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Afbeelding omslag:
Gedeelte van de bouwtekening van 'Bel Respiro' uit
1902, Gemeentearchief Houten, inventarisnr. 1239

Meer dan honderd jaar villa Bel Respiro in Hooten
L.A. Conrads en 0. J. Wttewaall*
Inleiding
In opdracht van notaris H.A .M. Immink is in
1902 aan de Herenweg in Houten de villa 'Bel
Respiro' gebouwd met schuur en pomphuisje
(eigenlijk ontijzeringstoestel). Het on twerp
van architect E. G. Wentink vertoont invloeden
van Jugendstil en chaletstijl. Na het neerleggen van zijn ambt en de verhuizing van notaris
Immink naar Utrecht in 1932 is de villa
gesplitst in twee woningen en het oorspronkelijke perceel verkaveld om de verkoopbaarheid
te bevorderen.
Rond de villa werd in 1902 een tuin in landschapsstijl met vijver aan de voorzijde aangelegd. Het oorspronkelijke stuk grond van de
tuin besloeg het totaal van de huidige percelen
behorende bij de nummers 27 tot en met 37
aan de Herenweg. Behalve op de plaats waar

de nieuwe huizen kwamen is de oorspronkelijke begroeiing van de tuin gebleven. Aan de
vijver aan de voorzijde is niets gewijzigd.
Achter de villa bevindt zich een schuur, die tot
garage is verbouwd. Het pomphuisje vlakbij de
schuur was oorspronkelijk bestemd om drinkwater naar boven te pompen en te ontijzeren
via een ontijzeringstoestel.
Voorgeschiedenis
Een van de verbindingen tussen Utrecht en het
dorp Houten liep via de Oud Wulfseweg en de
Lobbendijk , ook wel 'Stadwech' of 'Heerwech'
genoemd. V66r 1900 liep er, meer westelijk ,
ook een 'macadamweg' , een soort geperfectioneerde steenslagweg van Utrecht naar Culemborg via Houten. Deze werd in de volksmond
ook wel de weg naar Parijs genoemd.
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Situatie rondom het aangekochte perceel voor de aanvang van de bouw van 'Bel Respiro' in 1900
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Tot 1985 werd het gedeelte van deze weg dat
binnen de gemeente Houten ligt Utrechtschenweg genoemd . Bij de herziening van het kruispunt Utrechtseweg/Herenweg en de aanleg van
de wijk Den Oord werd een klein deel van de
Utrechtseweg omgedoopt in Lupine-Oord . De
Heerenweg werd in 1631 aangelegd als onderdee! van een voetpad tussen Utrecht en Schalkwijk en werd tot de 19de eeuw 't zandpad
genoemd. Bij het afslaan richting de toenmalige dorpskern , van uit het noorden komend,
stond er aan de linkerzijde een tolhuisje. In
1820 werd in verband met de onderhoudskosten van de weg naar Culemborg begonnen
met het heffen van tol door de provinciale
overheid . In 1907 werd de tol opgeheven. In
1974 werd het huisje afgebroken in verband
met de reconstructie van het kruispunt Utrechtseweg/Herenweg. Oudere inwoners van
Houten spreken nu nog over: Ik zag hem bij de
to I! Niet ver hier vandaan in zuidwestelijke
richting zouden de toekomstige bewoners van
'Bel Respiro' uitzicht krijgen op de 'Stenen
Poort', een overblijfsel van een versterkte boerderij , daterend uit de 16de eeuw. Andere huizen, die toen het beeld bij binnenkomst van
Houten vanuit het noorden bepaalden waren:
'De Grund' uit 1877 en 'Klein Curac;:ao' uit
1866 beide nu gelegen aan De Poort.
Verder naar het centrum, nu Herenweg nr. 21 ,
lag de in 1882 gebouwde Nederlands Hervormde pastorie , destijds de ambtswoning van
de dorninee . In 1890 werd een hui s gebouwd
voor dokter de Rijk, 'Villa Mari a' geheten,
maar meer bekend als de 'Kleine Pastorie', met
daarbij een hoge schuur voor paard en koets.
In 1926 werd er aan de westzijde hiervan een
identiek huis aangebouwd. Later in 1975 werden de twee huizen samengevoegd tot wat nu
Herenweg 25 is.

De aankoop van de grond
Henrik Arnold Margareeth Imm ink , notaris te
Houten was de opdrachtgever van de villa 'Bel
Respiro' , 'Rust Goed'. Op 9 september 1902
diende hij de , sinds 22 juni 1901 noodzakelijk
geworden , bouwaanvraag met bijbehorende
tekeningen in . Al op 12 september 1902 werd
de vergunning verleend!
In de openbare registers uit 1902 is te vinden
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hoe de aankoop van de grond heeft plaats
gevonden: 'Heden den zevenentwintigste
September negentienhonderd twee compareerde voor mij Egbertus Johannes Dwars, notaris
te Utrecht, in tegenwoordigheid der nader te
noemen getuigen. de heer Jonkheer Jan Jacob
de Geer van Oudegein, rentmeester, generaal
van de ridderlijke Duitsche Orde Balije van
Utrecht, wonende te Utrecht, handelende als
gemachtigde van de heeren Alexander Baron
Schimmelpenninck van der Oije van de Poll en
Nijenbeek, commissaris der koningin in de
provincie Utrecht, en Rudolph Baron van
Heeckeren van Brandsenburg, particulier. heiden wonende te Utrecht, als tezamen uitmakende de commissie van comptabiliteit van voormelde Orde; van welke lastgeving blijkt bij
eene onderhandsche procuratie welke aan deze
minute is vastgehecht na door den lasthebber
in tegenwoordigheid van mij notaris en van de
getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn . die te hebben
verkocht en dus in vollen eigendom te zullen
leveren aan de heer Hendrik Arnold
Margareeth lmmink, notaris, wonende te
Houten welke mede tegenwoordig in koop aannam het aan den Macadamweg tussen Utrecht
en Houten liggende - en aan grand van den
heer F. W. A. Carver grenzende perceel bouwland te Houten; bij het kadaster bekend
gemeente Houten Sectie A nommer 983 groat
twee en tachtig aren dertig centiaren; verhuurd
aan Willem de Goei, landbouwer, wonende te
Houten'.
De verkoop werd gedaan voor twee duizend
achthonderd tachtig gulden en vijftig cent.
Omgerekend is dat ongeveer € 0 ,1 6 per m2 •
De grondprijzen in Houten in 2004 lag rond de
€ 500 per m2 • Dat is zo'n 3000 maal duurder!
De tekening van het kadastraal perceel 983
dateert uit juni 1902, het huis is ingemeten in
juli 1903 (dienstjaar 1904). Op de tekening van
juli 1903 zijn ook de toen bestaande bebouwingen ingetekend , zoals het tolhuis, de loonwerkerwoningen en de woning van dokter de
Rijk , nu een dee) van Herenweg 25. In de
raadsnotulen van 11 oktober 1904 is te lezen:
'Alsnu stelt de Voorzitter voor om een lantaarnpaal te plaatsen bij de nieuwe villa ,
bewoond door notaris Immink; er zijn nog 3
58
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Samenstelling van kadastertekeningen uit 1902, links en 1903, rechts

groote palen en lantaarns in voorraad; hij
zoude de kleine palen en lantaarns, die bij het
Intis van Dr de Rijk en den Heer van Burna
staan wenschen te ruilen voor de groote; ... . met
algemeene stemmen wordt daartoe besloten'.

Notaris H.A.M. Immink
De geschiedenis van de notariswoning in
Houten zou kunnen beginnen met de eerste
notaris Immink te 11sselstein in 1844. De
familie Immink stand vroeger bekend om zijn
predikanten en notarissen. Henricus Imrnink
en zijn zoon Nicolaas zijn tot 1891 notarissen
te 11 sselstein.
Met het vertrek van Nicolaas Immink komt er
nog geen einde aan het Immink-tijdperk te
11sselstei n.
Zijn broer, kandidaat-notaris Henrik (Arnold
Margareeth) Immink neemt tijdelijk het notariaat waar, getuige een aankondiging in de
'11sselsteiner' van 7 juni 1893. Hij komt hier
speciaal voor terug uit Hilligersberg na in
1891 vertrokken te zijn uit IJsselstein . Henrik
wordt echter niet benoemd te IJ sselstein en de
reden waarom is niet duidelijk . Als kandidaatnotaris zal hij zeker aan de eisen hebben volHet Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

daan en het is zeer waarschijnlijk dat hij ook
gesolliciteerd heeft naar deze functie. Het
heeft niet zo mogen zijn want in september
1893 komt Matthijs den Bieker met vrouw en
vijf kinderen naar 11sselstein en aanvaardt
daarmee zijn benoeming tot IJsselsteins notaris. Henrik Immink blijft nog negen jaar kandidaat-notari s onder den Bieker. Henrik heeft
te Hilligersberg Maria Helena Liefrinck leren
kennen waar hij in het najaar van 1893 mee
trouwt.ln 1894 wordt dochter Ida geboren.

Notaris Henrik (Henri) Immink, de eerste
bewoner van Bel Respiro
Van Henri weten we dat hij vee! respect
genoot onder de 11sselsteinse bevolking in
stad en achterland . Vooral onder de agrarische
stand was hij geliefd, getuige de grate klandizie die hij van hen genoot. Voorts weten we
dat hij koortsachtig is blijven solliciteren
naar een eigen notariaat wat in 1902 lukt. Te
Houten doet zich dan een gelegenheid voor
die hij met beide handen aangrijpt. Hij wordt
bij K .B . van 30 mei 1902 No. 26 benoemd
te Houten en hij is op maandag 2 juni 1902
beedigd en in functie getreden. Op 10 juni
59

hersteld is voortdurend wel, in de gemeente
Houten, hier in !Jsselstein zal zijn naam steevast als al de lmminken in een goed aandenken
blijven'.
Het vertrek van Henri sluit een periode van
60 jaar af waarin twee generaties Imrnink een
belangrijke inbreng hebben gehad in de
IJsselsteinse samenleving .
Henrie Arnold Margareeth Immink wordt op
14 juni 1902 in Houten ingeschreven . Hij verhuisde in z'n eentje naar Houten op 10 juni , een
jaar later komt zijn vrouw naar Houten. De
inschrijvingsdatum van zijn vrouw, Mari a
Helena Liefrinck , hun dochter Ida en hun pasgeboren zoon is 4 juli 1903 . Ida was toen al
geboren in IJssel stein op 26 juli 1894. Hun
zoon Henrie Dideric Goswin Arnold , Hans
genoemd, werd in Utrecht geboren op 4 maart
1903. Henri vertrekt naar Utrecht op 14 oktober 1931 en overlijdt er op 20 mei 1932. Hij
was toen 69 jaar en werd te IJsselstein begraven.

