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Heraldiek en genealogie in bet Kromme-Rijngebied:
bet wapenbandscbrift Van Hangest D'Yvoy
Ad J. de l ong*
Wapenboeken CBG
Kort geleden verwierf het Centraal Bureau
voo r Genealogie (CBG) in Den Haag va n de
Stichting ederl and 's Patri ciaat een subsidi e
voo r het digitali seren en ontsluiten va n een aan tal waardevo lle wapenboeken. In de arc hiefdepots va n het CBG berusten tal van heraldische
handsc hri ften, zoals va n D' Yvoy, De Lange,
Va n de r Schellin g en Va n Heemskerck.
Deze wa penboeken zijn ni et ail een fraa i ui tgevoerd, maar ook va n belang voor het genealog isch -heraldisch onde rzoek. Som mige va n
de in gebonde n handsc hrifte n bevatten afbeeldingen va n wapens uit kerken, bij voo rbee ld op
rouwborde n, d ie in de Bataafs-Franse tij d ui t de
kerken moeste n wo rde n verw ij derd of door de
revo lutionairen zij n weggehaa ld of ve rni eld . Ze
vo rmen in zu lke geva ll en vrijwel de eni ge bronnen waarop onderzoekers kunn en terugva llen.

Zo vervaardigde de heraldicus Maximiliaan
Louis van Hangest Baron D ' Yvoy heer van
Mij drecht ( 1753-1 83 1), tevens Opperschenker
en Kamerheer des Konings en Lid van de Hoge
Raad va n Ade l, een handschri ft met betrekki ng
tot grafsc hri fte n, ro uwborden en kerkglaze n
(ramen) in verscheidene kerke n in Utrecht,
Ho lland, Ge lderland en Noo rd-B rabant 1•
Z ij n werk i inmi ddels ged igita li eerd en ka n
waarschijnlijk ui terlij k med io 20 I 0 wo rden
geraadp leegd in de studiezaal van het CBG. Het
ori gineel is he laa niet mee r ter inzage, maar
we i ka n me n een k:J e ure nkop ie va n de herald iek
in de Utrechtse kerken ui t de bibli otheek va n
bet CBG inzien.

Genealogische puzzels
In 1996 publi ceerde ik samen met Va n Otterlo
een boek in de H istori sche He uvelrugreeks
getite ld Cenealogie en Heraldiek te Rhenen2,
waarb ij ik me voo ral richtte op de herald ische
aspecte n. Hoewel het acce nt aa nva nke lijk lag op
de hera ldi ek met betrekki ng tot Rhenen, groeide
mij n ke nni s over Stichtse hera ldiek over de
jaren.
Di t leidt ertoe da t ik nog al eens benaderd wo rd
met vragen om te proberen va nui t de heraldiek
genealog ische puzzels te he lpen opl ossen. Een
voorbee ld is de gezamenl ijke pub li cati e met Va n
Buri k vo ri g jaar in het tijdschri ft Het KrommeR tjngebie~ over een gevelsteen te Wijk bij
Duu r tede.

Acht plankjes van drie Wijkse rouwborden

G~!ekend

portrct van A4a.:n:rniliaan Ln11;s vn n

Hangest D ' Yvoy, 1774- 1840 ( Foro Rijksbureau voo r
Kunsrhisrorisch e Documenra rie, Den Haag)

Hel Kromme-R ijngebiecl, 43 -3 (2009)

In 1968 waren er bij opruimwerkzaa mheden
in de G rote Kerk in Wij k ac ht oude plankjes tevoorschijn gekomen waa rop wapens
geschilderd ware n. Gelukkig zijn deze plankje
bewaard gebleven. Toen er vo ri g j aar op O pen
Monumente ndag een tentoo n tellin g in de ke rk
werd georganiseerd, werden twee va n deze
pl ankjes ten toongesteld en zagen Va n Buri k,
Van Schaik en ik ze bij toeva l. Kort daarop
werde n ze weer opgeborgen. Toen ik een paar
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Links de vier plankjes van het rouwbord uit 16 12 van Van Oestrum en reclus de vier p/ankjes van de twee
rouwborden uit 1609 (linke r plankjes van het rouwbord van Johan van Oestrum) en 16 17 (rech ter plankjes van
het rouwbord van Joest van Baeren van Schonau wen) (Jato 's auteur uit 2009)

maa nde n geleden be te re foro's va n de pl ankj es
w ilde make n, ware n ze nie t meer te zie n. E r
werd contact o pgeno me n me t de ke rkarchivari s To n Ge lo k di e w ist te vertelle n dat e r
nog zes pl ankj es ware n. ln de kerkbl ade n juli/
a ug ustus 20094 va n de He rvo rmde Gemeente
e n Protestantse Ge meente Wijk bij Duurstede
gee ft Ge lo k ac hterg ro ndinfo rm ati e over de
pl ankj es .
Ail e ac ht pl ankjes werde n vervo lgens tevoo rschijn gehaald. Het bl eek dat ze hoo rde n bij
dri e ro uwbo rde n uit de j aren 1609, 16 12 e n
16 17 di e ooit in de Wijkse Grote Ke rk hadde n
geha ngen. Het oudste ro uwbo rd uit 1609 had
betrekking o p Jo han va n Oestrum , heer va n
Broeckhu yse n, Wi c ke nbo rg etc. Hij was net als
zijn vader e n g rootvader scho ut va n Wijk bij
Duurstede . Hij overleed op 20 septe mbe r 1609 .
Het ges lac ht Va n Oestrum heeft eeuwe nl ang
een na uwe band met Wij k bij Duurstede e n het
Kro mme-Rijngeb ied gehad. Oo k het tweede
rouwbo rd uit 161 2 betrof een Van Oe trum .
Het de rde, uit 16 17 , was va n Joest van Baere n
va n Sc ho nauwe n, heer va n Scho nauwe n, di e in
datj aar in de G rote Ke rk werd begraven.
Deze rouwbo rde n behore n tot de eerste die na
de Reformatie in de Grote Ke rk he bbe n geha ngen. Zoa ls gezegd, moeste n de rgelijke borde n
in de Baraa fs- Fra nse tijd uit de ke rke n worden
ve rwijderd e n vernie ti gd. De fa milies Van
Reede e n Va n Harde nbroek hebbe n hun ro uw-
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bo rde n echte r gekocht e n veili g geste ld . Di e
va n de Va n Reedes hangen tha ns weer in de
N.H. ke rken va n Amero ngen e n Re nswo ude.
De ro uwbo rde n va n de fa mili e Van
Harde nbroek wo rden o p kas tee l Harde nbroek
bewaard.
Na restaurati e zo uden de dri e ro uwbo rde n
in de ke rk te ru ggehangen kunne n wo rde n,
net zoals dat in A merongen e n Re nswoude
is gebe urd. Hoewe l resta urati e voo r wat het
wape ngedeelte betreft moge lijk leek, o ntbrake n de te kste n di e meestal in go ude n letters
o p een zwarte achte rgro nd zijn aa ngebrac ht.
Het wa pe nboek va n Va n Hangest d ' Yvoy bood
uitko mst.
Deze heraldi c us bezocht ro nd 1780- 1790 een
aa nta l Utrechtse kerke n e n beschreef verschi 1le nde ro uwbo rde n e n g rafmo nume nten d ie hij
daar aa ntrof. Zijn wa penha ndschrift wordt,
zoals gezegd, bewaard bij het CBG in De n
Haag e n is inmiddels gedi gitali seerd , maar
helaas nog niet raadpleegbaar op de studiezaal.
Beg in 90-er ja re n van de vori ge eeuw heb ik
het ori g inele handschrift nog geraadpleegd .
Mijn inte resse betrof toen de wape nte ke ningen va n ro uwborden die in de C une ra ke rk te
Rhe ne n hadde n gehan gen.
De kl e urenko pi een van een dee! va n he t
handsc hrift, di e a l we i te r inzage zijn bij he t
CBG , betreffen toevallig ke rke n e n pl aatsen
in het Utrechtse. Het Kro mme-Rijngebied
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komt goed aa n bod met plaatse n als Bunnik
(2) , ederl angbroek (3) , O ve rl angbroek (2),
Houten (3) , Odijk (2), Co then ( I ), Schalkwijk
(4), Schonauwen (1), Wul ve n (6) en Wijk bij
Duurstede (6) (tussen haakjes verme ld is het
aa ntal bl adzijden).
Onder de Wijkse rouwborden zijn ook de
dri e beschreven waarvan de acht plankjes zijn
teruggevonden en, wat be langrijk is, hierva n
worden tevens de (deels Latijnse) teksten op de
borden ve rme ld . Aan de hand van deze informatie en van stijl voo rbeelden uit de kerk van
Amerongen va n beg in l7de eeuw kunnen de
dri e rouwborden nu verantwoord gerestaureerd
worden. Het kerkbestuur gaat op zoek naar
fo ndsen en des kundi gen voor de restauratie .
Het su·even is om de gerestaureerde rouwborden op Open Mo numentendag 2010 in de
Grote Kerk te kunnen Iate n zien.

de volgenden wapenen in 6 glasramen welke
meest ge ruineerd zijn gevonden.'
Vooral het vij fde en zesde raa m zijn interessant met afbeeldingen van een geknielde ridder
en zijn vro uw e n hun wape nkwartiere n. Het
betreft hier !eden va n de fa milies Uten E ngh en
Van Do01·nick.
Het zou natuurlijk interessant zijn om nate
gaan of deze kerkrame n nog terug te vinden
zijn ergens op een E ngels landgoed.
Het gedeelte over Odijk begint met een
gekJ e urde tekening van het wape n va n het
dorp, waarop St. Nicolaas met staf, een kuip
met dri e kjnderen en een kerk zijn afgebeeld.

