
Basteicafé 12 december 
3 eeuwen Gierpont  Zeldenrust  

Van roeiboten en gierbrug.
De Waal over in Nijmegen
Paul Dickmann, 
historicus en verzamelaar van Nijmegen-prenten.

Vanaf de alleroudste tijden regelde elke rivierstad metho-
den om het water over te komen: vaste of tijdelijke brug-
gen, roeiboten, zelfs vlotten …Zo ook Nijmegen. Er was 
waarschijnlijk al vroeg (ca. 200 na Christus) een vaste 
brug. In later eeuwen ontstond een veerdienst met een 
veerschip en roeibootjes, eerst vrijwel volledig in handen 
van particuliere ‘veerheren’, vanaf 1592 ook met inbreng 
van het stadsbestuur. 
Dat veranderde allemaal in 1657. Op initiatief van hop-
man Hendrick Heuck kwam er een nieuw vaartuig: de 
gierbrug. Kern: twee schepen onder een groot bovendek, 
kop in de stroom, met een lange over geleidebootjes 
lopende kabel stroomafwaarts verankerd in de Waal. 
De stroming gierde het construct ‘vanzelf’ naar vaste 
punten op de Waalkade en in Lent. Aan de Lentse oever 
kwam - omdat de stroming daar minder sterk was - een 
zeer gezichtsbepalend ‘brugvak’. Militaire belangen - 
Nijmegen grensstad in ‘de Tuin van Holland’! -  speelden 
vermoedelijk mee in de keuze voor dit unieke concept 
met zijn hoge transportcapaciteit. De gierbrug was direct 
een fenomeen en werd in het buitenland, met name 
Duitsland, populair. Rond deze gierbrug ontstond een 
complexe organisatie waarin de gemeente gaandeweg 
een steeds grotere rol ging spelen, tot zij eind 19e eeuw 
volledig eigenaar en exploitant was. En er werd continu 
geïnnoveerd: een dwarskabel in plaats van de ‘boot-
jeskabel’, van hout naar ijzer: de ‘Zeldenrust’, trots van 
Nijmegen…  

Hendrick Heuck. Genie of charlatan?

Kees Moerbeek, kunstenaar en samensteller tentoonstelling 
Het Nijmeesch Rondgezicht.

Hendrick Heuck, die leefde van 1600 tot 1677, heeft 
maar grote moeite om op zijn voetstuk te blijven staan. 
Tijdens een groot deel van zijn leven was hij een geres-
pecteerd burger van Nijmegen: meester van het schip-
persgilde, schutterskoning, fabrikant van glas, hopman 
van de burgerwacht en uitvinder van de gierpont. Vooral 
met dat laatste heeft hij naam en faam gemaakt. Zijn 
naam werd met trots in de marmeren vloer van de 
ere-galerij in het Raadhuis gehakt. Maar als hoofd van de 
burgerwacht en schutterskoning liet hij het lelijk afweten 
toen het er op aan kwam. In 1672, toen de Fransen aan 
de Nijmeegse stadspoorten rammelden nam Heuck de 
benen en vluchtte naar Den Haag. Zijn glasblazerij werd 
een fiasco. Hij werd beboet voor het sjoemelen met 
gewichten en zijn reputatie als uitvinder van de gierpont 
is een voortdurend onderwerp van discussie geweest. 
Tijdens zijn leven was hij een rijk man en bezat meer-
dere huizen in Nijmegen, maar toen hij stierf waren zijn 
schuldeisers talrijker dan zijn bezittingen. 
Een jaar na zijn dood werd zijn naam al uit de Raadhuis-
vloer gehakt. Hoewel Heuck’s gierpont een groot succes 
was en eeuwenlang probleemloos gefunctioneerd heeft, 
is zijn naam in de vergetelheid geraakt. Geen straat of 
plein is er naar hem genoemd. De enige herinnering aan 
hem, de Hendrick Heuck-steiger, gebouwd in 1990, is 
zo’n tien jaar geleden alweer gesloopt. Daarmee ver-
dween het laatste voetstuk van de man die met uitdagen-
de spot en zelfkennis als levensmotto “Zelden onberispt” 
voer. 
Was Hendrick Heuck nu een genie, of gewoon een 
charlatan die lak had aan de hele wereld?