Notaris Henrik (Henri) lmmink , de eerste bewoner van
'Bel Respiro'

1903 vertrekt het gezin Immink naar Houten
waar zij de villa 'Bel Respiro' betrekken. Daar
Houten relatief dicht bij IJsselstein ligt is er
goed contact gebleven tussen de lmrninks en de
baroniestad . Henri nam vee! IJsselsteinse klandizie mee naar Houten. Het Houtense notariskantoor verwierf te IJsselstein zoveel faam dat
tot diep in de jaren vijftig vele, vooral agrarische , tran sacties te Houten werden bekrachtigd.
Naast kandidaat-notaris was Henri lid van de
IJsselsteinse gemeenteraad en regent van het
Ewoudsgasthuis. De 'IJsselsteiner' bericht op
4 juni 1902 dat: 'den heer Jmmink hier algemeen geacht werd en te !Jsselstein node gemist
kan worden vooral als lid van den gemeenteraad zal zijn vertrek betreurd worden waarbij
hi} zoo meenig maal met kalme waardigheid en
goed gekozen woorden, de, in meening verschillende partijen, tot elkander wist te brengen, en men een gewillig oar verleende aan
zijn advies . Het ga hem en zijn Gade met hun
eenig dochtertje die na weken aan weken als 't
ware worstelende met den dood, thans gelukkig
Het Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

Van de activiteiten van Henri gedurende zijn
Houtense tijd is weinig bekend. Een aankondiging van de laatste jaarlijkse verpachting van
grasgewas en viswater, gedateerd 9 mei 1902,
door zijn voorganger H.L. van Burna is
bewaard gebleven . Burna was de eerste notaris
in Houten . Hij kwam uit Gouda en was notaris
in Houten van 1866 tot 1902. Hij had de 'Villa
Bickere' Iaten bouwen , ook aan de Herenweg.
De eerste grasgewas en viswater verpachting
op naam van Immink is gedateerd op 18 mei
1903 . Daarbij was zijn tuinman de Kruijf
tevens afslager.
De bushalte die tot in de jaren negentig voor de
deur van 'Bel Respiro' werd gebruikt door de
busmaatschappij Midden-Nederland , werd de
notarishalte genoemd. Het verhaal gaat dat de
bus, op de halte aangekomen pas vertrok als de
zoon van de notaris , die eerst op het gymnasium zat en later medicijnen in Utrecht studeerde , ingestapt was .
In verband met zijn ziekte begin jaren dertig en
zijn verhuizing naar Utrecht zal er waarschijnlijk niets terecht gekomen zijn van een afscheid
als notaris te Houten. Hij werd opgevolgd door
notaris Buurma. Daarna kwam Bremer. En de
opvolger daarvan was van Otterloo . Nu zijn er
in Houten meerdere notarissen.
60
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Laatste verpachting door Van Buma op 9 mei I 902 en eerste verpachting door Immink op 18 mei I 903

Architect E. G. Wentink, Jr.
E . G . Wentink , Jr. was naast waterschapsfunctionaris als dijkmeester en kameraar (techni sch hoofdambtenaar) , ook architect. Zijn
naamsbekendheid heeft hij vooral aan het
laatste te danken. Diverse gebouwen, onder
meer de Michaelschool in Tull en 't Waal en
het raadhuis te Bunnik zijn door hem ontworpen , evenals enkele poldergemalen en bijgebouwen .
Ook ontwierp hij in IJ sselstein de Antoniushoeve in 1905 en de burgemeesterswoning op
de Poortdijk in 1909. Wentink maakte zich
sterk voor de sociale woningbouw en had
ruime ervaring in utiliteitsgebouwen . Lange
tijd heeft Wentink gewoond in het dijkhuis te
Schalkwijk.
In dezelfde bouwstijl als 'Bel Respiro' was in
1901 ook de villa 'Groenewoude' gebouwd
aan de Mereveldseweg in Utrecht (toen nog
gemeente Houten) . In september 1978
Het Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

Architect E. G. Wentink, Jr. op een foto uit I 906
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De voormalige villa 'Groenewoude' te Utrecht

Het hui s 'Bottestey n' in Geldermal sen

probeerde een actiegroep de sloop te voorkomen van deze monumentale villa . Maar de
slopers waren binnen al aan het werk. De aanleg van de A27 door Amelisweerd ging
gewoon door. Ook het huis 'Bottesteyn' in
Geldermalsen waarvan de gemeente de architect niet kent , heeft aile stijlkenmerken van
Wentink. Dit huis is in de peri ode 1905-1910
gebouwd . Notaris Immink moet Wentink bij
verschillende gelegenheden zijn tegengeko-

men en hem gevraagd hebben het notari shuis
te bouwen in Houten.
Later in 1921 kreeg Wentink Jr. van H.A.M.
Immink ook nog een opdracht om de kleine
villa in cottagestij l 'Gandria' te bouwen, nu
Lupineoord 21. Dit werd de waning voor zijn
kandidaat-notaris de Wit.
De familienaam Wentink heeft al vanaf de
tweede helft van de 19de eeuw een zekere verwevenheid met het architectenvak. Op naam

Eerste steenlegging van 'Bel Respiro' in 1902
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ber 1901: 'Utrecht, te 1 uur, door architect
E. G. Wentink Jr., in het logement: de
Geldersche Bloem: het bouwen van een
woonhuis met schuur aan den provincia/en
weg te Houten '. Op 11 januari 1902 staan in
datzelfde blad een reeks aanbestedingen van
aannemers uit de regio. De aanneemsommen
varieren van f. 5522 tot f. 7680. De gunning
werd in beraad gehouden.
Van 'Bel Respiro' is alleen een tekening
gevonden van de villa ze1f. Van de schuur en
het ontijzeringstoestel zijn geen tekeningen
aangetroffen. De bouwtekening van 'Bel
Respiro' is gedateerd 30 augustus 1902.
Immink staat a! sinds 14 juni 1902 ingeschreven in Houten en moet gewoond hebben op
de Herenweg , vermoedelijk bij notaris Burna,
terwij1 zijn vrouw nog in Usse1stein verb1eef.
De bouwaanvraag is ingediend op 9 september en toegewezen op 12 september 1902.
De akte van aankoop van de grond is van
27 september 1902. Immink's vrouw wordt
in de gemeente ingeschreven op 4 juni 1903 .

van E.G. Wentink Sr. komen we tegen een
veerhuis (1872) in Wijk bij Duurstede en een
waakhuis (1878) in Houten en verbouwingen
van een 'School met de Bijbe1' in 1923 en
1929 in Usselstein.
Verder komen we nog tegen J.F. en J.A .
Wentink bij de herbouw van een 18de eeuwse
boerderij in Schalkwijk en J.C. Wentink (in
Bunnik), J.G. Wentink (Dijnselburg, Zeist) en
Joh. Wentink . Tot op de dag van vandaag
bestaat er nog een kantoor Wentink Torsing
Architecten in Baam , met een afstammeling
van de Wentink's uit de 19de eeuw, D .E .
Wentink . Het wachten is nog op de ontrafeling van de geschiedenis van a! die Wentink's
met hun vele gebouwen in deze regio. Bij de
NH-kerk in Schalkwijk 1igt een familiegraf
van de Wentink's.

De bouw van Bel Respiro
In De Opmerker, een bouwkundig weekblad
in die tijd, staat in de uitgave van 28 decemif:·
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Bouwtekening van het lngenieurs- en Architekten-Bureau Gebrs Wentink , Jutfaasscheweg 131 Utrecht , gedateerd
30 augustus 1902 ( serre op zuiden georienteerd)
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De villa werd betrokken door de Immink's op
10 juni 1903. Dat betekent dat de bouwtijd
niet Ianger geduurd heeft dan ongeveer tien
maanden!
Een gedeelte zal nog niet klaar zijn geweest ,
zoals de schuur en de zonnemuur. De villa is
gebouwd volgens opgenomen tekening. Het
wei erg grate balkon op het noorden moet
kennelijk hebben gediend voor de destijds
nog zeer gangbare jaarlijkse schoonmaakbeurt
voor het gehele huis. De namen van twee
schilders/behangers uit Lexmond met het jaartal 1902 werden nog aangetroffen op de muur
van de huiskamer!
Tussen 1890 en 1910 werd ook de bouwkunst
gei:nspireerd door de Jugendstil. Vooral de
geometrische elementen , bekend uit de Duitse
Jugendstil zijn terug te vinden in de gevels.
De meer florale aspecten , die kenmerkend
zijn voor de Franse Jugendstil , zijn zichtbaar
in de glas-in-loodramen en plafonds. Het vakwerk is het best zichtbaar boven de voordeur,
het is een soort namaakvakwerk. Dus afwijkend van het bekende vakwerk, zoals dat ook
vee! in Duitsland te zien is . De 'balken' en de
opgevulde vakken bestaan uit pleisterwerk .
In vergelijking tot buitenlandse landhuizen
werden aan de Nederlandse veelal geen bijster
hoge eisen gesteld in die tijd. Dit gold in het
bijzonder de woon- en dienstlokaliteiten . Zo
was vergeleken met de Engelse landhuizen de
dienstafdeling meestal vrij bekrompen . Het

gezin had niet vee! privacy. Een zitruimte
voor personeel of een diensttrap waren zelden
aanwezig. Men beschouwde dat als een uiting
van overtollige weelde volgens Leliman en
Sluyterman (1916). Zo is 'Bel Respiro' ook
niet overdadig luxe gebouwd. Het personeel
huisde in de keuken en gebruikte de gemeenschappelijke trap naar de zolderetage met de
dienstbodekamers.
In dezelfde tijd dat Wentink 'Bel Respira'
ontwierp, was dit type bouwstijl erg populair.
Vee! goede voorbeelden zijn te zien in de
villawijken van steden in Engeland en Duitsland . De beoordeling van deze stijl is misschien wei goed samen te vatten in het Duits:
'Mischmasch mit Charme '!

