
Geschiedenis Huis ‘Overlinge’ 
 

Wouter van Varsseveld (1708-1775) 

bouwde in 1761 samen met zijn broer 

Hendrik Huis ‘Overlinge’. De muurankers 

op het huis geven dit jaartal aan. In 1746 

trouwde hij met Helena van Leerdam 

(1714–1790). In de tijd dat het huis 
gebouwd werd, was Acquoy een Baronie 

en in het bezit van de Oranjes.  

Zoals wij nu nog wel gewoon zijn om bij de 

bouw van een huis een eerste steen in te 

metselen, zo hebben zij toentertijd onder 
in de voorgevel bij de regenpijp een 

inscriptie gezet met de initialen van hun 

beide zonen Hermanus en Frederik plus 

het bouwjaar van het huis. 

 

Wouter van Varsseveld was molenmaker, 
reparateur van molens, houthandelaar, 

doodskistenmaker, timmerman, schepen 

en armenmeester. 
 

 
 

Er zijn verschillende redenen waarom er 

een zonnewijzer op het huis zou kunnen 
zijn aangebracht. Wouter was als schepen 

een notabele van het dorp. In die tijd werd 

een zonnewijzer gezien als teken van 

welstand en aanzien. 

Een andere reden zou kunnen zijn dat  

mensen de mogelijkheid hadden om de 
tijd af te lezen bij het voetveer, dat bij het 

huis gelegen was.   

De mogelijkheid bestaat dat de koster met 

behulp van de zonnewijzer wist wanneer 
hij de klok moest gaan luiden. Ook zou 

men er de klok op de kerktoren mee 

hebben kunnen gelijk zetten. In die tijd 

waren klokken van kerken nog erg 

onnauwkeurig. Elke klokkensteller had tot 

minstens halverwege de 19de eeuw een 
zonnewijzer om te zien hoe laat het was. 

 

Op 13 stenen onder de zonnewijzer zijn in 

de gevel de initialen IB 1761 aangebracht: 

 

 
 

Het kan zijn dat dit de maker van de 

zonnewijzer is. IB kan staan voor 

Johannes Beukenkamp, die halverwege de 

18de  eeuw schoolmeester, klerk en koster 
in Acquoy was.  

Of voor Jan Berkman uit Amsterdam, die 

o.a. notenhouten zonnewijzers maakte en 

onderricht gaf in zonnewijzerkunde. Heeft 

deze zonnewijzermaker connecties gehad 

met onze houthandelaar uit Acquoy? 
 

Technisch onderzoek 

 

Om de zonnewijzer zo goed mogelijk in 

oude glorie te herstellen werden eerst alle  
afmetingen nauwkeurig vastgelegd en zijn 

zowel de uurlijnen als de schaduwgever 

nagerekend. De samenstelling van het 

oude stucwerk is onderzocht. Deze 
bestond uit scherp rivierzand en kalk 

aangemaakt met water. Nadat het 

stucwerk in november 2015 weer terug 

was aangebracht, moest het een half jaar 

uitharden.  

Ook de pigmenten die de kleur van de 
zonnewijzer bepaalden werden onderzocht. 

Daarvoor werden kleine loszittende 

stukjes verf van de oude zonnewijzer 

gekrabd. Aan de achterkant was de 

oorspronkelijke kleur nog zichtbaar.  
Voor deze zonnewijzer is o.a. Berlijns 

blauw gebruikt. Een synthetisch blauw 

dat in 1704 ontdekt werd. De witte verf 

was een blauwachtige kalkwit. Vanouds 

worden gevels langs de waterkant gewit 

om de reflectie, om 'het licht te vieren'. 
Daarnaast werden 18de eeuwse cijfers 

bestudeerd en vergeleken met de (stukjes) 

uurcijfers die nog over waren op de oude 

zonnewijzer. Ook uurcijfers op andere 

zonnewijzers uit dezelfde periode werden 
met elkaar vergeleken.  

 

Zonnewijzerkundig 

 

De zonnewijzer is geschilderd op een 

zuidmuur die sterk naar het oosten 
afwijkt. Zomers, rond 21 juni, geeft de 

schaduw van de schaduwgever (de zgn. 

poolstijl) vanaf ca. 4.00 uur tot 13.00 uur 

de tijd aan. Na 13.00 uur draait de zon 

naar de westkant van het huis. In de 
winter kan de zonnewijzer tot even na 

14.00 uur werken. 

  



De zonnewijzer geeft de ware Acquoyse tijd 

aan oftewel ‘zonnetijd’. Dat wil zeggen dat 
het precies 12.00 uur is als de zon in 

Acquoy exact in het zuiden, op het hoogste 

punt staat. Onze huidige uurwerken lopen 

altijd vóór op de zonnetijd. De ene dag wat 

meer dan de andere en met de zomertijd 

nog een uur meer. Hoe groot het verschil 
is, kun je aflezen uit onderstaande grafiek. 

 

 
 
Voorbeeld:  

Op 13 mei (zomertijd) loopt ons uurwerk 

36 minuten vóór op de zon plus een uur 

voor de zomertijd. Als de zonnewijzer 12 

uur aangeeft, is het op ons uurwerk dus 
13.36 uur. 

Op 2 november (wintertijd) loopt ons 

uurwerk 23 minuten vóór op de zon. Als 

de zonnewijzer 12 uur aangeeft, is het op 

ons uurwerk 12.23 uur. 

 
 

 

Coördinaten Lingedijk 86: 

51º52'46" NB 

  5º08'12" OL 

Deze zonnewijzer is gerealiseerd in 

opdracht van de 
Stichting  Zonnewijzerroute Geldermalsen 

www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl 

 

 

 

 
 
 

en werd mogelijk gemaakt door onze 

sponsors: 

 

Stichting Jan Nieuwenhuyzen 
en 

 Gemeente Geldermalsen  

 

 

 

 
 

-Realisatie en begeleiding:  

 Astrid van der Werff te Tricht en Karine 

 van Drunen te Deil 

-Berekening uurlijnen en schaduwgever: 
 Frans Maes (De Zonnewijzerkring) te  

 Nijmegen 

-Uitvoering schaduwgever: Cor van Dijk te 

 Acquoy 

-Stucwerk: Hans In den Eng te Culemborg 

-Schilderwerk: De Jongh te Waardenburg 

Huis ‘Overlinge’ 
 

 

 
 

 

Lingedijk 86 Acquoy 

 

 

 

 
Wapen van Acquoy 

http://www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl/