De Gierpont, een sociaal medium.
René van Hoften 
Nijmeegs verhalenverteller

 
De gierpont en de direct daarmee verbonden Beneden-
stad zijn in de collectieve herinnering van Nijmegenaren 
opvallende historische iconen. Jammer genoeg zijn 
geen van beide opgenomen in de overvolle Nijmeegse 
geschiedeniscanon. Sinds de ingebruikname in 1657 
heeft de gierpont bijna drie eeuwen het imago van Nij-
megen mede inhoud gegeven. De oversteekplaats was 
een kristallisatiepunt aan de Waalkade waar bewoners, 
bezoekers, kinderen, toeristen, cafégangers en boe-
ren, met karren, koetsen, auto’s, vrachtwagen, bussen, 
fietsend of wandelend elkaar troffen. Er is geen plek 
in Nijmegen waar per vierkante meter zoveel mensen 
elkaar tegenkwamen. Als we uitgaan van de cijfers uit 
1910 toen 400.000 personen de overtocht maakten en 
dat vermenigvuldigen met de jaren van bestaan dan 
komen we op tientallen miljoenen passanten. Geen kille 
anonieme ontmoeting, maar een uit het leven gegrepen 
sociale interactie tussen mannen en vrouwen, arbeiders 
en elite, boeren en stedelingen, arm en rijk, soldaat en 
burger, jong en oud, een sociaal medium avant la lettre. 
Niet vreemd dat daar verhalen, anekdotes en liederen 
over zijn gemaakt en overgeleverd, over plezier, ge-
varen, avonturen. Kortom een mooi stuk uit de sociale 
geschiedenis van Nijmegen. Daarnaast vormde de 
gierpont een belangrijke schakel in de verkeersver-
bindingen in zuid - oost Nederland, waar het verkeer, 
naarmate Nederland zich verder industrialiseerde, sterk 
toenam. Dat was de reden dat na 1923 de gierpont suc-
cessievelijk werd vervangen door vier motorponten, de 
Zeldenrust I t/m IV en uiteindelijk de Waalbrug in 1936 
in het kader van een nieuw rijkswegenplan de veerpont 
overbodig maakte. Daarmee verdween een uniek en 
schilderachtig stuk Nijmegen.

Als uitvloeisel en vervolg op dit Basteicafé wordt in 
de Mariënburgkapel van 14 dec. tot 26 jan. als een 
site-event van de tentoonstelling over de geschie-
denis van de Nijmegenprent aandacht besteed 
aan de eerste exploitant van de Nijmeegse Gier-
pont: Hendrick Heuck. 
Hij is hier in korte tijd schatrijk door geworden en 
gaf opdracht tot het maken van een portret van 
180 bij 205 cm, met hemzelf en zijn vrouw Cathari-
na Brouwers als centrale figuren.
Dit immense schilderij kunnen we beschouwen als 
een Nijmegen prent avant la lettre. Het stamt uit 
1660 en is geschilderd door de Nijmeegse schilder 
Nicolaes de Helt Stocade, waarop de rivier, de 
gierpont en de skyline van het 17e eeuwse Nijme-
gen te zien zijn. 

Dit schilderij is waarschijnlijk eind 17e eeuw uit Nij-
megen weggevoerd, in Frankrijk terechtgekomen en 
via een nalatenschap in het Louvre terechtgekomen 
en hangt nu al ruim anderhalve eeuw in Parijs, op 
zaal, en wordt nooit uitgeleend. En is daarmee een 
onvervalst stukje Nijmegen in een van de meest 
prestigieuze musea ter wereld. 
Dankzij een goede samenwerking met Het Huis 
van de Nijmeegse Geschiedenis en een donatie 
van het Basteicafé is dit spectaculaire schilderij 
rond de jaarwisseling hartje Nijmeegse binnenstad 
voor een ieder te bewonderen. Kees Moerbeek 
heeft het digitaal gerestaureerd en we tonen u 
een reproductie op ware grootte. Samen met twee 
verhelderende daarbij behorende films van 18 en 3 
minuten en teksten ter toelichting.
 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, Mariënburgkapel, 
Nijmegen. Gratis toegang

Tentoonstelling Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis,Mariënburgkapel  
14 december 2019 - 26 januari 2020 

Hendrick Heuck vanuit het 
Louvre terug in Nijmegen! 
 

Het volgende Basteicafé is op donderdag 9 januari 2020.
‘Als een vis in het water?”
Op 9 januari neemt het Basteicafé een duik in de drukbevaren Waal. Hoe zijn de vissen er aan toe? Gert Flik 
(hoogleraar dierfysiologie RU) gaat in op de stress die vissen ervaren. Marco Kraal (ecoloog Sportvisserij Neder-
land) laat ons genieten van het vissenleven in de Waal. En Frank Collas (onderzoeker dierecologie RU) laat zien 
hoe het leven in de Waal kan profiteren van nieuwe ‘langsdammen’.
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