Overlangbroek, Cothen, Odijk en
Nederlangbroek
Ook over andere plaatsen in het Kro mmeRijngebi ed Ievert het wa penh andschrift va n
Van Hangest D' Yvoy interessante in fo rm atie
op.
Zo was in O verl angbroek de kerk eind 18de
eeuw behoorlijk in ve rva l geraakt en leek het
erop dat men het koor, het oudste deel va n de
kerk, moest afb reken, hetgeen daadwerkelijk
in 1832 gebeurd is. De kerkramen met wape ns
va n midde leeuwse geslachten werden bij de
sloop veilig gesteld en in 1836 verkocht. Ze
schijne n naa.r Engeland te zijn vervoerd5 om
daar in een landhui s of kasteel te worden
herpl aatst, vermoede lijk aangekocht door een
famili e di e banden met O ve rl angbroek en
naaste omgev ing had.
ln 1786 had Van Hangest D ' Y voy deze ramen
in het koor nog gezien en er fraaie ingekle urde
tekeningen va n gemaakt. Hij maakte onder
andere een korte beschrijving va n wat hjj in de
kerk daar aa ntrof:
'Overlangbroek - Een do rp van het Stigl van
Utrecht, Liggende in het Overkwartie1; beneden
Wijck bij Duursteden aan de rechterzijde van
den Rhijn. De kerk aldaar is zeer klein, de
toorn is met een rand dak, het choor vooral
is zce r vervallen, o p den 3 nnvember 1786
heb ik aldaar nog gevonden de onderstaende
wapenen en monumenten. Op het choor heb ik
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8/adzijde met de beschrijving van de hera/diek
aangetroffen in de kerk van Ove r/angbroek, va n de
wapens in enkele kerkramen. en een grafs teen aldaCII·
uit het wapenboek van Maximiliaan. Louis van
Hangest D'Yvoy uit 1786 (Co/lectie en f oto Centraal
Bureau voo r Genealogie, Den Haag)
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aast dit wapen en de wapens op de rouwborden die hij daar, eveneens in 1786, aantrof,
zag hij op het middelste raam van het koo r
ditzelfde wapen naast wapens va n aa nzienlij ke fam ili es uit de 15de eeuw afgebee ld . Het
dorpswapen (of van de heerlijkheid) va n Odijk
of het wapen van de kerk bestond dus toen al.
lnteressant ook is wat D' Yvoy schrij ft over
Cothen:
'Kothen- Een dorp niet verre van Wijck
bij Duurstede in het Over Quartier van de
Provintie van Utrecht liggende bij het scheyden
van den Rhijn. Alhier heeft oudtijds een grate
en besienswaardige kerk gestaen 't welk doo r
de oorlogsvlammen soodanig is vernielt dat er
thans niet meerder dan een gedeelte van het
choor over is 't welk tot den godsdienst client
en waar in ik op den 3 november 1786 ge vonden. heb de n.avolgende weinige wapenborden
en monumenten.
Het dorp hoort aan de Domproostdije, naar
het zeggen zouden de klokken die destijds hier
gehangen hebben naar het Dorp Amerongen
overgebragt zijn en aldaar in de loom hangen '.
D'Yvoy beschrijft vervo lgens rouwborden uit
het eind van de 17de eeuw van de fam ili es
Soude nba lch, Isendoorn en de Ridder van
Groenenstein. Voorts zijn er tekeningen van
een drietal grafstenen.
fn een wapenhandschri ft6 in de co llectie Van
Bucheii-Booth zijn en ige aantekeningen ingeplakt, waarb ij ook wapens in de kerkramen
worde n beschreven:
'In de kercke tot Cooten in de zuyd glazen vant
choor
Hardenbroek
Heerjansdam
Heumen
Schoonhoven
Parijs van Zuydoo rt
Turpin
Raephorsl
Merwede'
Voorts staat hierin een wapenkwartierstaat
van Petrus va n Hardenbroek, zoon va n
Joachim van Hardenbroek en Johanna van
Heerjansdam. Deze Petrus, geboren op 16-91593 en over! eden op 28- 10-1 658 , werd op
12-12-1606 (en op 1-7- 1609) na de dood van
zijn vader beleend met Hardenbroek, zowel
de ridderhofstad als de heerlijkheid. Hij

Catharina Spies va n BU!Iesheim. Z ij overl eed
op Hardenbroek in 1653 en werd in de kerk
van Nederl angbroek begraven met 8 kwartieren. Toen Petrus van Hardenbroek overl eden
was, kwam hiermee de erfl ijn van kasteel
Hardenbroek langs de oudste zoon tot sti !stand. Het kasteel werd nagelaten aan zijn neef
Hendrik Gijsbert van Hardenbroek.
Het rouwbord va n Ag nes va n Han xelaar in de
kerk van ederlangbroek wordt eveneens door
D ' Yvoy beschreven.
Ongetwijfeld biedt het wapenhandschrift van
Van Hange t D' Yvoy vele aa nkn op ings punten
voor verder hi stori sch , hera ldi sch en genea logisch onderzoek. AI metal naast handschri ften
als Buchells Mon.umenta en lnscriptiones7 een
belangrijke bron voo r (kunst)historisch onderzoek in kerken .

Dr. A.J. de l ong woont in Voorthuizen, is met
prepensioen en bestuurslid van de hislorische
vereniging te Rhenen. Hij publiceert geregeld
over de geschiedenis van zijn geboorteplaats
Rhenen. Zijn primaire interesse ligt bij de
Stichtse heraldiek.

Noten:
l. M.L. van Hange t D' Yvoy, Grafschriften,

rouwborden en kerkglazen in verscheidene
plaatsen in Utrecht, Holland, Gelderland en
Noord-Brabant en van enkeltye plaatsen in
Duitschland nageteekend in de jaren 17761815. Coll ectie handschriften aanwezi g in
het Centraal Bureau voor Genea logie in
's-Graven hage Inv. No. GHS 50 031 (origineel); kleurenkopieen dee! Utrecht bibliotheek H/UT/-/YVOY.
2. A.J. de Jo ng en C.L. van Otterlo,
Genealogie en Heraldiek te Rhenen,
Hi stori sche HeuveLrugreeks 9. Voorthuizen/
Zeist, 1996.
3. C.A va n Burik en A .J . de Jong, 'Wapens
op Wijkse geve l teen verklaard ', in Het
Kromme-Rijngebied, 2007 (41-3), 76-81.
4. A.J. Gelok, ' Rouwborden uit 1609, 1612 en
1617' , in Kerkbladen Juli/A ugustus 2009

tro uwde met Agnes van H anxel aar (vo lgen s

van de Hervormde Gemeente, 9 - 1 I , e n d e

overl everin g een geschaakte non), dochter va n
Herman baron van Hersta l, heer van Lettrop en

Protestantse Gemeente, 8- 10, te Wijk bij
Duurstede.
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5. Mededeling va n A. B.B. va n Bemmel d ie
over de sloop va n het koor en de kerkramen
va n de kerk in O verlangbroek gegevens
heeft verzameld . Moge lijk vo lgt een publicati e in de nabij e toekomst.
6. Z ie Collecti e Van Buche ll -Booth in Het
Utrechts Archi ef CH UA), Toegang 355, inv.

mel kwartierstaten en wapentekeningen van
Abraham en Corne li s Booth , fo lio 113 .
7 . Ae rnout van Buchell , Monumenta
en lnscriptiones, in de handschri ftenverzamelingen va n HUA en de
Uni versite itsbibl iotheek Utrecht.
Te raadpl egen via de website van H UA.

nr. 2 18, Aantekeningen en losse afschriften
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Wijkenaren op de wereldkaart
Fred Gaasbeek *
Op 12 septembe r 2009 gaf ik in Theater
Calypso op de Markt in Wijk bij Duurstede
een korte lezing over Wijkenaren op de wereldkaart, daarbij inhake nd o p het thema van de
Open Monumentendag, Op de kaarr ge~e r, e n
op de actualiteit. De informa ti e die ik hi erbij
gebruikt heb, staat in diverse beschrijvingen
van panden die zijn gemaakt in verband met
de ni euwe cu ltuurhi storische waardenkaart va n
Wijk bij Duurstede. Deze info rmati e za l ter
beschi kking komen op inte rnet. 1 Hier volgt de
tekst van de lezing, zoa ls geho ude n o p Open
Monumente ndag .

van een oud huis na te pluizen en er wotdt
gewoonlijk war neergekeken op dieg enen die
dat wel doen. Men beschouwt hen als ongevaarlijke zonderlingen terwijl zij toch stukje bij
beerje onze geschiedenis en tradities bijeengaren en liefde voor ons land opwekken. /k ben
er van overtuigd dat, wanneer_men de geschiedenis van een huis in zijn geheel zou reconstrueren, het Ieven van aile bewoners zou nagaan,
hun karakrers zou rrachten te dootg ronden, en
de gebeurtenissen zou beschrijven die in dit
huis hadden plaatsgevonden, er een sociale
roman zou ontstaan die misschien belangrijker
was dan de romans van Balzac '2

'De geschiedenis van huizen is soms boeiender
dan her Ieven van de mensen. Huizen Leven
Lange r dan mensen en ~ ijn soms getuigen van
verschillende generaties.
Op een paar /oka/e geschiedschrijvers na geeft
niemand zich de moeire om de geschiedenis

Welnu dames en heren, ik ben zo' n o ngevaarlijke zo nde rling. Ik ben arc hitectuurhi storic us
en heb voor Wijk bij Duurstede een rapport
same ngeste ld waarb ij de c ul tuurhi stori sche
waarde va n de stad is bepaald. Yoor die
waardebepa lin g ben ik ook de geschiede-

De aurew· rijdens

~ ijn le~ing

op Open Monumenlendag (foro Winfried Leeman )
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ni s van de huizen ingedoken. Ik vind dit een
prachtig citaat omdat het aangeeft dat huize n
e n gebo uwen o ns heden verbinde n me t het
verlede n. lnderdaad zijn zij getuige n geweest
van de geschiedeni s van de stad. De stad was
het toneel e n de gebo uwen het decor waarin
de mensen hun rol speelde n. Ik mag we i zeggen de rol va n hun Ieven speelde n. E n a ls we
in zoome n op di e decorstukjes dan ko men we
bijna ail e ro ll en in dat grote to neelstuk, dat
De geschiedenis van Wijk bij Duurstede heet,
tegen. En inderdaad krijg je da n een inzicht in
het sociale Ieven van de bewoners.
Yandaag is het the m a ' Op de kaart gezet' . Om
daarop in te hake n, zal ik wat verte ll en over
Wijke nare n op de wereldkaart. Ik doe dat door
in te zoome n op een decorstuk e n daarbij het
verhaal te ve rtelle n va n de personages. Het zijn
dan wei verhale n di e hun wortels hebbe n in
Wijk maar zic h e lde rs he bbe n afgespeeld.
2. Peperstraat 41

Jeruzalem
Late n we eens een were ldre is gaan make n ' We
zijn a ll e maal o ude r dan 13 j aar, du s dat moet
toch zo nder pro bl e me n kunnen hie r in Wijk bij
Duurstede .
U ziet hi e r een foto va n Jeru za lem (a fb. 1).3
En het vo lgende gebo uw, Peperstraat 4 1, heeft
daar mee te maken (a fb. 2). A ls u naar dit
gebo uw kijkt, da n roept dat bij sommi gen van
u, als u tenminste uit Wijk komt, he rinnerin gen o p of assoc iati es . Di e gaan waarschijn lijk
ni et ve rde r te ru g da n tot uw je ugd. Maar het is
zoa ls Paustovskij zegt: hui zen Ieven Ia nger dan
me nsen e n de ke rn van dit hui s is al ho nde rde n
jare n oud . In 1548 transporteerde e ne Gijsbert
Robbe rtsz dit hui s, dat zeer waarschijnlij k zijn
woonh ui s was, op naam va n zijn schoonzoo n.

