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Ad van Be m m e l *

Een onbekende dijkdoorbraak tussen
Amerongen en Wijk bij Duurstede in 1277
Toevallig contact
Begin oktober 2011 hield ik een praatje met
lichtbeelden voor de Historische Vereniging
Leersum. Dit naar aanleiding van mijn boek
over de Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Als je het over dijken hebt, heb je het ook
over dijkdoorbraken. Ik herhaalde wat ik mijn
boek heb geschreven, namelijk dat, voorzover
bekend, de dijk tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede nooit is doorgebroken. Daarbij ben
ik primair afgegaan op de bodemkaart bij het
proefschrift van Berendsen over de geomorfologie van Zuidoost Utrecht. Ook oude kronieken
maken geen melding van een doorbraak daar.1
Na afloop van de lezing komt iemand naar
mij toe. Hij zegt: ’Ik ben Henk van het Loo uit
Amerongen en ben bodemkundige. Ik heb
weet van een bodemkundig rapport dat sterke
aanwijzingen voor een doorbraak van die dijk
bevat en ik vermoed dat dit is gebeurd in 1277’.
Hij verwijst naar een korte passage in zijn boek
Bescryvinge van Ameronghen - mens, bodem en
landschap met een verleden.2 Het jaar 1277 doet bij
mij een belletje rinkelen. Immers, in mijn eigen
boek spreek ik eveneens het vermoeden uit
van een doorbraak van bedoelde dijk, mogelijk
in dat jaar.3 Ik ken het rapport niet. Het boek
van Van het Loo staat al jaren in mijn boekenkast, maar ik heb het indertijd bij het schrijven
over het hoofd gezien. Via de mail krijg ik de
titel van het rapport: De bodemgesteldheid van
een gebied gelegen binnen een straal van 2 km rond
de toekomstige stuwput Amerongen. Het rapport
bevat het verslag van een onderzoek in 1958
ten behoeve van de aanleg enige jaren later van
de stuw in de Rijn enkele kilometers stroomafwaarts van Amerongen. Het is opgesteld
door Harbers en Steeghs. Zoeken leert dat het
aanwezig is in de bibliotheek van de Universiteit Wageningen. Enige tijd later ligt het rapport
op mijn bureau. Ik vouw de bijgesloten enorme
kleurenkaart open en zie meteen wat Van het
Loo bedoelt: de smoking gun zoals de Amerikanen zeggen.
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De roze gekleurde delen op deze bodemkaart markeren overslaggronden ten noorden van de dijk tussen
Amerongen en Wijk bij Duurstede. Daar, ter hoogte
van de huidige sluiswachterswoningen bij de stuw in
de rivier, is de dijk ooit, waarschijnlijk in 1277, doorgebroken (Kaartfragment uit Harbers en Steeghs, 1959,
bijlage 1, oorspronkelijk 1:5.000)

Overslaggronden bij stuw
Ter hoogte van de latere stuw is binnendijks
een gebied van circa 225 bij 150 meter roze
ingekleurd (zie het afgebeelde kaartfragment).
Volgens de legenda staat die kleur voor overslaggronden. Dit zijn gronden die ontstaan
wanneer bij een dijkbreuk het water achter de
breuk een kolk, een wiel, maakt. Daarbij wordt
grond uit de diepte naar boven gewoeld en over
het land buiten het wiel geslagen. Die overslaggronden komen in het rond de stuw onderzochte gebied alleen hier voor. Het betreft, nabij
boerderij Borreveld, ‘een klein oppervlak met
een vrij dun dek van grofzandige klei op de

*Ad van Bemmel is sociaal geograaf, woont te Wijk
bij Duurstede en werkt in Den Haag bij de Vereniging van Hogescholen, de HBO-raad. Zijn historisch
onderzoek richt zich vooral op het Kromme-Rijngebied en Cothen.
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onderliggende lichte tot zware niet grofzandige
klei. De overgang is vrij scherp.’ 4 Kortom, dit
is het bewijs dat de dijk tussen Amerongen en
Wijk bij Duurstede ooit is doorgebroken.
Op de kaart van Berendsen komen die gronden
aldaar in het geheel niet voor. Berendsen heeft
zeer waarschijnlijk minder grondboringen verricht waardoor hij mogelijk de overslaggronden
heeft ‘gemist’. Misschien heeft hij ze slechts
incidenteel aangetroffen en zijn die waarnemingen ‘weggevallen’ op zijn kaart. Zijn kaart
is immers veel kleinschaliger (1: 25.000 tegen
1: 5.000) dan de kaart van Harbers en Steeghs.
Ook Berendsen kende het rapport van Harbers
en Steeghs blijkbaar niet, want het staat niet
vermeld in zijn literatuurlijst.

Op locatie
Ik ga ter plekke kijken. Ter hoogte van de stuw
maakt de dijk plotsklaps aan de landzijde een
kromming. Rond 1960 is de gekromde dijk

aan de rivierzijde rechtgetrokken. De laagte
tussen de oude en de nieuwe dijk is met grond
opgevuld. Daarop zijn de huidige sluiswachterswoningen gebouwd. Aan de landzijde is de dijk
gekromd gebleven. Het is ook een van de weinige plekken op de dijk waar de oorspronkelijke stenen, genummerde dijkpalen nog staan.
Die palen markeerden de grenzen van de slagen
waarin de dijk oorspronkelijk was opgedeeld.
Deze slagen werden door even zoveel particulieren in natura onderhouden (het systeem van
de verhoefslaging). Plotselinge krommingen
in een dijk kunnen wijzen op een doorbraak.
Als bij een doorbraak een wiel was gevormd,
werd daar doorgaans aan de rivierzijde een
nieuwe dijk met een bocht omheen gelegd. Het
wiel kwam dan binnendijks te liggen; het werd
‘binnengedijkt’. Bij de stuw daarentegen ligt
de bocht aan de landzijde. Is het wiel hier ooit
‘buitengedijkt’? Dat zou verklaren waarom er
tegenwoordig niets meer van is te zien. Door de
jaarlijkse overstroming van de uiterwaarden,

Op deze luchtfoto is goed de gekromde dijk achter de sluiswachterswoningen bij de stuw in de rivier tussen
Amerongen en Wijk bij Duurstede te zien. Die kromming markeert de dijkdoorbraak van waarschijnlijk 1277
(Foto Winfried Leeman, 2008; LeW14247)
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verlanden buitendijkse wielen immers spoedig.
Veel binnendijkse wielen echter zijn ook vandaag de dag nog in het landschap te herkennen
of staan op kadastrale kaarten. De oorspronkelijke kadastrale kaart uit 1832 van het gebied
bij de stuw laat geen wiel zien.5

Vermoedens worden feiten
Nu we zeker weten dat de dijk ooit ter hoogte
van de stuw is doorgebroken, is de vraag aan
de orde wanneer dat dan wel was. Daarvoor
loop ik de in mijn Lekdijkboek uitgesproken
vermoedens langs.
In 1825 brengen enkele leden van de ‘Commissie tot Onderzoek der beste Rivier-afleidingen’
een bezoek aan de Lekdijk. Ze willen met eigen
ogen de toestand van de dijk opnemen en
splitsen daartoe de dijk, beginnend in Amerongen, op in vakken. Na 3500 meters begint hun
derde vak. Het is 700 meters lang en loopt
van de toenmalige dijkpaal no. 124 ‘tot eene
oude doorbraak’.6 Die oude doorbraak zou dan
ongeveer ter hoogte van de tegenwoordige
hectometerpaal 42 liggen en dat is bij de stuw.
De Commissie meldt niet waar de opmerking
‘tot eene oude doorbraak’ vandaan komt. Was
daar toen nog wat van in het landschap te zien?
Hebben mensen hen dit ter plekke verteld
(mondelinge overlevering)? Of hebben ze dit
geconcludeerd na eigen waarneming van de
plotselinge kromming?
Hoe het ook zij, het gebied achter de sluiswachterswoningen werd van oudsher De Hoeven
genoemd. Het ligt tussen de dijk en de Amerongerwetering die min of meer parallel aan de dijk
loopt.7 Ik ken een vermelding uit circa 1380
van een hoeve land ‘gheleghen op ten Hoeven
teghens de Waden daer die domproest van
Utrecht boven ende beneden gheleghen is’. De
vermelding betreft een hoeve land (zo’n 13,6
hectaren) op De Hoeven tegen de Waden. Een
‘wade’ is een, onder meer in Utrecht gebruikte,
term waarmee oorspronkelijk het doorbraakgat
in het dijklichaam zelf werd aangeduid. Je kon
er met ander woorden doorheen waden. Later
wordt wade synoniem met waai en wiel.
De hoeve land wordt zowel aan de boven- als
aan de benedenzijde begrensd door land dat
van de proost van het Utrechtse Domkapittel
is. Later wordt geschreven dat die hoeve land
loopt vanaf de Lekdijk tot aan de Amerongerwetering.8 Uit de zogenoemde dijkmeting-
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boeken van het Hoogheemraadschap van de
Lekdijk Bovendams is te achterhalen waar de
domproost land langs de dijk onder Amerongen had. Die had daar zes of zeven hoeven. Het
blijkt dat de hoeve bij de Waden inderdaad ter
hoogte de huidige stuw ligt.9 Het kan dan ook
bijna niet anders dan dat de ‘oude doorbraak’
van 1825 en de ‘waden’ van circa 1380 met
elkaar te maken hebben. De door ons gezochte
doorbraak heeft in ieder geval vóór dat laatste
jaar plaatsgehad. Kunnen we nog verder terug
in de tijd?

