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‘Ik gaf mijn kind mee, 
maar krijg een 

jongvolwassene terug’.

Jeugduitwisseling jumelage

‘Ik wil volgend jaar 
weer mee om iedereen 

terug te zien’. 

‘Ik heb nu een Italiaanse 
moeder erbij’. 

Open Monumentendag 2018, ‘In Europa’

Van wereldreis naar weekendtrip

Met een bus vol middelbare scholieren 
vertrokken we in 1957 naar Lezoux in Frankrijk, 
de plaats waarmee Lopik een stedenband was 
aangegaan. Het voelde aan als een wereldreis. 
Met een volle koffer, vele waarschuwingen, een 
woordenboek en veel zin in het avontuur gingen 
we op weg. Naar Georgette in Lezoux, mijn 
penvriendin. 

Het blijft een bijzondere herinnering. Het 
logeren in een gezin in een vreemd land, met 
andere gewoonten, vreemd eten, de 
dagindeling... alles was anders. Maar wat ik me 
vooral herinner, is de enorme gastvrijheid, de 
vriendelijkheid en het respect waarmee je als 
jongere werd behandeld. Een jumelageweek 
meemaken legt de basis voor een brede 
internationale interesse.

Lopik in Europa
Bij de uitwerking van het thema voor deze Open 
Monumentendag kwam vanzelfsprekend de 
jumelage in beeld. De sterk gegroeide vriend-
schapsband zult u ervaren als u de activiteiten 
op deze dag bezoekt. U maakt kennis met de 
cultuur van Lezoux, Sarsina en Grebenstein. 
Maar bovenal ontmoet u de mensen en kunt u 
luisteren naar hun verhalen. Zij willen u vertellen 
over hun prachtige omgeving en de culturele 
bezienswaardigheden. 

Al is de afstand nog steeds hetzelfde, gevoels-
matig wonen ze heel dichtbij. Geen wereldreis 
meer naar Lezoux maar een weekendtrip. 

We presenteren u vol trots deze speciale uitgave 
‘Lopik in Europa’. Een monument met een 
bijzonder verhaal rond een Europese eigenaar 
is uitgelicht. Verder leest u over enkele Europese 
contacten van voor de negentiende eeuw. 
Deze waren niet altijd even vriendschappelijk 
en hebben hun sporen zeker nagelaten. 
Het cultuurlandschap van de Lopikerwaard is 
een bijzonder erfgoed in Europa, dus hier staan 
we ook even bij stil, evenals bij de rivier de Lek, 
die ons verbindt met zoveel landen. 

Grote dank aan schrijvers en samenstellers en 
aan sponsoren die het mogelijk maken dit 
boekje te realiseren. Complimenten aan de vele 
vrijwilligers die een boeiend programma voor u 
hebben opgesteld. We wensen u vandaag veel 
genoegen met uw culturele reis door Europa 
in Lopik.

Dieny Scheffer,
Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Lopik

‘Je rêve polders, tulipes. Petite amie de Lopik 

a bientôt’
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Boerderij Kromwijk in Cabauw is uitgeroepen tot de mooiste 

boerderij van 2018 in de provincie Utrecht

Hoe het leven toen was
Al deze gebouwen vertellen iets over onszelf, 
over onze lokale cultuur en ons verleden. Ze 
zeggen daarnaast iets over wie we toen waren 
en wie we zijn geworden. Ze laten vooral ook 
zien hoe het leven toen was. Zo’n gebouw heeft 
de tand des tijds doorstaan en heeft nog altijd 
zijn functie gehouden of heeft wellicht een 
herbestemming gekregen. Als burgemeester 
vind ik het mooi om te zien hoeveel zorg onze 
inwoners hebben voor dit soort monumenten. 
Ook de gemeente heeft hier een verantwoorde-
lijkheid in, bijvoorbeeld als het gaat om het 
beheer van kerktorens. Onlangs heeft de 
gemeente Lopik de Cultuur Historische 
Waardenkaart ontwikkeld. Dat is een overzicht 

Op 8 september 2018 is het Open 
Monumentendag. Dit jaar kunt u het vele 
erfgoed dat Lopik rijk is, verkennen met de 
cultuurhistorische puzzeltocht. U kunt zelfs een 
ballonvaart over ons mooie gemeente winnen!

Monumentale gebouwen én 
landschappen in Lopik
Als ik aan monumenten binnen onze gemeente 
denk, denk ik al snel aan huis Te Vliet in 
Lopikerkapel, het dijkhuis in Jaarsveld, de 
Cabauwse molen, maar ook aan de vele kerken 
die onze gemeente rijk is. Naast deze iconische 
blikvangers kent Lopik ook vele monumentale 
boerderijen. Wist u trouwens dat ons landschap 
en de lintbebouwing die ons landschap ken-
merkt ook monumentaal is? Al vanaf de elfde 
eeuw zijn onze voorgangers druk in de weer 
geweest om land te ontginnen en te cultiveren 
zodat er landbouw kon plaatsvinden. Daarbij is 
er noeste arbeid verricht. Als basis voor de 
ontginning werden bestaande riviertjes 
gebruikt, zoals de huidige Lopikerwetering. 
Langs die ontginningsbasis zijn in de loop der 
eeuwen steeds meer karakteristieke boerderijen, 
molens en kerken gebouwd, waardoor onze 
dorpen en linten zijn ontstaan. 

Open Monumentendag 2018, ‘In Europa’

Over dansende kerktorens 
en Europa in het klein

van ruim 700 cultuurhistorische elementen in 
onze gemeente. Een deel hiervan is een 
gemeentelijk of rijksmonument of heeft het 
predicaat ‘karakteristiek object’. Via deze 
historische waardenkaart kunt u een indruk 
krijgen van het betreffende element, door 
middel van een foto en gegevens over de 
voorgeschiedenis. Dit zijn niet alleen gegevens 
die wij als gemeente hebben ingevoerd. Ook u 
kunt bij dergelijk historische gebouwen infor-
matie, verhalen of herinneringen toevoegen. 
Via de website: www.lopikopdekaart.nl kunt u 
daar zelf eens een kijkje nemen. En het mooie 
van deze Cultuur Historische Waardenkaart is 
dat met deze beschikbare informatie allerlei 
mooie wandeltochten en fietsroutes gemaakt 
zijn (en zullen worden). In welke monumenten 
werd er vroeger kaas gemaakt? Welke 
gebouwen vertellen iets over het waterbeheer 
etc.? Al fietsend en wandelend kom je dan 
achter het antwoord op deze vragen.

Dansende kerktorens
Onlangs had ik zelf het genoegen om een groep 
(aankomend) burgemeesters te ontvangen om 
het cultuurlandschap en enkele monumenten te 
bezoeken. We zijn ontvangen in het bij u vast 
bekende natuurmuseum ‘De Wielewaal’ in 
Willige Langerak, alwaar de familie Rijneveld 
heeft verteld over de oorsprong van ‘de wiel’: 
dat is een plas die ontstaan is na een 
dijkdoorbraak. In Willige Langerak wordt een 
wiel ook wel een ‘waal’ genoemd. En de 
wielewaal is weer een vogelsoort die hier 
(weleens) voorkomt. We zijn toen met 14 
collega’s op 7 tandems gestapt om via de dijk 
richting Lopik-dorp te fietsen. Ik heb de collega’s 
onderweg het verhaal verteld dat ik onlangs 
hoorde, toen ik met een inwoner op de tandem 
fietste. Het is een verhaal dat Van der Lee, die 
lange tijd dijkgraaf is geweest, over de 
Lopikerwaard vertelde. Toen hij namelijk net 
benoemd was tot dijkgraaf wilde hij onze 

http://www.lopikopdekaart.nl
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waterrijke waard eens verkennen per fiets. 
Hij fietste zo van Willige Langerak over de dijk 
richting Jaarsveld. Het viel hem op dat hij 
onderweg diverse kerktorens tegenkwam, zoals 
die van Langerak, Cabauw, Tienhoven, Jaarsveld 
en Ameide. Maar doordat de Lek nogal slingert, 
versprongen de kerken na iedere bocht die hij 
fietste van positie. Het had wat weg van een 
danspaar. Hij noemde dat ‘de dansende 
kerktorens’. Persoonlijk vind ik dit niet alleen een 
mooi verhaal maar ook een poëtische typering 
van enkele monumenten in onze omgeving. 

Lopik als Europa in het klein
Zoals u wellicht weet, is het thema van Open 
Monumentendag dit jaar ‘Europa’. Op het Koning 
Willem Alexanderplein zult u ook ‘Europa’ 
ervaren want dit jaar zijn er inwoners uit onze 
vriendensteden: Grebenstein (Duitsland), Lezoux 
(Frankrijk) en Sarsina (Italië) aanwezig in het 
kader van de jumelage. Zij staan daar onder-
meer met allerlei streekproducten. Ook heeft 
Stichting Kunst en Cultuur allerlei andere mooie 
activiteiten georganiseerd. 

Als ik aan Europa denk, dan moet ik altijd 
meteen denken aan het motto van de Europese 
Unie: ‘eenheid in verscheidenheid’. Immers, 
Europa kent zoveel verschillen(de landen), met 
eigen culturen, eigen talen en een eigen 
geschiedenis. Maar die verschillen vormen ook 
een eenheid. Want doordat we verenigd zijn in 
de Europese Unie werken we nauw samen en 
delen allerlei zaken met elkaar (geen oorlog 
meer in Europa, zo min mogelijk onderlinge 
grenzen, een eigen munt, een eigen democratie 
etc.). Maar eigenlijk zie je die eenheid in 
verscheidenheid ook in Lopik en wel in de 
negen dorpen binnen onze gemeente. 
Die dorpen hebben allemaal een eigen en uniek 
karakter, een eigen verleden, eigen culturele 
evenementen (en een eigen dialect :-). 
 Maar naast verschillen zijn er ook veel dingen 
die onze dorpen met elkaar verbinden. In al 
onze dorpen proef ik een oplossingsgerichtheid; 
we zijn nuchter en hard werken is een vanzelf-
sprekendheid. Met trots noem ik Lopik dan ook 
wel ‘Europa in het klein’.

Tekening: ‘Gesigt van den hoogen Dijk over de Lek 

op de dorpen Lopik, Jaersveld, Tienhoven, Amejde en 

het Hujs Herlaer’, door Jan de Beijer, 1745

De trots van Lopik
Onze gemeente is zo mooi! Ik ben trots op onze 
negen dorpen, op onze monumenten en op 
inwoners die vooral vandaag zo actief zijn om 
hun monument ‘te delen’ met anderen! Ik wens 
u een inspirerende monumentendag toe!

