waarbij kinderen op verschillende wijzen met kunst/ erfgoed 
bezig zijn. 

 Spelling: Elke week komt er een spellingregel aan 
bod en worden er spellingsregels  
herhaald. Elke week krijgen kinderen een dictee en 
vaak ook nog oefendictees.  

 In de rekenmethode wordt nog steeds gewerkt  met  
het metrieke stelsel, alleen wordt het nu het nu 
‘meten, tijd en geld’ genoemd. Hiervoor zijn ook 
materialen aanwezig.  

 Wat het geld betreft, werken we nu natuurlijk met 
de euro. 
 

Vastlegging Familienamen. 
In Lopikerkapel hadden voor zover bekend alle inwoners vanaf 1650 reeds een voor- en 
achternaam. Dit was echter in het noorden van ons land niet algemeen gebruikelijk. Daar was 
dit alleen het geval bij personen uit de hogere standen en bij migranten. 
 
Bij decreet van Napoleon in 1811 werden alle burgers verplicht om een vaste achternaam te 
kiezen en te laten registreren bij de Burgerlijke Stand. Daarmee werd de schrijfwijze ook 
definitief vastgelegd. Overigens werden weigeraars door Koning Willem I bij Koninklijk 
Besluit in 1825 verplicht om dit alsnog binnen 6 maanden te doen. 
 
Uit de doopboeken van de 19e eeuw blijkt dat in ‘Lopiker-Capel, Zevenhoven en Jaarsvelder-
Capel’ de volgende familienamen veelvuldig voorkomen: 
Bosch, Eikelenboom, Hardenbol, Lakerveld, Oskam, Verweij en De With. 
 
Invoering Kadaster. 
Ook in de ingelijfde gebieden moest een rechtvaardige heffing van de grondbelasting worden 
ingevoerd. In 1811 werd begonnen met de opmeting, het schatten, het in kaart brengen en de 
tenaamstelling van alle percelen grond. Pas in 1832 kon deze worden ingevoerd. 
Later zijn daaraan ook allerlei zakelijke rechten toegevoegd zoals hypotheken, 
erfdienstbaarheden, bodemverontreiniging e.d. 
De kartering werd steeds verder verfijnd via het Stelsel van Rijksdriehoeksmeting, 
luchtfotografie en thans GPS. 
Veel vastgoedinformatie in de inmiddels openbare registers is digitaal te raadplegen. 
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Overbekend is de wijze van perceelbeschrijving in de notariële akten met  
kadastraal bekend gemeente .(naam). , sectie .(letter)., nummer..(cijfer).., groot ..(..ha,..a,  ca). 
In Lopikerkapel zijn de percelen van de Enge IJssel en ten noorden daarvan aangegeven als 
behorend onder de gemeente Lopik en ten zuiden daarvan onder de gemeente Jaarsveld. 
 

 
 
 
 
 

Mevrouw T.H.G. Hidding kwam in 1922 als onderwijzeres 
aan de O.L.S. te Lopikerkapel, toen nog met twee klassen.   
Zij kwam in de kost bij C.Verwey, die op Huize Overvliet 
woonde (zie boek Lydia Blom: “Weikeuen”). 
Het toenmalige hoofd van de school, de heer Geluk was op 
kamers in herberg `De Roode Leeuw` van 
Juffrouw Heyman (Teun van Lent). 
 
De heer  P.J. Emck werd op 16 april 1928 benoemd als 
opvolger van de heer Geluk en werd hoofd van de school. 
In 1932 werd de school uitgebreid met een derde lokaal. 
De heer Emck  bleef hoofd van de school tot 31 januari 
1959. 
 
De heer  Emck en mevrouw Hidding trouwden op 27 
december 1929 en gingen wonen in het 
Schoolmeestershuis.  
 
In 1972 werd aan de O.L.S. de naam toegevoegd:   
P.J. Emck School. 
 
Op 11 maart 1986 verhuisde de O.B.L.school naar 
 `De Grienduil` aan het Kapelsepad.  In 1997 werd deze 
school opgeheven, waarna de Immanuelschool in 1999   
van de Sevenhovenstraat op deze locatie is gekomen. 
 
D’ouwe School is sindsdien in gebruik als Buurthuis. 