Het jaar 1277
Op 23 mei 1277 verklaren de broers Dirk en
Pelgrim Wene voor de Utrechtse bisschop dat
zij reeds lang zes hoeven land aan de dijk onder
Amerongen van het Utrechtse Domkapittel
huren. De broers beloven dat zij de eventueel
in hun dijk geslagen ‘waden’ op eigen kosten
zullen repareren. In het geval van ‘grondwaden’ echter zullen de dijkgraaf en de heemraden de dijk tot aan het maaiveld opbouwen en
dit op kosten van de ‘grondheren’ ofwel van
het Domkapittel. De broers moeten de dijk dan
verder op eigen kosten afbouwen.10 Men maakt
onderscheid tussen waden en grondwaden.
Grondwaden zijn gaten in de dijk die tot onder
de grond, dus tot onder het maaiveld, zijn uitgeslagen. Bij waden is dat niet het geval, is het
gat dus niet zo diep en makkelijker te dichten.
We hebben al gezien dat de zes hoeven van het
Domkapittel ter hoogte van de stuw lagen. We
hebben het dus over hetzelfde stuk dijk als dat
van de ‘oude doorbraak’ uit 1825 en van de
‘waden’ uit circa 1380. De in het Latijn op perkament geschreven akte van 1277 is bijzonder.
Het is het oudst bewaard gebleven originele
stuk waarin de dijk en het onderhoud ervan
worden genoemd.
De tekst is in de toekomende tijd gesteld. Op
het eerste gezicht lijkt de verklaring bedoeld te
zijn voor een situatie die zich in toekomst zou
kunnen voordoen. Dat hoeft echter niet zo te
zijn. Het feit dát de verklaring bestaat, duidt
erop dat er waarschijnlijk kort daarvoor iets
belangrijks is gebeurd dat het nodig maakte de
verklaring op te stellen. De maand mei is daarvoor een indicatie. We moeten ons proberen te
verplaatsen in de geografische omstandigheden
aan het eind van de dertiende eeuw. Doorbraken vonden bijna altijd plaats aan het begin
van het jaar (hoog water, kruiend ijs). Pas in
het kromme-rijngebied



De broers Dirk en Pelgrim Wene verklaren
op 23 mei 1277 dat zij zes hoeven land
onder Amerongen huren van het Utrechtse
Domkapittel. Zij moeten de bijbehorende dijk
herstellen en onderhouden. De verklaring
lijkt te zijn opgesteld naar aanleiding van de
waarschijnlijk enkele maanden eerder aldaar
doorgebroken dijk. In de Latijnse tekst staan
enkele Nederlandse woorden: ‘gruntwaden’
in regel 5 plus in regel 7 ‘dikgrave’ en ‘heymeradre’ (HUA, Domkapittel, 1873)

april-mei was het water voldoende gezakt om
tot echt herstel over te kunnen gaan. (Van de
laatste doorbraak in 1747 bijvoorbeeld weten
we dat de aanbesteding van het herstel eind
april plaatsvond.11) Zowel het Domkapittel als
de dijkgraaf en de heemraden waren gevestigd
in de stad Utrecht, dus ver van de dijk. Zeker
’s winters kwamen ze de stad nauwelijks uit.
Op het platteland woonden weinig mensen.
Er waren amper wegen die met name in de
winter zo goed als onbegaanbaar waren. Op de
dijk zelf lag hoogstens een pad. Voor het herstel
van de dijk was alleen menskracht beschikbaar. Mannen moesten worden opgeroepen
om met hun scheppen naar de dijk te gaan. Dit
gebeurde vanaf de preekstoel, het toenmalige
communicatiekanaal.
Ik vermoed dat de dijk bij de huidige stuw van
Amerongen in de eerste maanden van 1277
is doorgebroken. Ik vermoed verder dat men
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in Utrecht van de doorbraak bij de broers
Wene wist, echter de feitelijke situatie ter
plekke niet precies kende maar wel afspraken wilde maken over het dijkherstel afhankelijk van de aan te treffen
omstandigheden. Vandaar de afspraak
dat als er alleen een gat in de dijk
blijkt te zitten, de broers Wene dat
moeten dichten. Als het gat echter tot
onder het maaiveld blijkt te zijn uitgeslagen, moeten eerst de dijkgraaf en de
heemraden aan de slag. Daarna zijn de
broers aan de beurt. Kortom, ik denk
dat de verklaring primair gaat over
het daadwerkelijke herstel van de
aan het begin van 1277 doorgebroken dijk. Bij de doorbraak moet
een wiel zijn gevormd, want
anders zouden er geen overslaggronden kunnen voorkomen.

Terugkijkend
Zijn er, nu we bijna zeker
weten dat de dijk in dat jaar is doorgebroken,
in de oude kronieken alsnog aanwijzingen te
vinden? Ja, één en wel een indirecte. Op 31
maart 1277 sluit graaf Floris V van Holland een
overeenkomst met een groot aantal heren in de
Alblasserwaard aan de Lek, dus stroomafwaarts

van Amerongen-Wijk bij Duurstede. In die
overeenkomst wordt het Hoogheemraadschap
van de Alblasserwaard opgericht. Ook vindt een
reorganisatie van het onderhoud en het beheer
van allerlei dijken plaats.12 De geschiedenis van
de Lekdijk heeft mij geleerd dat allerlei zaken
dikwijls pas na een doorbraak goed werden
aangepakt.13 Er is geen reden om aan te nemen
dat dit in het geval van graaf Floris V anders

was. Ik beschouw de overeenkomst van maart
alsmede de verklaring van mei dan ook als
reacties op vergelijkbare omstandigheden; omstandigheden die begin 1277 op verschillende
plaatsen langs de Rijn-Lek tot wateroverlast en
doorbraken hebben geleid. Daarna is in ieder
geval de dijk tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede nooit meer doorgebroken.
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De heerlijkheid Odijk als erfgoed van de
Beverweerdse Nassaus
In 1564 erft Philips Willem graaf van Nassau,
zoon van Willem van Oranje, zowel de heerlijkheid Odijk als kasteel Beverweerd. Feitelijk
wordt hij eigenaar van de ‘heerlijke rechten’
die daarop rusten, op rechtspraak, bestuur, kerk
en financiën. Hij is de eerste Nassau die tegelijkertijd heer van Beverweerd én van Odijk is
en na hem zullen er nog zes volgen. Elk maken
ze hun eigen problemen mee met de kleine
heerlijkheid die als een Gelderse enclave in het
Sticht Utrecht ligt. In dit artikel zien we onder
andere hoe Odijk in verschillende erfenissen tot
vragen en problemen leidt, ontmoeten we de
‘heer van Odijk’ die nooit heer van Odijk was,
zien we hoe het testament van prins Maurits
over de heerlijkheid Odijk met voeten werd
getreden en hoe in 1748 Odijk en Beverweerd
na bijna 30 jaar weer onder één heer konden
worden verenigd.1

Heerlijkheden en heerlijke rechten
De zestiende-eeuwse heerlijkheden en leengoederen in het Kromme Rijngebied zijn overblijfselen van het Middeleeuwse feodale stelsel.
Hierin verdeelden de aanvankelijk Frankische
keizers delen van hun rijk onder hun plaatselijke vazallen en kregen die grote delen van het
land in zogenaamd ‘leenroerig’ eigendom. In
Nederland waren dat onder andere de graven
van Holland en Gelre en (zoals in het Kromme
Rijngebied) de Utrechtse bisschop en kerken. Er
bestond een uitgebreid en ingewikkeld netwerk
van rechten en plichten tussen leenheren,
leenmannen en achterleenmannen, variërend
van verplichte deelname aan oorlogen, tot een

*Raymond Uppelschoten (1967) ontwikkelt activiteiten rond historisch landschap met zijn projectbureau Het Leege Land en maakt deel uit van de
Straatnamencommissie van de Gemeente Bunnik.
Hij doet archiefonderzoek naar en publiceert over
de geschiedenis van het Kromme Rijngebied, met
name over Odijk en Beverweerd.
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deel van de oogst of symbolische handschoenen
die werden uitgewisseld. Ook de zeggenschap
die een leenheer had over zijn leen, varieerde.
In een hoge heerlijkheid bezat de leenheer alle
macht en alle zogenaamde heerlijke rechten
(= rechten die toebehoorden aan de heer),
inclusief die van het uitspreken van de doodstraf. In een lage heerlijkheid (ook wel gerecht
of ambachtsheerlijkheid genoemd) had de
heer rechten op benoemingen van schout,
schepenen en kerkdienaars, tolheffing, visserij,
belastingen enzovoort. Odijk vormde nog een
speciaal geval, omdat de heer van Odijk in de
vijftiende eeuw behalve de normale heerlijke
rechten ook het zogenaamde recht van voorkoop had: de mogelijkheid om als eerste een
stuk land te kunnen kopen als dat in het gebied
van de heerlijkheid te koop werd aangeboden.
In de loop der eeuwen wijzigde het leenstelsel aanzienlijk, vooral omdat oorspronkelijke
leengoederen werden verkocht, vervreemd of
uitgegeven. En er ontstond steeds meer zogenaamd allodiaal of ‘eigen’ bezit: niet verbonden
aan een leenheer of belast met heerlijke rechten. In Odijk zien we zo’n verschuiving nog in
1776, als Hendrik Carel van Nassau (heer van
Beverweerd) aan de heer van Nijeveld verzoekt
om leenroerig land tot allodiaal te maken en
andersom. Dat wordt toegestaan en 5 morgen
leengoed in Odijk wordt daarmee allodiaal
bezit, terwijl ruim 6 morgen in Driebergen
tot leengoed wordt gemaakt.2 In Odijk bleven
(behalve op het niveau van de heerlijkheid)
resten van het stelsel in stand met de lenen van
Vianen, Beverweerd (o.a. boerderij De Beug),
de Staten van Utrecht, Sterkenburg en Nijeveld.
De afschaffing van de heerlijke rechten in 1798
maakt een einde aan deze vorm van rechten en
plichten en daarmee vervalt vooral het recht
van de ambachtsheer op de bestuurlijke zaken
in een heerlijkheid . Na een kort herstel in 1814
van het bestuurlijke recht (voordracht van
functionarissen) en enkele financiële rechten,
wordt het leenrecht in feite beëindigd in 1848.3