Hartelijke groet,
Laurens de Graaf
Burgemeester van Europa in het klein

Foto: Cojan van Toor Fotografie
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Lopik heeft al heel lang een vriendschapsverband met drie andere

gemeentes in Europa. We noemen dat een ‘Jumelage’. De oorsprong van 

deze jumelage ligt al in 1956, toen we het eerste vriendschapsverband 

sloten met Lezoux in Frankrijk.

Bijzonder was het in die tijd zeker. Na de 
ondertekening van het verdrag met Lezoux 
werden beide burgemeesters door koningin 
Juliana op paleis Soestdijk ontvangen. Het is nu 
bijna niet te begrijpen, maar het was een 
behoorlijke onderneming om dit vriend-
schapsverband daadwerkelijk uit te voeren, 
maar het lukte prima. In de loop der jaren 
hebben ook heel veel inwoners van de drie 
gemeentes elkaar ontmoet en zijn er soms zeer 
hechte vriendschappen ontstaan. 

Eind jaren 80 is op initiatief van de toen net 
benoemde burgemeester Maarten Schakel, 
de stichting Jumelage opgericht, die de uit-
wisselingen tussen de drie gemeentes zou 

Er werd in die tijd bij Europese gemeentes op 
aangedrongen een vriendschapsverband aan te 
gaan met andere gemeentes in Europa, om het 
nieuwe Europa op te bouwen na de verwoes-
tingen in de Tweede Wereldoorlog.

De toenmalige burgemeester van Lopik, de heer 
Schuman, kwam in contact met zijn collega uit 
Lezoux en dit resulteerde in de vriendschaps-
verband in 1956. Omdat Lezoux ook al vriend-
schappelijke contacten had met de Italiaanse 
gemeente Sarsina, werd in 1960 het vriend-
schapsverband uitgebreid. De drie burge-
meesters tekenden op 10 september 1960 de 
officiële documenten om dit nieuwe vriend-
schapsverband te bezegelen.
 

Jumelage

Lopik, Nederland

moeten organiseren. Deze stichting bestaat nog 
steeds en is dus al zo’n dertig jaar actief bezig. 
Er werd toen ook meteen gestart met een 
initiatief van Lezoux om de jumelage uit te 
breiden met een vierde gemeente in Duitsland, 
Grebenstein. Het leek iedereen een prima idee 
om de jumelage uit te bouwen tot een kwartet, 
wat in 1992 werd vastgelegd. 

Vanaf eind jaren tachtig is er jaarlijks een 
uitwisseling met de vier gemeentes. Dat 
betekent dat we elkaar elk jaar in een andere 
Europese gemeente treffen op cultureel, 
maatschappelijk en kerkelijk gebied. We 
verblijven dan bij gastgezinnen in de plaats die 
we bezoeken. Het is natuurlijk prachtig om op 
die manier contact te hebben met andere 
Europese inwoners. Ook blijkt dat we eigenlijk 
allemaal heel erg hetzelfde zijn.

Sinds ongeveer 20 jaar hebben we de uitwisse-
ling uitgebreid met een jeugduitwisseling. Dit 
houdt in dat er ook elk jaar met vijftien jongeren 
tussen de 14 en 18 jaar een uitwisseling 
plaatsvindt. Deze week, die zich voornamelijk 
richt op sportieve en culturele zaken, is ook een 
groot succes.

Ons vriendschapsverband bestaat nu ruim 
60 jaar en is nog steeds springlevend. De achter-
liggende gedachte dat een nieuw Europa via 
inwoners gestalte zou krijgen, is nog steeds 
actueel. Ook al zijn wij natuurlijk maar een klein 
radartje in het geheel, toch heeft onze inspan-
ning met de jumelage zeker bijgedragen aan 
een nieuwe Europa. De Stichting hoopt dat er 
voldoende jongeren zullen zijn die de 
activiteiten tot in lengte van dagen zullen 
voortzetten en de Europese gedachte zullen 
blijven uitdragen.

‘Je krijgt een brede kijk 
op Europa. Als je zo dichtbij 
de mensen in een ander land 

komt, snap je meer hoe ze 
denken en begrijp je waarom 

dingen op een bepaalde 
manier functioneren’
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Het leuke stadje Lezoux ligt in het departement Puy-de-Dôme. Op de kaart 

vind je Lezoux tussen de grote stad Clermont-Ferrand en Thiers, in het 

oostelijk deel van de Auvergne.

deze inspanningen werd Lezoux geëerd door 
het Europese parlement met ‘de Europese 
Erewimpel’.

Lezoux is altijd een kruispunt geweest van 
handelsroutes. Volgens een legende zou Lezoux 
al door de Romeinen gesticht zijn als ‘Lutosus’ 
vanwege de aanwezigheid van de juiste klei om 
potten mee te bakken. De stad is in voortduren-
de ontwikkeling en groeit gestaag. In 1956 
waren er 2943 inwoners. Nu, in 2018 zijn er 6158!

Er is veel te doen in Lezoux; er zijn vaak culturele 
evenementen. De gemeente beschikt verder 
over twee bejaardenhuizen, een school voor 
voortgezet onderwijs, twee lagere scholen en 
veel sportaccommodaties. In Lezoux zijn 256 
bedrijven gevestigd. Er is ook een hotel en twee 
kastelen met B&B, maar er is geen camping.

De gemeente Lezoux is sinds de eerste eeuw 
gespecialiseerd in de fabricage en handel van 
vaatwerk en keramiek. Beroemd is het 
‘ceramique sigillée’, een fijn, roodgebakken 
aardewerk met ingekerfde of opgelegde 
versieringen. De vele bedrijfjes met specifieke 
keramiek waren het belangrijkst in de Romeinse 
periode in de oudheid. 

Het was vanwege een initiatief van Raymond 
Joyon, burgemeester van Lezoux en lid van het 
Franse parlement ( 1957 tot 1970) dat Lezoux 
een van de eerste gemeenten in Frankrijk werd 
die een verbinding aanging. Als eerste met 

JUMELAGE

Lezoux, Frankrijk

Lopik in 1956, later met Sarsina (1960) en 
tenslotte met Grebenstein (1989). Deze vier 
steden vormden ook het eerste viervoudige 
jumelageverband, het klavertje 4, toen en 
misschien nu ook nog wel, uniek in Europa. Voor 

Een van de prachtige gebouwen om te 
bezichtigen is het stadhuis, dat sinds 1865 is 
gevestigd in het Sint Augustinusconvent dat in 
1664 gesticht werd. De Middeleeuwse toren uit 
de 12e eeuw en de Sint Georgekapel (13de 
eeuw) zijn overblijfselen van het Fort Lezoux. 
Het bezoeken waard is ook de ‘Église de Notre 
Dame’, uit de 11de eeuw en de Belfroi-
klokkentoren boven een van de 
toegangspoorten van Lezoux (1556). Er zijn nog 
veel meer prachtige oude gebouwen te 
bezichtigen in Lezoux, maar het leukste is 
natuurlijk te lopen over het Lopik-plein! (Square 
de Lopik).

Sinds kort beschikt Lezoux over een prachtige 
Mediatheek. Het gebouw werd officieel 
geopend 2017. Dit prachtige instituut is tot 

‘De ontvangst was zo 
hartelijke en de gastgezinnen 
zo zorgzaam. Opvallend was 

de hechte familieband.’

stand gekomen door het samenwerken van de 
14 steden van het kanton Lezoux en de 16 
steden uit het samenwerkingsverband van 
steden tussen de rivieren de Dore en de Allier. 
De ruimte van deze ‘Mediatheque’ bedraagt 
1600m2. Naast het uitlenen van boeken, cd’s en 
dvd’s en spelletjes worden er heel veel 
workshops op allerlei terrein georganiseerd en 
zijn er werkruimten om 3D prints te maken of 
ingewikkelde handwerken te creëren.

Naast het in 2007 geopende Keramiekmuseum 
(1200m2) heeft men de festivalhal ’het Lido’ 
onder handen genomen. In de zaal kunnen 400 
mensen zitten een er is een toneel gecreëerd 
van 115m2. Lezoux, is echt een stad in 
beweging, die meegaat met de tijd en waar het 
goed toeven is!
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Sarsina ligt in Noord-Italië in de buurt van Ravenna en Rimini. Het is een heel 

oude stad, gesticht tussen de 6e eeuw en de 4e eeuw voor Christus. 

In 1944 was Sarsina het slachtoffer van een 
vergeldingsactie van de nazi’s, waarbij vele 
doden en gewonden vielen en vele gebouwen 
door brand verwoest werden. Voor haar hou-
ding gedurende de oorlog ontving de stad het 
Militaire Kruis voor dapperheid. Sarsina is nu een 
belangrijke toeristenplaats met mooie plekken, 
bijvoorbeeld het grote Archeologische Museum 
en de Basilica co-kathedraal. In de kathedraal 
kan je de zegen van Sint Vicinio ontvangen, wat 
tienduizenden pelgrims per jaar trekt. Daarnaast 
zijn van belang de aantrekke-lijke natuur en de 
aansluiting op de snelweg E45.
De Basilica staat aan een groot plein dat 
helemaal omgeven wordt door behoorlijk oude 
huizen. Doordat het plein ’s avonds afgesloten 
wordt is het ook een ideale speelplaats 
geworden voor de kinderen die er met hun 

In de 3e eeuw v. Chr. regeerde Sarsina over een 
grote staat die zich uitstrekte aan beide zijden 
van de Apennijnen. De economie in die tijd was 
gerelateerd aan het schapenhouden en 
houthandel (wol, huiden, kaas en hout).
De economische groei en de verstedelijking 
begonnen in de eerste helft van de 1e eeuw v. 
Chr. De bouw van de stadswallen dateren uit de 
late republikeinse periode, ook de constructie 
van sommige grote mausoleums. De stad werd 
een belangrijk centrum, waar mensen uit het 
oosten hun heiligdommen vestigden. 
Na de val van het Romeinse Rijk gaat het 
achteruit met Sarsina. De stad krijgt te maken 
met wisselende overheersers, waaronder de 
Paus voor zeker 10 jaar (1509). In 1859 wordt 
Sarsina onderdeel van de Romeinse Republiek 
en er wordt in 1860 geprobeerd het in te lijven 
bij het Italiaanse Koninkrijk.