I.

Je ru ~a/em
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Mogelijk moeste n zijn dochter e n schoonzoon
in ruil hi e rvoo r hem tot zijn dood verzo rgen.
Gijsbert Ro bbertsz was schepen va n de stad
Wijk bij Duurstede e n sti erf in 1557 . In 1541
maakte Gijsbert een bedevaartstochr. Hij g in g
naar het heili ge graf in Jeru zale m. Hij ging
ni et ail een, maar met een aa ntal leden va n
de Utrechtse Jeru za le m broede rschap. Deze
broederschap was in 1394 op Palmzo ndag
opgeri c ht door de heer va n Wijk bij Duurstede,
Wi lle m va n Abco ude. De ulti eme daad die
me n als li d va n deze broederschap kon ve rri chten, was een reis naar Je ru zale m. A ls bewij s
na m je da n een palmtak uit Jeru za lem mee.
Het ware n veelal welvare nde me nsen die lid
ware n va n de broederschap e n du s de financ ie le midde le n hadde n om op re is te gaan. De
bedevaartgangers werde n Je ru za le mvaarde rs
genoemd. We kennen nog meer me nsen die
deze tocht hebbe n gemaakt, bijvoorbeeld de
Utrechtse schilde r Ja n va n Score! , die leefde
va n 1495 tot 1562.
Hie r zie n we een schilderij va n he m (afb. 3) .
Dit schilde rij stelt vijf !eden va n de Utrechtse
Je ru zale m broederschap voor. He t zijn G ij sbert
Robbertsz e n zijn re isgenoten. Zij hebbe n zich
Iaten po rtrettere n door Ja n va n Score! o m zo
hun rei s te me mo rere n. Gijsben Robben sz is
de tweede va n links.
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3. C ijsberr Robb e rrs~ a ls tweede va11 li11ks op her schilderij van de Urrecluse Je ruza/em B roede rschap
door Jan va11 S core/ uir ca I 54 1/42

Wat u hi e r ziet is he t o udste po rtret, zover nu
bekend , va n een Wijke naar dat daadwerke lij k
naar he t Ieven is geschilde rd. G ijsbert ho udt
een palmta k vas t di e hij uit Jeru za le m had
meegeno me n en heeft een Jeru za le mkrui s o m
zijn hals ha ngen als te ke n dat hij de bedevaart
hee ft gemaakt. Di e palmta k di e G ij sbe rt in
154 1 meena m was e ind negenti e nde eeuw nog
in hande n va n een parti culi er. Of deze pa lmtak
nog bestaat, is mij o nbe ke nd.
Pre nt dit gezicht in uw gehe ugen e n als u de
vo lgende keer weer la ngs Pepe rstraat 41 loopt,
da n ziet u he m a ls het ware zitte n .. . .. peinzend
over wat o ngetwij fe ld een va n de grootste
gebe urte ni ssen uit zijn Ieven wa . De reis va n
Wijk bij Ouurstede naar Je ru za le m.
Rome
U ziet hi er Dijkstraat 25-27 (afb. 4) . Een hui s
dat vaak sa me n met de mo le n o p de fo to is
gezet. Dit gebo uw is in de kern zeventi endeeeuws e n in de negenti e nde eeuw aa ngepas t.
D it hui s sto nd vroeger naast het to lhu is.
Hier ziet u een rijtj e hui zen me t in het midde n
het o ude to lhui s dat ro nd 1900 werd af gebroke n e n vervangen door een pand, dat recentelijk ook wee r afgebro ke n is e n ve rvangen door
hi to ri sere nde nie uwbo uw: Dijkstraat 2 1-23
(a fb. 5). Rechts va n het to lhui s zie t u Dijk straat
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25 -27. De afbeelding dateert uit 1685 e n wa t
u ziet is het zeventie nde-eeuwse hui s. He laas
bestaat er geen afb eelding va n de voo rga nger.
M aar o p di e pl e k, in de voo rganger va n dat
hui s sto nd de w ieg va n Dirk van Baburen.
Dirk va n Babure n was een Utrechtse schilder, waarva n me n weet dat hij gebo re n is in
Wij k bij Duurstede. Z ijn exacte geboo11ej aar
is echte r ni e t be ke nd ; me n schat dat hij rond
1595 is gebo re n. Z ijn vo ile naa m was Dirk
Jas pe rzoo n va n Babu ren. He t is in 1593 dat
Jas pe r va n Babure n, gehu wd met M argare tha
Jo ha ns va n Do ij e nburg, een hui s koopt aa n de
Dijkstraat aa n de oostka nt va n het to lhui s. Hij

4. Dijksrraar 25 -27
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5. Dewil van een schets uit 1685 voo r verbetering
van de wa/ aan de Dijkstraa t

was name lijk be noemd tot ontva nger va n het
schippersgeld in Wijk en wilde blijkbaar direct
naast het to lhui s wo ne n. Jas per was de vader
va n Dirk van Babure n. De fa mili e Van Baburen
woo nde maar kort in Wijk bij Duurstede en
vertrok begin zeventi ende eeuw naar Utrecht.
In Utrecht g ing Dirk in de leer bij Paulu s
Moreelse maar in 16 12 vetrok hij naar ltali e e n
kwam in Rome terecht.
We weten dat Dirk va n Baburen in 16 19- 1620
in ieder geva l in de paroc hie of wij k woo nde
behorende bij de kerk de Sant' Andrea dell a
Fratte. Van Babure n kwa m in Rome o m het
we rk va n lta li aa nse schilders te bestuderen. Hij
heeft voo ral het werk va n Caravaggio bestu deerd , dat beroemd was o m zijn cl aire obscur
o ftewel het werke n met Ii cht- en donkercontras ten. Hij was in Rome redelijk succesvo l en
kreeg va n kardin aal Scipi one Borghese, een
nccf va n d e pnus, o pdt·acht 0 111 in een va n de
kape ll en va n San Pi etro in Montori o een altaarstuk te schilderen (afb. 6).
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6. Voorgevel van de kerk St. Pietro in Mo nto rio,
Janicu/umheuve/, Rome
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7. De Craflegging uiT 16 17 van Dirk van Baburen in
de kerk S1. PieTro in Monlorio
Dit is het aJtaarstuk dat hij geschilderd heeft e n
dat nog steeds aa nwezig is in de kerk (atb. 7).
Dit is he t uitzicht dat me n nu heeft o p het
bordes va n de kerk e n dat in de 17de eeuw,
op e nke le gebo uwen na, hetzelfde was (atb.
8). Wat zal Dirk va n Babure n gedac ht he bbe n
toen hij dit zag? 'Tja, he t is we i moo i maar
het haa lt het ni et met het uitzicht dat ik als
jochi e had va naf de waJ bij mijn geboortehui s

in de Dijkstraat.' We wete n het nie t, maar we
we ten wei waar Dirk va n Baburen in zijn vrij e
tijd mee bezig was, namelij k bier drinke n en
natuurlijk in Ro me ook wijn .
Dirk van B abure n was ni et de e ni ge kunste naar die naar Rome ging . Rome was het
mekka voor de kunst in die dagen en tall oze
Nederl a ndse schilde rs toge n naar di e stad .
De Nede rlandse kunstenaars hielde n in Rome
nauw contact met elkaar e n ve ren igden zich
zelfs in een broederschap. A lweer een broederschap ! Maar deze was nie t zo vroom__, De broede rschap heette 'de Be ntvueghe ls' oftewel 'de
Be ntvogels'. De Utrec htse schilde r Cornel is
va n Poelenburch was een van de o pri c hte rs
va n de Be ntvogels e n waarschijnlijk Dirk va n
Babure n ook. Op het plaatj e ziet u een aa ntal
Be ntvoge ls (a fb. 9). De tweede man va n links
is Corne lis va n Poele nburc h. Dirk staat er niet
bij , maar wie weet is hij mi sschi e n de maker
van deze a no ni e me teke nin g! De broederschap
is o ngeveer in 1620 o pgeri c ht e n heeft ho nde rd j aar bestaan. ln 1720 werd de club door
de pa us verbode n toe n he m te r ore kwa m dat
tijdens he t in w ijd in gsrituee l een ne ppa us we rd
aa ngewezen.
De Bentvogels waren berucht om hun feeste n e n
hun inwijdingsritueel. De geme ne fac tor die de
ta ll oze kunstenaars bijee n bo nd was hun je ugd,
ze ware n meestal beg in twintig, e n het feit dat
ze uit het buite nl and kwamen . Ze vertegenwoo rdigen geen kunststrom ing. De broederschap was
een soort stude ntenvere ni ging die een be langrijke soc iaJe rol speelde in het Ieven van de
kunstenaars. U ziet hier een schilderij van een
inwijdingsritueeJ van de Bentvogels uit circa

9 . E e n aanta l B e ntPogels gepo rtrett e crd in R ornc,

8.