Heerlijkheid Odijk

In de akte wordt Odijk niet genoemd, maar we
gaan er wel vanuit dat Odijk bij de overdracht
was inbegrepen, omdat Gelre in 1313 Odijk
bezit. In dat jaar gaf Reinoud I, graaf van Gelre,
het dorp tezamen met Lexmond in pand aan
Hubert, heer van Vianen. Hubert verklaarde op
dezelfde dag dat het pand ook losbaar was (de
schuld die eraan was verbonden was, kon worden terugbetaald), maar dat is nooit gebeurd.
Vanaf 1313 is Odijk dus voorgoed als achterleen
in handen van de heer van Vianen gekomen.
Hoe werd dit Gelders/Vianense leengoed Odijk
nu een leen van de heren van Beverweerd? Dat
gebeurde in 1364 met de belening aan Zweder
van Vianen. Deze broer van de heer van Vianen
trouwde in 1354 met Machteld van Beverweerd, ontving kasteel Beverweerd in leen van
de bisschop van Utrecht en ging zich vanaf dat
moment Van Vianen van Beverweerd noemen.
Hij combineerde het Utrechtse leen Beverweerd
met Odijk als (achter)leen van Gelre en Vianen
in één bezit. Daarmee was de combinatie geboren. Tot eind achttiende eeuw, toen het leenstelsel werd afgeschaft, bleef Odijk in handen
van de heren en vrouwen van Beverweerd. En
dat waren lange tijd de (bastaard)nakomelingen
van stadhouder Maurits, graaf van Nassau,

Voor we nader ingaan op de relatie tussen de
Nassaus en de heerlijkheid Odijk, kijken we
eerst naar het ontstaan van die relatie. Die
begint met de oudste gegevens over de heerlijkheid Odijk die we hebben, uit het jaar 1001.
Odijk behoorde in die tijd niet toe aan de
Utrechtse bisschop of kerken, zoals de meeste
dorpen in het Kromme Rijngebied. In Odijk
bezat de Utrechtse kerk in de vroege Middeleeuwen slechts ‘tercia pars ville’, ofwel een
derde van het dorp, zo blijkt uit de goederenlijst
van de St. Maartenskerk (Domkerk), gekopieerd in de elfde eeuw. De rechtsmacht van het
grootste deel van het dorp was waarschijnlijk
(tezamen met de andere tweederde grond
van het dorp) in de vroegere Middeleeuwen
eigendom van de Frankische keizer. Uit die tijd
is jammer genoeg niets gedocumenteerd. Het
eigendom valt alleen af te leiden omdat keizer
Otto III rond 1001 de zogenaamde ‘hoven’
(koninklijke domeinen of grote boerderijen) in
Wijk, Werkhoven en Odijk schonk aan aartsbisschop Heribert van Keulen.4
Aartsbisschop Heribert van Keulen schonk
Wijk, Werkhoven en Odijk op zijn beurt in
1019 aan de Benedictijnerabdij van Deutz, die
hij zelf had gesticht. In de schenking was ook
de hoge en lage rechtsmacht begrepen, zoals
Daniel van Boeckhout (1450-1527)
X
we weten uit een latere akte; in 1147 bevesMaria van Luxemburg (1470-1538)
tigt paus Eusenius III de schenking. Deze blijkt
dan te bestaan uit ‘Wic et Werkinge et Odinge
justitiam regalem’, ofwel: met
de rechtsmacht zoals die aan de
koning toekwam, dus zowel de
1) Maria van Boeckhout (1495-1563)
2) Francoise van Boeckhout (1510-1534)
X
X
hoge als lage. Tot 1313 horen we
Hugo de Lannoy (1486-1525)
R ichard de Merode (1500-1555)
niets meer van de hof van Odijk.
In een administratieve tekst van
Deutz uit de 12e eeuw wordt alleen maar geschreven over Wijk.5
Francoise de Lannoy (1515-1562)
R ichard van Merode (1531-1577)
Odijk ging tezamen met Wijk
X
X
waarschijnlijk in 1256 over in
Maximiliaan van Egmond (1500-1548)
Margaretha d’Oignies (1545-1602)
handen van de hertog van Gelre.

Anna van S axen (1544-1577)
X
Willem van Oranje (1533-1584)

Anna van Egmond (1533-1558)
X
Willem van Oranje (1533-1584)

Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau
(1567- 1625)

Philips Willem, prins van Oranje, graaf van
Nassau (1554-1618)
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Karel Philips van Merode (1570-1625)
X
Jeanne de Montmorency (1568-1621)

Schema 1
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Datum

Leengegevens

1464	Janna van Vianen van Beverweerd, na overlijden van Gijsbert van Vianen, haar vader.
15-7-1558	Willem van Lobi, rentmeester van Beverweerd, voor Maria van Boekhout, vrouwe van Boelaar, nicht van de leenheer (Vianen), bij overlijden van Daniel van Boekhout, haar vader, na
verzuim (=niet hiermee beleend).
10-10-1561	Maria van Boekhout, vrouwe van Boelaar en Beverweerd, nicht van de leenheer, krijgt ten
eigen.
1564	Filips Willem van Nassau, na overlijden van Maria van Boekhout, zijn overgrootmoeder van
moederszijde. Hulder is Adriaan van Camont.
6-4-1619	Filips van Steeland voor Maurits, Prins van Oranje enz. bij dode van Filips Willem van Nassau
enz., diens broer.
23-11-1619	Mr. Pieter Dierout, advocaat aan het hof van Utrecht, voor Philips van Merode, graaf van
Middelburg in Vlaanderen, baron van Frentzy enz. bij dode van Filips Willem van Nassau.
11-12-1620	Mr. Pieter Dierout, advocaat, doet voor Philips van Merode afstand aan Maurits, prins van
Oranje.
10-6-1631	Cornelis Michielsz. Soetens, rentmeester, voor Lodewijk van Nassau, heer van de Lek en
Beverweerd, bij overlijden van prins Maurits van Oranje.
17-8-1665	Jacob Schiltman, rentmeester, voor Maurits van Nassau, heer van de Lek, Beverweerd, Odijk
enz. bij overlijden van Lodewijk van Nassau.
16-5-1708	Jacob Loermans, als speciaal gemachtigde van Maurits Lodewijk graaf van Nassau, heer van
de Lek, door overlijden van Maurits van Nassau, zijn vader. Het leen wordt opgedragen en
daarmee wordt beleend Maurice Margaretha gravin van Nassau van Odijk.
30-7-1748	Hendrik Carel graaf van Nassau -La Lecq door vrijwillige afstand van zijn broer Willem, graaf
van Nassau-La Lecq, die daarmee niet beleend is geweest.
2-7-1781	Jonkvrouwe Henrietta Johanna Susanna Maria, gravin van Nassau van de Lek.

Tabel 1: heren en vrouwen van Odijk, beleend door de heer van Vianen6

prins van Oranje (zie tabel 1).

Roerige start bezit van Nassau
In tabel 1 en schema 1 is een deel van de vererving van de heerlijkheid Odijk op een rijtje
gezet. Daarin is te zien dat Philips Willem van
Nassau, oudste zoon van Willem van Oranje,
de heerlijkheid Odijk erfde van zijn overgrootmoeder van moederskant, Maria van Boeckhout. Philips Willem (1554-1618) wordt in
1564 beleend met zowel Odijk als Beverweerd.
Maar hij is nooit op Beverweerd of in Odijk
geweest. De jonge erfprins van Oranje verblijft
sinds zijn jeugd in Leuven, Brussel en Madrid.
Koning Philips II van Spanje houdt hem daar
als gijzelaar, om zijn vader Willem van Oranje
nog enigszins in bedwang te houden tijdens de
strijd in de Nederlanden. Vanaf april 1567 leidt
Oranje namelijk de opstand in de Lage Landen
vanuit Dillenburg in Duitsland.
Op het moment dat Willem van Oranje zijn
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ware motieven tegen Spanje toont, heeft dit
echter meer consequenties voor de familie dan
alleen de gijzeling van de oudste zoon. Alle
bezittingen van Oranje worden geconfisqueerd
en dat geldt ook voor Beverweerd. In september 1568 verschijnen uit naam van Philips II
Jan van Lent en Anthonis van Grisperen op
Beverweerd om de lokale bezittingen van de
Prins van Oranje in bezit te nemen. Na een
aanvankelijke weigering verleent rentmeester
Steven Lobe alle medewerking. De Odijkse
substituut schout van Odijk Laurens Jans en de
schepenen Frans Cornelisz. (op Vinkenburg),
Jan Jansz de Cruijff en Wouter Cornelisz. (op
Attevelt) worden op 22 september 1568 ook
ontboden op het kasteel en verklaren diezelfde
dag onder ede aan de secretaris van Odijk wat
volgens hen de eigendommen van de graaf van
Nassau en diens vader zijn.7 Dat de goederen
van Willem van Oranjes oudste zoon in beslag
worden genomen, is niet zo verwonderlijk. De
vader genoot vanwege de ‘onmondigheid’ van

zijn zoon nog steeds de voordelen of ‘garde
noble’ ervan. In sommige gevallen was Willem van Oranje zelfs beleend met goederen ten
behoeve van zijn zoon Philips Willem. In 1564
werd bijvoorbeeld Jan van Berck, rentmeester
van IJsselstein, als gemachtigde van prins Willem van Oranje ten behoeve van Philips Willem
van Nassau beleend met het huis Nijendaal in
Werkhoven.8
In 1576 wordt met de ondertekening van
de Pacificatie van Gent de confiscatie van de
goederen van Oranje en Nassau opgeheven en
keert het bezit van het leen Beverweerd (en
daaraan gekoppeld Odijk) officieel weer terug
in de familie Van Nassau. Dan duikt de heerlijkheid Odijk ook op in de politieke en vooral
financiële geschiedenis van de familie. Op 26
augustus 1586 klaagt Prins Maurits (na de
dood van Willem van Oranje in 1584 feitelijk
het hoofd van de familie) over de contributie
die wordt gelegd op de heerlijkheid van Odijk.
Hij vraagt om herstel van de privileges die zijn
familie had. Uit naam van zijn broer en zuster,
de graaf en gravin van Buren, verzoekt hij
dat de familie weer op dezelfde wijze van de
heerlijkheid Odijk mag profiteren als voorheen,
zeker omdat zijn vader zijn strijd voor de vrijheid met de dood had moeten bekopen. Wat
de reden van zijn verzoek was, weten we niet,
net zo min als de reactie van de autoriteiten. De
geadresseerde van de brief is onbekend.9