Bel Respiro buiten en binnen:
detailleringen
De villa wordt gekenmerkt door een grate
mate van detaillering in metselwerk en houtwerkconstructies .
In de gevels van baksteen zijn natuurstenen
accenten op de hoeken en vensteropeningen
aangebracht. De ingangspartij heeft een
natuurstenen geometrische Jugendstildetaillering. Het bovenlicht heeft drie openingen zonder vensters. De omlijsting bestaat uit
zandsteen banden en blokken.
Om veiligheidsredenen en ook wei tegen de
kou , kon het huis bijna hermetisch worden
afgesloten . Voor aile ramen konden houten

Links de keuken in 1908, rechts in 1919 (vrouw link s met Houtense muts)
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Enkele details van de noord- en westzijde

De buitenlamp op de zuidwesthoek en het
Enkele detail s van de west- en zuidzijde

balkan op het zuiden rechts

Yoorbeeld van een rolluikbak , westzijde
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rolluiken van binnen uit omlaag worden gelaten . Voor de keukenramen en balkondeuren
zitten nog zware luiken die vergrendeld kunnen worden van binnen uit. Het raam van de
provisiekamer was voorzien van dikke ijzeren
tralies. Ook tussen de veranda en huiskamer
en serre en salon bestonden rolluiken, die tot
de vloer konden worden neer gelaten.

De plafonds hebben verschillende ornamenten. Niet aile originele plafonds zijn meer
aanwezig.
De glas-in-loodramen zij aile nog origineel en
in de loop der jaren waar nodig vakkundig
gerestaureerd .

Architect Zondag
In 1979 werd besloten ten behoeve van de
activiteiten op kostuumhistorisch gebied een
Jesruimte te bouwen aan de noordwestzijde.
Het ontwerp is in samenspraak met ir. H.A.
Zondag uit Houten tot stand gekomen, het
ingediende bouwplan werd in 1980 goedgekeurd. In 1981 werd begonnen met de bouw.
Zonder invloed te hebben op het algemene
stijlbeeld van 'Bel Respiro' werd gekozen
voor een min of meer op zich zelf staand
gebouw met een eigen orientatie en bestaande
uit glazen gevels en een zwarte afdekking.

Oorspronkelijk had het huis vier grate schoorstenen. In de jaren vijftig is er een vervangen
door een modernere versie. Elke schoorsteen
had drie tot vier kanalen. De noordwest
schoorsteen was de keukenschoorsteen en
heeft een groat wasemkanaal. Kenmerkend
voor de afwerking van de daknokken zijn de
pirons , waarvan een aantal destijds was voorzien van bliksemafleiders. Oak de schoorstenen waren voorzien van bliksemafleiders.
Dikke koperdraden, doorsnede 10 mm ,
werden gevoerd naar aardplaten van koper,
50 x 50 em en 1,5 rnm dik, ingegraven in de
grand en vijver. Zo'n aardplaat is gevonden
die naar de bodem van de vijver Jeidde.
In 2003 is de oude bliksembeveiliging vervangen.
Het interieur is relatief eenvoudig wat gedetailleerdheid betreft. Het trappenhuis is voor
een deel vernieuwd met gebruikmaking van
de originele versnijding van het spijlenwerk.
De deuren zijn van sierpanelen voorzien en in
het gehele huis consequent toegepast. Veelal
is het originele hang- en sluitwerk aanwezig.

Het ontijzeringstoestel
Een bijzonder bouwwerk is te vinden aan de
noordkant van de villa, dichtbij de keuken.
Op een paar meter afstand hiervan staat het
piramideachtige 'ontijzeringsgebouw'. In 1902
werd een bron ges1agen tot negentien meter
diepte, om grondwater op te kunnen pompen
voor huishoudelijk gebruik. Het water was
echter ijzerhoudend. Om het water te ontijzeren moet het intensief aan zuurstof worden
b1oot geste1d . Dit gebeurde door het water
eerst op te pompen tot in de nok van het

Piron met oude bliksemafleider (1903)

Geometrie in de deuren van keuken en salon
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Glas-in-I oodramen (floraal) in vo01·kamer en kleedkamer met erker
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Glas-in- Ioodramen (geometrisch) in keuken en eetkamer (nu studeerkamer)

Ontwerp van bijbouw met aansluiting op woonhui s
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gebouwtje . Het schema laat zien hoe het
ontijzeren vermoedelijk heeft plaats gevonden .
Het is een afgedichte horizontale buis die aan
de onderzijde is voorzien van gaatjes . Via
deze gaatjes spuit het water op de bodem van
een bak , waarbij het opspat alvorens opnieuw
op de bodem te belanden. Via een afvoer aan
de onderzijde van de bak stroomt het naar een
bezinkruimte. Na het uittreden uit de horizontale buis komt het water in contact met de
Iucht , vooral tijdens het opspatten in kleine
druppels . Daarbij vindt gasuitwisseling plaats.
De in het water aanwezige gassen zwavelwaterstof en kooldioxide gaan voor een dee!

over in de Iucht, terwijl uit de Iucht zuurstof
wordt opgenomen in het water. Als gevolg
van de toetreding van zuurstof kunnen in het
water oxidatiereacties gaan plaatsvinden. Het
gevolg daarvan is dat het ijzer geoxideerd
wordt tot een bruine neerslag die bezinkt in
een mooi glad met cement aangesmeerd reservoir van ongeveer een kubieke meter. Daarin
blijft het ontijzerde water dan staan. Op de
bodem blijft het ijzeroxide achter. De bruine
neerslag kon na een tijd worden weggehaald.
Vervolgens werd het ontijzerde water
opnieuw opgepompt, maar nu naar de zolder
om voor enige druk in de leidingen te zorgen .
Daar stond aan de noordoostkant van het huis
een groot metalen reservoir van ongeveer
twee kubieke meter, tegen vorst beschermd.
Aan dit vat was de waterleiding verbonden en
kon men op enkele plaatsen in het huis het
ontijzerde water gebruiken .
Als erfdienstbaarheid op het perceel rustte de
verplichting (totdat er omstreeks 1935 een
openbare waterleiding werd aangelegd) het
ontijzeringstoestel in goede staat te houden,
aangezien ook mensen uit de buurt het recht
hadden gebruik te maken van dit ontijzerde
water. Men sprak in 1932 over een pompinstallatie , die in de akte van verkoop in een
erfdienstbaarheid terug te vinden is.
De eigenaar van het perceel diende: 'het heerschende erf onafgebroken te voorzien van

De ontij zerin gstoestellen Oud Wulfseweg

De ontij zeringstoestellen Herenweg
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Schema voor het beluchten van ijzerhoudend water
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goed drinkwater doormiddel van de thans op
het lijdend erf aanwezige pompinstallatie .. .. .
en hij zal verplicht zijn die installatie steeds
in goed werkende staat en naar behooren te
onderhouden ' .
Later toen motorpompen beschikbaar kwamen
is aan de zuidkant van het ontijzeringsgebouw
een aanbouw gemaakt, vermoedelijk om de
pomp te kunnen plaatsen. Nu in 2007 wordt
er nog steeds water omhoog gepompt als
sproeiwater voor de tuin , maar niet ontijzerd!
Een dergelijk bouwsel is ook te vinden bij het
landhuis 'Folmina' op de Oud Wulfseweg . In
1919 werd dit huis, ontworpen door architect
1. Meijer, gebouwd . Dit pand werd onder
andere gebruikt als tehuis voor meisjes zonder
ouderzorg en als tehuis voor bejaarden . Nu is
het een prive woning. In de tuin staat het
ontijzeringstoestel , wat verder weg van het
huis , met een verbinding naar een zevenzijdig
paviljoen onder rieten tentdak, dat dienst deed
als ziekenbarak.
Waarschijnlijk zal het ontijzerde water met
emmers uit het bezinkreservoir naar het
hoofdgebouw zijn gebracht. De beide bouwsels vertonen een grote gelijkenis , het ene is
gebouwd in 1902, het andere in 1919. Er zijn
geen originele bouwtekeningen van het ontijzeringstoestel gevonden.
Hendrik Copijn (1842-1923)
De aanleg van de tuin werd verzorgd door
Hendrik Copijn uit Groenekan. Hendrik
Copijn vormde samen met zijn halfbroer
Pieter Gerard Copijn (tuinarchitect/boomkweker) een duo , dat vanaf 1885 tot 1901 goed
was voor het ontwerp plus beplanting en
meestal ook de uitvoering van meer dan honderd parken en tuinen bij buitenplaatsen . Een
aantal aspecten uit de tuin van 'Bel Respiro' is
herkenbaar in hun ontwerpen. Het begin van
de aanplant moet hebben plaats gevonden in
1902. Het was de tijd dat mensen in villaparken buiten de stad gingen wonen .
Omstreeks 1900 ontstond een nieuwe tuinstijl.
Het accent van de tuin, maar ook van het
huis verplaatste zich meer naar de beschutte
achterzijde: openslaande deuren , aangrenzend
terras en terras in de tuin. Engeland was een
inspirerend voorbeeld (botanisch en architectonisch). Men sprak her en der terecht of
Het Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

onterecht van een 'architectonische tuinstijl' .
De eveneens bekende tuinarchitect Springer,
1855-1940, zag in deze ontwikkeling niet
vee!. Hij miste de grootsheid van de natuur
en vooral de bomen. Een tuinontwerp hoorde
volgens hem niet dienstbaar te zijn aan de
architectuur, maar aan het landschap en de
planten. Copijn en Wentink , maar ook de
opdrachtgever hielden vast aan het vertrouwde accent op tuingenot , weliswaar in de serre
of veranda aan de straatzijde. De veranda ziet
men vaak aan de oost-zijde (vroeg op, eerste
warmte!) . Pal in de zon zitten werd toen niet
als een pretje ervaren.
De farnilie Imrnink sjouwde met stoelen naar
het oostelijke grasveld of zat op het grintpad!
Verder ziet men brede, mooie , tonronde grintpaden naar het iets hoger gelegen huis lopen
met royaal bochtenwerk voor koets en automobiel. Het grint ligt opgesloten tussen het
10 em hoger gelegen gras. In het gras was
men niet bang smalle , lange rozen vakken te
maken , kantjes steken was geen probleem .
Ook stonden in het gras vaak botanisch bijzondere siergrassen , Engelse heesters en exotische coniferen te pronk. Yerder verzuimde
Copijn nimmer de tuin te voorzien van echte

