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Huize Weltevreden
Gerrit Buter
Aan de Bakkerstraat heeft voorheen een herenhuis gestaan met
de naam “Weltevreden”. Op de plattegrond van 1812 is het duidelijk te zien. Het behoorde tot de drie mooiste herenhuizen in
het dorp, gezien het belastingtarief in 1832. In huize Weltevreden hebben jarenlang broer en zuster baron en baronesse van
Lijnden gewoond. Baron Jan Vijgh overleed in 1876 en zijn zuster baronesse Maria Anna Juliana in 1879. Hierna werden hun
bezittingen geveild door de erfgenamen, welke plaatsvond in de
herberg van Geertrui van Dam. Behalve het herenhuis werden
ook nog twee stukken bouwland in de Puttereng geveild en zes
zitplaatsen in de Hervormde kerk. Dit waren zitplaatsen in de
herenbanken aan de noordzijde van de kerk. Hier zaten onder
andere de van Goltsteins, de Diemonts en de van Lijndens. Ze
werden ingezet voor 120 gulden per zitplaats door Gerrit Slot en
Geertrui van Dam. Maar bij de definitieve afslag kwamen ze voor
150 gulden per plaats in handen van de heren J.H.Schober uit
Utrecht en Z.F.Diemont van huize Bijstein, elk drie plaatsen.
Het herenhuis “Weltevreden” kwam bij de veiling in handen van
Jan van de Poll voor 5000 gulden. Hij verkocht het in 1884 aan
wagenmaker Willem Aartsen. Het was gelegen aan de Voorthuizerstraatweg, zoals de Kerkstraat toen ook werd genoemd, hoewel het feitelijk aan de Bakkerstraat lag, maar dat was slechts
een zandweg. De oprit naar het huis werd geflankeerd door de
mooie kastanjebomen die de Kerkstraat jarenlang hebben gesierd. Willem Aartsen sloopte het huis in 1887 en bouwde vervolgens de grote boerenwoning met schuur aan de Kerkstraat.
Materiaal uit het herenhuis gebruikte hij weer bij de nieuwbouw. Zo werden ook de deur met de gietijzeren levensboom en
een speciale gevelsteen uit het herenhuis gebruikt.
Na de sloopt van de boerenwoning in 1990 is de levensboom in
museum de Tien Malen terecht gekomen en de gevelsteen is in-
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gemetseld in het huis aan de Bakkerstraat 37 van mevrouw
E.van de Top-van Aller, een kleindochter van Willem Aartsen. De
gevelsteen bevat de letters S.M. en A.C., het jaartal 1775 en nog
twee cijfers.
Het is mogelijk dat deze
initialen de stichters van
het

herenhuis

weerge-

ven, maar dat is niet zeker. Wel zeker is dat het
huis in 1832 eigendom
was van Hendrik van de
Poll, winkelier, die vele
bezittingen had. Hij verhuurde het vermoedelijk
al lange tijd aan de familie van Lijnden die het huis vervolgens in 1851 kochten en in
1879 veilden zoals hierboven vermeld. De volgende huurders
waren Wouterus Blokhuis tot 1883 en daarna tot de afbraak de
nieuwe gemeentesecretaris Jonathan Bönhoff, later burgemeester van Tiel. Op de plattegrond van 1812 is huize “Weltevreden”
omcirkeld. Verder ziet u de levensboom en de gevelsteen.
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