Nassau versus Merode
Maurits van Nassau (1567-1625) krijgt zelf de
heerlijkheid Odijk in bezit na het overlijden van
zijn oudste (half)broer. Philips Willem sterft op
20 februari 1618 in Brussel. Maar de vererving
van de leengoederen gaat niet zonder slag of
stoot. Uit verre familiehoek eist ene Philips van
Merode de eigendommen op van Beverweerd,
inclusief de heerlijkheid Odijk. Aanvankelijk
wordt hij er ook mee beleend, maar dat wordt
teruggedraaid ten voordele van Maurits. Wat is
het geval?
Philips van Merode (1568-1627), of eigenlijk Karel Philips, was een kleinzoon van de
jongere zuster van Maria van Boeckhout (zie
schema 1).10 Daarmee heeft hij wel een punt als
hij de erfenis van Philips Willem opeist. Maurits
was immers alleen vanwege de gemeenschappelijke vader verwant aan Philips Willem en
de leengoederen van Beverweerd en Odijk zijn
juist vererft via moederskant, als nakomelin45 | 4 | 2 0 1 1 

gen van Daniel van Boeckhout. Van Merode is
heel duidelijk over zijn motieven: hij wil zich
graag rekenen tot een vazal van de Staten van
Utrecht, de leenheer van Beverweerd. Mochten
de Staten hem belenen met Beverweerd, dan
zullen zij er een machtige vazal bij hebben. Er
is wel wat onduidelijkheid over deze Philips of
Karel Philips van Merode. In de stukken rond
de belening van Beverweerd en Odijk wordt hij
alleen maar met de voornaam Philips genoemd.
Maar de enige Philips van Merode in deze periode die in aanmerking komt, is geen afstammeling van Van Boeckhout. En deze Philips is ook
al verbonden aan het leenhof van Utrecht. Het
betreft namelijk een echtpaar Philips en Anna
van Merode, waarvan de vrouw al sinds 1593
beleend is met het Utrechtse gerecht Oukoop
bij Breukelen en de man door de heer van Vianen met het gerecht van Diemerbroek (1603).
De enige manier om Karel Philips van Merode
de identificeren als de juiste Merode die de
erfenis van Beverweerd en Odijk betwist, is via
zijn titels: graaf van Middelburg in Vlaanderen
en heer van Petersheim. Deze titels worden
in de leenakten duidelijk vermeld, waarmee
we kunnen concluderen dat we hier te maken
hebben met Karel Philips van Merode, de
kleinzoon van Francoise van Boeckhout. De
aantrekkingskracht van een Stichtse ridderhofstad als Beverweerd maakt het voor de
Zuid-Nederlandse edelman waarschijnlijk de
moeite waard bij de Staten aan te dringen op
belening. Het kleine en redelijk arme gerecht
Odijk zal daarbij van ondergeschikt belang zijn
geweest. Op 23 november 1619 beleent de heer
van Vianen hem wel met de heerlijkheid Odijk.
Opmerkelijk is dat Maurits al enkele maanden
eerder was beleend en de tweede belening aan
Van Merode gewoon wordt ingeschreven in het
register van het leenhof van Vianen. Met de
Staten van Utrecht begint Van Merode vervolgens een correspondentie over de betaling
van de successierechten, de zogenaamde 40e
penning, ofwel 2,5% van de waarde van de
erfenis. Van Merode schrijft dat Beverweerd
en Odijk zo zwaar belast zijn met schulden
(tezamen voor bijna 65.000 gulden!) dat hij
voorstelt voorlopig 200 gulden te betalen als
voorschot op de echte vaststelling van de 40e
penning. De Staten van Utrecht eisen vervolgens 300 gulden.11 Maar de belening met
Odijk wordt teruggedraaid voor er uitsluitsel
komt: in 1620 doet Karel Philips van Merode
afstand van de heerlijkheid en wordt Maurits
het kromme-rijngebied



Willem Adriaan van Nassau-Odijk (1632-1705), de
‘heer van Odijk’ die geen heer van Odijk was (foto: T.
Koster, Instituut Collectie Nederland, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)

leenman, als erfgenaam van zijn halfbroer.12
De reden van de ommezwaai is onduidelijk. Uit
de archiefstukken is niet af te leiden of er een
puur juridische reden is. Wellicht achtten de
Staten van Utrecht en de heren van Vianen het
beter om de stadhouder tot vazal te hebben dan
een Zuid-Nederlandse edelman. Wellicht had
Maurits zelf zijn invloed doen gelden. Hoe het
ook zij, met de belening van Maurits, graaf van
Nassau, prins van Oranje, kwamen het kasteel
Beverweerd en de heerlijkheid Odijk opnieuw
en nu definitief in handen van de Nassaus van
Beverweerd.13

Lodewijk van Nassau, heer van
Beverweerd, Odijk en de Lek
Zoals bekend bleef Maurits ongehuwd en bestond zijn uitgebreide kinderschaar uit ‘bastaarden’, die overigens stuk voor stuk door hem
erkend werden. Daaronder waren maar twee
zonen die volwassen werden: Willem (16011627) en Lodewijk (1602-1665). In zijn testa10
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ment van 13 april 1621 benoemt Maurits zijn
broer Frederik Hendrik tot enige erfgenaam. Op
5 april 1625 wordt echter bij codicil geregeld
dat zijn zoon Willem de heerlijkheid van de Lek
zal ontvangen, tezamen met de visserij in de
Lek en Merwede en de heerlijkheid van de Kralingse- of Stormpolder. Aan zijn tweede zoon
Lodewijk vermaakt hij het huis Beverweerd en
de heerlijkheid Odijk.14 Na de dood van Maurits
op 23 april van dat jaar, erft Lodewijk van Nassau dus de heerlijkheid Odijk. Zijn broer Willem
overlijdt twee jaar later kinderloos, waardoor
Lodewijk ook de heerlijkheden van de Lek en
Stormpolder én de visserij in de Lek en Merwede erft. Dit wordt de basis van het bezit van
deze tak van het geslacht Van Nassau, heren
van Beverweerd, Odijk en de Lek.
Lodewijk is heer van Odijk in een periode
waarvan we relatief veel weten. De Werkhovenaren vader en zoon Claas Petersz. en Peter
Claesz. van Velpen komen na de dood van
de oude koster Jochem Jansz. in 1635 in het
dorp wonen en vervullen tot 1705 de rol van
koster en secretaris. David de Cars en zijn zoon
Lodewijk worden beiden door Lodewijk benoemd tot schout van het dorp tussen 1637 en
1658. Uit bekende lokale boerenfamilies zoals
Van Deijl, Van Swesereng en Van Dalenoord
benoemt Lodewijk de Odijkse schepenen.
Kortom: de heer van Odijk doet in die jaren
precies waar hij voor is.

Heer van Odijk?
En juist deze titel ‘heer van Odijk’ zorgt na het
overlijden van Lodewijk in 1665 voor vragen.
De drie zoons van Lodewijk (Maurits, Willem Adriaan en Hendrik) worden na zijn dood
aangeduid met de oude geslachtsnaam Van
Nassau en een achtervoegsel dat is afgeleid
van de heerlijkheden die de familie bezit: La
Lecq of van de Lecq, Odijk en Ouwerkerk (een
ambachtsheerlijkheid binnen de hoge heerlijkheid van de Lek). 15 Dit betekent dat we de
zoons respectievelijk kennen als Maurits van
Nassau-La Lecq, Willem Adriaan van NassauOdijk en Hendrik van Nassau-Ouwerkerk. Dit
is in zoverre opvallend omdat de gewoonte
leert dat namen van heerlijkheden alleen werden aangenomen door degenen die met deze
heerlijkheden beleend zijn. Dat was alleen het
geval bij de oudste zoon Maurits (1631-1683).
Hij erfde alle heerlijkheden van zijn vader en
werd zo ook op 17 augustus 1665 beleend met