‘Je krijgt echt diepe 
gesprekken en maakt goede 

vrienden.’

Jumelage

Sarsina, Italië

fietsjes en stepjes heen en weer crossen. Er is 
altijd van alles te doen op het plein, jazzbands 
spelen of een operagezelschap geeft een 
uitvoering. En natuurlijk is er de markt. Het plein 
is dus echt de ‘place to be’ als je in Sarsina bent.

De beroemde toneelschrijver Plauto is in Sarsina 
geboren. Hij schreef 21 komedies, waaronder 
Salumo en Addictus. Hij zette heel levendig en 
helder allerlei aspecten van de Romeinse 
samenleving op de planken. Het is dus een 
absolute aanrader om in de zomer het jaarlijks 
terugkerende Plautofestival te bezoeken.

Bisschop Sint Vicinio leefde in Sarsina in het 
begin van de 4e eeuw. Hij is nu de bescherm-
heilige van het stadje en dat willen de inwoners 

‘Als ik daar ben denk ik 
opeens in het Italiaans, 

niet meer aan een 
bruine boterham met 

pindakaas maar aan het 
Italiaanse eten’ 

van Sarsina en mensen in de verre omtrek graag 
weten. Jaarlijks trekken zij met de meest 
vreemde voertuigen naar Sarsina en stellen zich 
dan op in een hele lange file. Terwijl zij daar 
staan worden er schildjes verkocht in goud en 
zilver die geacht worden de berijders van het 
vehikel te beschermen tegen al het kwaad dat 
op de weg kan gebeuren. De file vertrekt dan 
langzaam richting het plein en daar staat de 
pastoor in vol ornaat met een emmer met 
wijwater. Elk voertuig dat langs hem rijdt wordt 
dan in de naam van Sint Vicinio grondig 
gezegend en, naar men hoopt, zo gevrijwaard 
van ongelukken en ander ongerief…
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Grebenstein is een klein, gezellig en vriendelijk stadje middenin Duitsland. 

Het ligt 20 km ten noorden van Kassel, aan de rivier de Esse, bij het 

drielandenpunt Hessen-Nordrheinwestfahlen-Niedersaksen.

De stad ligt op ca 190 tot 270 meter hoogte in 
een mooi heuvellandschap.
Grebenstein is omgeven door velden, weiden en 
uitgestrekte bossen met voornamelijk oude 
beuken en eiken. Er wonen ongeveer 6000 
mensen en het bestaat uit Grebenstein zelf en 

Jumelage

Grebenstein, Duitsland

de kernen Udenhausen, Burguffelen en 
Schachten die alle maximaal 5 kilometer van 
Grebenstein verwijderd zijn. Het is een gebied 
met oude nederzettingen. De eerste vermeldin-
gen op schrift betreffen Burguffelen in het jaar 
850, in 1019 wordt er melding gemaakt van 
Udenhausen en pas in 1272 komt Grebenstein 
in de analen voor. 

Het oude centrum
Grebenstein heeft een heel mooi oud centrum 
en het ligt middenin de prachtige natuur. Je 
kunt er erg leuke fiets- of wandeltochten maken. 
Het stadsbeeld van het oude centrum wordt 
bepaald door vele voor een deel goed bewaard 
gebleven wachttorens. Deze torens zijn 
onderdeel van de nog gedeeltelijk bestaande 
stadsmuur. Binnen de stadsmuren zijn er veel 
mooie en heel grote vakwerkhuizen te 
bewonderen uit de 15de en de 16de eeuw.
De ruïne van de Burcht uit de 13e eeuw kijkt op 
het dorp neer. 

Festiviteiten
Elk jaar, in het tweede weekeinde van juli, is er in 
Grebenstein een grote vee- en jaarmarkt. Van 
vrijdag tot maandag staat Grebenstein op zijn 
kop. De verhalen gaan dat het heel gezellig is en 

dat het gewone leven door dit echte volksfeest, 
die dagen stilstaat. Een hoogtepunt is de 
grootse fakkeloptocht op vrijdagavond. 
Een andere, bijzondere festiviteit is de Nicolai-
markt. Een kerstmarkt die rondom en in het 
gemeentehuis wordt gehouden. Vele kramen 
dragen bij aan het gezellig verlichte pleintje. 
Vaak ligt er sneeuw en ziet het er met al de 
lichtjes best sprookjesachtig uit. Aan deze 
kerstmarkt nemen ook Lopik, Lezoux en Sarsina 
deel met een vaste plaats in de kelder van het 
gemeentehuis. Het is een prima plek en als het 
buiten dan koud en nat is van de sneeuw, komt 
men graag de warme kelder in. Heel gezellig!
Ook het vermelden waard is de manifestatie 
‘Documenta’ die eens in de vijf jaar in Kassel 
gehouden wordt. Veel cultuur op een hoog 
niveau. Daarnaast is Kassel een leuke stad om 
te bezoeken. 

Voorzieningen
Grebenstein bezit een kleuterschool en een 
groot scholencomplex. Hier kan de jeugd naar 
toe tot en met de vierde klas van het middelbaar 
onderwijs. De examens moet men dan gaan 
afleggen in Hofgeismar 8 kilometer verderop. 
De medische verzorging is erg goed. Er zijn vijf 
huisartsen en zes tandartsen. 

Ook is er een prachtig buitenzwembad en een 
interessant museum in een van de oudste 
vakwerkhuizen in heel Hessen. Daarnaast is men 
in twintig minuten in Kassel en daar heb je alle 
voorzieningen tot je beschikking van een 
middelgrote stad. 
De inwoners van Grebenstein zijn heel actief. 
Er zijn meer dan 60 verenigingen waar men lid 
van is of kan zijn. Grebenstein heeft dus zijn 
inwoners en bezoekers veel te bieden!

De weg met de grote wijde wereld wordt onder 
andere gevormd door de zeer intensieve en zeer 
vriendelijke en vriendschappelijke contacten 
met de partnersteden Lopik, Lezoux en Sarsina.

‘Het is zo bijzonder om bij 
een familie in huis te 

verblijven en het dagelijks 
leven van zo dichtbij mee te 
maken; je leert zo de mensen 

heel goed kennen. We zijn 
nog steeds bevriend.’
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De prachtige monumentale boerderij Zorgwijk aan de Lekdijk te Jaarsveld, 

verbindt de levensverhalen van de familie Morgan en de familie De Leeuw. 

Vijf generaties van beide families vonden hier een veilige haven. Zoals de 

naam al zegt, ‘Zorgwijk’: de zorgen zijn geweken.

Genoemde Femma van der Plas-de Groot 
behoort tot de vijfde generatie van het geslacht 
Morgan die op Zorgwijk woonden. Die naam 
maakt nieuwsgierig. Waar komen de Morgans 
vandaan? De overlevering zegt dat Femma’s 
betovergrootvader Willem Morgan, die de 
hofstede in 1798 kocht, gevlucht was uit het 
katholieke Ierland omdat hij zich daar als 
doopgezinde niet langer veilig voelde. Een 
verhaal dat prikkelt om te onderzoeken.

Speurtocht naar de herkomst
Uit de archieven blijkt echter, dat Willem Morgan 
niet verder dan van de overkant kwam, van de 
Lek dan wel te verstaan. Hij was geboren in 
Leerdam in 1763 en woonde voor zijn verhuizing 
naar Jaarsveld in Tienhoven, met zijn vrouw 
Johanna Verrips en dochtertje Neeltje. 

We moeten dus nog verder terug. Misschien 
was Willem’s vader degene die in Nederland 
immigreerde. In het doopregister van de 
Hervormde kerk in Leerdam vinden we de 
ouders van Willem: Jacobus Morgan en 
Geertruij van Leeuwen. En dan lijkt de 
zoektocht te staken. 

500 woorden

In 1921 begon de eerste De Leeuw te boeren op 
Zorgwijk, toen nog als pachter. Zijn zoon Hannes 
kocht de boerderij in de jaren zestig van Femma 
de Groot en Gerardus van der Plas. Daarna 
namen Hannes’ zoon Ton en zijn vrouw Marry 
het over en tegenwoordig boeren hier Hans en 
Albertine. Hun zoons Daan en Dennis vormen 
de vijfde generatie De Leeuw die op de 
boerderij wonen.

Europese achtergrond

De families van 
boerderij ‘Zorgwijk’

Jacobus zou volgens de aktes geboren zijn in 
Buurmalsen, maar daar is geen Jacobus Morgan 
te vinden. Wel een James Morgen, gedoopt in 
de Hervormde Kerk te Buurmalsen in 1728. Als 
we nog even kijken naar de ondertrouwakte van 
Jacobus en Geertruij (maart 1763), blijkt hij daar 
vermeld te worden als ‘Zeems Jacobus’. Zou 
‘Zeems’ de fonetische spelling kunnen zijn voor 
James -zoals een Nederlander het uit zou 
spreken- en Morgen idem voor Morgan? Dit lijkt 
een zeer aannemelijke verklaring; James is 
tenslotte de Engelse variant van Jacobus.
Deze James/Jacobus is het vijfde kind van ene 
Wilhem/William/Willem Morgen/Morgan en 
Maria Matthijsen de Bruijn. In de ondertrouw-
akte van dit paar uit 1706, wordt het geheim 
onthuld: William is een ‘jongeman uit Schotland’!

Hoe komt zo’n jongeman uit Schotland nu 
verzeild in deze contreien? Daarnaar blijft het 
gissen. Bekend is dat de Verenigde Provinciën en 
de Republiek der Verenigde Nederlanden in de 
17de en 18de eeuw Schotse regimenten 
inhuurden van Groot-Brittannië. Naar schatting 
vochten in de Tachtigjarige Oorlog duizend 
Schotse soldaten in tien regimenten mee tegen 
de Spanjaarden. In de archieven is bij Willem 
geen aanwijzing te vinden.