 

Fragment kadastrale kaart Lopikerkapel ca. 1810. Links de contouren van Hofstede te Vliet, rechts het Huis te Vliet, 
uiterst rechts de Lopiker Kapel. 
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VAN OPTISCHE TELEGRAAF TOT  LOPIKSE ZENDER 
                    

 
(Expositie in Café de Roode Leeuw) 

 
 
Elkaar goed en snel informeren is belangrijk. Dat geldt nu en was in de tijd van Napoleon ook 
al zo. De Fransman Chappe presenteerde al in 1792 een houten 
toestel met beweegbare seinarmen. Van heuveltop naar 
kerktoren kon zo optisch een 'telegram' worden verzonden.   
De telegraaf van Chappe was een houten bouwsel: een 
verticale balk waaraan bovenaan een H-vormige constructie 
wordt bevestigd. De dwarsbalk van de H (régulateur) kon in  
vier verschillende standen worden geplaatst en de twee armen 
(indicaters) van de H konden elk in acht verschillende posities 
worden gezet. Met die mogelijkheden zijn er 196 verschillende 
signalen te versturen (minder dan 4 x 8 x 8, omdat een aantal 
moeilijk van grote afstand te herkennen posities niet als 
'codewoord' mocht worden gebruikt. 
De torens werden op zichtafstand (ongeveer 10 km) van elkaar 
geplaatst. De eerste route die in Frankrijk werd uitgezet was 
Parijs - Lille over een afstand van 192 km. Een bericht kon nu 
in plaats van in 24 uur per paard in zo'n 15 minuten worden 
verzonden. De route was al in gebruik voordat Napoleon in 
1799 aan de macht kwam. 
De lijn van Parijs naar Lille werd in 1803 doorgetrokken naar 
Brussel. In 1810 kwam een aftakking naar Antwerpen en 
Vlissingen tot stand. En kwam de opdracht om de noordelijke 
lijn door te trekken naar Amsterdam. 
 
De telegraafroute van Chappe liep in de provincie Utrecht o.a. via, Hagestein, Houten en 
Utrecht en eindigde op de oude Weesperpoort in Amsterdam. 

Lodewijk Napoleon, koning van Nederland, woonde in Amsterdam. Via dit systeem kon hij 
communiceren met zijn broer keizer Napoleon Bonaparte, die in Parijs resideerde. Het eerste 
telegram dat uit Parijs in Amsterdam werd ontvangen dateert van 20 maart 1811 ’s morgens 
rond negen uur. Hierin werd gemeld werd dat Hare Majesteit de Keizerin bevallen was van 
een kroonprins. 

Zo'n 30 jaar na de optische telegraaf kwam de elektrische telegraaf. De zender, een 
seinsleutel, was met een draad verbonden met het ontvangtoestel. Samuel Morse verzon een 
alfabet van punten en strepen om via de telegraaf berichten te verzenden. 
De radio is begonnen met het overzenden van telegrammen via de ether. Marconi lukte dat in 
1890. Het verzenden van telegrammen via radio nam al snel een grote vlucht. Met name de 
verbinding met schepen was erg belangrijk. Door de technische ontwikkelingen was het na 
1906 ook mogelijk om spraak en muziek uit te zenden. In 1919 was er de eerste 
omroepuitzending in Nederland door Idzerda.  In de jaren '20 komen de eerste grotere 
omroepzenders en in de eind jaren '30 is het tijd voor een modern zendstation in het midden 
van het land. Dat begon met een kleine testzender in Jaarsveld, op een terrein wat nu gelegen 
is in Lopikerkapel, aan de Radiolaan. 
 

Lopikerweg oost voor het Café de Roode  Leeuw.  
De was wordt gespoeld door Suus van Dam vanaf een stoep aan de wetering. 

O.L.S. De 
Grienduil 
officieel 
geopend op 
11 maart 
1986 
nomen door 
de 
Immanuel 
school 
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Het grote nieuwe zendstation komt in de polder Zevenhoven in de gemeente Lopik. In 1939 
wordt met de bouw van het gebouw en de masten begonnen, eind 1939 is het gebouw 
praktisch klaar. De twee zendinstallaties vullen het totale gebouw en worden gefabriceerd 
door de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) in Hilversum.  
Door het uitbreken van de oorlog duurt het nog tot eind 1940 voordat de zenders gereed zijn. 
In de oorlogsjaren zijn de zenders alleen ten behoeve van de bezetter in gebruik. Gedurende 
de hele oorlogsperiode zijn er Duitse militairen en technici bij de zenders aanwezig. De 
zender Jaarsveld zendt de programma's van de Nederlandse omroepen uit. 
In de loop van 1945 komen de Lopikse zenders weer in gebruik voor het doel waarvoor ze 
waren gebouwd, het uitzenden van de programma's Hilversum 1 en 2. In totaal hebben de 
zenders uit 1940, 25 jaar dienst gedaan tot ze zijn vervangen door nieuwe zenders die veel 
minder ruimte in beslag nemen en minder stroom gebruiken. Ook deze zenders zijn na zo'n  
25 jaar weer vervangen.  
De meest opvallende verandering aan de buitenkant is de bouw van een kantoorvleugel aan 
het pand in 1992 en het weghalen van de noordelijke zendmast in 2004. Het gebouw is een 
rijksmonument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nieuwsgierig geworden naar meer  
informatie over de historie van 
omroepzenders?  
 