Odijk. Op enig moment is er dus waarschijnlijk
een akkoord gesloten tussen de drie broers dat
zij de namen van de heerlijkheden kunnen
toevoegen aan hun familienaam Van Nassau.
De bron van deze naamswijziging is onbekend, maar we kunnen aannemen dat er zo’n
afspraak is: er is nooit discussie geweest over de
wijze waarop de broers zich noemden.16 Helaas
zorgt deze verdeling ook voor een probleem
dat wel invloed heeft op de wijze waarop er
nog tot in onze tijd wordt geschreven over de
heerlijkheid Odijk. Er verscheen na 1665 een
‘heer van Odijk’ ten tonele, die nooit beleend
is geweest met Odijk! Willem Adriaan van Nassau-Odijk, de tweede zoon van Lodewijk van
Nassau, werd zeker vanaf 1669 aangeduid als
‘heer van Odijk’, terwijl zijn broer Maurits de
werkelijke heer van Odijk is. Deze titel van Willem Adriaan werd zover doorgevoerd dat als er
in documenten werd gesproken over de ‘heer
van Odijk’, we er vrijwel zeker van kunnen zijn
dat Willem Adriaan wordt bedoeld en niet zijn
oudere broer. Willem Adriaan was een belangrijke gezant voor koning-stadhouder Willem
III en verkeerde in de hoogste diplomatieke
kringen. In brieven werd hij steevast aangeduid
als ‘heer van Odijk’, vaak zonder zijn voornamen. Zelfs als er iets aan de hand is met zijn
personeel, blijkt het voldoende om te zeggen
dat iemand werkt voor de ‘heer van Odijk’, om
aan te geven dat hij behoorde tot het gevolg
van Willem Adriaan.17 En als deze Nassau-Odijk
werd genoemd met al zijn titels (zoals heer van
Odijk, Zeist, Driebergen, Kortgene) dan werden
van alle heerlijkheden de jaartallen genoemd
waarin hij met deze plaatsen beleend was – uiteraard behalve Odijk, want dat jaartal bestond
niet. De reden dat Willem Adriaan de titel ‘heer
van Odijk’ deelt met zijn broer Maurits is waarschijnlijk te vinden in dezelfde overeenkomst
die gesloten is met de derde broer Hendrik
van Nassau-Ouwerkerk. Hij wordt ‘heer van
Ouderkerk’ genoemd, terwijl hij er ook nooit
mee werd beleend. Ouderkerk maakte gewoon
deel uit van de heerlijkheden van de Lek en
die waren in bezit van de oudste zoon Maurits. Tot op de dag van vandaag verschijnen er
publicaties die Willem Adriaan noemen als heer
van Odijk, wat op zich juist is, maar waar de
toevoeging ten minste op zijn plaats is dat hij
niet werd beleend met de heerlijkheid. In deze
periode na 1665 is er slechts één echte heer van
Odijk en dat is Maurits van Nassau-La Lecq.
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Verkopingen en giften 1708-1734
Terwijl Maurits als vierde erfgenaam van Nassau zelf nog aangelegenheden regelt in Odijk,
is dat heel anders voor zijn zoon Maurits
Lodewijk (1670-1740). Deze had waarschijnlijk weinig op met zijn heerlijkheden en hij
bemoeide zich nauwelijks met het dagelijkse
bestuur ervan. In 1692 machtigt hij zijn moeder
Anna Isabella van Beijeren van Schagen om bewind te voeren over zijn goederen en zaken.18
Maurits Lodewijk maakt enorme schulden en
is voortdurend bezig om zich schuldenaars
van het lijf te houden en de ene lening met de
andere af te lossen. Het is dus niet gek dat zijn
moeder zijn zaken regelt. In feite voert zij het
dagelijkse bestuur over zowel Beverweerd als
Odijk, alsmede de andere heerlijkheden van de
Lek. In de periode dat Maurits Lodewijk heer
van Odijk is, wordt door Anna Isabelle van
Beijeren van Schagen onder andere de Odijkse
koster Gijsbert van Oostveen benoemd (1707)
en wordt er vele malen land van Beverweerd
verkocht, verpacht of in erfpacht gegeven.
In 1708 tekent ze echter een document dat
in strijd was met alle familietradities van de
afgelopen 80 jaar: als beheerder van de zaken
van haar zoon Maurits Lodewijk en mede-erfgenaam van haar man Maurits gaat ze akkoord
met de verkoop van de heerlijkheid Odijk aan
haar nicht.19
In 1708 zijn de schulden van Maurits Lodewijk
opgelopen tot enorme hoogte.20 Hij verkoopt
daarom de heerlijkheid Odijk aan zijn nicht,
Maurice Margareta van Nassau-Odijk. Zij is het
zevende kind van Willem Adriaan van Nassau-Odijk en tevens zijn schoonzuster: Maurits
Lodewijk is getrouwd met haar zuster (en zijn
eigen nicht) Elisabeth Wilhelmina van Nassau-Odijk. De prijs van de heerlijkheid wordt
bepaald op 6000 gulden, wat een druppel op de
gloeiende plaat is van het kapitaal dat Maurits
Lodewijk her en der schuldig is. Hij zal 1500
gulden ontvangen als de koop wordt goedgekeurd en 4500 na ondertekening van het
transport. Wel wordt de voorwaarde gesteld
dat de verkoop teniet zou worden gedaan, als
de overdracht van de heerlijkheid problemen
zal veroorzaken. Maurits Lodewijk zal dan de
ontvangen 6000 gulden weer terugbetalen. Dat
gebeurt niet: vanaf 1708 is Maurice Margareta
van Nassau-Odijk eigenaresse van de heerlijkheid Odijk. Op 16 mei 1708 machtigt zij Claude
Tortier des Moretz om namens haar beleend
het kromme-rijngebied
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Hendrik Carel van Nassau La Lecq (1696-1781), heer van Beverweerd en Odijk (foto: T. Koster, Instituut Collectie
Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

te worden met dit leen van Vianen.21 En jaren
later, in 1720, keurt haar man graaf Jean
Henri Huguetan, op dat moment in Hamburg,
gewoon het nieuwe Odijkse schippersregle12
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ment goed. Ook worden op zijn voordracht
door Theodorus Backer drie nieuwe schepenen benoemd ter vervanging van de twee die
zijn afgetreden en de ene die is overleden. In

1744 benoemt Huguetan ook Jan van Harn als
opvolger van de overleden koster Gijsbert van
Oostveen.22
Om een goed beeld te krijgen van de verdere
ontwikkeling rond de heerlijkheid Odijk, moeten we even buiten de grenzen van het dorp
kijken naar de andere leengoederen van Maurits Lodewijk. De verkoop van Odijk in 1708
staat namelijk niet op zichzelf. Om financiële
redenen worden de hoge heerlijkheid van de
Lek (in de Krimpener- en Alblasserwaard) en
de ambachtsheerlijkheden die daartoe behoorden in 1717 gesplitst om afzonderlijk te worden
verkocht.23 Hierover ontstaat nog een groot
geschil met moeder Anna Isabella en de neven
en nichten, maar uiteindelijk gaat de verkoop
van de verschillende heerlijkheden van de Lek
in 1722 wél door. De hoge heerlijkheid van de
Lek komt met enkele ambachtsheerlijkheden
in bezit van de familie Pilat de Bligny. Ouderkerk gaat met de kerk en het familiegraf van
de familie Nassau La Lecq over in handen van
Floris Camper uit Leiden. In 1734 kiest Maurits
Lodewijk er zelf voor ook het leengoed rond
Beverweerd te delen. Het kasteel Beverweerd
wordt een zelfstandig deel, los van de andere
percelen die onderdeel uitmaken van het
originele leen van de Staten van Utrecht. Hij
schenkt het kasteel aan zijn zoon Hendrik Carel
(1696-1781).24 Bij deze schenking vindt er een
onderzoek plaats naar het testament en het
genoemde codicil van prins Maurits. Daarbij
komt men tot de conclusie dat rond de erfgoederen van Nassau ‘niet anders dan een verbod
van alienatie, vervreemding of verkoping der

gelegateerde goederen, zijnde gestelt, en een
Fideï Commissum Familiae alleen in zoo verre,
dat dezelve na extinctie der legatarissen, en
derzelve descendenten retour subject zoude
zijn, aan de geïnstitueerde Erffgenaam’. Dit
betekent dat Maurits Lodewijk de vrijheid heeft
om goederen uit het originele Nassaubezit na
te laten aan zijn nazaten, ook tijdens zijn leven.
Als het testament van Maurits uit 1625 een
zogenaamd ‘fideï commis’ had bevat, zou dit
niet tijdens zijn leven kunnen. Met dit oordeel
kan Maurits Lodewijk Beverweerd als afzonderlijk bezit schenken aan zijn zoon Hendrik
Carel. Het kasteel wordt losgemaakt van het
volledige leen van de Staten van Utrecht en
Hendrik Carel wordt er apart mee beleend.25
Zelf behoudt Maurits Lodewijk de losse lenen
die bij het kasteel hadden behoord. En voor het
eerst in de lange geschiedenis van de Nassaus
op Beverweerd is de combinatie Odijk-Beverweerd in drie verschillende handen.

Herstel van eigendommen
Maurits Lodewijk van Nassau-La Lecq overlijdt in 1740 in het Zuid-Nederlandse Menen,
waar hij gouverneur was. Bij zijn overlijden
is het oude bezit van prins Maurits behoorlijk
versnipperd (zie tabel 2).
De belangrijkste erfgenaam is volgens de gewoonte de oudste zoon Willem van Nassau-La
Lecq. Deze machtigt echter zijn broers Hendrik
Carel en Jan Willem Maurits om de zaken
waar te nemen en de erfenis van hun vader
af te handelen.26 En dat blijkt een behoorlijke

Tabel 2: eigenaren van het oorspronkelijke bezit van Nassau-La Lecq, na overlijden van Maurits Lodewijk van
Nassau-La Lecq

Deel van oorspronkelijke bezittingen

In 1740 eigendom van

Kasteel Beverweerd	Hendrik Carel van Nassau-La Lecq, zoon van Maurits
Lodewijk van Nassau La Lecq
Overige goederen leengoed	Erven Maurits Lodewijk van Nassau-La Lecq
Beverweerd
Heerlijkheid Odijk	Maurice Margaretha van Nassau-Odijk, gehuwd met
Jean Henri Huguetan
Hoge en ambachtsheerlijkheden van

Cornelis van der Hoop (Stormpolder), Florentius Camper

de Lek 	(Ouderkerk) en de weduwe of zoon van Francois Constantijn
Pielat (Isaac Johannes) voor hoge en overige heerlijkheden.
Visserij en platen in de rivieren de	Erven Maurits Lodewijk van Nassau-La Lecq
Merwede en de Lek
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Praalgraf van de familie Nassau La Lecq in de Dorpskerk van de Hervormde Gemeente Ouderkerk a/d
IJssel (foto: N. Holdermans, Ouderkerk)