De start op Zorgwijk
Willem, nu bekend als de kleinzoon van de 
Schotse William, kocht de boerderij op 24 
november 1798 van Maria van Leeuwen, 
weduwe van Maarten Schoonderwoerd. De akte 
omschrijft een hofstede, bestaande uit een huis, 
bakhuisje, drie bergen en verdere betimmerin-
gen met 38 morgen en vijf hont (1) boomgaard, 
bouw-, wei-, hooi-, riet- en griendland. De 
koopprijs is 8.336 gulden. 
38 morgen was voor deze tijd een grote hoeve 
en 8.336 gulden een hoog bedrag. Willem (of 
zijn vrouw) moeten dus behoorlijk vermogend 
zijn geweest. Hij betaalt ongeveer de helft direct 
en voor het restant van 4.000 gulden krijgt hij 
een hypothecaire lening van verkoopster 
Maria van Leeuwen tegen 4% rente. Al na 7 jaar, 
op 10 januari 1806 wordt de hypotheek 
doorgehaald en verklaren de erfgenamen van 
Maria van Leeuwen (zij is inmiddels overleden) 
dat de hoofdsom en interesten volledig zijn 
voldaan. Het gaat hem dus kennelijk goed.

Willem bouwt een mooi hek bij de inrit vanaf de 
dijk. De hekpalen worden getooid met zelf 
ontworpen wapenschilden. Centraal staat een 
boom, als teken voor een nieuw begin en de 
hoop op vruchtbaarheid van het land. 
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De 7 sterren verwijzen naar het geloof en de 
hand met het zwaard zou het teken zijn dat de 
strijd is gestreden. Dit is bekroond met een 
gouden kroon voor een gelukkig en welvarend 
leven. De palen met de schilden staan nog 
steeds op hun plek als tastbare herinnering aan 
Willem.  
Daarnaast is de klok aan de gevel kenmerkend. 
Deze was niet om de omgeving te waarschuwen 
voor hoog water zoals wel eens wordt beweerd. 
Die functie vervulde de kerkklok van Jaarsveld. 
Nee, met de luid klinkende klok aan de boerderij 
werden de 45 daggelders van het land geroepen 
als het tijd was voor het eten. 

De tweede–vierde generatie
Al snel na het betrekken van de boerderij, wordt 
in 1799 zoon Jacobus Morgan geboren. Jacobus 
volgt zijn vader op als ‘bouwman’ (akkerbouwer) 
en blijft ongehuwd. Vader Willem overlijdt in 
Jaarsveld op 10 mei 1835, 72 jaar oud. Jacobus 
bouwt in 1861 en 1863 enkele stenen schuren 
bij, die nog herkenbaar zijn als zijnde van zijn 
hand. In beide schuren is een steen ingemetseld 
met het opschrift: ‘Js Morgan 1861’ en 
‘Js Morgan 1863’. 

Zijn zus Neeltje trouwt met onderwijzer 
Jan de Groot uit Sliedrecht en krijgt daar drie 
dochters en een zoon, weer een Willem 
(1828-1873). Zij worden allen bijgeschreven in 
de ‘Geslachtsboom’ op het voorblad van de 
Statenbijbel van de familie de Groot, evenals 
hun verdere nageslacht. Ook Neeltjes ouders 
Willem en Johanna worden vermeld.

Willem de Groot vindt de liefde in Friesland en 
trouwt in Dokkum met Saapke van Straten. 
Zij wonen in Sliedrecht en krijgen verschillende 
dochters en twee zonen: Jan Hessel de Groot 
(1864-1932) en Jacobus de Groot (1868-1932). 
De jongste, Jacobus, gaat op een gegeven 
moment inwonen bij zijn oudoom Jacobus 

Morgan in Jaarsveld, die hem aanwijst als zijn 
erfgenaam. Hij is 10 jaar als zijn oudoom in 
1878 overlijdt. 

Ierse verbinding
Als de jonge Jacobus de Groot 20 jaar is, richt hij 
(begeleid door zijn voogd) een verzoek tot de 
Koning om de naam Morgan aan zijn 
achternaam toe te voegen. Hij gaat voortaan 
door het leven als Jacobus Morgan de Groot. Hij 
is een echte academicus, gaat rechten studeren 
in Amsterdam en leeft lange tijd in Londen waar 
hij enkele boeken publiceert. De boerderij wordt 
inmiddels verhuurd. Als hij in 1903 in Dublin 
trouwt met de Ierse Josephine Isabella McMaster 
(1878-1948), zorgt hij toch nog voor een Ierse 
connectie! Jacobus en Josephine krijgen geen 
kinderen en Jacobus benoemt zijn broer Jan 
Hessel, een architect, tot zijn erfgenaam; zijn 
echtgenote Josephine en zus Dirkje Hesselina de 
Groot delen het vruchtgebruik met Jan Hessel.

De laatste generatie Morgan op 
Zorgwijk
De nazaten van Willem Morgan vliegen 
langzamerhand uit over de wereld. Josephine 
Morgan De Groot-Mc Master reist na de dood 
van haar man door heel Europa en Afrika en legt 

haar belevenissen vast in 11 dagboeken, die te 
vinden zijn in de Ierse Nationale Bibliotheek. 
Dirkje Hesselina vertrekt naar Parijs. 
Jan Hessel de Groot en zijn vrouw Femma 
Dekker, krijgen dochter Femma de Groot, die in 
het begin van dit verhaal is genoemd. Haar zoon 
emigreert naar Mexico en Femma verkoopt de 
boerderij aan de familie De Leeuw. 

Na 10 generaties gaat het leven op Zorgwijk 
gewoon door. Ook nu wuift op de akkers het 
graan. Zelfs weer spelt en tarwe zoals vroeger. 
Nieuw zijn pompoenen die op de veiling en in 
de kleurrijke ‘Pompoenerie’ worden verkocht. 
De boerderij met de karakteristieke poort staat 
er fraai en sterk bij. De houten mal, waarmee het 
wapenschild ooit is gemaakt, is al die tijd in de 
familie Morgan gebleven. Naar verluidt bevindt 
deze zich nu in Mexico. 
Tussen de hekpalen van Willem Morgan, prijkt 
de ijzeren verbindingsboog die Ton de Leeuw 
hier aanbracht. Daarin staat in ijzeren letters 
‘Anno 1921 J.A. de Leeuw’. Zo zijn in deze poort 
de families De Leeuw en Morgan voorgoed met 
elkaar verbonden.

‘Na 10 generaties 
gaat het leven op Zorgwijk 

nog steeds gewoon door’
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In de 16e eeuw behoorden de gebieden die tegenwoordig grofweg 

Nederland, België en Luxemburg beslaan, tot het Habsburgse Rijk van 

Karel V en werden de ‘Zeventien Provinciën’ genoemd.

Impact in de Lopikerwaard
In de Lopikerwaard zijn veel incidenten met 
plunderende soldaten, van verschillende 
achtergronden. Verder is bekend dat in 
Benschop en Polsbroek Spaanse soldaten van 
Alva waren ingekwartierd. Ook moesten de 
Benschoppers wagens leveren om de soldaten 
van Alva naar ‘Friesland’ te rijden (dit was 
waarschijnlijk Noord-Holland, dat West-Friesland 
werd genoemd). Veel meer informatie bieden de 
archieven niet.

Van de steden in het grensgebied van de 
Lopikerwaard is meer vastgelegd. In 1575 
ontdekt Willem van Oranje dat de Spanjaarden 
van plan zijn om Oudewater, dat aan zijn kant 
staat, terug te veroveren. Hij geeft in juli 
opdracht om de dijken van de Hollandse IJssel 
door te steken en vrouwen en kinderen naar 
Gouda te sturen. Aan beide bevelen wordt geen 
gehoor gegeven, uit angst voor de oogst van de 
hennep voor de zo belangrijke touwindustrie. 
Dit heeft verschrikkelijke gevolgen. Na een 
beleg van drie weken richten de Spanjaarden 
een verschrikkelijk bloedbad aan in de stad. 
Het grootste deel van de bevolking wordt 
gewelddadig vermoord. Bijna de hele stad wordt 
platgebrand. 

Karel V liet het bestuur grotendeels aan de 
Nederlanden zelf over. Dit veranderde onder het 
bestuur van zijn zoon Filips II van Spanje: 
aanhangers van het calvinisme en lutheranisme 
werden streng vervolgd, er werden hoge 
belastingen geheven en de macht van de edelen 
werd ingeperkt. In 1566 kwam de onrust tot 
uiting in de Beeldenstorm. In 1568 stuurde 
koning Filips de hertog van Alva met een groot 
Spaans leger naar de Nederlanden om de orde 
te herstellen. Dit leidde tot een opstand onder 
aanvoering van Willem van Oranje, die het begin 
zou worden van de Tachtigjarige Oorlog.

Geschiedenis 1568-1648

Tachtig jarige oorlog 

Willem van Oranje, 

Adriaen Thomasz.Key, ca. 1579

Daarna was Schoonhoven aan de beurt, dat zich 
op 24 augustus 1575 overgaf. Vervolgens 
belegerden de Spanjaarden Woerden. Zij 
hoopten de overgave af te dwingen door de 
Woerdenaars uit te hongeren. Maar die wisten 
regelmatig tussen de schansen door te glippen, 
om met bootjes voorraden te halen. Zo hielden 
zij het bijna een jaar vol. De redding kwam in 
augustus 1576, toen de Spaanse soldaten, die al 
maanden geen soldij hadden ontvangen, 
weigerden nog langer te vechten en vertrokken. 

De Lopikerwaard komt in dit verhaal niet voor. 
Maar je kunt zomaar bedenken dat soldaten die 
een jaar voor een stad liggen, zich vervelen en 
op plundertocht in de wijde omgeving gaan. 
Zeker als ze ook nog eens geen soldij krijgen…

Geuzen
Soms werden ook verwoestingen gepleegd 
door de Geuzen. Lopik verliest daardoor de spits 
van de kerktoren, maar wist de kerk zelf te 
behouden. Je kon vanaf de toren namelijk zelfs 
zien welke schepen over de Lek voeren en de 
Geuzen wilden voorkomen dat de Spanjaarden 
deze zouden gebruiken als uitkijkpost. 

Een nieuwe spits werd in 1636 door de 
Spanjaarden opnieuw afgebrand. Ook in 
Polsbroek brandden de kerk en pastorie voor 
het grootste gedeelte af. 

Gemeentelijke samenwerking 
De onveiligheid was zo groot dat de dorps-
besturen van Benschop, Noord- en Zuid-
Polsbroek in 1580 besluiten samen gewapende 
nachtwachten aan te stellen, die aanvallen van 
vrijbuiters en rovers moesten verhinderen. 
In 1588 sloot ook Lopik zich hierbij aan. 
Bij aanvallen van plunderende soldaten zouden 
ze elkaar assistentie verlenen. Een mooie vorm 
van samenwerking!