Hendrik Copijn ( 1842-1923)
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t{outen

Villa .. Belrespiro"

Villa 'Be l Respiro', opname uit 1920 met hek om vij ver

grote bomen , waarbij altijd onbekende soarten (Amerikaanse walnoot , Catalpa, treurvormen of bijzondere bladmutaties). Achter het
hui s vond men een keur aan fruit. De grote
(grondwater)vijver aan de voorzijde met een
lengte van 25 meter zorgt voor een prachtige
reflectie van boom en huis en draagt zeer bij
aan een mooi en levendig beeld.
De angst dat kleine kinderen in de vijver zouden verdrinken moet hebben geleid tot het
plaatsen van een hek van kippengaas rond de
vijver. Tijdens de fase van het graven van het
Amsterdam-Rijnkanaal in de jaren dertig is

het grondwaterniveau ongeveer een meter
gedaald. Nog later na de waterregulering rond
het oude dorp in verband met de uitbreiding
van Houten daalde de grondwaterspiegel
van de vijver nog eens enkele decimeters .
De Libanon ceder nu in de voortuin van
Herenweg 27 is volgens de gemeente Houten
al geplant in 1900, maar meer waarschijnlijk
in 1902.
Er was sprake van de siertuin aan de zuidkant , terwijl de achtertuin op het noorden vol
fruitbomen stond. Opvallend was het grote
aantal soorten sier- en fruitbomen. Na de

De in gang naar de voordeur en het uitzicht op 'Villa Maria' , 1904
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opdeling van het gehele perceel na 1932 bleef
het grootste deel van de tuin met veel hoge en
enke1e monumentale bomen bij het perceel
Herenweg 35 . In de siertuin , nu verdeeld over
zes percelen , werden in 1972 nog aangetroffen: catalpa, ceder, Amerikaanse noot, berk ,
lijsterbes, kastanje, beuk , Iinde, esdoorn , eik ,
hulst, kamperfoelie , iep, grote jasmijn , taxus,
sering en gouden regen . Verdwenen inmiddels
waren de zilverspar en de Oregon den, die
door de firma Verweij uit Houten werden
gerooid en gebruikt voor het vervaardigen van
onder andere plukladders . Enkele zeer bijzondere so01'ten , nu meer dan honderd jaar oud
en behorende tot de monumentale bomen zijn:
de Amerikaanse noot (Juglans Nigra) en de
Libanonceder (Cedrus Libani). Op de oudste
bekende foto met postmerk 1904 zien we
bomen die vermoedelijk al tien jaar oud zijn.
Dat betekent dat de meeste andere bomen er
nu ook meer dan honderd jaar staan.
In de achtertuin stonden: hazelnoot , walnoot ,
moerbeiboom , stoofpeer, peer, goudrenet,
zoete appel , pruim , druif, perzik, wijnbes ,
bramen , kruisbessen , zwarte bessen, rode bessen etc.
Voornamelijk om een gunstig microklimaat te
creeren werd een oostwest lopende zonnemuur gemetseld op eigen grond en grenzend
aan de noordelijk ervan gelegen boomgaard.
De lengte was bijna zestig meter. Hij liep niet
door tot de grenzen van het perceel. Deze
muur was geheel op het zuiden georienteerd ,
hield koude noordenwinden tegen en werd
later begroeid met druiven , perziken en andere zonrninnende vruchten . De muur heeft
steunberen aan de noordzijde en steunijzers
aan de zuidkant.
Aan het oostelijke eind van de zonnemuur zal

Deurgreep van broeikas en ontijzeringstoestel

rond 1905 een broeikas zijn gebouwd; deze
staat er nu nog .
Door een brand bij de firma Copijn is het originele beplantingsplan verloren gegaan . De
huidige situatie geeft echter nog een goed
beeld van de tuin zoals Immink die destijds
voor ogen moet hebben gestaan . Toen de
bomen eenmaal tot voile wasdom waren
gekomen, kwamen van heinde en ver mensen
kijken naar de grote variatie van bomen in
deze grootste tuin van Houten. Ook nu staan
vaak nog mensen stil om te kijken naar bijvoorbeeld de relatief onbekende Amerikaanse
notenbomen en de zeer fraaie Libanonceder.
In de oorlogstijd kwamen mensen vaak de
noten van de Amerikaanse notenboom rapen ,
die in grote aantallen in de voortuin lagen elk
jaar. De hoop daarin een aanvulling op het
karige oorlogsrantsoen te vinden was echter
ijdel, de notenbast is erg dik en bezit weinig
vlees. Kraken tussen de bankschroef leverde
altijd een teleurstelling op .
De plaats van de zonnemuur in de achtertuin ,
waarschijnlijk gebouwd in 1903/1904.
Aan de zijde van de Herenweg werd een hekwerk geplaatst met daarin toegangen tussen
pilaren naar de voordeur van de villa en een
aparte toegang naar het kantoor. De hoofdingang was aan de westzijde, met een breed

De plaats van de zonnemuur in de achtertuin , waarschijnlijk gebouwd in 1903/1904
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Pa en rna lmmink bij de zonnemuur

Zonnemuur met Iattenbeslag

grindpad naar de voordeur. Een karos met
paard of een auto kon na binnenkomst
vervolgens in een Jus weer terug en tussen de
twee paar ver uit elkaar staande hoge , gemetselde pilaren naar buiten rijden. In de twee
grootste zaten natuurstenen met daarin gebeiteld de woorden Bel en Respiro.
Zoals eerder gezegd , er was sprake van een
siertuin , de cultuur van het 'bruin' worden
begint pas veel later. Bij mooi weer begaf de

familie zich naar de oostzijde van het huis.
Dat was dichtbij de zitkamer en de veranda.
De setTe en salon waren er voor de feestdagen
en bijzondere dagen.
De veranda speelde een belangrijke rol bij
mooi weer, van daaruit had men uitzicht op
het grasveld met bloemperken en ging men de
tuin in.

Een ontvangst op het oostelijke grasveld
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Han s Immink haalt stoelen uit de veranda ( 1922)

Geschiedenis van de bewoning tot heden
Op 21 april 1932 verscheen H.D .G.A.
Immink a1s lasthebber van zijn vader, die toen
te ziek was en in Utrecht verbleef, ten kantore
van notaris Buurma. Vastgelegd werd toen dat
het perceel Sectie A nr. 992 met landhuis in
het openbaar verkocht zou worden.
Interessant is het vermelden van enkele teksten uit de koopakte betreffende de eerste
kavel : 'de Villa Bel Respiro met schuur, ontijzeringsgebouw, fietsenhok en broeikas, erf,
vijver, gedeelte siertuin en gedeelte moestuin.
Breed aan den Utrechtschen weg ongeveer
negen en dertig meter, breed aan de Achterzijde der overige percelen ongeveer vijf en
zestig meter '. 'De strook grand ter breedte
van een en vijftig centimeter en gelegen aan
de noordoostzijde van den steenen muur is
verhuurd aan den Heer H. J. Sturkenboom te
Houten voor den jaarlijkschen prijs van een
cent tot en met een en dertig December
negentienhonderd en vijfenzestig ' . Het gaat
hier om de strookjes grand gelegen tussen de
steunberen van de zonnemuur, die geheel op
eigen grand was gebouwd , maar kennelijk
verhuurd werden. Kavel 1 was dus vee! grater
dan de andere kavels en de achtertuin liep
achter de andere kavels door. Vermoedelijk
om de daar staande fruitbomen te kunnen
handhaven. De van noordwest naar zuidoost
Het Kromme-Rijngebied, 41-3 (2007)

lopende stippellijn op de kadastrale tekening
geeft aan dat de bebouwing op de kavels 2, 3,
4 en 5 ten noorden hiervan moest plaats vinden. Zo bleef het uitzicht vanuit de veranda
van 'Bel Respiro' vrij!