Kom dan eens langs in het Omroep 
Zender Museum in Lopikerkapel, 
gevestigd op het terrein van Lopik 
Radio.  
 
Aanmeldingen via de website 
www.omroepzendermuseum.nl.   

Peilschaal radiozenders Zendstation in de polder Zevenhoven 

Testzender eind jaren ’30  in het toenmalige Jaarsveld,  
nu Lopikerkapel aan de Radiolaan. 
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De lijn van Parijs naar Lille werd in 1803 doorgetrokken naar Brussel. In 1810 kwam een 
aftakking naar Antwerpen en Vlissingen tot stand. En kwam de opdracht om de noordelijke 
lijn door te trekken naar Amsterdam. 
 
 



-29-

 
CAFÉ-SLIJTERIJ DE ROODE LEEUW 

 
 
 
 

 
       
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voormalige Brandweer Lopikerkapel in de jaren ’50 
voor het Brandweerhuisje naast de Roode Leeuw. 
 
 
 
 
 

De Lopikerweg oost in de jaren ’20 voor het  
Café “De Roode Leeuw”.  
 
Het pand is gebouwd in 1870 . 
In 1894 is het in handen gekomen van de familie van Lent. 
 
Op 06-08-1894 kocht  Gerrit van Lint, koopman in Lopik,  
van Floris Oskam, bouwman te Jaarsveld: 
“ Een huis, vóór ingericht tot herberg, genaamd de  
 Roode Leeuw, achter de bouwmanswoning 
met schuur, erf, bouw- en boomgaardland, weg en water in de  
gemeente Lopik, op Zevenhoven, strekkende van de  
grensscheiding met Jaarsveld tot halver Achterdijk.” 
Het voorste gedeelte de herberg was toen verpacht “tot den laatste  
april 1899” aan een kastelein in Lopik, ene Willem Eegdeman. 
 
Floris Oskam had het pand  via een boedelscheiding  
in bezit gekregen. 
 
In deze jaren wordt  De Roode  Leeuw regelmatig genoemd in  
notariële stukken, als “koffiehuis” waar openbare verkopen  
worden gehouden van  grasgewas en boomvruchten (o.a. kersen) 
 onder Lopik, IJsselstein en Jaarsveld. 
 
In een boek van Herman de Man komt het café  voor  
als pleisterplaats voor handelaren en boten met handelswaar,  
die van Schoonhoven naar Utrecht voeren. 
 
De naam van Lint is in de loop der jaren door het gebruikte 
dialect in de streek verworden tot van Lent. 
 

Op de kaart van Hattinga uit 1771 komt de naam  
`Roode  Leuw` voor,  echter aangegeven op een 
 andere plaats dan waar nu Café de Roode Leeuw 
wordt aangetroffen.  
Het lijkt  op de plaats van de fruitboomgaard naast de  
huidige Immanuelschool of iets verder nabij de woning 
met de naam `Het Fort`. 
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DIT BOEKJE IS MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 
Omslag ontwerp:  Nico Achterberg. 
Teksten              : “Het Regthuys”: Jolanda Reijm. 
   “Van optische telegraaf tot Lopikse zender”: Rein Simonse.  
   Overige teksten en supervisor boekje : Henk Boer. 
      
Drukker             :  Drukkerij Van Midden, Benschop. 
 
Bronnen: 

 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. 
 Het Utrechts Archief. 
 W.F.J. den Uyl, De Lopikerwaard Deel 1, Dorp en Kerspel tot 1814. 
 P. Broeders: Tuinen in de Lopikerwaard. 
 1 Eeuw O.L.S. Lopikerkapel 
 Informatie via Internet. 

 
Fotocollectie: Teunis Booij, Benschop. 
Fotocollectie: Floris de With, Lopikerkapel  
Website        : P.J.C.den Uijl, Lopikerkapel 
 
De werkgroep Kunst en Cultuur Lopik en de OMD vrijwilligersgroep 
danken de organisatie en de kinderen van de Kindervakantieweek  
voor hun bijdragen aan de Open Monumenten Dag in Lopikerkapel. 
. 

Dhr. en Mevr. Lakerveld
Lopikerkapel

J. de Bruyn Transport
Lopikerkapel
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