 Afbeeldingen: Fragmenten van ’Moord te Oudewater’, 1575, 

Frans Hogenberg en ’Moord te Oudewater’, Reinier Vinkeles
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Tijdens de 80-jarige Oorlog waren Engeland en de Republiek der Verenigde 

Nederlanden bondgenoten tegen een gemeenschappelijke vijand: de 

Habsburgers (Spanje). Daarna ontstonden tegenovergestelde belangen, 

die vooral de controle over de zee- en handelsroutes betroffen. Dit mondde 

uit in 4 zeeoorlogen gedurende de 17de en 18de eeuw.

een naam voor rommelhoeken op zolders, ofwel 
plaatsen waar alles schots en scheef staat. Er zijn 
nu dus twee mogelijke verklaringen: 1. een 
rommelig deel van het dorp, 2. inkwartiering 
van Engelse soldaten. Wellicht is er nog een 
derde verklaring. Wie van de lezers gaat de 
uitdaging aan en geeft ons het antwoord?

Jaarsveld ter zee?
Hoewel de Nederlanders uiteindelijk als 
wereldmacht door de Engelsen overtroffen 
werden, behaalden ze verschillende over-
winningen. Een was de legendarische tocht naar 

Engelse hoek
Zowel Jaarsveld als Benschop hebben een 
‘Engelse Hoek’. Maar waar komen deze namen 
vandaan?
Het verhaal gaat dat hier ooit Engelse soldaten 
hun kampement hadden opgeslagen. Alleen 
hebben wij daar nog geen eenduidig bewijs 
voor gevonden. In de archieven in IJsselstein is 
een aanwijzing dat er van 1581tot 1625 Engelse 
soldaten waren ingekwartierd in de Baronie (dus 
misschien ook Benschop). Verder weten we dat 
het moet verwijzen naar een gebeurtenis van 
voor 1761, omdat er in een akte van deze datum 
gesproken wordt over een huis aan de Engelse 
Hoek in Jaarsveld. Nu was een ‘Engelse hoek’ ook 

Geschiedenis 1667

Engelse bondgenoten 
en tegenstanders

Schip De Jaarsveld, door Jan de Quelery, www.quelery.nl

Kaart van monding van de Theems  

met de Tocht naar Chatham

Chatham in juni 1667. Dit was een in het geheim 
en minutieus voorbereide aanval, onder de rook 
van Londen uitgevoerd onder leiding van 
luitenant-admiraal Michiel de Ruyter. Johan de 
Witt had maar één eis voor de officieren van de 
Nederlandse vloot: ‘Onder géén beding 
terugkeren, zonder opmerkelijke daad’. En die 
stelden ze. De kleine vloot voer door de 
verdedigingsketting die de Medway (een 
zijrivier van de Theems) afsloot, waarna vier 
Engelse schepen op de belangrijkste Engelse 
marinebasis tot zinken werden gebracht en het 
Engelse vlaggenschip de Royal Charles werd 
buitgemaakt. De Engelsen stonden volledig paf.

Wat dit met Lopik te maken hadden? Bij aanval 
was ook het schip ‘De Jaarsveld’ of ‘Huijs te 
Jaersvelt’ betrokken. Met kapitein Pieter 
Corneliszoon de Sitter in het eskader van Aert 
Jansse van Nes was ‘De Jaarsveld’ één van de 
schepen die de Theems opvoer. 

Het schip ‘De Jaarsveld’ werd gebouwd door 
de admiraliteit van Amsterdam in 1653 en voor 
het laatst genoemd in 1676. Het was naast een 
vervaarlijk oorlogstuig, uitgerust met 48 
kanonnen, ook een prachtig schip. Op de 
achtersteven prijkte een schildering van het 

Huis te Jaarsveld, omlijst door rijkelijk 
houtsnijwerk met dolfijnen en andere figuren. 
Onderaan zijn wapenschilden met een brullende 
leeuw en gekruiste ankers voor de Admiraliteit 
van Amsterdam te zien. 

S.L. van Alteren
Waarom deze admiraliteit een schip had met 
deze naam? Simon Lodewijckszoon van Alteren, 
vanaf 1614 eigenaar van het Huis te Jaarsveld 
(ofwel Kasteel Veldenstein), was raad van deze 
admiraliteit evenals zijn zoon Pieter. De weduwe 
van Pieter, Anna Boom maakte mee dat het 
kasteel in 1672 door de Fransen werd verwoest 
en in brand gestoken. Het werd nooit meer 
herbouwd. 

De plek waar het kasteel heeft gestaan, is nog 
zichtbaar achter de dubbele gracht langs de 
S.L. van Alterenlaan. Deze weg werd aangelegd 
door Simon Lodewijkszoon. Omdat hij in 1616 
werd geconfronteerd met een ernstig dreigende 
Lek, met zware ijsgang en hoog water, zag hij 
de noodzaak van een goede verbinding met het 
achterland. Hij liet toen een weg aanleggen 
van de Lekdijk tot de Fuikebrug, die lange tijd 
bekend stond als het Zandpad maar sinds 1943 
zijn naam draagt.
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Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. 

In dit jaar werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen 

door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Volgens een 

Nederlands gezegde was ‘het volk redeloos, de regering radeloos en het land 

reddeloos’.

(VOC en WIC) en de grote militaire overwinnin-
gen op ogenschijnlijk veel sterkere machten 
zoals Spanje en Engeland. Dit ging samen met 
een enorme bloei van de kunst en wetenschap. 
In een ongeëvenaarde immigratiestroom, 
kwamen veel buitenlanders op dit succes en de 
grote mate van persoonlijke vrijheid af.

Voor de Lopikerwaard betekende de Gouden 
eeuw onder meer een grote vraag naar hennep, 
dat door de meeste boeren verbouwd werd. Dit 
was de basis voor de touwen en zeilen die op de 
handels- en oorlogsschepen gebruikt werden.

Inval van de Fransen
Frankrijk, onder Zonnekoning Lodewijk XIV, had 
zijn oog geworpen op de welvarende Republiek 
en trok ten strijde. Hun inval in 1672 verliep zeer 
voorspoedig. De in allerijl benoemde stad-
houder Willem III van Oranje zag geen andere 
uitweg dan de Hollandse waterlinie te stellen.

Verzet in Willige Langerak
Vooral boeren verzetten zich tegen het 
inunderen van hun landerijen. Op 14 juni weten 
400 à 500 met hooivorken en rieken gewapende 
boeren uit Willige Langerak het doorsteken van 
de dijk bij hun dorp nog te verhinderen. 

Geschiedenis 1672

Het rampjaar 1672

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 
ontstaan in 1588 als een statenbond, ontwik-
kelde in de Gouden Eeuw (17de eeuw) grote 
politieke, maar vooral economische macht. 
Opmerkelijk waren het weergaloze succes van 
de Nederlandse handel over de gehele wereld 

Op 15 juni groeit dit boerenleger met 
versterking uit de Lopiker- en Krimpenerwaard 
aan tot wel 1.000 man, maar op 18 juni wordt 
hun verzet gebroken, na het lossen van enkele 
schoten. 
De dijk werd op 3 plaatsen doorgestoken. 
Vervolgens werd op 19 juni in Willige Langerak 
ook nog eens alle bebouwing inclusief (de toren 
van) de kerk afgebroken of in de as gelegd om 
een vrij schootsveld voor de vestingstad 
Schoonhoven te realiseren.

Verwoestingen in Polsbroek, Jaarsveld 
en Benschop
De kerk van Polsbroek trof hetzelfde lot. Op 
bevel van de commandant van Schoonhoven 
werd het dak van de kerk gehaald en de muren 
tot twee meter hoogte afgebroken. Het diende 
als bastion voor de Nederlandse soldaten.
Het doorsteken van de dijken kwam voor 
Jaarsveld net te laat, want op 25 juni 1672 werd 
het dorp door de Fransen bezet. Het kasteel 
Veldenstein werd verwoest, evenals het huis van 
de dijkmeester, en de kerk werd in brand 
gestoken. Daar zal het wel niet bij gebleven zijn. 
De kerk van Jaarsveld liep bovendien zware 
waterschade op door de inundatie. Benschop 
moest er in september aan geloven.

Afloop
De waterlinie houdt stand. Het hart van Holland 
is beschermd en de Fransen druipen uiteindelijk 
af. De ellende voor de bevolking van de Lopiker-
waard is echter groot. Veel is verwoest, de waard 
staat 2 jaar onder water en het duurt lang voor 
de landerijen weer gebruikt kunnen worden. 

Ook in groter verband gaat het bergafwaarts. 
De grote militaire inspanningen hadden de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
(te) veel geld gekost. Dit luidde een 
economische neergang en het einde van de 
Gouden Eeuw in.

Ruïne van het Slot te Jaarsveld
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Pruisische troepen trokken in september 1787 door Jaarsveld en braken in bij 

de pastorie. Ze haalden veel meubels en kostbaarheden weg, waaronder twee 

‘eikenhouten, bruin geboende kastjes’ met alle preken van de predikant en de 

doop-,trouw- diaconie- en lidmatenboeken.

Nadien ’t sedert de maand september van het 
voorgaande jaar 1787, zijn en blijven vermist de DOOP- 
en TROUWBOEKEN van de gemeente Jaarsveld, en het 
nuttig en nodig is dat dit verlies zo veel mogelijk 
hersteld wordt, zo worden allen diegenen die te 
Jaarsveld geboren en aldaar in de Gereformeerde kerk 
gedoopt en getrouwd zijn, verzocht hoe eer hoe liever 
schriftelijk op te geven hunne Doop- en Trouwdagen, 
gelijk ook de doopdagen van hun kinderen, en zulks bij 
Missive toe te zenden, maar franco aan J. Kooy, 
Predikant te Jaarsveld; tevens tot meerdere zekerheid 
daar bij doende, een kopie van de Akte van indemniteit 
waarmede zij van Jaarsveld vertrokken zijn.