De kadastrale metingen van september
1932
Een reconstructie van de geschiedenis van de
kavels 1 en 2 volgt hier onder.
Kavel 1: Op 21 april 1932 wordt er op kavel
1 geboden door C.J. Mora koopman te
Utrecht; het bod was fl. 5100 ,-. Voor kavel2
bood G. van Wijk wielhandelaar te Houten
fl. 1800,-. De heer J. Blok, zonder beroep ,
wonende te Houten verwerft op 2 mei 1932
kavel 1. Hij laat het woonhuis opsplitsen in
twee ongeveer gelijke delen . Hij vond het
voor zijn vrouw en twee kinderen te groat.
Scheidingsmuren worden op de drie etages
aangebracht. De schuur wordt in tweeen
gedeeld. Op 2 april1953 verkoopt J. Blok
aan C. Gruys , plaatsvervangend voorzitter
van de Raad van Beroep der Directe Belastingen te Utrecht, kavel 1 met het linker deel
van het huis.
In 1972 koch ten J .W.F. van Haaren , directeur
van de Houtense veiling en Omstreken , en
G. de Bree kavel 1 en verkochten het korte
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De kadastrale metingen van september 1932

tijd later (minus een stuk van de achtertuin),
aan L.A. Conrads. Deze laatste woont er nu
nog . Hij kocht het met inbegrip van twintig
eenden, twaalf fazanten en een parelhoen.
Kavel 2: Mejuffrouw A.M. van Kessel (To),
verpleegster te Houten koopt in 1932 het
rechtergedeelte van het inmiddels gedeelde
huis van J. Blok en een dee! van de voortuin.
Zij verhuurt de bovenetage aan de familie
Folkerts en daarna aan Van de Bunt. In de
periode van november 1944 tot het voorjaar
van 1948 verblijft het 'uitgebombardeerde'
gezin Van Dobbenburgh in de rechterzijde
van 'Bel Respiro'. Later koopt de Cooperatieve Veilingvereniging Houten en
Omstreken het van mejuffrouw van Kessel.
Dit kavel wordt in 1971 door J .W.F van
Haaren , secretari s van de Cooperatieve
Veilingvereniging Houten en Omstreken ,
gekocht. Tot 1976 blijft de farnilie van de
Bunt de boven etage huren . In die tijd werd
een aansluiting op de riolering gegraven. Voor
die tijd moest elk jaar de achter het huis gelegen beerput worden leeggepompt. De fami lie
Van Haaren woonde er met 5 kinderen.
In 1984 verkoopt mevrouw C . van Haaren
aan de familie Zitzen, die er nu nog woont.
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Conclusies
Na meer dan honderd jaar is het huis 'Bel
Respiro' in goede staat gebleven. Het bouwmateri aal heeft de tand des tijds goed doorstaan.
Dat is te danken aan een niet zuinige wijze van
bouwen en het gebruik van goed materiaal.
'Bel Respiro' ligt nu niet meer aan de rand van
het dorp Houten met toen een paar duizend
inwoners. Het is wei nog steeds een markant
punt in het Oude Dorp. Het is opgenomen in
het tot bijna 50000 inwoners gegroeide en
slechts door enkele wei Ianden van Utrecht
gescheiden nieuwe Houten.
* Dr. L.A. Conrads is klimatoloog , schreef een
dissertatie over het klimaat van de stad
Utrecht en nam dee! aan meerdere expedities
naar Antarctica, Groenland en Spitsbergen in
het kader van een groat onderzoeksprogramma
'U s en Klimaat ' van de Universiteit Utrecht.
Hi} heeft een brede interesse en dus ook voor
de geschiedenis van de villa 'Bel Respiro' te
Houten, waarin hi} en zijn gezin vanaf 1973
wonen.
0 .J. Wttewaall is voorzitter en redactielid
van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek.
Hi} is in dienst bij de gemeente Houten als
stadshistoricus en beheerd een oudheidkundige
en topografische verzameling . Van zijn hand
zijn een aantal boeken en artikelen verschenen
met name over archeologie en geschiedenis
vanVlet grondgebied van de gemeente Houten.
Dankwoord
Dank is verschuldigd aan diegenen van wie informatie
werd verkregen: De kleinkinderen van notari s lmmink:
W.H .F.G.A . Immink , Mevr. M .H . Tjaden-lmmink ,
D. Imrnink en mevr. W.G.Tanja-lmmink ; mevr. OskamBlok , USA; de families Bouman , Van Dommelen en Van
Roon ; G. van Rooijen , mevr. C. van Haaren-de Bree, H.
Zi tzen en mevr. J . Kramer-ten Doesschate , W. H. van Dijk
en A. J. Verweij en W. J. van Soest uit Houten; de families
Van Dobbenburgh en Van Haluit Houten; Oud-notaris
te IJsselstein mr. F.P.A.C . Adriaans , architect ir. H .A.
Zondag; m.b.t. het ontijzeringstoestel: H . VanderLaan,
W. Meu lenkamp , J.C . van Dij k, G. Reijnen en C. van
Bennekom , m .b.t. de tuin : L. Copijn , Groenekan ; de heer
F.H. Landzaat, Schalkwijk.

Atbeeldingen
De foto's in dit artikel zijn afkomstig uit particuliere verzamelingen.
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Gemeente Houten , Bevolkingsregister 1880- 1887
( 1933), wijk H, A-L , blad 176 en 222.
Gemeente Houten, Regi ster van aanvragen om vergunning tot oprichting of vernieuwing van een gebouw,
1902-1924, nrs. I t/m 378.
Kadaster en open bare regi sters , Directie Noordwest ,
vestiging Utrecht: Dee! 53 , nr. 751 , 1902 ; dee! 299, nr.
1144 , 1971 ; dee1749, nr. 115 , 1932; dee1760 , nr. 11,
1932; dee! 760 , nr. 12 , 1932 ; dee! 1092 , nr. 77 , 1953.
Gemeente Houten , Sectie A, blad 3, 1903, 1904,
1933 ,1970 en 1974.
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Wapens op Wijkse gevelsteen verklaard
Casper A . van Burik en AdJ. de long*
Inleiding
In de voorgevel van cafe-restaurant De Engel/
Roetzak aan de Markt 25/26, naast het oude
stadhuis van Wijk bij Duurstede , bevindt zich
een gevelsteen die beduidend ouder is dan het
pand waaraan de steen is bevestigd. Hijmans,
die in 1951 de geschiedenis van Wijk bij Duurstede heeft beschreven , wist te melden dat de
geve1steen na atbraak van het oude pand is herplaatst in de gevel van 'het huisje' dater nu
staat.' Later onderzoek heeft uitgewezen dat die
atbraak en herbouw in 1913 hebben p1aatsgevonden .'
Op de gevelsteen is een wapenschild met een
alliantiewapen afgebeeld. Oat wil zeggen dat
twee familiewapens aan elkaar zijn verbonden:
(heraldisch) rechts (dit is 'voor de kijkers'
links) drie aanziende ossenkoppen en (heraldisch) links drie rozen met een schildhoofd . 1n
het geval dat man en vrouw samen hun familiewapens wilden tonen werd in het verleden van
een alliantiewapen gebruik gemaakt. De (heraldisch) rechterkant was dan gereserveerd voor
het wapen van de man en de (heraldisch) linkerkant voor de vrouw. Boven het wapenschild
bevindt zich een aanziende leeuwenkop. Twee
schildhouders in de vorm van harpijen (of
gevleugelde zeemeerminnen) staan ter weers-

Gevelsteen Markt 26 Wijk bij Duurstede (2007) Foto: A.J.
de Jong
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zijden van het wapenschild . Het wapen is in
renaissancestijl vervaardigd waarmee de steen
op het einde van de 16de eeuw - begin 17de
eeuw is te dateren. Hijmans vermeldt verder
nog dat het wapenschild aan 'een of ander aanzienlijk echtpaar' heeft toebehoord , maar meer
gegevens over de gevelsteen waren tot dusver
niet bekend .3 Yoor een heraldicus en een genealoog wachtte dus een interessant vraagstuk.

Heraldiek in Wijk bij Duurstede
Hoe pak je zo'n vraagstuk aan om tot een
oplossing te komen? Duidelijk is dat in ieder
geval eerst de heraldicus zijn werk moet doen.
Hij moet families zien te achterhalen die de
genoemde familiewapens op hun zegels, schilden of andere voorwerpen hebben afgebeeld .
Zijn de mogelijkheden bekend , dan dient de
genealoog te onderzoeken of van de ge-opperde families echtparen in de juiste combinaties
van man en vrouw hebben geleefd.
In deze fase van het onderzoek heeft de heraldicu s geen eenvoudige taak. Naslagwerken
zijn namelijk zo ingericht dat bij een familie
vrij eenvoudig een wapen is te achterhalen.
Het werk van Rietstap wordt daarvoor het
meest geraadpleegd ." De vraag 'welke farnilie
of families heeft/hebben dit wapen gevoerd' , is
minder makkelijk te beantwoorden .5 Pas de
laatste jaren , met de mogelijkheden die de
digitali sering biedt, is deze manier van zoeken
aan vereenvoudiging toe. Niettemin op dit
moment is 'het vinden van een familie' nog
steeds een kwestie van putten uit het geheugen
en uit de eigen verzameling.
Afhankelijk van de plaats , de regio of hetland
zijn er dan nog specifieke mogelijkheden om
het gebruik van fami liewapens te achterhalen .
Zo zijn voor heraldi sch onderzoek in Wijk bij
Duurstede de wapenborden in de kerk van
S . Jan Baptist en in het oude stadhuis van
belang en belangrijke naslagwerken zijn de
geschriften van Abraham Booth. Deze 17deeeuwse secretaris van Wijk had een bijzondere
interesse voor heraldiek en genealogie in zijn
woonplaats . Zijn interesse bracht hem ertoe
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om veel, zo niet aile huizen in Wijk langs te
gaan om de aldaar aanwezige heraldische bijzonderheden op te tekenen. In zijn aantekeningen leidde dat tot bronvermeldingen als "Int
huijs van Gernert in een cruijsglas" of "in den
glazen tot den tollenaer te Wijck", wanneer het
wapengebruik van Wijkse families ter sprake
komt. 6
Abraham Booth heeft een bijzonder opvallend
werk nagelaten. In dit werk noteerde hij de
personen die vanaf ca. 1400 tot aan zijn dood
in 1636 in Wijk openbare functies hebben
bekleed. Van menig functionaris tekende hij
bovendien het zegel.' Voor genealogisch en
heraldisch onderzoek in Wijk een prachtige
bron.
Abraham Booth had ook de beschikking over
het wapenboek van Geerloff Lucasz. Cas. Deze
Wijkenaar, die eind 16de- begin 17de eeuw
leefde, legde zich beroepsmatig toe op "glasschrijven" , dat wil zeggen het kunstzinnig
bewerken van glas 8 Het wapenboek van Cas
moet een bijzonder interessant boekwerk zijn
geweest gelet op de vele citaten die Booth in
zijn werk opnam. Helaas is thans onduidelijk
waar het wapenboek zich bevindt, zelfs is
onzeker of het wapenboek niet veri oren is
gegaan.