UiT~ ichT

vanaf de Jan iculumheuvel in Rome
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schels van een onbekende kunsTenaar (Dirk van
Baburen ?)
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10. Bacchanaal van Bentvogels re Rome. Sch ilderij uir circa 1660 van een onbekende schilder

1660 van een onbekende schi lder (afb. l 0).
Bij de in wijding va n ni euwe !eden voerden de
Bentvueghe ls theatrale en als parodi e bedoelde
rituelen uit. In de stamkroeg werd een a ll egori sch tableau vivant opgevoerd , waarbij de
wijngod Bacchus, de patroonheili ge va n de
bent, een belangrijke pl aats inn am. Hi erna
werd het ni euwe lid , ook we i 'groene' of
' novice' genoemd , onderworpen aan het in wij dingsritueel. In een donkere ruimte werden
het groentj e de stuipen op het lijf gej aagd met
vuurwerk en door in lakens verklede bentleden. a deze 'verschrikkingen' doorstaa n
te hebben, werd onder het uitspreken va n
gehe im zinni ge spreuken de geknie lde en so m
ook naakte nov ice overgoten met wijn . Een
gezamenlijke e n zeer uitgebre ide maaltijd , op
koste n van het zojui st ingewijde lid, sloot de
pl echti gheid af. Tijdens deze fees tmale n vloeide de wijn rijke lijk en zo kwam het wei voor
dat een vrolijk samenzijn ontaardde in een hefti ge ru zie of een vechtpartij . A Is het fees tm aa l
ni et esca leerde, maar jui st broederlijk ten einde
kwa m, wa ndelden de Bent vueghels in een
groep de stad uit o m bij de Santa Co nstanza op
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het zogenaamde graf va n Bacc hus een laatste
wijnoffer te brengen.
Hi er ziet u de grafkerk Santa Constanza in
Rome (afb. 11 ). Het was oorspronkelij k het
mauso le um va n Constantin a, de doc hter van de
grote Chri stenkeizer Co nstantijn de Grote.
Dit is de pl ek in de kerk waar het wij noffer
gebrac ht werd. Als u daar naar het pl afo nd
kij kt da n ziet u waaro m men het graf van
Bacchu s hier situeerde (afb. 12).
ln de kerk stond een sarcofaag ve rsierd met
wijnranken e n p utti en in de ni ssen va n de zij-

II . Luchljoto van Sanra Consran za te R o 111e waa r de
Benrvogels hun wijnoffer brac/11en aan Bacchus
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12. Mozaiek in de buitenste ga lerij van de Santa
Consranza mel wijnranken

13. He1 prinselijke paar Willem Alexander en
Maxima bezoekt New York

kapellen zaten prac hti ge moza"leken va n onder
meer de druivenoogst. Waarschijnlijk door
die fe lgekle urde steentjes met afbeeld ingen
va n woekerende wijnranken en cupido's di e
druiven plukken, dachten deze ederl andse
kun stenaars dat dit het graf van de God va n de
Wijn moest zijn. Deze fantastische moza·leken
stammen trouwens uit de beg intijd va n het
Christendom ,
Tijdens deze hil ari sche gebe urte ni s kregen de
ni euwe !eden ook een bijnaa m en deze ve rwees
vaak naar een opva ll ende e igenschap of karaktertrek va n de kunstenaarr. Dirk van Baburen
kreeg de bijn aa m BIERVLIEG. Een bi ervlieg
is iemand die verlekkerd is op bier oftewel een
bi erzuiper. Hoe Dirk va n Baburen in Ro me aa n
zijn biertje moest komen , is mij ni et bekend.
Overigen s is Van Baburen niet de eni ge
Wijkenaar die Bentvoge l is geweest.
Burgemeester en late r schout va n Wijk bij
Duurstede Joh an Frederik va n Ysendoorn was
ook kunstschilder en is naar Rome geweest.
Het is vrij wel zeker dat hij lid is geweest va n
de Bentvogels. Z ijn levensstijl aldaar lijkt dat
te bevestigen. Van Ysendoorn moest Rome
voortijdi g verl ate n va nwege een kn okpartij in
een kroeg.
Dus nu he bben we in Wijk de molen van
Ruisdae l met aa n de voet het hui s va n Van
Babure n.

rijke ro l heeft ges peeld . Maar u weet het straks
wei!
Dit is Vo lderstraat 5 (afb. 14). Op zich een
onbeduidend hui s denkt u, maar het is het
geboortehui s va n een persoon di e in New York
geschi edeni s heeft geschreven en zoals we
straks zullen weten aa n de bas is heeft gestaa n
van twee d ij ken va n cliches. In 1613 werd
dit hui s verkocht aa n Steven Corneli ss van
Cortlandt. Deze Steven was in 1609 getrouwd
met een zekere Fijchj e O loffsdr. Steven en
Fijchje waren de ouders va n Ol of Stevens van

New York
Laten we verder gaan met onze wereldreis
en aa nsluiten bij de actua lite it. U ziet prin s
Will em Alexa nder en prin ses Maxima in New
York (afb. 13). Wat zij niet weten, is dat een
Wijkenaar met zijn nazaten daar een belangHet Kro mme-Rijngebied, 43-3 (2009)

14. Volders/raa/ 5 rand 1925
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15. Port ret van Olaf Stevens van Co rtlandt door
Henri Couturier circa 1663

Cortlandt di e leefd e va n 161 7 tot 1684 (atb.
15). Hij werd op Yolderstraat 5 geboren. Deze
naam zal niet iedereen bekend in de oren klinken, maar deze Olof is de stamvader va n een

va n de invloedrijkste fami li es in de vroege
geschiedeni s van de Yereni gde Staten van
Amerika.
Olof werd so ldaat in die nst van de West
lndi sche Compagn ie. In 1637 vertrok hij met
het schip De Hari ng naar ieuw-Amsterdam.
A ldaar gearriveerd hi eld hij zich bezig met
allerlei publieke functies, maar zijn militaire
achtergrond bezorgde hem ook de benoemin g
tot kapitein van de handel spost buiten de
stad in de Hudson vallei . Dat was een functie
die niet zomaar werd gegeven aan iemand.
De Ie iding over een handelspost werd ail een
gegeven aan mannen di e stevi g op hun benen
stonden , want de gevaren waren leg io, onder
andere indianen die niet gediend waren van
koloni sten. Toch pakten zijn contacten met de
Kitchtawanc-indianen profijtelijk voor hem uit.
Hij e n zijn nazaten dreven een lucratieve bonthandel met deze indianen.
Zijn zoon kocht met toestemming van koningstadhouder Willem IIl een stuk land in de
Hudson va lle i va n 3480 hectare van de indianen. Een gebied groter dan de oude gemeenten
Wijk bij Duurstede e n Cothen bij e lkaar. Dit
stuk land was de basis van het latere landgoed Cortlandt Manor. Het hui s bestaat nog
steeds. Hier ziet u het hui s (afb. 16). Het is een
typi sch hui s omdat het voo rtgekomen is uit

16. Dude hande/sposr omgebouwd tor buitenhuis Co rtlandt Manor aan de Crotonbaai
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Cortlandt, Frederik va n Cortl andt. Het is gelegen in het huidige Van Cortlandt Park in the
Bronx en is het o udste huis ald aar.

17. Cortlandt House in her Van Cortlan.dtpark
in de Bronx

een hande lspost. De muren zijn heel dik ewer
zijn schi etg leuve n aanwez ig in de muren. In
dit huis hebben beroemde Amerikanen gelogeerd zoa ls George Washington en Benjamin
Franklin. Het huis was in de familie tot 1945
en in 1953 kocht de miljardair Rockefeller het
pand en li et het restaureren en schonk het aa n
de staat. Het huis li gt bij Crotonbaa i aa n de
Hud so n en moet ni et ve rward worden met het
volgende hui s (afb. 17)! Dit huis is gebouwd
door een kleinzoon va n Olof Stevens van

In ieuw-Amsterdam werkte onze Wijkse
Olof ook hard aan z ijn fortuin. Hij bego n een
s uccesvolle bierbrouwerij op het zuidelijke
puntje van Manhattan , vlak bij het huidi ge
Wall Street e n bouwde all erle i huizen. In de
buurt waar hij opereerde is nog een straa t naar
de famili e genoemd . Deze Cortlandt Street
li gt pal aa n het huidi ge G round Zero (afb.
18). De straat is du s indirect vernoemd naar
~e n stuk land ten westen va n het Euvenpad
in Wijk bij Duurstede. Olof g ing de politiek in en werd burgemeester. In 1664 was
hij betrokken bij de onderhandel ingen over
de overgave van de stad N ieuw-A msterdam
aa n de E ngel sen. Vanaf die tijd zou de stad
New York gaan heten. De Van Co rtlandts
ko nden makkelijk de omsc hake lin g naa.r het
Enge lse bewind maken . O lof was nog ve le
j aren schepen na 1664 en zijn zoon Step hanu s
we rd burgemeester va n New York, de eerste
burgemeester va n de stad die op Amerikaanse
bodem was geboren. Een ac hterk le in zoon

18. Cortlandt Street begin twintigste eeuw
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re woo rden, dat Amerika het land is va n de
onbegrensde mogelijkh eden. Ol of Steve ns va n
Co rtl andt g ing als eenvo udi g so ld aa t, zoo n
va n een kuiper, weg naar Amerika e n werd
een va n de eerste milj o nairs in de ni euwe
were ld. Z ijn grootste fo rtuin maa.kte hij met
zijn brouwerij.
Du s als u weer eens langs Yo lde rstraat
5 loopt, bedenk dan dat dit niet ail een
het geboortehui s is va n Olof Stevens va n
Cortl andt de Amerikaa nse stam vader va n versche idene po li tic i, maar ook va n de man di e
als eerste het Amerikaa nse c li che waarm aakte
om fo rtuin te vinden en T he Ameri can Dream
waarm aakte. M aar ook het geboortehui s va n
het were ld wijde c li che dat wij een proper
vo lk zijn (afb. 19)'