De predikant was op bezoek bij zijn moeder in 
Maassluis en stelde bij terugkomst het verlies 
met ‘smartelijke ondervinding’ vast. 
Hij waarschuwde direct de kerkenraad, de 
schout en het gerecht, die allen ‘hun droefheid 
en medeleven’ betuigden, maar de kerkboeken 
werden nooit meer teruggevonden. Zo was een 
gat geslagen in de kerkelijke geschiedenis van 
Jaarsveld. Het kerkbestuur heeft wel geprobeerd 
de archieven te reconstrueren. In verschillende 
kranten werd een advertentie geplaatst. 
Wij vonden het volgende artikel in de 
Hofcourant van 30 augustus 1788:

Geschiedenis 1787

Pruisische archiefdieven

Dit alles had te maken met een gebeurtenis 
langs de Vlist in Bonrepas. Op 28 juni 1787 werd 
Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote van 
stadhouder Willem V, daar aangehouden door 
patriotten en vervolgens overgebracht naar het 
veer van Hekendorp. Daar werden de prinses en 
haar gezelschap, inclusief de drie koetsen en 
paarden, overgevaren en in een boerderij bij de 
Goejanverwellesluis enkele uren vastgehouden. 
Nog diezelfde avond mocht zij terugrijden naar 
Schoonhoven, waar zij in de grote zaal van de 
Stadsdoelen overnachtte. 

Wilhelmina was die dag op weg naar Den Haag 
om de Staten van Holland te bewegen haar 
verdreven echtgenoot naar Den Haag terug te 
laten keren. Ze was vertrokken uit Nijmegen, 
had paarden gewisseld bij Tiel en Nieuwpoort 
en was bij Schoonhoven overgevaren. Ze zou via 
Haastrecht en Gouda doorreizen naar Den Haag. 
Om dit te voorkomen hielden Patriotten uit 
Gouda haar tegen.

Dit gebeurde op het hoogtepunt van de strijd 
tussen de Patriotten en Orangisten.
De Patriotten streden voor een grotere mate van 
democratisering en vrijheid van meningsuiting. 
Zij willen de idealen van ‘vrijheid, gelijkheid en 

broederschap’ van de Franse revolutie ook in ons 
land invoeren en een halt toeroepen aan de 
alleenheerschappij van een falende stadhouder 
Willem V, prins van Oranje-Nassau. In 1786 en 
1787 escaleerde het conflict tussen de 
patriotten en prinsgezinden of Orangisten 
zodanig dat er gevechten uitbraken. Stadhouder 
Willem V was toen al verdreven uit Den Haag. 
De stadhouderlijke familie woonde daarom in 
Nijmegen. 

Dit incident, de aanhouding van Wilhelmina, 
vormde de aanleiding voor de inval van Pruisen 
in de Republiek met een leger van 
twintigduizend man. Frederik Willem II van 
Pruisen kwam zijn zuster helpen: het Pruisische 
leger herstelde de rust in de rebellerende 
steden. Willem en Wilhelmina konden hierna 
terugkeren naar de regeringsstad Den Haag. 
Duizenden patriotten vluchtten naar Frankrijk 
en kwamen pas terug na de succesvolle 
revolutionaire Franse veldtocht in de 
Nederlanden (1792–1795), waar sommigen aan 
deelnamen in het Bataafs Legioen. De jaren 
1780–1787 waarin de patriotten de Nederlandse 
politiek domineerden wordt wel de 
Patriottentijd genoemd.
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Na de revolutie van 1789 verklaart Frankrijk de oorlog aan Pruisen en 

Oostenrijk. Het Franse leger trekt ook op naar Nederland. In 1793 lukt het nog 

een inval af te slaan maar in 1794 veroveren de Fransen grote delen van Zuid-

Nederland en staan zij aan de Hollandse Waterlinie. Dan begint het te vriezen; 

dat het kraakt...

Toen Pichegru de grote rivieren bereikte, leken deze een 

onneembare barrière. Volgens de overlevering zou hij ‘Wat nu?’, 

hebben gezegd. Daar komt de uitdrukking: ‘Wat nu?, zei Pietje 

Cru’ (Pichegru) vandaan.

Bataafse Republiek
De Republiek der Verenigde Nederlanden houdt 
op te bestaan. De Fransen helpen de patriotten 
in het zadel en roepen op 16 januari 1795 de 
Bataafse Republiek uit. Deze wordt gevormd 
naar het voorbeeld van Frankrijk. Op 1 maart 
1796 komt de eerste Nederlandse 
Volksvertegenwoordiging (de Nationale 
Vergadering) bij elkaar en in 1798 wordt de 
eerste Nederlandse grondwet ingevoerd. 
De Republiek wordt in 1801 het Bataafs 

Vanaf half december 1794 komen de 
temperaturen ’s nachts niet meer boven nul. Het 
Nederlandse leger trommelt iedereen bij elkaar 
om de rivieren open te houden, door ijs te 
hakken en te zagen. Maar het mag niet baten, 
de rivieren vriezen dicht. De Franse generaal 
Charles Pichegru kan met zijn troepen de grote 
rivieren oversteken en Nederland veroveren.

Geschiedenis 1794

Bevroren waterlinie

Rijksdaalder van het Koninkrijk 

Holland, 1809, met Lodewijk 

Napoleon Bonaparte

Gemenebest en in 1806 maakt Napoleon een 
koninkrijk van ons land met zijn broer Louis als 
koning, maar na vier jaar wordt Nederland aan 
het Keizerrijk Frankrijk toegevoegd. Franse 
wetten worden van kracht. De meest bekende 
bestuurlijke veranderingen uit die tijd zijn de 
invoering van de dienstplicht in 1810 en de 
invoering van Burgerlijke Stand in 1811.

Franse invloed
De Fransen voeren in rap tempo grote 
structurele veranderingen door. Het feodale 
systeem wordt afgeschaft en alle heerlijkheden 
opgeheven. Gemeentes worden gevormd. 
Er komen meer democratische besturen. 
Het burgerlijk wetboek en het kadaster worden 
ingevoerd. 
Ook veel praktische regels worden van 
toepassing: rechts verkeer, huisnummers, 
registratie van achternamen en het gebruik van 
het metrieke stelsel met de kilo, meter en liter. 
De postbezorging, het onderwijs en de Rechter-
lijke macht worden gereorganiseerd. We krijgen 
de gulden (fl. voor florijn) met naast muntgeld 
ook bankbiljetten waar niemand aanvankelijk 
vertrouwen in had. Op scholen wordt het 
onderwijs in de Franse taal verplicht en officiële 
correspondentie moet gebeuren in het Frans. 

Napoleon wankelt
Napoleons poging om Rusland te veroveren 
loopt uit op een drama. Van de ruim 600.000 
Franse soldaten zijn er tegen het einde van het 
jaar 1812 nog maar 20.000 over. Onder de 
gesneuvelden zijn ook bijna alle 15.000 
Nederlandse dienstplichtigen (waaronder 
jongemannen uit de Lopikerwaard). Napoleon 
trekt er in 1813 met een klein leger opnieuw op 
uit, maar dit leidt tot zijn nederlaag bij de 
historische slag te Leipzig. Eind november van 
dat jaar trekt een leger van Pruisen en Kozakken 
uit Rusland ons land binnen om de Franse 
soldaten te verdrijven. De komst van deze 
geallieerden leidt op allerlei plekken tot 
feestvreugde. Maar op het platteland heerst 
schrik; de Kozakken en Pruisen houden daar 
weer flink huis.

Koninkrijk
Op 30 november 1813 komt stadhouder Willem 
Frederik vanuit Engeland aan in Scheveningen. 
Na enig aandringen laat hij zich uitroepen tot 
soeverein vorst. In 1815 wordt hij Koning van 
het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden: Koning 
Willem I.

Aankomst van prins Willem Frederik te Scheveningen,  

30 november 1813
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Onze meest directe verbinding met Europa vormt de Lek. Het erosiemateriaal 

dat de rivier meebracht, vormt de bodem waarop wij leven. Het water geeft 

ons te drinken en stelt ons in staat gewassen te verbouwen. Schepen zorgen 

voor transport en wij delen de bijzondere natuur.

Duurstede wat noordelijker af om via de 
Kromme Rijn bij Katwijk in de zee uit te monden. 
De Lek was in eerste instantie een ondergeschikt 
nevenstroompje, maar trok steeds meer water 
naar zich toe. In 1122 werd de Kromme Rijn 
afgedamd omdat deze aan het verzanden was 
en de wateroverlast de nieuwe ontginningen in 
dat gebied bedreigde. Voor de scheepvaart 
deugde hij door de verzandingen al niet meer. 

Het water van de Neder-Rijn moest zich 
vervolgens een weg zoeken door de Lek en de 
Hollandse IJssel, die toen nog in open verbin-
ding stond met de Lek. Bovendien nam de 
waterdruk uit de Boven-Rijn toe. Dit leidde tot 
steeds meer overstromingen, vooral in Holland. 
Om Holland en de nieuwe ontginningen beter 

De Rijn
De Rijn ontspringt in Graubünden, in de 
Zwitserse Alpen en is met 1233 kilometer één 
van de langere rivieren van Europa. Bij Spijk 
komt de Rijn Nederland binnen, waarna hij bij 
Pannerden splitst in de Waal en de Nederrijn. 
Daarna takt de IJssel zich af bij Westervoort. 
De Neder-Rijn zet zich vanaf Wijk bij Duurstede 
voort als Lek. Bij Krimpen stroomt de Lek uit 
in de Nieuwe Maas en via de Nieuwe Waterweg 
in de Noordzee. 

Ontstaan van de Lek
De Lek is pas rond 200 v.Chr. ontstaan door het 
doorbreken van een oeverwal bij het huidige 
Wijk bij Duurstede. De hoofdstroom van de Rijn 
boog zich toen nog bij hetzelfde Wijk bij 

Europese natuur

De rivier de Lek

te beschermen, besloot Graaf Floris V in 1285 
ook de Hollandse IJssel af te dammen. De dam 
werd aangelegd bij de verdwenen middel-
eeuwse nederzetting Hoppenesse, nu bekend 
als het Klaphek, ten westen van Vreeswijk. Al het 
water van de Neder-Rijn stroomde vanaf dat 
moment dus door de Lek, met alle consequen-
ties van dien. 

Uiterwaarden
De uiterwaarden langs de Lek vormen een 
fantastisch natuurgebied en waardevolle 
leefterreinen voor planten en dieren. Dit is 
erkend op Europees niveau. Een viertal 
gebieden in de uiterwaarden tussen Vianen en 
Schoonhoven, waaronder het schiereiland 
‘De Bol’, behoren tot het netwerk van de meest 
waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 
2000. Dit is door de Europese Unie ingesteld om 
de biodiversiteit van Europa veilig te stellen.