Heraldische problemen
Keren we terug naar het op te lossen heraldische vraagstuk, in het werk van Abraham
Booth is het wapen met de drie ossenkoppen
helaas niet te vinden. Het vrouwswapen met de
drie rozen en het schildhoofd vermeldt Booth
bij de Wijkse familie Van Noort. Voor de
oplossing van het probleem leverde dat echter
nog geen aanknopingspunten op.
Als het ossenkopwapen een zogenoemd sprekend wapen is geweest, dan is de afbeelding
op een of andere wijze afgeleid van de naam
van de familie die het wapen voerde. Het zou
dan bijvoorbeeld kunnen gaan om een familie
Van Os of Osch. In Wijk valt in dit geval a!
snel het oog op de familie Van Ossenberg die
in de 17de eeuw enkele notarissen en procureurs heeft voortgebracht. Volgens Rietstap
zegelde een familie Van Ossenberg met een
ossenkop. Weliswaar slechts met een ossenkop
en ze verschijnen pas laat in de 17de eeuw in
Wijk , maar toch , varieren met heraldisch
Het Kromrne-Rijngebied , 41-3 (2007)

Aantekening van Abraham Booth over Otto van Noort en
diens wapen (ca. 1630; HUA , Collectie Buchell-Booth ,
187) Foto B. Kemp

thema was vroeger niet ongebruikelijk en buiten de grote steden volgde men niet altijd
direct de laatste mode . Een echtpaar Van
Ossenberg-Van Noort zou dan de gevelsteen
hebben kunnen Iaten maken. Lopende het
onderzoek was het een idee om in gedachten
te houden.
Booth noemt weliswaar slechts Van Noort die
drie rozen en een schildhoofd voerde, maar de
eigen ervaring leverde meer families.
Grauwert en Van Baren van Schonauwen bijvoorbeeld zijn families die in het Utrechtse
voorkomen en waarvan bekend is dat zij het
wapen met de drie rozen voerden .9 Evenals Van
Muyden , De Wael , Snel en Coussenaer. De
sociale status van deze families strookt zonder
meer met het Iaten vervaardigen van een steen
om die in de gevel van een huis te plaatsen.
Het onderzoek werd hiermee toegespitst tot de
vraag: zijn er omstreeks 1600 in Wijk uit de
genoemde families meisjes te vinden die huwden met een jongen Van Ossenberg of een
andere familie die drie ossenkoppen als wapen
voe11. Aileen van de familie Van Baren van
Schonauwen was met zekerheid bekend dat
deze in de genoemde periode in Wijk voorkomt. Op de vrouwelijke !eden van deze familie richtte zich dus het onderzoek. Zo kennen
we Henrica van Baren van Schonauwen die
omstreeks 1620 met de chirurgijn Boudewijn
Boudewijnsz. van Molswijk gehuwd moet zijn
en waarschijnlijk tot haar dood in Wijk heeft
gewoond. Het echtpaar leefde echter laat in
de 17de eeuw - waarschijnlijk te laat- om een
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gevelsteen in renaissancestijl te Iaten maken en
een wapen van Molswijk was niet (makkelijk)
te vinden.
Een andere kandidate, Johanna (van Baren)
van Schonauwen , is reeds v66r 23 oktober
1593 gehuwd met de Wijkse brouwer en schutter Willem Harmensz. van de Neerdijck. 10
Zijn vader was schepen en kameraar van Wijk
bij Duurstede. Qua sociaal niveau en ook wat
betreft het tijdvak kwam dit echtpaar dus in
aanmerking . En gelet op de Speciale interesse
voor dit echtpaar van de eerste auteur, zou het
een bijzonder Ieuke vondst zijn om dit echtpaar aan de gevelsteen te kunnen verbinden.
Helaas, zoals dat vaker gaat , nader onderzoek
wees uit dat de familie Van de Neerdijck met
een ander wapen zegelde en het echtpaar Van
de Neerdijck-Van Baren van Schonau wen dus
als mogelijkheid afgevoerd moest worden." AI
met al genomen en met nog geen enkele goede
mannelijke kandidaat voorhanden, was het in
dit stadium van het onderzoek duidelijk dat in
een bredere kring gezocht moest worden.

Een secretaris van Wijk, zijn vrouw en hun
verwanten
Het wapen met de drie ossenkoppen diende nu
eerst verklaard te worden. Zo bracht een nieuwe zoekronde in de eigen verzameling de
familie De Man in beeld. In deS. Barbara kerk
van Culemborg bevindt zich de grafzerk van
Willem de Man waarop drie ossenkoppen zijn
afgebeeld en Rietstap vermeldt De Man met
drie ossenkoppen te Nijmegen. Dit waren aanknopingspunten om het onderzoek voort te zetten. " De naam de Man bleek ook in de Betuwe
voor te komen, met name in Tiel , maar deze
familie zegelt met een halve leeuw. 13 In Wijk
was een mr. Jan de Man van 1589 tot aan zijn
dood in 1603 secretaris van de stad. Hij werd
opgevolgd door zijn zoon Daniel de Man die
gehuwd was met Dirckgen van Noort. 14 En we
zagen reeds dat een familie van Noort met drie
rozen zegelde! Deze combinatie van man en
vrouw komt dus overeen met de wapens op de
gevelsteen en dat wettigde de (voorlopige)
conclusie dat Daniel de Man en Dirckgen van
Noort het gezochte echtpaar zijn.
Vader mr. Jan de Man woonde in Utrecht toen
hij tot secretaris van Wijk werd benoemd. In
Utrecht was hij advocaat en door middel van
Het Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

familieverbanden gelieerd aan families die
aldaar tot het patriciaat behoorden (Van der
Heijde, Cronenburg, Van Wede, DeJong).
De oudste Utrechtse De Man lijkt uit
Culemburg afkomstig te zijn en een vertakking, of misschien de oorsprong van de familie , is dus kennelijk in Nijmegen te vinden. '5
Is de familie De Man dus duidelijk niet
inheems, voor de familie Van Noort die met
drie rozen zegelt, ligt dat anders. Deze familie
komt reeds in de 15de eeuw in Wijk bij
Duurstede voor. Abraham Booth noteerde Otto
van Noort (schepen omstreeks 1462), Elys van
No011 (onder andere burgemeester in 15111512) en Genit van Noort (schepen in 15581560), allen zegelend met drie rozen en een
leeg schildhoofd. 16 De eigen verzameling leverde nog notities op over zegels van Otto van
Noort Eliasz. (mogelijk identiek met de hiervoor genoemde Otto), schepen te Wijk 14581483 , rentmeester in 1463 en gasthuismeester
in 1468 en 1475. Hij is overleden v66r ca.
1495. 17
Dirckgen van Noort was een dochter van een
Otto van Noort die in 1538 procureur was te
Wijk, en van ene Metgen. Dirckgen had een
zuster Aeltgen van Noort gehuwd met Genit
van Vijffhuysen en in de zijlinie waren de
zusters onder meer verwant aan de families
Van Gernert , De Cruijff, De With , De Cock en
Vosch van Avesaet, stuk voor stuk bekende
Wijkse namen in de 16de en 17de eeuw.' 8
Dirckgen van Noort was eerder gehuwd met
Anthonis van Vreeswijck, uit welk huwelijk
een zoon mr. Henrick van Vreeswijck werd
geboren . In 1621 , op de voordracht voor de
magistraatsbenoeming , werd van hem gezegd
een herbergier en een "grooten dronckaert"
te zijn , en "selden te kercke" te komen .
Bovendien koesterde hij arminiaanse
(Remonstrantse) sympathien.' 9 Niettemin
werd hij in 1625 tot kapitein benoemd van een
compagnie soldaten die Wijk in de strijd tegen
de spanjaarden moest leveren .20 Op het eind
van zijn Ieven was hij schout van Wijk bij
Duurstede.
Na de dood van Anthonis van Vreeswijck
huwde Dirckgen van Noort omstreeks
158711588 met Daniel de Man .2 ' Daniel was
naast secretaris van Wijk ook pander van het
Hof van Utrecht. 22 Zijn broer Frederick de Man
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was in Wijk procureur voor het gerecht. 23 In de
Wijkse archieven komt Daniel een aantal
malen als geldverstrekker voor.>• Zijn functies
hadden hem kennelijk geen windeieren gelegd.
Eind januari 1617 kwam Daniel de Man te
overlijden en werd hij volgens de rekeningen
van de kerk met het luiden van de grote klok i.n
het "cruijswerck " van de kerk begraven. Zijn
weduwe werd daarop door het stadsbestuur
gemaand "aile stucken pampieren ende minimenten" betreffende de stad aan het gerecht
over te leveren, evenals "aile die sleutelen aen
deser stadthuyse behoorende " .25 Dirckgen
overleed omstreeks 1630/1631 en werd evenals
haar man in het "cruijswerck" van de kerk
begraven.
Het echtpaar had geen kinderen. Daniel
bepaalde in zijn testament dat een helft van
zijn nalatenschap moest vererven op zijn verwanten van vaders- en moederszijde en de
andere helft op de eerder genoemde mr.
Henrick van Vreeswijck ?6 Over zijn nalatenschap rees nog een probleem dat voor het
gerecht van Wijk werd uitgevochten , maar het
voert te ver om daar op deze plaats op in te
gaan ?'