klus. Bij het overlijden van Maurits Lodewijk
zitten zijn papieren in kisten die na zijn dood
verzegeld zijn. De eerste rechthebbende op
deze kisten blijkt de Krijgsraad te zijn. Maurits
Lodewijk bezat vanwege zijn lange militaire
loopbaan allerlei staatsgeheime documenten,
die de Krijgsraad graag wil veiligstellen. Maar
de afwerking hiervan laat behoorlijk op zich
wachten. Vele keren dringen de erfgenamen
van Maurits Lodewijk aan op afhandeling van
de erfenis en overhandiging van de kisten,
maar keer op keer worden ze met een kluitje
in het riet gestuurd. Als de papieren uiteindelijk wel aan de familie worden overhandigd,
machtigen alle broers en zusters Hendrik Carel,
heer van Beverweerd, om hun belangen te
behartigen. En die belangen zijn omvangrijk.
Want niet alleen de erfenis dient verdeeld te
worden met alle bijbehorende inventarisaties
en schuldherstel, maar ook alle ‘turbatiën in
de possessie van onze voornoemde goederen’
moeten worden hersteld.27
Terwijl die geen onderdeel meer uitmaakt van
de erfenis, herstelt Hendrik Carel wel als eerste
de verkoop van de heerlijkheid Odijk: in 1748
wordt onder andere door de leenkamer van
Vianen geoordeeld dat de verkoop in 1707 niet
had mogen plaatsvinden. Tot dat moment was
het nog altijd in bezit van Jean Henri Huguetan en Maurice Margaretha van Nassau-Odijk.
Zoals we hebben gezien, benoemt Huguetan in
14
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1744 nog de nieuwe koster. De eerder genoemde ‘Fideï Commissum Familiae’ van prins Maurits doet echter zijn werk: er waren gewoon nakomelingen die de heerlijkheid konden erven.
De oudste zoon Willem zou normaal gesproken
beleend moeten worden, maar hij doet afstand
ten behoeve van Hendrik Carel. Zo wordt deze
door Vianen in 1748 als heer van Beverweerd
beleend met de heerlijkheid Odijk.
In 1750 raakt de relatie van Hendrik Carel met
Odijk en Beverweerd in een stroomversnelling.
De oudste zoon Willem doet volledig afstand
van de erfenis van zijn vader en geeft alle rechten over aan Hendrik Carel.28 Deze heeft nu de
mogelijkheden het oude Beverweerdse bezit te
herstellen, zeker nadat hij een vermogen erft
van de familie van zijn overleden vrouw
Adrienne Marguerite Huguetan. De scheiding in het leengoed van Beverweerd die zijn
vader in 1734 liet aanbrengen, wordt in 1751
ongedaan gemaakt: de Staten van Utrecht
combineren het kasteel Beverweerd opnieuw
met de andere delen van het oorspronkelijke
leengoed en belenen Hendrik Carel op 17 maart
1751 met het volledige bezit.29 Hij blijft verder
bewindvoerder over de erfgoederen van zijn
vader. De andere erfgenamen Nassau-La Lecq
verklaren enkele jaren later dat zij tevreden
zijn over de wijze waarop Hendrik Carel heeft
gezorgd voor de erfgoederen en dat hij fatsoenlijk de boekhouding met hen heeft gedeeld.
Zij doen vervolgens afstand van hun aanspraken op de erfenis van de visserij op de Lek en
Merwede en de andere erfpachtlanderijen die
behoren bij Beverweerd. Hendrik Carel moet
hen alleen de vrije toegang geven over de brug
over de Langbroekerwetering en door de bossen, tuinen en landerijen van Beverweerd.30

Tot slot
Odijk en Beverweerd blijven na de belening
aan Hendrik Carel nog tientallen jaren in de
familie. Met de eigenaren van de hoge heerlijkheid van de Lek wordt echter nog jarenlang
geprocedeerd over het bezit van de rivier. De
heerlijkheid Ouderkerk, waar het familiegraf
van de familie Nassau-La Lecq in de kerk ligt,
komt in 1749 terug in deze Nassautak. Willem
Maurits van Nassau-Ouwerkerk, een verre neef
van Hendrik Carel, koopt de heerlijkheid terug
die aan Florentius Camper was verkocht na de
splitsing door Maurits Lodewijk. Uiteindelijk
worden 34 leden van de familie begraven in het

praalgraf in de kerk, waaronder alle heren van
Odijk en Beverweerd, na Lodewijk. Hendrik
Carel van Nassau-La Lecq overlijdt op 26 januari 1781. Ook hij wordt bijgezet in de grafkelder
in de kerk van Ouderkerk. Zijn dochter uit zijn
tweede huwelijk, Henriette Jeanne Suzanna
Marie van Nassau-La Lecq (1764-1810), erft de
heerlijkheden van Odijk en Beverweerd, met
de bijbehorende titels.31 Na haar huwelijk in

1782 met Evert Frederik, baron van Heeckeren
en de geboorte van hun zoon Hendrik Jacob
Carel Johan wordt duidelijk dat Beverweerd
en Odijk niet langer meer in bezit zullen zijn
van de familie Nassau-La Lecq. Rond de tijd
dat heerlijkheden en heerlijke rechten worden
afgeschaft, komt er ook een einde aan de verbintenis tussen Nassau, Odijk en Beverweerd
die ruim 250 jaar heeft geduurd.

Noten
1 De heerlijkheid Odijk wordt vanouds
beleend gecombineerd met een waard
van 12 morgen onder Werkhoven.
De gegevens over beleningen van de
heerlijkheid Odijk (en Beverweerd) zijn
ontleend aan C. Dekker, Het Kromme
Rijngebied in de Middeleeuwen. Een
institutioneel-geografische studie.
Stichtse Historische Reeks, Zutphen,
1983, met name 117-119, 402-403 en
473-476; A. Johanna Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen
uit het landsheerlijke tijdperk. I. De
Nederstichtse leenacten (1394-1581),
Den Haag, 1956, met name de nrs
280 en 447; Repertoria van lenen, o.a.
door J.C. de Kort, gepubliceerd in Ons
Voorgeslacht en nader gespecificeerd
in de betreffende noten. Beleningen
van Odijk na 1625 en niet genoemd
in deze bronnen, zijn ontleend aan
Het Utrechts Archief (HUA), Leenhof
Vianen, 27-40.
2 HUA, Huis Nijeveld, 12, fol. 158 (8
maart 1776) en fol. 167 (8 mei 1776).
3 J. Ph. De Monté ver Loren, Bestaan
er nog heerlijkheden en hoe te handelen met aan heerlijkheden ontleende
namen?, 1961.
4 E. Wisplinghoff, Rheinisches Urkundenbuch, I,1972, nr 120 (deperditum
voorjaar 1000-24 januari 1002).
5 Oorkondenboek Sticht Utrecht
(OSU), I, nr 172 (3 mei 1019); OSU, V,
nr 3038 (17 juni 1147).
6 Voor de bronnen zie nootnummer 1.
7 HUA, Financiële Instellingen,
102, fol. 59 e.v. (1568) en Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht
(RHCZOU), Dorpsgerecht Odijk, 1589,
fol. 134 (29 september 1568).
8 J.C. Kort, Repertorium op de Grafelijke lenen in het Sticht Utrecht, in: Ons
Voorgeslacht, 51 (1996), nr 72. PDF-file
zie www.hogenda.nl.
9 Origineel in het Nationaal Archief
(NA), Aanw. 1e afdeling ARA, 1113 en
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transcriptie in: Maatschappij tot Nut
van ’t Algemeen, 1843, `Algemeene
ophelderende verklaring van het oud
letterschrift’, 47.
10 Deze afstammingslijn is naar mijn
weten voor het eerst overzichtelijk
gepubliceerd in E.B.F.F. Wittert van
Hoogland, Genealogische en Heraldische Bladen, 1907, 342.
11 HUA, Staten van Utrecht, 295, akte
3688 (1619).
12 J.C. Kort, Leenhoven van de heren
van Vianen, in: Ons Voorgeslacht,
40-43 (1985-1988) nr 217. (PDF-file
zie www.hogenda.nl.) Dit betreft de
beleningen van de waard onder Werkhoven, waarmee de heerlijkheid Odijk
vanouds is gecombineerd.
13 Aardig detail is dat deze leenkwestie niet de eerste is tussen Merode en
Nassau. In 1528 speelt er al een kleine
kwestie rond leengoed van Merode
in Dordrecht, waarvan wordt beweerd
dat het eigenlijk Nassaus is. Zie NA,
Nassause Domeinraad, 16838.
14 HUA, Huis Beverweerd, 295 en 305
(kopie 20 september 1667).
15 Er bestaan vele spellingen van
de namen van de familie Nassau-La
Lecq, evenals Nassau-Odijk en Nassau-Ouwerkerk. Sommige personen
in dit artikel zijn zelf ook bekend als
Nassau-Beverweerd. Ik heb er in dit
artikel voor gekozen de namen en
schrijfwijze te hanteren die worden gebruikt in de belangrijkste toegang over
de bezittingen van deze familie (N.V.
Maatschappij van Nassau La Lecq), in
het Nationaal Archief.
16 De wijze waarop deze namen kunnen zijn toegekend en de gedetailleerde gewoonten bij dergelijke aannames van geslachtnamen, valt buiten
het kader van dit artikel. Zie hiervoor
bijvoorbeeld in het kort De Monté ver
Loren.
17 Zie hierover bijvoorbeeld NA, Hof

van Holland, 5282.10 (1669), idem,
Nassause Domeinraad, 4697 (1671),
idem, Aanw. 1e afd. ARA, 560 (1689)
en idem, Teding van Berkhout, 12
(1698).
18 HUA, Huis Beverweerd, 335 (2 juli
1692).
19 HUA, Notariële archieven,
U110a008, akte 74 (18 mei 1708).
20 In 1701 bedroeg de last op de
hoge heerlijkheid van de Lek en de
daartoe behorende ambachtsheerlijkheden al 185.000 gulden! Zie NA,
Maatschappij van Nassau La Lecq, 518
(9 november 1746).
21 HUA, Huis Beverweerd, 224, diverse data. Idem, Notariële archieven,
U110a008, akte 73 (16 mei 1708).
22 HUA, Huis Beverweerd, 227 (23
maart 1720) en 234 (12 mei 1744).
23 De totale schuld op de heerlijkheden van de Lek bedroeg op dat
moment 227.300 gulden. Zie NA,
Maatschappij van Nassau La Lecq, 205
(14 december 1717) en voor een zeer
uitvoerig verslag van de ontwikkelingen rond deze verkoop: NA, Hof van
Holland, 3487, fol. 1722-21 (diverse
data in 1722, met retroacten vanaf
1714).
24 Heel opmerkelijk is dat in 1722 bij
enkele geschillen over de leenboeken
van de heerlijkheden onder de Lek,
Maurits Lodewijk slechts heer van
de Lek wordt genoemd en zijn zoon
Willem heer van ‘Beverwaart’. Zie NA,
Maatschappij van Nassau La Lecq, 227
(9 september 1722).
25 HUA, Huis Beverweerd, 4 (3 december 1734) en 5.
26 Idem, 349 (3 januari 1742).
27 Idem, 349 (diverse data).
28 Idem, 6 (5 april 1750).
29 Idem, 2 en 6 (27 januari 1751 en 17
maart 1751).
30 Idem, 341 (29 april 1755).
31 Idem, 2 (1781)
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Ton Ge l o k *