Zalm
In de Rijn en Lek zwom in vroeger tijden heel 
veel zalm. De zalm werd zelfs zoveel gegeten, 
dat dienstmeisjes voorwaarden stelden aan het 
aantal keer dat ze in de week zalm te eten 
kregen. Al in de 17de eeuw werd er op de Lek 
bedrijfsmatig gevist op zalm. Dit gebeurde met 

met grote netten, de zegens, die over de hele 
breedte van de rivier werden uitgevierd door 
stoombootjes. Een andere methode was het 
vissen met zalmsteken, waar het recreatieterrein 
‘Salmsteke’ haar naam aan dankt. Door over-
bevissing, de bouw van stuwen en sluizen en 
vervuiling, verdween de zalm.
Om de zalm terug te brengen in de Europese 
rivieren is een uitgebreid programma in gang 
gezet. Door alle milieumaatregelen is de rivier al 
steeds schoner geworden, in het stuwencom-
plex van Hagestein en Maurik zijn vistrappen 
aangelegd. Verder wordt er jonge zalm uitgezet 
in de bovenlopen. Vanaf 5 september 2018 
zullen de Haringvlietsluizen continue op een 
kier worden gezet, waardoor de zalmen vanuit 
de zee de rivieren binnen kunnen komen en 
hopelijk onze wateren weer gaan ontdekken.
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We staan er zo weinig bij stil. Maar hoe bijzonder is het eigenlijk niet, dat wij 

in deze waarden kunnen wonen? Dit land is met de hand door mensen 

gemaakt uit een woest moeras. Met bloed, zweet en tranen.

Nederland is niet het enige land in Europa dat 
polders heeft. Maar de schaal, het belang en de 
kennis en ervaring met polders is wel uniek. 
Nederland telt ongeveer 4000 polders; in 
oppervlakte ligt de helft van de polders van 
Europa in Nederland. Als je oude kaarten met de 
huidige vergelijkt, is de hoeveelheid land bijna 
verdubbeld. Descartes zei het al: God schiep de 
wereld, maar de Nederlanders schiepen 
Nederland. 

De basis
Voor de jaartelling bestond het rivieren-
landschap uit ontoegankelijke moerassen met 
bomen en struiken. Veel te nat om te kunnen 
wonen. Vanaf ongeveer de 9de eeuw nam de 
bevolking in Utrecht toe en ontstond er meer 
behoefte aan landbouwgrond. Daarom liet men 
het oog op de woeste gronden ten Zuidwesten 
van de stad vallen. Een dapper idee, want daar 
moest extreem veel gebeuren om de grond te 
kunnen cultiveren. 

De grote ontginningen
De ontginning van de Lopikerwaard vonden 
plaats in de 11de en 12de eeuw. De heren die de 
grond in beheer hadden, traden op als ‘vercoper’ 
namens de graaf of bisschop, Zij sloten 

500 woorden

Ontginning

Het gemaakte landschap

overeenkomsten, de ‘copen’, met een groep 
kolonisten die het ontginningswerk verrichtten 
en eigenaar van een perceel werden. In de regio 
zijn veel plaatsen zo aan hun naam gekomen; 
eerst de naam van de ontginner (bijvoorbeeld 
Benno of Willem) en dan de ‘cop’: Benschop, 
Willeskop, etc. 
De ontginning was een veelbelovende 
onderneming en de kolonisten kwamen hier uit 
heel Europa op af. De meeste kolonisten in onze 
streek kwamen volgens de overlevering uit 
(West)-Friesland.

Werkwijze
De cope-ontginningen verliepen volgens een 
vast stramien. Eerst werden er rond het te 
ontginnen gebied kades opgeworpen. Daarna 

werden de bomen gekapt en ging men haaks op 
bestaande riviertjes sloten graven om het 
overtollig water af te voeren. 
De kavels, die elke ontginner in gebruik kreeg, 
waren langgerekt en liepen volgens vaste maten 
vanaf de dijk of kade het achterland in. De 
meeste kavels hadden een vaste oppervlakte 
van ongeveer 16 morgen (ca. 14 hectare) en zijn 
ongeveer 115 meter breed en 1250 meter lang. 
Ze zijn nog altijd herkenbaar in het landschap. 
Als het land ontwaterd was, kon de kolonist met 
zijn gezin met de opbrengst van het bewerken 
van één zo’n kavel, een hoeve genoemd, zichzelf 
bedruipen. 

Zo ontstond een cultuurlandschap dat 
kenmerkend is voor het Westen van Nederland. 

Baanbrekende ontwikkelingen
Waar de hardwerkende kolonisten zich 
waarschijnlijk niet van bewust waren, is dat hun 
gezamenlijke inspanningen baanbrekende 
ontwikkelingen in gang hebben gezet, die de 
vorm van bestuur en organisatie en de 
mentaliteit in Nederland hebben bepaald.

Wat hier gebeurde was uniek in Europa. Immers, 
in het feodale stelsel dat in heel Europa 
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gebruikelijk was, hadden de landheren het voor 
het zeggen en bezaten zij de landerijen. Die 
werden bewerkt door slaven of horigen (die op 
de grond hoorden). Die waren niet vrij om te 
gaan en staan waar zij wilden en hielden van al 
hun werk alleen iets over om te overleven.

Het interessante van de cope-overeenkomsten 
was, dat de ontginners tegelijkertijd de status 
van vrije boeren kregen. Ze moesten nog wel 
tijns en tienden betalen aan de ambachtsheren, 
maar zij werden vrij man op hun eigen grond. 
Alle inspanningen die zij leverden kwamen ten 
goede van henzelf. Zij bewerkten de grond en 
ontwikkelden daarmee hun bezit. Zo konden zij 
de volgende generaties telkens een beter leven 
geven. Met het besef dat het leven ‘maakbaar’ 
was werden er ook andere bedrijvigheden 
ontplooid. Deze ontwikkelingen zetten zich op 
grote schaal door, de handel kwam op gang en 
zo kon het gebeuren dat de Nederlandse 
provincies eigenlijk in korte tijd zeer welvarend 
werden. De Gouden Eeuw stond voor de deur. 

Samenwerking
Deze ontwikkeling van de individuele welvaart, 
was wel gebaseerd op een collectieve 
inspanning. Het werk aan de dijken en het 
graven van watergangen moest gezamenlijk en 
in goed overleg gebeuren. Samen sta je sterk. 
Ook dit is een sterke pijler onder de Nederlandse 
economie geworden.
 
Democratie
Omdat de polders een gezamenlijke 
waterhuishouding hadden, was een bestuur 
nodig. In de poldervergaderingen moesten de 
voorstellen van het bestuur door de ingelanden 
(de bezitters van de grond ) worden 
goedgekeurd. Iedereen moest het met elkaar 
eens worden, want bijvoorbeeld de hoogte van 
het waterpeil had invloed voor iedereen. 
 
Terwijl elders in Europa grote delen van de 
bevolking dus nog slaven of horigen waren, 
kende men in de Lopikerwaard al een 
democratische besluitvorming. Hier zijn de 
grondbeginselen van de moderne democratie 
gelegd. Het ‘poldermodel’ heeft door de eeuwen 
heen zijn maatschappelijk succes bewezen. Voor 
de rest van de wereld is dit nog altijd een 
redelijk verbazingwekkend systeem.

De expertise die Nederland heeft opgebouwd met het bouwen van dijken en 

polders wordt overal in de wereld ingezet. De historie van het dijkbeheer van 

de Lekdijk gaat 700 jaar terug.

Dijkbeheer
Om het dijkbeheer beter te organiseren, gaf de 
bisschop van Utrecht in 1328 een ‘dijkbrief’ af . 
Dit wordt als oprichtingsdatum van het Hoog-
heemraadschap van den Lekdijk Benedendams 
beschouwd. De lokale waterschappen bleven 
verantwoordelijk voor de afwatering in de 
polders, het hoogheemraadschap voor de staat 
van de Lekdijk.

In vroeger jaren kwam het bestuur op de dijk 
bijeen om besluiten te nemen, maar later 
vergaderden dijkgraaf en hoogheemraden in 
het Dijkhuis te Jaarsveld. Bij hoogwater was het 
ook de commandopost voor de dijkbewaking. 
Als het water in de Lek tot ‘Clockeslag’peil 
gestegen was, werden de leden van het 
dijkleger door de kerkklokken opgeroepen.

Meer weten: Op zondag 9 september is het 
Dijkhuis open van 14:00 tot 16:00 uur. Zie voor 
overige data kunstencultuurlopik.nl/dijkhuis.

In het artikel over de Lek zagen we hoe deze 
zich tot hoofdstroom voor de afvoer van het 
Rijnwater ontwikkelde. Al het water wat de rivier 
te verstouwen kreeg, leidde tot grote 
overstromingen in 1183, 1230 en 1233. De 
nieuwe ontginningen waren nog maar net klaar. 
Bovendien begon in de ontginningen de bodem 
al te dalen door inklinking en oxidatie. 

Eerste aaneengesloten dijk
Als bescherming dienden wat losse stukjes lage 
kades. De noodzaak van stevige dijken was 
duidelijk. Graaf Floris IV van Holland schoot zijn 
broer bisschop Otto III van Utrecht te hulp. Hij 
zou de aanleg van een aaneengesloten dijk van 
Amerongen naar Schoonhoven financieren. 
Voorwaarde was wel dat de bisschop het 
onderhoud van de dijk op zich zou nemen. 

Watermanagement

Veilige dijken
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De oudste ontginning, die van Lopik, Lopikerkapel en Zevenhoven kwam in 

de tweede helft van de 11de eeuw gereed. Het water werd via de Lobeke 

afgewaterd naar de lager gelegen Lek. Dit ging min of meer vanzelf.

Op de dag na Pasen 1454 is in de dorpskerk van 
Lopik de oplevering van de eerste molen, 
gebouwd op de laagste plaats van de polder aan 
de Eerste Voorwetering. Tachtig jaar later kreeg 
hij versterking van twee andere molens. De 
oudste molen stond in het midden en zodoende 
werd dit de ‘Middelste Molen’. In 1598 werd deze 
vervangen maar in 1772 ging de nieuwe molen 
in vlammen op. Daarna werd de huidige 
Middelste molen gebouwd, die als enige van de 
3 molens die ooit de polder bemaalden, nog in 
volle glorie aanwezig is.

Gemaal
In 1933 werd de Voorste Molen gesloopt en 
vervangen door een dieselgemaal. Na de 
ruilverkaveling in 1995 werd de motor van het 
gemaal afgekoppeld. De functie was inmiddels 
helemaal overgenomen door het gemaal de 
Koekoek aan de Lek. 