Het huis op de Markt
Om het bewijs compleet te maken, is het nog
zaak om het echtpaar De Man-Van Noort te
verbinden met het huis waaraan de gevelsteen
is bevestigd. Daarvoor is het rechterlijk archief
van Wijk bij Duurstede de meest voor de hand
liggende bron, met name de transportregisters
waarin de eigendomsoverdrachten van onroerende zaken werden geregistreerd.
Op de Markt blijkt het echtpaar twee panden in
eigendom te hebben gehad, waarvan een pand
was gelegen aan de westzijde van de Markt,
dus tegenover het stadhuis ?8 Het andere pand
werd door Dirckgen van Noort , weduwe zijnde, op 2 mei 1622 verkocht aan Henrick
Willemsz Velthoen die het dezelfde dag doorverkocht aan Camelis Stevensz. van
Eyndhoven ?9 Aan de achterzijde grensde dit
huis aan het kerkhof, het tegenwoordige Oud
Kerkhof, dat in 1622 kennelijk nog als zodanig
in gebruik was. Als belending meldt de transportakte: "het stadhuys"! De verkoop door
Dirckgen van Noort in 1622 betreft dus het
(voormalige) huis op de Markt waaraan de
Het Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

De huizen Markt 26 en 25 (met gevelsteen) naast het oude
stadhui s en voor de toren van de Grote Kerk (foto ca.
1900; SAKRUH , Collectie Jan Everdeij , 1965-1969 (86) ,
reproductie in album l-2)

gevelsteen is bevestigd. Het bewijs dat het alliantiewapen op de gevelsteen betrekking heeft
op het echtpaar Daniel de Man en Dirckgen
van Noort, is hiermee afdoende geleverd .
Resteren nog de vragen hoe en wanneer het
pand in het bezit is gekomen van het echtpaar.
De aankoop is in de transportregisters niet aangetroffen, maar een hiaat in deze serie van
1594 tot 1604 speelt ons daarbij mogelijk parten . Het is ook mogelijk dat het huis reeds
door Anthonis van Vreeswijck is aangekocht
en aan Dirckgen bij haar tweede huwelijk is
toegescheiden, zoals dat kennelijk het geval
was voor het huis aan de westzijde van de
Markt. Misschien bewoonden Daniel en
Dirckgen het pand in 1594 als sprake is van
het huis van Daniel de Man aan de Plaats,
genaamd "Den Vergulden Aernt" , maar deze
vermelding kan ook betrekking hebben op het
huis aan de westzijde van de Markt. 30 Tenslotte
is het nog mogelijk dat het huis van oudsher
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aan de familie Van Noort heeft toebehoord .
In dat geval is waarschijnlijk geen exacte
aankoopdatum van het huis meer te achterhalen . Nader onderzoek is in ieder geval nog
geboden.

Kleuren
Aan het eind van dit artikel nog enkele woorden over de kleuren van de wapens en de bijkomende figuren die op de gevelsteen zijn
afgebeeld. In het verleden , bij de vervaardiging, zullen de kleuren niet ontbroken hebben ,
maar de tand des tijds heeft zijn werk gedaan .
Rietstap meldt over de kleuren van het wapen
De Man: in zilver drie aanziende zwarte ossenkoppen met gouden horens en over het wapen
Van Noort: in rood drie zilveren goudgeknopte
rozen met gouden schutbladeren en een gouden schildhoofd. Boven het wapenschild een
aanziende waarschijnlijk gouden leeuwenkop .
Schildhouders: twee gouden harpijen. Ter
weerszijden, over het midden van de harpijen,
liep waarschijnlijk een rode banderol waarop
(ook weer) waarschijnlijk de tekst "ANNO .... "
was geschreven. Op de plek van de puntjes
stond een belangrijk jaartal , mogelijk het
bouwjaar van het huis. Naar dit jaartal blijft
het vooralsnog gissen. Zoals ook de herkomst
van de naam 'De Roetzak', waarmee het huis
op de Markt ook wei wordt aangeduid , nog
niet is verklaard. Zo blijft er altijd wei iets te
onderzoeken over.
*CA. van Burik doet onder meer onderzoek
naar de 16de- en 17de-eeuwse geschiedenis
van Wijk bij Duurstede. Hi} is vooral geinteresseerd in de genealogie van Wijkse families.
Dr. A.J. de long is geinteresseerd in heraldiek.
Met name Rhenen, maar oak een ruime cirkel
daaromheen behoort tot zijn onderzoeksgebied.
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Noten:
12
H. Hijmans, Wijk bij Duurstede , Rotterdam-'s-Gravenhage , 66.
2 F. Gaasbeek e .a. , Wijk bij Duurstede. Geschiedenis en
architectuur. Monumenten-Inventarisatie Provinc ie
Utrecht , Zeist, 199 1, 171.
3 Tom Bouws (red.) , Kijk op Utrecht, AmsterdamBrussel 1983 , afbeelding 148 meldt dat het een alliantiewapen Van Ittersum betreft, maar gelet op het
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wapengebruik van deze familie , moet deze mogelijkheid verworpen worden. Van Ittersum zegelt met drie
aanziende ezelskoppen , De Nederlandse adel, Besluiten
en wapenbeschrijvingen , ('s-Gravenhage: Hoge Raad
van Adel 1989) , 126.
J .B. Rietstap , Armorial General. Hierbij is het wei
oppassen dat niet te snel wordt geconcludeerd dat een
wapen dat Rietstap bij een familie opgeeft ook door
een andere familie (met dezelfde naam) is gevoerd.
Het belangrijkste naslagwerk voor zoeken op deze
manier, de 'omgekeerde Rietstap', gaf geen uitkomst
voor het mannelijke wapen. Theodore de Renesse ,
Dictionnaire des Figures Hera/diques , tome II, Brussel
1895 , 525 , "Troi s tetes de boeuf'.
Zie voor de eerste vermelding C.A. van Burik ,
"Vennuer, "een kwartier dat hardnekk ig verzegen
wordt"", in: Liber Amicorum WA. Wijburg (De Ned.
Leeuw 11 8 (200 1)), 11 3. Betreft all iantiewapens van
Vermuer met Van Holland! en Zas. De tweede vermelding: C.A. van Burik en M.S.F. Kemp , "Het Wijkse
geslacht Smeets - Van Coddenoerde - Van
Schuylenburch en de relatie met het geadelde geslacht
Van Schuylenburch" , in: De Ned. Leeuw 12 1 (2004) ,
137-176 , 20 1-238 en De Ned. Leeuw 122 (2005), 4979, ald. 170 . Betreft een alli antiewapen van
Cordenoort-de Wijs (van Schevickhoven)).
HUA , Collectie Buchell-Booth , 11 2.
Vergelijk Van Burik en Kemp , 64.
Het wapen Grauwert: A .J. de Jong en C.L. van Otterlo,
Genealogie en heraldiek te Rhenen , (Hi storische
Heu velrug-Reeks 9) , Voorthuizen 1996 , 281. Het
wapen Van Baren van Schonauwen: Idem , 429.
Abraham Booth zag in het wapenboek van Geerloff
Lucasz. Cas een alli antiewapen Grauwert-van Leeuwen
Anno 1540 (HUA , Collectie Buchell-Booth , 186 , sub
voce "Leuwen").
C.A. van Burik , "De oudere generaties Vosch (Vosch
van Avesaet) te Wijk bij Duurstede" , in: Gens Nostra
45 (1990), 553-558, ald. 553. Willem Harmensz . van
de Neerd ijck is een zoon van Harmen Willemsz. van de
Neerdijck en Jannichgen Vosch.
Abraham Booth zag op een "taefel tegens de muijr"
van het hui s van Huybert Gerritsz. van Eyndhoven
onder andere het wapen Van de Neerdijck: een geblokt
(misschien een geschakeerd) andrieskruis vergezeld
van vijf (1 ,3,1) sterretjes , het middelste sterretje op het
middelpunt van het kruis. HUA , Collectie BucheliBooth , 186, sub voce "Eynthoven" .
Nad ien wees mede-genealoog Coen van Wijngaarden
op de familie Van Oudenallen te Utrecht die als wapen
op een gouden schild drie aanziende ossenkoppen
voert. C.H. van Wijngaarden, " Van Oudenallen
(Utrecht/Oudewater)", in: Gens Nostra 53 ( 1998) , 5896 10, ald. 589 (het wapen in kleur van mr. Anthony
Pieter van Oudenallen (1781)).
A.A. Vorsterman van Oyen , Stam- en Wapenboek van
aan zienlijke Nederlandsche Jamiliiin, Groningen 1885 ,
dee! 2.
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14 HUA, Collectie Bucheli-Booth, Ill en 11 2.
15 Gegevens De Man in Utrecht: HUA, Collectie BucheliBooth, 168 (" lange boekjes"), 379.
16 Idem , Collectie Bucheli-Booth , 188.
17 Idem , Bisschoppelijk archief, 3959 , 6 juni 1462.
18 Gegevens Van Noort ontleend aan: HUA , Collectie
Bucheli-Booth, 187 en 188 ; Uni versiteitsbibliotheek
Utrecht , Collectie handschriften , 1828 , nr. 160: " Van
Noort" . Vergelijk Van Burik en Kemp, 78-79. Betreft
Elias van Noort schoolmeester in Wijk ( 16 16-1 623).
Overigens woonden van oudsher nog minstens twee
families Van Noort in Wijk die gelet op hun wapengebruik niet verwant waren.
19 J.W. van Brake! , "Wijk bij Duurstede in de periode van
de hervorming" , in: Jaarboek Dud-Utrecht 1984, 9-31 ,
ald . 30.
20 HUA , Staten van Utrecht , 264-30 , 18 mei 1625.
21 SAKRU H, Stadsgerecht WbD, 46 , 3 juni 1588 is de
oudst bekende datum dat zij samen worden vermeld in
de archieven.
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22 Idem, Stadsgerecht WbD , 69 , 17 aug. 1603.
23 HUA , Hof van Utrecht , 227-3 , 2 juni 1620.
24 SAKRUH, Stadsgerecht WbD, 69,23 sept. 1602, 29
dec. 1603 , 2 sept. 1604 , 10 april 1605.
25 Idem , Stadsbestuur WbD , 51 A/B.
26 Idem , Stadsgerecht WbD , 48 , fol. 157/ 157vso , 19 jan.
1617.
27 Idem , Stadsgerecht WbD, 11,20 mei 1625 en 18 , 27
mei 1625 .
28 Idem, Stadsgerecht WbD , 45 , 15 jan. 1583 (aankoop
door Anthon is van Vreeswijck en Dirckgen Oth van
Noortsdr.) ; idem , 46 , 18 nov. 1584 , II dec. 1586; 49,
26 juni 1625.
29 Idem , Stadsgerecht WbD , 49 , fol. 277vso/278.
30 HU A, Stadsarchief Utrecht 2e afd., 174-43 , 2 okt.
161 9. In dit hui s was in 1594 een zoenbrief opgesteld .
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VARIA
Historisch-topografische kaart van de
gemeente Wijk bij Duurstede
Wie wil niet weten waar oude boerderijen
en kastelen liggen of hebben gelegen? De
gemeente Wijk bij Duurstede in ieder geval
wei. Daarom vroeg de gemeente ons een aantal jaren geleden om een historisch-topografische kaart te maken. Die kaart zou dan bij het
nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied worden gevoegd. Wij hebben aan dat verzoek gevolg gegeven en zijn druk aan de gang
gegaan. Na enige tijd realiseerde de gemeente
zich dat , omdat een vastgesteld bestemmingsplan rechtskracht heeft, dit ook zou gelden
voor de bijgevoegde kaart. Kortom , zo'n kaart
toevoegen werd bij nader inzien toch niet
verstandig geacht. Daar·om hebben wij de
kaart verder op eigen kracht ontwikkeld. Hij
is inmiddels gereed en in gevouwen vorm los
bij dit nummer van het tijdschrift gevoegd.
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft, als
cadeautje aan de Historische Kring ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum , een dee!
van de financiering van het drukken van de
kaart op zich genomen.
Het maken van een kaart betekent het maken
van keuzes . Je kunt immers niet alles op de
kaart zetten. Daarvoor is niet genoeg ruimte en
de kaart moet leesbaar blijven. Daarom hebben we ons beperkt tot de belangrijkste boerderijen , kastelen , wegen , watergangen en veldnamen , zowel bestaande als niet meer bestaande. Het was ondoenlijk de binnenstad van
Wijk bij Duurstede 'mee te nemen' . Daarvoor
verwijzen we naar de bouwhi stori sche kaart
van de stad. Die kaart is in 2000 verschenen
ter gelegenheid van de viering van het zevenhonderdjarig bestaan.
Ad van Benunel, Gerrit van Omme