19. He! geboortehuis van Olaf en rwee cliches: 'The
American Dream' & 'Hollanders zijn proper'

va n Ol of we rd de all ereerste gekozen burgemeester va n New York in de zelfs tandi ge
Yereni gde Staten va n Ameri ka.
Een grappi ge a ne kdote is dat tijdens de pi oni ersfase va n het stadj e N ieuw-Amsterdam
de vrouwe n steen e n been kl aagden over de
o nge pl ave ide wegen e n het o ntbre ke n va n
stoepe n in de stad . A lsmaa.r we rd er ma dder
de !wizen in gelopen. De vro uw va n Ol of
was de eerste vro uw di e acti e ond ern am, zij
li et haa.r man als eerste in ieuw-A msterdam
een stoep voo r hun hui s leggen en een stuk
weg bes trate n e n zo ko n er weer eens op
z' n Ho ll ands de stoep geboend wo rde n. Zo
heeft een Wij ke naar va n geboorte een grote
bij d rage geleverd aa n de verbre id ing va n het
wereldberoemde c li che dat de Ho ll anders een
proper vo lk zijn!
Dnt is dus h e t ee r ~te c li c he waa r Wij ke naar
Ol of aa n heeft bij gedrage n. Het tweede is dat
va n krantenj o ngen tot milj onair of, met ande-
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Rusland
J(jjk hi er hebben we weer ie mand die de straat
veegt (afb. 20)! M aar het gaat e igenlijk om het
hui s Amstelwijk . Dit hui s is in 1768 gekocht
door een zekere baro n Caneau de Beauregard.
Baro n Caneau de Beauregard was heer van
Broekhui zen, de ridderhofstad bij Leersum.
Waarschij nlijk wilde hij het hui s aJs een pi eda- terre gebruiken, oftewel een stadswoning
voo r bij voo rbeeld het winterse izoen. Maar na
ac ht maa nde n ve rkocht hij Amstelwijk weer,
waarschijnlijk o mdat hij in fin ancie le nood zat.
Wat was er gebeurd ? All ereerst was onze baron
geen echte baron. In l75 0 was hij getrouwd
met de vrouwe va n B roekhui zen die de titel
baronesse droeg als weduwe va n Ferdinand
baro n va n Arkel. Yoor zijn huwelijk betite lde
Caneau de Beauregard zich aJs Don. Een vage
titel di e iedereen zich kon aa nmeten. iemand
weet waar de man precies vandaan kwam.
Het kan Z wi tserl and zijn , Frankrijk, Be lgie of
Duitsland . Hij was een kapi tein-maj oor van
een regiment Z witsers. Toen h.ij trouwde bracht
hij goederen in uit Duitsland en Frankrijk. Hij
was zeer trots op zijn verwo rven titel baro n.
Oat zult u zo wei merken
We zijn weer op reis gegaan! Dit maal zitten
we in Ru sland bij de ri vier de Wolga. Waaro m
zitten we hier? Welnu , Baro n Caneau de
Beauregard heeft geschiedeni s geschreven in
Rusland. Hij werd door tsarin Cath arin a 11 aa ngeste ld o m mensen te werve n om het immense
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20. Huis Amstelwijk eindjaren vijftig twintigste
eeuw

21. Luchtfoto van Baronsk (het huidige Marx) en
omgeving met de rivier de Wo lga

land Rusland eni gszins te bevolke n en te ontginnen. Yoor e lke zie l di e hij wist te verwerven
kreeg hij een premi e. Caneau de Beauregard
zette een netwerk van agenten op di e voo ral
in Duitsland en Zwitserl and mensen ronselden
om ze naar Rusland af te voeren. De agenten
hadden vaak een criminele ac htergro nd . Met
loze be loften en valse voo rwe ndselen o ntaardde het werve n vaak in een soort mensenhandel. Caneau de Beauregard was de meest
succesvo lle werve r en heeft I523 fa mili es

(5290 perso nen) in Ru sland doen belanden.
Onder andere de zogenaa mde Wo lgad uitsers.
Hij was gemachti gd om zelf nederzettingen te
sti chten. Hij kreeg hi ervoo r fi nanc ie le steun
en mocht ze min o f meer zelf naar will ekeur
besturen. De kolo ni sten werden een soon
lijfe igenen omdat zij werden opgezadeld met
een schuld voor all e voo rzieningen die werde n
getroffen. De baro n heeft 27 ko loni es opgezet
waaronder Jekatha.rinenstadt, genoemd naar de
tsarin. Maar dat was ni et de naa m di e Caneau

22. Oude prentbriejkaart begin twintigste eeuw met een gezichT op JekararinensTadT ( Baronsk)
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de Beauregard oorspronke lij k gaf aa n de stad.
De in 1766 gesti chte stad heette eerst Baro nsk,
naar zijn e igen adellij ke titel. De ijde lhe id va n
de baron was nog niet genoeg gestreeld , wa nt
er vo lgden nog de pl aa tsnam en Beauregard ,
Caneau, Susannental (naar zijn vro uw) ,
E rn stinendorf (naar zijn e ni ge dochter),
Philippsfeld (naar zijn roepn aa m) en Bo isroux
(de meisjes naa m va n zijn vrouw) (afb. 2 1).
Hier ziet u de plaats Baronsk, dat later
Jekaterinenstadt werd genoemd en na 19 18
Marxstadt om vervolgens in 194 1 door Stalin ,
di e ni et va n het Duitse woo rd 'S tadt ' hi e ld, te
wo rden omgedoopt tot M arx (afb. 22) .
De Russen maakten al snel korte metten met de
buitenl andse pri ve-maatschappijen die eigenmachti g in de opgezette kolonies aan de Wolga
opereerden. Ook Caneau de Beauregards avo ntuur was in I 768 afgelopen; zijn ko loni es werden geconfi squeerd door de Russische staat. Hij
was geru·ineerd en probeerde op weg naar hui s
nog aan het Weense hof zijn diensten als mensenwerver aan te bi eden. Tevergeefs en hij keerde relati ef berooid in Holland terug. Amstelwijk
kon hij niet meer behouden.
Yoor Beauregard was het waarschijnlij k geen

' happy ending' , maar voor de nazaten van de
mensen die hij versleept had, moest de grote
ellende nog komen . De Wolgadui tsers hadden
vrijheid van godsdienst en mochten hun eigen
taal behouden. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak begon de ellende. Yanaf die jaren werden ze
moedwillig uitgehongerd, er vonden onder Stalin
massa-executies plaats, zij werden op dwangarbeid gesteld en gedwongen gedep01t eerd .
Mensenhandel kwam wei meer voor.
Amstelwij k is bij voorbeeld gebouwd door
een slave nhandelaar. Maar daar zullen we
het nu maar ni et over hebben. A ls advocaat
Spong hier Iucht va n krij gt, da n moeten jullie Wijkenare n collectief schul d bekennen en
boete doen '

Koelenbosch
Laten we pos iti ef afsluite n. Ik ga het hebben
over de laatste Uitwij keling .... da t is een
Vlaa ms woord voo r emi grant. En in verband
met Wijkenaren wei hee l toe passelijk ! Dit
is Markt 25 (afb. 23). Het geboortehui va n
Anthonij va n der Lith , d ie leefde va n 1647 tot
1730. Hij werd ka pi tein op het oorlogsschip
'Ernst Casimir', hu wde Antonetta Theodora
Schage n (1657-1 745), een doc hter van

23. Markr25
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Gerbrand t Schage n, een va n
de mac hti gste magistraten destij ds va n Wij k bij Duurstede.
Anthonij ging in 1703 wo nen
in de regio Stellenbosch te
Z uid Afri ka en werd daar
heemraad. Hij had daar een
kl e ine wijngaard gekocht
genaa md Koele( n)bosch, ook
we i Koe lenhof genaamd .
En heeft deze enorm uitgebre id . Nog steeds is er wijn
onder naa m Koelenbosch en
Koelenhof te koop va n het
wijn hui s Koelenhof in Z uid
Afrika (afb. 24). Het is naar
verluidt een lekkere wij n.
Goede wij n is een geschenk
va n de aarde en dankzij deze
Wijkenaar kunnen wij va n
dat geschenk anno 2009 nog
genieten '
Di t is het e inde va n onze
were ldre is. Ik hoop dat u
onder het genot va n een bakje
koffie of een glaasje w ijn , nog
met genoegen aa n deze reis
za l terug den ken I Proost en
dank u voo r de aa ndac ht !
PS.
De sprekers kregen als da nk
voor hun tij d en inspannin g
Koelenboschwijn aa ngeboden.

* Drs Frederik Leonard
Caasbeek ( 1961) studeerde
kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht. Hi) werkte een
aantal jaren als auteur, onderzoeket; redacteur en proj ect/eider aan de M( onum.enten)
!(nventarisatie) P( roj ect) reeks van de provincie Utrecht. Tegenwoordig is h(j werkzaam
als freelance onderzoeker en adviseur en
publiceert hi) regelmatig op het gebied van
architectuur en geschiedenis, monumenten en
topografie.
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No ten,
Door een meningsverschil met !eden van de
Monumentencommi ssie
Midden Nederl and (Wij k bij
Duurstede heeft geen e igen
gemeentel ij ke monumentenco mmi ssie) zijn de cultuurhi stori sche waardenkaart en de
bijbehorende pandenbeschrijvingen, di e reeds gereed waren
kort na de lancering door
de Utrechtse gedeputeerde
Anneke Raven op 12 septe mber 2009, door de gemeente
Wijk bij Duurstede va n haar
site (www.wijkbijduurstede.
nl ) gehaa ld. Op d it moment is
nog onduide lij k wanneer de
informati e weer raadpleegbaar
zal zij n.
2 Konstantin Paustovskij ,
Begin van een onbekend tijdperk. Herinneringen aan de
Russisch.e revolutie, (Nummer
5 in de seri e pri ve-domein
va n de Arbeiderspers),
Amsterdam/ Antwe rpen, 1967.
3 De atbeeldingen zijn , tenzij
anders vermeld, afko msti g
van internet, het Streekarchief
Kromme-Rijn gebi ed Utrechtse Heuvelrug, Het
Utrechts Archief en van de
auteur.

24. Nog sTeeds is er wijn van Koelenbosch. te
verkrijgen. Hier eenjl.es wiue wijn, op de mark!
gebracht onder de n.aam Koelenbosch
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Burgemeesters van New York atkomstig uit
Wijk bij Duurstede
Ton Gelok*
Dit j aar is het prec ies vierhonderd j aar geleden
dat de Engelsman Henry Hudson, in d ienst
va n de Yereni gde Oost Ind ische Compag nie,
in I 609 M anhattan ontdekte. Niet lang daarna
arriveerden de eer te Nederlandse hande laren. Daarbij waren ook in woners va n Wijk bij
Duurstede. De Nederl andse ko lo nie uit het
beg in va n de I 7de eeuw was het begin va n het
huidi ge New York.

Philip van Wyck
Op 30 j uni I 960 bracht Phili p van Wyck uit de
Yerenjgde Staten een bezoek aan de Grote Kerk
te Wijk bij Duurstede. Het doel van zijn bezoek
was om onderzoek te doen naar zijn voo rgeslacht. Hij was een nazaat van de Wijkse fami lies Van Cottlandt en Barentse van Wijck.