De gestolen en gerestaureerde portretten van
regenten van het gasthuis in Wijk bij Duurstede
uit de 18de eeuw
In het artikel ‘Een zwendelaar te Wijk bij
Duurstede in 1732. Johan Hendrik baron van
Syberg’ van Fred Gaasbeek in het gecombineerde maart-juninummer 2011 van dit
tijdschrift staat dat het regentenportret van
Hendrik Gilles Middelkoop uit 1725 in 1996 is
ontvreemd.1 Op zich is dit juist, maar er staat
niet bij dat dit schilderij later is teruggevonden en momenteel in de Grote Kerk in Wijk
bij Duurstede hangt. In dit artikel wordt iets
verteld over de relatie van de regenten van het
Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede met de Grote Kerk en hoe het portret van
Middelkoop daar terecht is gekomen.

regenten van het Wijkse gasthuis, eerst wat
over enkele andere objecten in de Grote Kerk
die aan de bestuurders van kerk, gasthuis en
stad in de 18de eeuw herinneren.
Van de regenten die in een kerkelijke functie
benoemd waren, werden de familiewapens
op borden geschilderd. Aan de muur van de
noordbeuk in de Grote Kerk hangen thans vijf
wapenborden met de wapens van predikanten,
ouderlingen en diakenen uit 1706, 1717, 1724,
1738 en 1775.4 In die tijd was het ambt van ouderling en diaken nog begeerd. Tegenwoordig is
dat niet meer het geval en hebben de kerkelijke

Tastbare herinneringen aan de Wijkse
regenten
In de 17de en 18de eeuw was er een nauwe
verwevenheid tussen de besturen van de kerk,
het Ewoud en Elisabeth Gasthuis en de stad.
Vaak zaten dezelfde mensen in alle drie besturen. Het was de tijd van de ‘regenten’. Van de
52 rtegenten van het gasthuis tussen 1702 en
1747 zijn er maar liefst 43 ouderling geweest.
Dit is dus 82 procent van het totaal.2 Een mooi
voorbeeld is de familie Van Sandick, waarvan
leden schepen (wethouder), schout (hoofd
van het gerecht en de politie), kameraar
(beheerder van de stedelijke financiën), stadssecretaris, regent van het gasthuis, ouderling
van de Grote Kerk, burgemeester van Wijk bij
Duurstede en Gedeputeerde van de Statenvergadering van Utrecht waren. Een samenballing
van functies in één familie.3
Alvorens in te gaan op de schilderijen van de

*A.J. Gelok verdiept zich als ‘kerkarchivaris’ in de
geschiedenis van de Wijkse Grote Kerk en schrijft
hier al 25 jaar maandelijks een stukje over in de
kerkbladen van de Protestantse en Hervormde
Gemeente in Wijk bij Duurstede.
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Portret van gasthuisregent Hendrik Gilles Middelkoop door J. Schrieder uit 1725, dat in de Grote Kerk
in Wijk bij Duurstede hangt (foto Hans Dirksen, 1993)

gemeenten veel moeite om hun ambten bezet
te krijgen. De wapenborden hingen in de 18de
eeuw aan vijf pilaren aan de noordzijde van het
middenschip. De haken waaraan zij hingen,
zitten daar nog steeds, net onder de kapitelen. Tijdens de restauratie van de Grote Kerk
in 1968-1976 zijn de wapenborden door J.G.
Kocken uit Asperen gerestaureerd.
Een ander voorwerp in de Grote Kerk dat
aan de regenten herinnerde, was de voor hen
gemaakte regerings- of herenbank. Deze bank
stond tussen de pilaren op de scheiding van het
middenschip en het dwarsschip. Tijdens de eerder genoemde restauratie van de kerk is deze
regeringsbank uit elkaar gehaald. Restanten
ervan zijn in 1978 door het bedrijf De Keijzer
uit Gouderak gerestaureerd en staan nu in de
zuidbeuk van de kerk. Op de regeringsbank
stond ook het wapen van Wijk bij Duurstede.
Dit wapen is in 1978 hersteld door de schilder/
restaurateur J. Jacobs uit Velp en staat nu op
het restant van een gerestaureerde regeringsbank. Het wapen is inmiddels weer aan herstel
toe.

Portret van Johan van Sandick uit 1713 op 32-jarige
leeftijd door J.F. Bodecker. Dit schilderij hangt in
de regentenkamer van Museum Dorestad (foto Hans
Dirksen, 1993)
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De vijf wapenborden in de noordbeuk van de Grote
Kerk te Wijk bij Duurstede

In de regeringsbank lagen kussens, waarop het
wapen van de stad Wijk bij Duurstede en het
jaartal 1713 of 1715 is geborduurd.5 De heren
regenten konden dus tijdens de kerkdienst
zacht zitten. Deze kussens zijn in de jaren
1976-1978 gerestaureerd door de nonnen van
de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout
in Noord-Brabant. Het rode geitenleer aan de
achterkant van de kussens moest hiervoor speciaal uit Frankrijk komen. Het herstellen van
de geborduurde wapens op de kussens was erg
arbeidsintensief. Het mooie was dat er veertien
kussens naar de nonnen werden gebracht en
dat er vijftien terugkwamen. Kennelijk vond
ons voorgeslacht het zonde om een kussen
weg te gooien: men bleek een goede tijk van
een kussen om een slecht kussen te hebben
genaaid, zodat de nonnen tot hun verbazing
twee tijken over één van de kussens vonden.
Momenteel zijn de kussens opnieuw aan restauratie toe. Het geitenleer is bij veel kussens
vergaan.
Een ander interieuronderdeel in de Wijkse
Grote Kerk dat aan de 18de-eeuwse regenten herinnerde, is tijdens de restauratie van
1968-1976 verdwenen. De orgelkas van het
hoofdorgel was voor de restauratie geheel
bruin geverfd. Tijdens het verwijderen van
die bruine verflaag kwamen op het paneel
boven de speeltafel van het orgel de wapens
van de regenten Boonebakker, Van Bern en
Van Schaik te voorschijn. Dit drietal had in de
jaren 1758-1759 de orgelrestauratie betaald.
In ruil hiervoor hadden zij hun wapens op het
paneel laten aanbrengen. Op het wapenbord
het kromme-rijngebied
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Het wapenbord uit 1717
Rechtsboven: Het wapen van H.G. Middelcoop uit 1720 op het
wapenbord van 1717 in de Grote Kerk
Rechts: Het wapen van Johan van Sandick uit 1715 op het
wapenbord van 1717

Het Wijkse stadswapen dat op een restant van de regeringsbank in de Grote Kerk staat (foto Henk Eleveld)
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Een regentenkussen uit 1713 met het
wapen van Wijk bij Duurstede

Links: Het paneel boven de speeltafel van het hoofdorgel in de Grote Kerk met de wapens van Boonebakker,
Van Bern en Van Schaik in 1976 (foto Schallen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort)
Rechts: Het orgelfront met het paneel met de wapens van de stad Wijk bij Duurstede, van de provincie Utrecht
en van de kerkelijke gemeente in 1985

van 1738 in de noordbeuk staat het wapen van
Frans van Bern, die in 1766 ouderling was. Op
het wapenbord van 1775 staat het wapen van
Evert van Bern, die in 1774 ouderling was. Het
wapen van D. Boonebakker staat op het wapenbord uit 1775; hij was in 1776 diaken. Van
Van Schaik staat geen wapen op een bord.6
De restaurateur Kocken vermoedde in 1976
dat onder de drie genoemde familiewapens
nog oudere wapens verborgen zaten. Daarop is
besloten om de familiewapens te verwijderen.
En inderdaad kwamen de wapens van Wijk bij
Duurstede, de provincie Utrecht en de kerkelijke gemeente te voorschijn. In 1976 zijn deze
wapens door Kocken in oude luister hersteld.
Ze zijn te zien op het paneel ter hoogte van het
borstwerk van het orgel.

Negentien gasthuisportretten
Tussen 1700 en 1751 lieten de regenten van
het Ewoud en Elisabeth Gasthuis zich vereeuwigen op een geschilderd portret. Het was de
tijd dat de mannen pruiken droegen en kleurrijk gekleed gingen. Hierbij steekt de huidige
kleding van de mannen maar pover af. In totaal
werden in opdracht van het gasthuis negentien
olieverfportretten gemaakt door tenminste vier
schilders. In de zestiger jaren van de vorige
eeuw waren van deze oorspronkelijke negentien schilderijen nog zestien in het bezit van het
Ewoud en Elisabeth Gasthuis.7 Ze hingen in de
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vroegere regentenkamer van het middeleeuwse
gasthuisgebouw in de Oeverstraat.8 In 1969 zijn
deze zestien regentenportretten overgebracht
naar het nieuwe gasthuisgebouw in de Gansfortstraat. Daar hebben ze lange tijd op de verschillende verdiepingen en in de recreatiezaal
gehangen. In de tachtiger jaren van de twintigste eeuw werd één regentenportret ontvreemd,
zodat er toen nog vijftien overbleven.