De Cabauwse Molen is te bezichtigen op 
zaterdag 8 en op zondag 9 september en op de 
meeste zaterdagen van het jaar. 
Zie cabauwsemolen.nl.

500 woorden

Maar de bodem daalde door inklinking en 
oxidatie van de plantenresten in het veen. Dit 
proces ging steeds sneller. Het land daalde vanaf 
de 13de eeuw een aantal meters en kwam onder 
het niveau van de rivieren te liggen. Goede raad 
was duur. 

Poldermolen
Begin 15de eeuw doet een belangrijke innovatie 
zijn intrede: de poldermolen. Windmolens waren 
eerder alleen bekend voor het malen van graan. 
Nu kon deze techniek gebruikt worden voor het 
aandrijven van een scheprad. Dit was de 
oplossing.

Watermanagement

Pompen of verzuipen

Op zoek naar informatie over vroeger? Het Regionaal Historisch Centrum 

(RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard beschikt over een schat aan informatie over 

het verleden van het gebied van de Lek, de Rijn en de IJssel, op de grens van 

Holland en Utrecht.

Historie en archieven

Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard

Wat kunt u bij ons vinden?
De archieven dateren van de late middeleeuwen 
tot ongeveer twintig jaar geleden. De archieven, 
met een totale lengte van ongeveer 4,2 km 
(Lopik neemt 385 meter in beslag), zijn 
afkomstig van de plaatselijke stads- en 
dorpsbesturen, notarissen, waterschappen, 
kerken, verenigingen, bedrijven en andere 
organisaties. Samen geven ze een goed beeld 
van het verleden.
Onze website en studiezaal worden veel bezocht 
door bezoekers die geïnteresseerd zijn in hun 
voorouders, maar bijvoorbeeld ook in de 
geschiedenis van een vereniging, een beroemde 
plaatsgenoot, die mooie watertoren, stadspoort, 
kerk of kasteel. Voor al deze onderwerpen en 
nog veel meer, kunt u terecht bij het RHC. Ook 
voor de geschiedenis van uw huis: van veel 
huizen vanaf 1903 bewaart het RHC tekeningen, 
die behoren bij een vergunning voor de bouw of 
verbouwing. Voor recent gebouwd of 
verbouwde huizen moet u bij uw gemeente zijn. 
Wanneer wel naar het RHC? Op onze website 
vindt u daar alles over.
Daarnaast beheert het RHC een omvangrijke 
collectie foto’s, ansichtkaarten, gravures, 
tekeningen en kaarten. Inmiddels zijn bijna 
negentienduizend afbeeldingen gedigitaliseerd 

en te bekijken op onze website. Hiervan hebben 
zo’n 2800 afbeelding betrekking op de 
gemeente Lopik. Deze collectie neemt nog 
steeds toe. 

RHC digitaal
In het voorjaar van 2018 heeft het RHC een 
nieuwe website (www.rhcrijnstreek.nl) 
gelanceerd. Op de website kunt u bekijken 
welke archieven beschikbaar zijn en wat de 
inhoud daarvan is. Een deel is gedigitaliseerd en 
kunt u direct bekijken, voor het andere deel 
moet u naar ons toekomen. Verschillende 
bronnen hebben (naams)indexen, waardoor u 
snel kan zoeken in welke archieven de namen 
voorkomen. De indexen bevatten inmiddels 
bijna twee miljoen namen, waarvan 321.000 uit 
de gemeente Lopik. Dit aantal groeit nog 
dagelijks.  
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Beslist het bekijken waard op onze website zijn 
de regionale kranten van bijna een eeuw 
geleden, net als onze uitgebreide collectie 
boeken over de geschiedenis van het 
werkgebied. Bij de onderdelen ‘Lokale historie’ 
en ‘Streekgenoten’ vindt u ‘kant-en-klare’ 
informatie over de streek en de lokale 
bestuurders. 

Werkgebied
Het RHC is een echt streekarchief. Het beheert 
de archieven van de huidige gemeenten (met al 
hun kernen): Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, 
Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein 
en van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden

Renovatie gemeentehuis annex RHC
In verband met renovatie van het stadhuis van 
Woerden waarin het RHC gevestigd was, heeft 
het RHC in december 2016 een tijdelijke 
huisvesting in Oudewater gekregen. Inzage van 
archiefstukken is nu tijdelijk alleen mogelijk na 
afspraak. Eind 2018 keert het RHC terug in het 
gerenoveerde stadhuis annex RHC te Woerden. 
Daar is een grote archiefbewaarplaats voor al 
onze archieven en kunnen wij de klant (weer) à 
la minute helpen. 

Help mee
U kunt ons meehelpen bronnen nader te 
ontsluiten. Dat is nieuw en gaat via ‘crowd-
sourcing’. Zo kunt u binnenkort thuis vanuit uw 
comfortabele stoel het RHC helpen bij het 
doorzoekbaar maken van bronnen, om te 
beginnen met de bevolkingsregisters van 
Woerden (1881-1889). Met het indexeren van 
deze registers kunnen bezoekers van onze 
website nog meer informatie over hun voor-
ouders op een eenvoudige en snelle manier 
vinden. 

Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater, 
0348-428846, rhc@woerden.nl, 
www.rhcrijnstreek.nl.

Noten en bronnen

Informatie over Lopik
• Lopik NatuurLek www.lopiknatuurlek.nl

• Gemeente Lopik www.lopik.nl 

• Cultuurhistorische Waardenkaart met alle 

ruim 700 cultuurhistorische objecten in de 

Gemeente Lopik www.lopikopdekaart.nl. U kunt 

hier zelf uw bijdrage aan leveren door (familie)

foto’s, andere afbeeldingen of mediabestanden 

en persoonlijke herinneringen te plaatsen via 

chw@lopik.nl

• Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 
• en Lopikerwaard rhcrijnstreek.nl 

• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 
Watererfgoed  

hdsr.nl/werk/watererfgoed-nieuw/ 

De ontginning van de Lopikerwaard wordt in 

beeld gebracht in de eerste aflevering van de 

documentairereeks ‘Gebruikte Gronden’, van 

RTV Utrecht, d.d. 6 mei 2018. Deze is nog te zien 

via rtvutrecht.nl/gemist of YouTube.

Cultuurhistorische Fietstocht
In deze fietstocht zijn 30 typerende, cultuur-
historische elementen uitgelicht. Tot Open 
Monumentendag 2018 is er een prijsvraag 
verbonden aan de puzzeltocht bij de fietsroute. 
Daarna kunt u de fietsroute nog steeds fietsen. 
Het boekje met de beschrijving hiervan is te 
verkrijgen bij de Gemeente Lopik. Tijdens 
Open Monumentendag vindt u het boekje in 
de informatiestand van Stichting Kunst& Cultuur 
Lopik.

Noot bij gebruikte maten
(o.a. bij Boerderij Zorgwijk)

Een ‘morgen’ is een gebied dat in een ochtend kon 

worden geploegd, meestal iets minder dan een 

hectare groot. Dit verschilt per streek. Een 

Rijnlandse morgen (ca. 8.516 vierkante meter) kan 

worden onderverdeeld in 6 hont; een hont (ook wel 

genoemd als ‘hond’ of ‘honderd’) in 100 vierkante 

Rijnlandse roeden, en een roede in 12 x 12 = 144 

vierkante voet. In 1806 werd de Rijnlandse morgen 

de standaardmaat in het Koninkrijk Holland, totdat 

in 1810 het metrisch stelsel werd ingevoerd.

Bronnen
• Het hart van de Lopikerwaard door de 

eeuwen, Dries van Kats

• Tien eeuwen tussen Lek en IJssel, Henk Povée

• Tastbare Tijd, Cultuurhistorische atlas van de 

provincie Utrecht, Provincie Utrecht

• Dijkwerkerslezing 2017, Russel Shorto

• Historische afbeeldingen: Rijksmuseum, 

• Het Utrechts Archief en RHC Rijnstreek

• www.vergetenverhalen.nl 

• www.entoen.nu 

• www.verhaalvanwoerden.nl

• www.oudewater.net 

• en allerlei historische sites

Foto’s
Stichting Jumelage Lopik, 

Arjan Boele, Danny Sutor, Jan Dirk Schinkel, 

Carla Brokking

Ontwerp
8days.nl, Murk van Leyden

mailto:rhc@woerden.nl
http://www.rhcrijnstreek.nl
https://www.lopiknatuurlek.nl
https://www.lopik.nl
http://www.lopikopdekaart.nl
mailto:chw@lopik.nl
https://rhcrijnstreek.nl
https://www.hdsr.nl/werk/watererfgoed-nieuw/
http://www.rtvutrecht.nl/gemist
http://www.vergetenverhalen.nl
http://www.entoen.nu
http://www.verhaalvanwoerden.nl
https://www.oudewater.net/ontdekken/historie-oudewater/
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Wist u dat Open Monumentendag als onderdeel 
van de European Heritage Days een Europees 
evenement is? Dit jaar zal niemand dat ontgaan. 
Voor 2018 is als nationaal thema gekozen: 
‘In Europa’, aansluitend bij het Europese Jaar van 
het Cultureel Erfgoed.

Europa vormt een kleurrijke lappendeken van 
volkeren, landen, talen en religies en is daarmee 
een uitzonderlijk divers werelddeel. 
Tegelijkertijd is er veel wat we delen in de 
historie en het erfgoed. Ook in de negen kernen 
van de gemeente Lopik zijn meer Europese 
dimensies dan je zou denken. 

Vóór de negentiende eeuw kenden de gewesten 
ieder hun eigen bestuur en regeringsvorm. Deze 
opereerden onder het gezag of de invloedssfeer 

van Europese vorsten. We leven dus eigenlijk al 
eeuwen in Europees verband. Dit was niet altijd 
vreedzaam. In tegendeel, eeuwenlang 
bestreden de volkeren van Europa elkaar op 
leven en dood. Maar net zo lang zochten ze 
elkaar op om verbonden te sluiten, handel te 
drijven en om kennis uit te wisselen. 

Anno 2018 reizen we massaal naar de ons 
omliggende landen, onderhouden we stevige 
vriendschappelijke banden met onze 
jumelagegemeenten Sarsina in Italië, Lezoux in 
Frankrijk en Grebenstein in Duitsland. En de Lek, 
onze grootste fysieke verbinding met Europa, 
stroomt al die tijd gewoon onverstoorbaar door. 

In Europa
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