De rwee plaquertes die in 1960 door Philip van
Wyck aan her kerkbestuur zijn aangeboden.(foro's
A rie Dekker)

TO THE MEMORY Of
CORNELIUS BARENTSE
OF WIJCK
WHO EMIGRATED TO
NIEU AMSTERDAM IN
1660

IN HIS t9T11 YEAR.
fROM HIM ARE DESCENDED THE
VAN WYCK FAMILY
IN AMERICA

•

•

ERECTED ON THE
:;ooTIIANNIVERSARY Of HIS
ARRIVi\1 IN TilE NEW WORLD BY
een f oto uit
1892 (Rijks dienst voor het Culw reel Erfgoed, neg.
I'll: 6464 ).
D e Gro t e K crk in W ijk b ij n u ur.<tPriP np
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PHILIP VAN WYCK
ONE OF IllS DESCENDANTS
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Philip va n Wyc k bood in de Grote Kerk, in
aanwez igheid van burgemeester C. B. Kenti e
en de kerkvoogden Van Beusekom, Roodvoets,
De Kruij f en De Bruijn , het kerkbestuur twee
plaquettes aan , di e nog steeds in de noordbeuk
va n het dwarsschip in de kerk hangen. Op de
pl aquettes staa n de namen Ol aff Steffense va n
Cortl andt en Corne lius Barentse van Wij ck, di e
respectievelijk in 1638 en 1660 naar Amerika
zijn vertrokken . Tevens schonk hij f 1000,voor de restauratie van het orgel e n een zil veren doopschaa l. Op de rand van de doopschaal
staat: 'Geschonken in 1960 aan de Nederlands
Hervo rmde Gemeente va n Wyk by Duurstede
door Philip van Wyck, Wilton, Connecticut,
U.S.A , wi ens voorouders voor hun e mi grati e
naar ieuw- Amsterdam, in 1660, lidmate n
waren va n deze gemeente' .
Philip va n Wyck deed grondi g onderzoek naar
zijn voorges lac ht en de geschi edeni s va n Wijk
bij Duurstede. Hij liet zelfs het bekende boekj e
va n H.Hijmans, Wij k bij Duurstede, uit 1951
in het Engels ve rta len. Bovendi en schreef hij
er nog een epiloog van 58 pag in a's bij. In dit
nawoo rd schreef hij niet Ol aff Steffense van
Cortlandt, zoa ls op de pl aquette staat, maar
Oloff Stevense va n Cortl andt. Uit deze epil oog
heb ik in fo rm atie gehaa ld voor dit artikel, met
dank aa n Ad va n Be mme l d ie mij het boekj e
ter beschikking stelde.
Vo lgens Philip is hij , met a ile andere Van
Wyc ke n in de V.S. , een af tamme ling va n
Corne lius Barentse uit Wijk bij Duurstede.
Daar de famili es Van Wyck en Van Cortl andt
via hu we lijken in Amerika verbonde n zijn ,
is Philip ook een afstamme ling va n Ol off
Stevense va n Cortl andt. AI voo r de e mi grati e
vanuit Wijk bij Duurstede naar Amerika kenden de fa milies e lkaar.

Families Barentse en Van Cortlandt
Corne liu s Barentse was een zoon van Berndt
Dani e lse. Berndt was een wagenm aker uit
Schalkwijk, di e in 1637 burger van Wijk bij
Duurstede werd . Berndt kocht in 1638 de
smederij va n de weduwe va n Jan Corne li ssen
van Cortl andt. Ja n Corneli ssen was in 1627
overl eden en de weduwe had zolang met inge-

1578 in bezit va n de famili e Van Cortl andt
en lag aan de we tzijde va n de Markt te Wijk
bij Duurstede. Vo lgens Fred Gaas beek was
dit waarschijnlijk Markt 8. Cornelius werd
geboren in 164 1, waarschijnlijk in de smederij
op de Markt, en Berndtszoon genoemd. Dit is
later verbasterd tot Barentse. Op II april J 64 1
is Corne lius in de Grote Kerk gedoopt.
Oloff Stevense va n Cortl andt werd in 161 7
geboren. Hij wa de zoon va n Stephen
Corne li ssen van Cortlandt, een broer va n de
smid Jan Corne li ssen va n Cortl andt. Ste phen
woonde op Volderstraat 5 (informati e van
Fred Gaasbeek) te Wijk bij Duurstede. Hij
verdiende de kost als kuiper, haalde de stedelijke belas ting op, werkte als deurwaarder en
hulp bij het stedelijke gerecht. Ol off zal we i
Stephe nszoon zij n genoemd , wat later Stevense
zal zijn geworden. Onder een akte over de
koop va n grand va n de indi anen uit 1649 staat
Ol off Stevenson.
Gedu re nde de Tac htigjari ge Oorl og ( 1568 1648) ontwikkelden de Zeven Prov inc ien zich
tot een krac hti ge en welvare nde Ho ll andse
nati e. Het op de landbouw georienteerde ac hte rl and in Holl and profiteerde van deze toegeno men we lvaart. De ex pandere nde steden aan
de Ho ll andse kust werde n va nuit het ac hterl and
voo rzie n van voedsel en andere noodzake lij ke
goederen. Aan het eind va n de Tachti gjari ge
Oorl og, toen het duide lijk werd dat de
Spanj aarden zouden verliezen, voora l na het
Twaalfj ari g Bestand (1609-1 62 1) en de Vrede
va n Mun ster ( 1648) , trad er een econo mi sche
teruggang op. De rijke steden in Ho ll and en
Zee land absorbeerden in die tijd prakti sch
aile handelsvo lumes voor zichzelf. Dit had
gevo lgen voor de we lvaart in het ach terl and.
Zo ontstond er ook in Wijk bij Duurstede in
di e peri ode econo mi sche neergang. Het gevo lg
was, dat er vee! mensen naar het buitenl and
emi greerden op zoek naar een beter bestaa n.
Zo ook Ol off Stevense va n Cortlandt en
Corne lius Barentse.

De VOC en WIC
Om de hande l va n Holl and met de overzeese
gebiedsde len in goede banen te le iden werd de

huurd e krachte n d e s m e d e rij draa ie nd e g e h o u-

Ve re nig d e O o s t Indi sc h e Co mpagni e (VO C)

den. Zij moest va nwege hoge hypotheekl asten
de smederij verkopen. De smederij was va naf

opgeri cht. De VOC gaf de Engelse kapitein
Henry Hudso n in 1609 opdracht om met het
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De zilveren doopschaal, geschonken door Philip van
Wyck (fo ro Leen Marze)

schip de ' Halve Maen' via het 110orden va n
ova Zembl a een noorde lijke route naar Indie
te vinden. Als dit ni et lu kte moest hij onmiddellijk terugkeren. De ' Halve Maen' was ca.
23 m lang, 5 m breed e n 24 m hoog . Het had
een di epga ng va n 2,5 m en een zeiloppervlak te va n 256 m2 en 15-20 be mannings leden.
Hu dso n vertrok op 6 april 1609 va nui t Texel
en kwa m in afw ij king va n zij n opdracht via de
Faroer, ew- Foundl and en ova-Scotia in septem ber 1609 op de Amerikaa nse kust terecht.
De ' Halve Maen' keerde op 7 november 2009
terug in Dartmouth in Engeland . Hudson
en zijn bemanning keerden ni et terug naar
Amsterda m, daar zij va nwege het negeren va n
de orders van de YOC gevangen gezet zouden
wo rden. De ' Halve M ae n' werd in Dartmouth
aa n de kettin g gelegd en kwam na een jaa.r van
procederen terug in Amsterdam.
In 162 1 werd de West Indische Compag ni e
(WIC) opgericht, d ie zich bezig moest houde n met handel, ko loni satie en kaapvaart ten
kos te va n de Spaa nse en Portugese overzeese
bezittingen. De verovering van Brazili e, met
zijn rij ke suikerplantages, op Portugal was
het hoo fddoel. West Afri ka zo u slaven moeten leveren aa n de Ameri kaa nse pl antages en
producten als goud en ivoor moeten opbrengen. In 1624 werd op de punt van het e il and
Ma nhatta n een kle ine nederzetting gesti cht
met de naa m N ieuw-A msterda m. Het omli g-

Het Kro m me-Rijngebied , 43 -3 (2009)

gende land langs de ri vier de Hudson werd
gekoloni seerd en kreeg de naa m ieuwNederl and. Op 5 november 1626 onderteke nde
Pieter Schag he n in Amsterdam een verslag
va n de aa11komst van het schip ' Wapen van
Amsterdam' uit N ieuw-Amsterdam, waarin
hij melding maakte va n de 'aankoop' va n
het e il and 'M anna Hatta' va n de ' ati ve
Ameri can s' voor goederen ter waarde va n 60
gulden. Deze zogenaa mde ' Schaghenbri ef'
wordt wei het ' geboortebew ij s' va n New
York genoemd . Schag hen was een vertegenwoo rdi ger va n de Staten Generaal en nam de
zaken bij de bewindvoe rders van de WIC in
Amsterdam waar. De brief is waarschijnlijk
geschreven op het kantoor van de bew indvoerders va n de Kamer Amsterdam en geadresseerd aa n de State n Generaal in Den Haag.
Het was du s geen aa nkoopbew ij s, maar een
ve rslag. Pi eter Schaghen is nooit in NieuwAmsterdam geweest. M isschie n was Pi eter
Schaghen nog fa mili e va n de Wij kse pred ika nt
Gerbrandt Jansz Schagen, di e va n 1602-1 6 12
in Wij k bij Duurstede heeft gestaa n. azaten
va n Gerbrandt Jansz Schage n zijn burge meester va n Wijk bij Duu rstede e n bew ind voerder
va n de YOC geweest. De WIC stond er rond
het nudden va n de 17de eeuw slecht voo r. De
E ngelsen veroverden in 1664 de kolonie Nieuw
ederl and . N ieuw-Amsterdam heette voortaan
ew York.