Wijkse Sprokkels (2): Begraven en
drenkelingen'
Om iemand in de stad Wijk te begraven, diende voor allerlei zaken te worden betaald. Een
voorbeeld van die 'kerkgerechtigheden' is de
betaling voor het luiden van de klokken . Als
men iemand in een andere plaats wenste te
Het Kromme-Rijngebied , 41-3 (2007)

begraven , dreigden de stad en de kerk daardoor
inkomsten te verliezen . Daar moest dus eerst
over worden gesproken. En wat doen te met
verdronken personen van elders?:
• 1669-11-30: In het stadsbestuur wordt
gemeld dat Godert Willemsz. van
Nederlangbroek gisteravond op het Wijkse
veer is verdronken en naar Langbroek zal
worden gevoerd om aldaar te worden begraven. Daarbij zal de kerk (op de Markt) worden gepasseerd. Wegens oud gebruik moet
daarvoor aan de kerk een oudschild tot twee
gulden en twee stuivers worden betaald.
• 1704-4-29: Johan Vernoij deelt mee dat het
'nedergeslagen' lichaam van Joosje de With ,
huisvrouw van Cornelis Leendertsz. Vernoij,
tot nu toe nog 'ongekist' is. Ze willen haar
begraven maar dit mag niet strekken tot zijn
nadeel in verband met enige haar nog betreffende onkosten. Het stadsbestuur verklaart
dat dit niet het geval zal zijn.
• 1712-2-22: Besluit dat de vrienden van
Maygje Willems drie rijksdaalders aan de
kerkmeester moeten betalen voor het uitvoeren van het "verongeluckt lijck " .
• 1731-9-19: In het huis van Pieter Dicker is
een vreemd persoon , volgens zijn papieren
genaamd Patricius Carrie, overleden die in
geld vier 'gouden pistolen' (een Spaanse
munt) bij zich had . Goed gevonden dat die in
de kerk 'tegen de minste kosten' mag worden
begraven.
• 1751-10-11: Abraham van Vulpen dient een
rekening van vier gulden in wegens twee in
1749 geleverde doodskisten voor verdronken
lichamen .
• 1753-11-19: Gijsbert van Ooijen , wonend
aan het veerhuis van Wijk, krijgt toestemming om zijn overleden kind te begraven in
Rijswijk in Gelderland en behoeft in Wijk
aileen maar de kerkgerechtigheden ter hoogte
van vier gulden en dertien stuiver te betalen.
• 1753-12-17: Het stadsbestuur blijft bij het
aloude besluit dat in geval van het vervoeren
van lijken van buiten de stad om elders te
begraven of bij te zetten , de volle boete daarvoor moet worden betaald aan de kerkmeester.
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• 1765-4-24: De vrienden van Willem
Lammoree zijn door diens broer Jan
Lammoree verzocht het lijk van de verdronken Willem Lammoree, reeds op het kerkhof
van de 'verdronkelingen ' alhier begraven, uit
het graf te halen en met de kist in een tweede kist te zetten. Willem zal morgen, tezamen met zijn andere broer Gent Lammoree ,
ook verdronken en heden opgevist, op hun
kosten in de kerk worden begraven . Ook
zullen zij de kosten van de gedane schouw
betalen.
• 1767-4-6: Doodgraver Egbert Florijn ontvangt voor het begraven van twee 'verdronkelingen', de een op 7 december 1764 en de
ander op 12 april 1765 , tezamen een gulden
en tien stuiver.
• 1768-1-25: Bij interpretatie van de kerkmeestersinstructie van 26 april 1762 is 'verstaan' dat voor een lijk dat naar elders wordt
getransporteerd, boven de boete van 25 gulden voor het vervoeren daarvan naar elders,
ook nog 25 gulden moet worden betaald aan
de kerk alhier voor kerkgerechtigheden .
• 1776-10-11: Verzoek van Elisabeth van
Leersum om haar te Wijk overleden moeder
in Cothen te mogen begraven zonder de
daarvoor staande gerechtigheden te hoeven
te betalen: Begraven in Cothen mag, maar
betalen moet.
• 1802-3-5: Verzoek van Eliazar Jacobs Levy,
uit naam van de Joodse gemeente in Wijk ,
om voortaan ontheven te worden van de verplichting tot het betalen van kerkgerechtigheden bij het begraven van de lijken van hun
doden: Wordt bezien.
SAKR UH, Stadsbestuur Wijk bij Duurstede 1300- 18 10
( I), 51F, fol. 190v-190v en 52B , fol. 50v (1669) resp. SIP,
fol. 5lr ( 1704) resp. 5 1Q , fol. 183r (1712) resp. 5IU , fol.
38r (1731 ) resp. 51W, fol. 394v (175 1), fol. 543v ( 1753) ,
fol. 548r (1753) resp. 5liJ , pp. 326-327 (1765) , p. 575
( 1767), p. 699 ( 1768) resp. 51AA , p. 270 (1776) resp. 602, p. 589 (1802).

Ad van Bemmel

Wijkse Sprokkels (3): Leve de koning en
koningin van EngelandP
Hoewel Nederland eeuwenlang een republiek
was , liet men zich de kans niet ontnemen om
uitingen van koningsgezindheid te tonen. Zo'n
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Willem TIT en Mary Stuart geschilderd door Anthony van
Dyck in 1641 (Rijk smuseum Amsterdam)

moment was de kroning van 'onze' Willem III
en zijn gemalin Mary Stuart tot koning en
koningin van Engeland. Dat werd in Utrecht
op 11 april 1689 gevierd. Het Wijkse stadsbestuur besluit in maart om dan enige vreugdevuren te ontsteken. Er zullen twaalf pek- of
olietonnen voor op de Markt worden gekocht.
Ook zullen op die dag de klokken worden
geluid. Niemand mag echter particuliere
vreugdevuren voor zijn deur aansteken. Dat
mag aileen op de Markt. Ook mag niemand
met stro , 'wissen', 'pickcransen' of andersoortige kransen tangs de straat !open op boete van
zes gulden. De ouders moeten instaan voor
hun kinderen. Enige dagen later ontvangt het
stadsbestuur een brief van de Staten van
Utrecht over de viering van de kroning. Het
stadsbestuur merkt dat de eigen plannen toch
wat magertjes zijn . De eerdere plannen worden uitgebreid . Aile vermogende ingezetenen
zullen tien dagen lang kaarsen voor hun
ramen moeten zetten op straffe van een boete
van drie gulden. De klokken zullen worden
geluid en enige kanonnen afgeschoten. Ook
zal een 'stuckertie' wijn plus een half vat
bier worden gekocht voor de viering in het
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stadshuis. De viering op 11 april is een groot
succes.
Helaas duurt het sprookje niet lang . In 1695
sterft de koningin. Mary Stuart is niet meer.
Droetheid alom. Predikant Paulus Steenwinckel houdt een gloedvolle herdenkingspreek die zelfs in druk wordt uitgegeven .
Daarvoor krijgt hij van de stad een anker
(veertig liter) Rijnwijn ter waarde van 25 gulden. De klokken worden ter 'glorieuser
gedachtenis' lang geluid. Dit kost de stad maar
Iiefst 68 gulden en acht stuiver. Maar als de
koning in 1702 zelf sterft - hij valt van z'n
paard - wordt op verzoek van de Staten van
Utrecht wel de klok geluid maar de rest voor
notificatie aangenomen. Dit terwijl toch met
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de dood van Willem III het huis Oranje in de
mannelijke lijn was uitgestorven .
Een korte opleving van koningsgezindheid
doet zich voor in juni 1723 als het stadsbestuur
de klokken laat luiden omdat de koning van
Engeland de stad passeert. Bedoeld zal zijn
koning George I ( 1707 -1727) . Mogelijk was
hij per schip op weg naar Hannover waar hij
vandaan kwam en dikwijls verbleef.
I SAKRUH, StadsbestuurWbD 1300-1 8 10(l ), SIL,
fol. 340v-34 1r (10-3-1689), fol. 348r-v (4-4-1689)
resp . SIN , fol. IOir-v (3-6-169S) , fol. 146v (10-2- 1696)
resp. SIO, fol. 171r-v (29-3 en 10-4-1702) resp. SIT, fol.
34v (10-6- 1723) .

Ad van S emmel
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