Oloff Stevense van Cortlandt
De YOC en de W IC waren in de 17de eeuw
gedUii g op zoek naar personeel om de belangen overzee veili g te stellen. Casper A.
van Burik schreef in zijn artikel " Wij k bij
Duurstede midde lpunt va n de wereld ', 17deeeuwse Wijkenaren in den vreemde' , dat voo r
Azie is berekend dat in de periode va n 15951795 naar schatting 973.000 Europeanen, met
name zeelieden en mili ta iren, zijn gecontracteerd .
Oloff trad in 1637 als soldaat in di enst bij
de WIC. Op 7 september 1637 vertrok Ol off
va n de rede Texel met het schi p ' De Haring'
naar ieuw-A msterdam in de ko loni e N ieuwederl and . Hij kwam daar op 28 maart 1638
aa n. Beha lve O loff vervoerde ' De Haring' ook
nog vier ko lo ni sten voor Re nselaersw ijk in de
ko lonie N ieuw Nederl and . Renselaerswijk was
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Foro van de /wizen Mark! 8 (rechts) en Mark/ 9 (links) van kort v66r 1960. In Markt 8 zat waarschijnlijk de
smederij van Jan Cornelissen van Co rrlant, die in 1638 gekocht were/ door Bernd! Danielse, de vade r van
Cornelius Baremse van VV)!ck (S1reekarchief, Alias Wijk bij Duurstede)

een uitgebreide landbouw koloni e aa n weerszijden va n de ri vier de Hudso n, die gesti cht
was door Kil ean van Renselaer en A rendt van
Curler, inwoners van Nijkerk.
Ol off had leidin ggevende capac iteiten en werd
benoemd tot kapitein van de handelspost buiten de stad in de Hudson Yallei. De Ieiding
over een handelspost werd ail een gegeven
aan bekwame mannen, want er waren vele
geva.ren. Bij voorbeeld de contacten met de
indi anen vroeg vee! tact en inzicht. ln 1640
gaf het bestuur van de WI C, bestaande uit 19
heren, het monopolie van de handel vanuit
N ieuw Nederl and vrij , omdat er weini g door
de WI C werd verdi end. D oor de handel vrij te
geven, dachten de heren dat zij meer konden
verdi enen aan transport e.d. D e relati e met de
indi anen verslechterde zodani g dat er in I 643
oorl og werd gevoerd. D oor soldaten van de
WIC werden ca . 80 indi anen gedood. Yanuit
de indi anen werd gestreefd naar een vreedzame
opl oss ing. di e er omstreeks I 644 ook kwam .
Ol off verbrak zijn di enstverb and met de WIC,
waarschijnlijk na 1644, en begon ten noord en
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van ieuw-A msterd am, in de Hudson Yall ei,
handel te drij ven in bever- en otterhuid en met
de Kitchtawanc- indi anen. K ennelijk had hij
kans gezien om toch weer een goede verstandhouding met de indi anen op te bouwen. Er
word t geschat dat er j aarlijks 80.000 bevers
werden gedood. Vl akbij het huidi ge Wall street,
op M anh attan, ging hij ook hui zen bouwen en
bier brouwen. Hij werd een prominente koopman van aanzienlijke welstand en een man met
gezag in de ko loni e N ieuw ederl and en werd
zelfs benoemd tot burgemeester van Nieuw A msterd am.
Onder de koopakte van grond van de indi anen
van delen van M anhattan en L ong I sland in
1645 en 1649 staat een handtekenin g van Ol off
Stevenson. H et is de handtekening van Ol off
Stevense van Cortlandt. Onder het bew ind van
Peter Stuij vesant groeide N ieuw ederl and van
ca. 1500 in wo ners in 1659 naar 7000 tot 8000
in woners in 1664. ieuw Nederland trok in
deze peri ode meer emi granten dan ail e andere
ko loni een van ederl and teza men. In 1664 was
Ol off betrokken bij de onderh andelingen over
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Hollandse huizen in Nieuw-Am.sterdam. Wellicht heeft Oloff Stevense van Cortlandt hieraan nog gewerkt
(Bran: www.hollandsociety.org)

de overgave va n de stad Nie uw- Amsterdam
aa n de Engelsen. Beke nd is dat in 1674 e r al
vee! rijke koopli ede n woo nde n me t vermogens
va n f 70 .000,- tot f I 00 .000,-. Dit zo uden in de
huidi ge tijd millio nairs zijn geweest. Z ij li ete n
ook a lle rle i dure ware n uit Euro pa overkome n,
zoa ls o.a. zil veren voo rwe rpe n, boeke n, Fra nse
e n S paa nse w ijn . Zo beste lde bij voorbeeld
Je re mi as va n Re nsselaer schoene n va n F rans
leer. Ol off overl eed in 1684 .
Het is bijna zeker dat he t beric ht over de we ista nd va n Ol off ook Wij k bij Duurstede heeft
be reikt, want in 1648 werd S ijtj e Stevense van
Cortl andt, een zuste r va n Ol off, peettante va n
een kind van Ol off. Dit be ric ht zal ook zeke r
Berndt D a nie lse e n Cornelius Bare ntse be re ikt
he bbe n.

Cornelius Barentse van Wijck
We llic ht hebbe n dit bericht e n de econo mi sche
de jo nge Corneliu s Barentse
gestimul eerd o m ook naar N ie uw-A msterda m
te e mi grere n. Corne liu s Bare ntse e mi greerde
() m s r ::~ ndi g h ed e n

Het Kromme-Rij ngebied , 43-3 (2009)

op 19-j arige leeftijd in 1660 naar le uwA msterda m. Hi er voegde hij ' Va n Wij c k' aa n
z ijn naa m toe, zodat hij voo rtaa n als Corne lius
Bare ntse va n Wij ck door het Ieven ging .
Er is geen bew ij s dat Corneliu s de fa mili etraditi e va n het vak va n smid of wage nma ker
in N ie uw Nederl and heeft voo rtgezet. We i is
bekend dat hij in 1664 aJ een stuk la nd kocht
in Midwout o p assau Is land (nu Lo ng Is la nd).
In M idwo ut werd hij een pio ni e re nde la nd bo uwer. Toen hij overleed in 17 13 bezat hij aa nzienlij ke la ndo pperv lakte n en bospe rcele n.

Twee invloedrijke families
adat de Engelsen in 1664 de ko lo ni e N ieuw
ede rl and hadde n overgeno me n paste n de
fa mili es Va n Cortla nd t e n Va n W ij ck zich
snel aa n de ni e uwe mac htsverho udingen aa n
e n gingen door met ha nde ldrijven. In 1687
o nde rteke nde n zij de eed va n trouw aa n ko ning
Jaco bu s IT va n E nge land.
Ste phan us va n Cortl andt ( 1643- 1700), een
zoo n va n O loff, kocht in 1688 de eerste hec-
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Manha11an. in 1664 geschilderd door Vingboons en Manhallan in 2009. Op het schilderij staan wellicht nog
huizen die door Oloff Stevense van Cortlandt zijn gebouwd (jato Dagblad Trouw)

tares gra nd va n de indi ane n met spec ia le
toestemming van de koning va n E ngeland , de
Nederl andse stad houder-koning Wille m III.
Het betrof 3480 ha . Stephanus was va n 1677
t/m 1678 en va n 1686 t/ m 1688 burgemeester
va n ew York. Hij was de eerste in Amerika
gebore n New Yorkse burgemeester. Jacobus
va n Cort landt (1658- 1739), ook een zoon
va n Oloff, was van 1710-1711 en va n 17 191720 burgemeester va n ew York. Pi erre va n
Cortl andt ( 1721- 18 14), een achte rkl ein zoon
van Oloff, een kle inzoon va n Stephan us en een
zoon va n Philip va n Cortl and t ( 1683- 1748),
werd va n 1777-1795 de eerste luitenant go uverne ur va n de staat New York in de zelfstandi ge Verenigde Staten va n Amerika.
Philip va n Cortl andt (1749- 183 1), een zoon
va n Pi etTe, was gedurende de ' Revoluti onary
War ' ( 1776-1783) ko lone l en commandeerde
het 2de New York Regiment. Hij was li d va n
de be ide hui zen va n de de ' ew York State
Legislature' en vertegenwoord igde New York
in de ' Un ited House of Re presentati ves ' va n
1793- 1809.
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Pierre en Philip va n Cortl andt moeten de
Amerikaan se ' O nafh anke lijkhe idsverklaring ',
die in de nac ht van 4 op 5 juli 1776 door John
Dunlap te Philade lphi a werd gedrukt, ge lezen
hebben. Zij hebben zich welli cht ni et gereali seerd dat deze ve rkl aring gedrukt was op in
de Zaanstreek met de hand gesche pt papier,
dat door de doopsgez inde pa piermakers D&C
Blauw, Jacob Honig & Zoonen en Adriaan
Rogge met hun papiermolens was gemaakt.
Men heeft d it aa n de hand va n de watermerke n
en een rekening kunnen vaststell en.
Pi erre va n Cortlandt Jr ( 1762- 1848), zoo n va n
Pi erre en broer va n Philip , was in 1792, 1794
en 1795 lid va n de 'New York State Assembl y'
en werd gekozen als democ ratisch-republike in
voo r het twaa lfde ' Uni ted States Congress' va n
18 11-1 8 13. Hij sti chtte de Westchester Bank
en was daar tot 1848 d irecteur va n.
Ook de fa milie Van Wij ck werd invloedrijk ,
wa nt Corneliu s va n Wyc k Lawrence ( 1791186 1) we rd de eerste algemeen gekozen burgemeester va n New Yo rk na de wetswij zig ing
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gemeester.
In het Ieven van de fam ili es Van Cortlandt en
Van Wyck speelde het chri ste lijk geloof een
belangrij ke rol. Va n oudsher waren zij lid va n
de 'Dutch Reformed C hu rc h' . In 1803 g ingen
Pi erre en Joann a va n Cortlandt over naar het
Method isme.
Mark Kurl ansky schrij ft in 2006 in zijn
boek The Big Oyster dat een dochter va n
O loff, Mari a va n Cortlandt ( 1645- 1689),
een van de eerste autochtone ew Yorkers
was va n Europese afko mst. Zij tro uwde op
16-jarige leeftijd met Jeremi as van Rensselae r
( 1632 -1 674 ), bestuurder va n de kolonie va n
Re ns e laerwy k vlakbij A lbany. Deze kolon ie
was met de bont- en graanhandel nog welvarender dan ie uw-Amsterdam. Ui t bri even
blijkt dat zij a ppe ls naar haar broer Stephanus
in Nieuw-Amsterdam stuurde en Ste ph anus
oesters naar M ari a. Mari a was een zeer voo rtvarende vrouw, wa nt na de dood va n haar man
bestuurde zij ze l f Rensse laerswyk .

Stephanus van Cortlandt, de eerste in Amerika
geboren burgemeester van New York, geschilderd in
1693 door Evert Duyckink. (Bran: www.americanrevolution.org)

va n 1834. Hij bleef burgemeester tot 1837.
Robert A nderson va n Wyck ( 1849- 19 18) was
de eerste burgemeester va n ew York na de
samenvoeging va n vijf gemeenten tot de C ity
va n ew York in 1898 . Tot 190 I bleef hij bur-

Huizen en straten
Het in 1697 gebouwde ko lonial e landhui s va n
de fam ilie Van Cortl andt werd in 1749 de permanente wa ning va n burgemeester Pierre va n
Cortlandt. Het is heden ten dage fraa i gerestaureerd en functioneert a ls het mu seum ' Van
Co11l andt Manor'. Er staat nog Ho ll ands anti ek
in uit de tijd va n O loff Stevense va n Cortl andt.
Holl andse tegeltjes met bijbelse taferelen sieren de schoorsteenmante l. In dit landhui s is
vee! bewaard geb leven over de fam ili e Van
Cortlandt.

Lin ks 'Van Cortland Manor ' uit 1697 (Bran: www.hudsonvalley.org) en rechts het ' Van Cortlandt House
Museum ' uit 1748
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Verder staat in ew York nog het ' Van Co11landt
House Museum ' dat in 1748 door Frederick van
Cortlandt (1699-1 749), zoon van 1acobus van
Cortlandt ( 1658-1739), werd gebouwd. Toen de
Engelsen in 1776 ew York bezet hielden tij dens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
heeft dit hui s nog als hoofdkwartier voor George
Was hington gediend .
De uit Wijk bij Duurstede afkomsti ge fami lies
Van Cortl andt en Van Wyc k zorgden er mede
voo r dat een groot gebi ed met Engelse kolonien we rd o mgevormd tot wat ui te inde lij k de
Vere ni gde Staten zijn geworden. AI eerbetoon
aa n de fa mili es Van Cor1l andt en VanWyc k
li gt op Manhatta n, tegenover G round Zero
vlakbij Wall Street, de ' Van Cortl andt Street'
en vlakbij het vliegveld 'JFK-A irpo rt' ligt de
' Van Wyck Ex pressway'.
Ook in Wijk bij Duurstede li gt een straat die
re latie heeft met de fa milie Van Cortl andt. Op
de pl aquette staat namelij k dat Oloff afk:o msti g was va n ' Kortl and near Wij ck'. Bekend
is da t ongeveer op de pl aats va n het huidi ge
industrieterrein een ontginningsgebiedje lag,
uit de tijd va n het oude Dorestad, met de naam
Kortland . O p het industrieterre in ligt dan ook
een weg met de naam ' Kortl and ' .

Literatuur:
- A .A .B. van Bemme l, ' Hijmans boek over
Wijk bij Duurstede uit 1951 in het E ngels',
Het Kromme-Rijngebied, 200 I (35-4),
86-89.
- M . Bre mmer, ' Het haperende zakenhart va n
de wereld heeft Nederl andse wo rtels',
Dagblad Tro uw 23 j an. 2008.
- C. A. va n Burik, ' Wijk bij Duurstede middelpunt van de wereld ', ' l7de-eeuwse
Wijkenare n in den vreemde' , Her KrommeRijngebied, 2007 (4 1-l ), 2-26.
- F. L. Gaas beek, ' Wijkenaren op de were ldkaart', Het Kromme-Rij ngebied, 2009
(43 -3), 60-63.
- H. Hijmans, Wij k bij Duurstede, 195 1.
- F. Kools, ' Be lgen voelen zich mi skend in
Hudson-j aar ', Dagblad Trouw 13 aug. 2009.
- M . Kurl anski , The Big Oyster, 2006.
- P. van Wyck, Wijk bij Duurstede van
H.Hijmans in de Engelse taal, 1963.
- 'De heer Van Wij ck eerde zijn voo rouders', Wijkse Courant 2 juli 1960, Co ll ectie
Streekarchief Kromme-Rijngebied Utrechtse Heuvelrug.

A .J. Gelok verdiept zich als "ke rkarchivaris" in de geschiedenis van de G rote Kerk in
Wijk bij Duurstede en schrijf t hier maandelijks een stukje over in de ke rkb laden van de
Protestantse -en Hervormde Gemeente.
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VARIA
Fotoboek Van Fruitveiling tot Veilingpark
Op 12 december wordt het boek Van
Fruitveiling tot Veilingpa rk op de gro nd vesten
va n Dorestad gepresenteerd. Het geeft een
uni ek fo tografi sch kijkje ac hter de schermen
va n de vele werk zaamheden di e tussen 2002 e n
2009 het oude Veilingte rre in aa n de Zand weg
in Wijk bij Duurstede hebben omgevo rmd tot
de ni euwe woonwijk Veilingpark. De foto 's
zijn voo rzien va n de nodi ge ac htergrondinfo rmati e.
In 2002 stonden de gebouwen va n de
Frui tveiling nog ti er overeind . In de laa tste
week voordat de ve iling definiti ef zij n deuren
sloot, zijn het gebouwencomplex e n de laatste
werkzaamheden op deze locatie gefotografee rd , waarna de slopershamer zijn werk deed.
iet ail een li gt het gebied dicht tege n de binnenstad aan, maar ook nog eens bovenop een
dee! va n de vroeg- mi dde leeuwse hande lsstad
Dorestad , wat uitgebre id archeo log isch onderzoek noodzakelijk maakte. Hi ern a was de weg
vrij voo r de nieuwbouww ijk ' Ve ilingpark ' ,
di e architectoni sch aa n wil sluiten bij de
binnenstad va n Wijk bij Duurstede. Deze
metamorfose is va nuit ve rschillende gezichtspunten fotografi sch vastgelegd e n beschreven
door Win fried Leeman en ui tgebracht door
Uitgeverij Europese Bibli otheek (ISBN 978 90
6657 284 3). Vanaf 12 december is het ruim
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100 blad zijde n tell ende boek verkrij gbaar voor
€ I5,- in de boekhande l o f rechtstreeks bij de
uitgever (te l. 04 11 -632828, holl andsdiep @
wanadoo.nl).
Ook op de Lekdijk nadert de moderne tijd:
'Sprokkels ' uit de 19de en 20ste eeuw (3)
Langj rui ge notul enboeken va n organi sati es al
gemeenten en waterschappe n bi eden dik wijl s
prac htige doorkijkj es op de o nt wikke ling va n
de moderne sa menl ev ing. Dit geldt ook voor
de notule n va n het college va n dijkgraaf en
heemraden va n het Hooghee1maadschap De
Le kdijk Bovendams, dat verantwoo rde lijk was
voo r de dijk van Amerongen naar Vreeswijk.
Ik heb de doorkijkj es di e mij in de periode
1825 - 195 0 opvielen op een rij gezet. H ierbij de
derde en laatste sprokkels:

- 1926 De Vereeni ging ' Wijks Be lang' krij gt
verg unnin g om een reclam epaal te pl aatsen
met een bordj e, te n e inde de aandac ht van
vreemde lingen op de ru"lne en het museum
aldaar te vesti gen.
1927 De gemeente Wijk bij Duurstede wil
een handbrandspuit pl aatsen in het waakhui s
bij het Beusischem e veer. Dijkopz ichter
Van Eck zaJ optrede n als Ieider van een op
te richten vrij willi ge brandweer. Daarmee
gaat het coll ege niet akkoord.
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I 93 1 De Vereeniging Bad- en
Zweminrichting ' De Lek ' te Vreeswijk kan
een kJ eedka mertj e en een rij wie lbergplaats
bouwen.
I 932 1.A . va n Eck, dijkopzichter te Wijk
bij Duurstede, mag een antenne en verdere
geleidingen op en in de door hem bewoonde
dienstwoning plaatsen.
1932 Op de weg bij het waakhuis te
Vreeswijk zijn bordjes met 'eigen weg ' en
' verboden toegang ' gep laatst. Onduidelijk is
door wie.
- 1934 Vergunning verleend aan de Stichting
Zwembad Wijk bij Duurstede to t het aanleggen va n een pad buitendijks naar de te openen zwemge legenheid .
1934 1. Sm its mag een loodkabeltje ten
dienste va n de radiodi stributie aa nbrengen
langs de geve l va n het dijkmagazijn in Wijk
bij Duurstede.
I 934 Er staat een reclame bord van de
Shell te dicht bij de dijk in Vreesw ijk. De
Bataafsche Petro leum Maa tschappij zal hier
op worden gewezen.
1938 Op het toegezo nden luchtbeschermings pl an va n de gemeente Wijk bij
Duurstede antwoo rdt het co ll ege wei te
beschikken over arbeidskrac hten bij hoog
water en/of ij sgang maar niet voo r de luchtverdedi gin g.
1940 Het College laat desgev raagd in
december aa n de Commi ssari s va n de
Provincie [van de Konin gin mocht ni et meer
va n de Duitsers] weten dater zich in het
college geen personen va n joodse bloede
bevinden en dat het Hoogheemraadschap
ook geen personen va n joodse bloede in
dien st hee ft.
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I 94 1 De dijkgraaf dee lt in febr uari mee dat
op 19 december 1940 [de heemraad] de heer
baron De Wijkerslooth de Weerdeste ijn op
een voo rdracht voor de groep Doorn der
.S.B. het Hoogheemraadsc hap in verband
met de vrijmetse larij heeft gebracht. Zo
zo uden de stemmingen in het college ' op
mac;:onnieke wijze' worden beinvloed . Vier
maanden later laat de baron weten dat hij
voor de duur van de oorl og als vrijwilli ger
bij de Waffen S.S. Standorte Westl and naar
Duitsland vertrekt. Hij verzoekt geen tukken meer naar zijn adres in Langbroek te
sturen.
- 1948 De Provinciale Utrechtsche
Electric iteits-Maatschappij krij gt vergunning
om bij het Be usichemse Veer eni ge Iichtmaste n te plaatsen.
- 1950 Medewerkin g za l worden verl eend
aan het pl an voo r de aa nl eg va n een wate rzuiveringsinstallatie voor de gemeente
Amerongen.
Bron : 1926-6-19 in Streekarchief Rijnstreek (SAR ): Lekdijk
Bovendams (LBD), 52, p. 307 ; 1927-2- 19 in SA R: LBD,
52, pp. 338-339; 193 1-2- 14 in SA R: LBD, 53, p. 10 1; 19323-26 in SA R: LBD, 53, p. 160; 1932-5-19 in SAR: LBD.
53. p. 163: 1934-5-1 5 in SAR : LBD, 53, pp. 27 1-272; 19346-23 in SA R: LBD, 53, p. 277 ; 1934-10-1 7 in SAR: LBD ,
53, p. 293; 1938-2- 19 in SAR: LBD , 54, p. 20; 1940- 12-2 1
in SAR: LBD, 54, p. 173; 194 1-2- 15 in SA R: LBD, 54, pp.
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Ad van Bemmel

76