De vier schilders
De regenten zochten voor hun portretten vier
min of meer gerenommeerde portretschilders
uit: Johannes Friedrich Bodecker (1658-1727),
Bernardus Accama (1697-1756), Jacob Schrieder en Marcus Ludevicus Antonius Clifford. 9
J.F. Bodecker werd in 1658 als zoon van de
musicus J.Fr. Bodecker in Berlijn geboren. De
musicus Bodecker was verbonden aan de hofkapel van de Keurvorst van Brandenburg. In
1681 woonde de 23-jarige schilder Bodecker in
Den Haag. Hij was daar leerling van de kunstschilder Jan de Baen. In 1681 werd hij wegens
wanbetaling geschrapt uit de ledenlijst van het
Haagse gilde, maar in 1684 werd hij weer toegelaten. In 1685 schilderde hij in Den Haag het
portret van de predikant Joh. Schelhammer of
Scheelhamer en in Amsterdam in 1686 en 1687
de portretten van de predikanten Hendrik Vos
en Johannes Colerus. In 1707 werd hij vermeld
als lid van het Haarlemse gilde. Als ‘pictor et
het kromme-rijngebied
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Het gestolen regentenportret van mogelijk jonkheer
Joost Taets van Amerongen door J.F. Bodecker uit
1700 (Foto Hans Dicksen, 1994)

seum in Amsterdam bezit van hem een portret
van Anna van Hannover (1709-1759) dat hij
in 1745 schilderde. Anna van Hannover was
een dochter van de Engelse koning George II
en Caroline, prinses van Brandenburg-Ansbach
(1683-1737). Op 25 maart 1734 trouwde Anna
van Hannover met stadhouder Willem IV. In
1738 schilderde hij Feye van Heemstra, telg van
een aanzienlijke Friese familie, die kolonel in
het Nederlandse leger was. Verder schilderde
Accama in 1739 de portretten van Titia Helene
en Catharina van Burmania en in 1754 van
Anna Maria en Juliana Agatha van Burmania. Titia Helene was getrouwd met Feye van
Heemstra.
Marcus Ludevicus Antonius Clifford tenslotte,
was een schilder uit Pruisen, die in de 18de
eeuw actief was in de provincie Utrecht. Hij
heeft onder andere in Kasteel Amerongen in
1726 een prachtig plafondstuk geschilderd.
Ook hangen er in het kasteel nog twee andere
schilderijen van hem. In Kasteel Middachten
bevindt zich van zijn hand een gezinsportret
van E. Veen de Wilde, kanunnik van de Dom in
Utrecht (1711-1735), kameraar van de Lekdijk
Bovendams (1722-1735) en ontvanger van de
lijfrenten van de provincie Utrecht. In de kerk
te Venlo hangen ook schilderijen van hem. Clifford is in 1738 in Venlo begraven.

Het verdwenen regentenportret uit 1700
musicus’ (schilder en musicus) werd hij in 1708
ingeschreven aan de Leidse Universiteit. Daarna
vertrok hij eerst naar Den Bosch en vervolgens
naar Breda. In Breda woonde hij bij de schilder
Frans Pietersz Verheyden en schilderde hij ondermeer het portret van de Gravin van Scheppenbach. Na de dood van Verheyden op 23
september 1711 ging hij terug naar Den Haag.
In 1713 was hij lid van het gilde in Middelburg
en in 1714 weer in Leiden. Daarna maakte hij
reizen naar het noorden van Noord-Holland.
Hij stierf in Amsterdam in 1727. J.F. Bodecker
was ook houtsnijder en heeft onder andere een
portret van de chirurg Cornelis Solingen (naar
De Baen) gesneden. Zo’n schilder zwierf door
heel Nederland. Overal waar hij wat kon schilderen en dus verdienen, streek hij neer.
Jacob Schrieder was portretschilder in Amersfoort (1709) en Utrecht (1760). Hij was in 1760
lid van het Utrechtse Schilderscollege.
Bernardus Accama leefde van 1697-1756 en
kwam waarschijnlijk uit Friesland. Hij was een
bekend portretschilder, want zelfs het Rijksmu20
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Het in de tachtiger jaren van de vorige eeuw
verdwenen regentenportret was het eerste van
de serie olieverfschilderijen van de hand van
Bodecker. Deze heeft in de jaren 1700-1713
in totaal acht portretten voor het gasthuis
geschilderd. De afgebeelde regent zou mogelijk
de hoofdofficier van Wijk bij Duurstede, jonkheer Joost Taets van Amerongen (1649-1735)
geweest kunnen zijn.
In 1993 werd dit schilderij door een particulier
aan de gemeente te koop aangeboden voor
f 12.000,- (€ 5.500,-). Ria van der Eerden, gemeentearchivaris van Wijk bij Duurstede, wilde
proberen om het voor Wijk belangrijke en tot
de gasthuisportretten behorende schilderij
terug te krijgen en onderhandelde met de verkoper. De prijs zakte tot f 8.000,- (€ 3.600,-). Zij
schreef een rapport voor het College van B&W
om aan de Gemeenteraad voor te stellen het
schilderij, dat dankzij een restauratie uit 1991
in een uitstekende staat verkeerde, te kopen.10
Helaas wilde het college dit niet - vermoedelijk

Deze zeven gestolen regentenportretten zijn nooit teruggevonden (eerste zes foto’s: Hans Dirksen, 1993; laatste
foto: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag, 1988)

vanwege de dubieuze herkomst - en ging de
koop dus niet door.
Egbert Wolleswinkel, voormalig medewerker
van het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie in Den Haag, vertelde dat het
schilderij vervolgens in 1994 door de Stichting Taets van Amerongen is aangekocht en
door een lid van de familie Taets van Amerongen van de naam van zijn verre voorvader is
voorzien.11 Het schilderij hangt sindsdien in
Kasteel Renswoude. Hoewel Joost Taets van
Amerongen zeker regent van het gasthuis is
geweest (en wel van 1684 tot 1714), staat niet
met zekerheid vast of hij inderdaad is afgebeeld
door Bodecker op het schilderij.

De bewerkte houten portretlijsten
Alle gasthuisportretten hebben hetzelfde
formaat (79 x 62 cm) en zitten in eenzelfde
fraai bewerkte houten ovale lijst. Boven aan
de regentenportretten stonden schildjes met de
wapens en de namen van de afgebeelde regenten. In 1795 werd door de Fransen een voorschrift uitgevaardigd, dat alle voorwerpen die
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onderscheid aangaven tussen de verschillende
standen moesten verdwijnen (in het kader van
de ‘Liberté, Fraternité et Egalité’). Waarschijnlijk
zijn toen deze naamschildjes verwijderd en de
wapenschildjes zwart geverfd. Geert Hardeman,
een antiekrestaurateur uit Leersum, constateerde enkele jaren geleden dat sommige schildjes er
afgezaagd waren en dat onder de wapenschildjes vermoedelijk heraldische kleuren zaten. Er
zijn in de Franse tijd ook vele rouwborden en
wapenborden uit kerken vernietigd, waaronder
rouwborden uit de Grote Kerk in Wijk. Zelfs de
wapens op grafstenen van aanzienlijke geslachten werden weg gebikt. Bekend is dat er in 1798
vele grafstenen uit de Grote Kerk zijn vernield:
er is een lijst waarop 74 vernielde grafstenen in
deze kerk worden genoemd.12

De diefstal van veertien portretten
Op 25 juni 1996 werd ‘s avonds tussen 21.00
en 23.45 uur ingebroken in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis aan de Gansfortstraat in Wijk
bij Duurstede.13 Hierbij werden veertien van de
vijftien regentenportretten gestolen. Er waren
het kromme-rijngebied
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Het portret van Johan Tesschemaker uit 1723 door
J. Schrieder dat in Museum Dorestad hangt (foto Hans
Dirksen 1993)

De drie regentenportretten die op 11 september
2008 in de Grote Kerk zijn opgehangen
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geen sporen van braak. Waarschijnlijk hebben
de dieven gebruik gemaakt van de verbouwing die toen aan de gang was. De schilderijen
werden gestolen van de eerste tot en met de
zesde verdieping en uit de recreatiezaal. Vermoedelijk zijn de daders goed bekend geweest
in het gebouw. Achteraf werd er door een
bewoner gemeld, dat in de avond van 24 juni,
een dag voordat de diefstal werd gepleegd, één
portret verdwenen was. Toen Jan de Langen,
bestuurslid van het gasthuis, ’s morgens op 25
juni langs de regentenportretten liep, waren ze
allemaal weer aanwezig. Waarschijnlijk zijn de
dieven met één portret even ‘op zicht’ naar de
‘koper’ van de schilderijen gegaan en hebben
het daarna weer snel teruggehangen om geen
argwaan te wekken.
Bijna een jaar later, op 5 maart 1997, werd Ad
de Jong, de directeur van het gasthuis, gebeld
door de politie uit Leersum dat op het politiebureau zeven regentenportretten lagen en of
hij ze maar zo snel mogelijk wilde komen ophalen.14 De politie in Leersum wilde niets zeggen
over de herkomst van de gestolen portretten.
Tot op de dag van vandaag is niet bekend wat
er nu precies is gebeurd. De politie doet helaas
zo goed als niets aan de opsporing van dit soort
kunstdiefstallen. Het betreffende politiedossier blijkt zelfs te zijn vernietigd, zodat deze
diefstal wel nooit meer opgelost zal worden.
De overige zeven gestolen regentenportretten
zijn nooit gevonden. Mocht u ooit tegen een
regentenportret aanlopen dat te koop wordt
aangeboden, meld het dan aan de schrijver van
dit artikel. De dieven hielden de zeven mooiste

De drie regentenportretten die in 2008-2009 werden
gerestaureerd (toestand vóór de restauratie)

portretten en hebben de zeven die niet in zo’n
goede staat waren, kennelijk ergens gedropt.

De restauratie en bestemming van de
overgebleven gasthuisportretten
Detail van een niet geïdentificeerd portret van een
40-jarige regent door J.F. Bodecker vóór en na de
restauratie door Geralda Simonis in 2008-2009
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Momenteel zijn door deze twee diefstallen nog
slechts acht ovale regentenportretten in het
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bezit van het gasthuis. Jan de Langen heeft zich
ingespannen om deze gerestaureerd te krijgen.
In het jaar 2000 zijn er twee geconserveerd
door Peter Dik uit Laren. Deze conservering
werd door de Willem van Abcoude Stichting
betaald. Een jaar later is nog een aantal door
Peter Dik geconserveerd. Deze restauratie werd
betaald door verschillende fondsen (K.F. Heinfonds, VSB-fonds, Prins Bernhardfonds etc.).
Toen Museum Dorestad in 2000 zijn nieuwe
huisvesting kreeg in de Muntstraat werden
twee portretten in de regentenkamer van het
museum gehangen. Het zijn de portretten van
Johan van Sandick, waar in het begin van dit
verhaal al over gesproken is, en van Johan Tesschemaker. Mr Johan Tesschemaker was notaris
en woonde in de Oeverstraat 16, waar nu de
meubelwinkel ‘In de Nije Poorte’ gevestigd is.
De overige zes portretten werden opgeslagen
in een provinciaal museumdepot in Willeskop.
De schrijver van dit artikel vond het jammer
dat deze portretten niet meer bekeken konden worden, en heeft daarom in 2008 aan het
gasthuisbestuur gevraagd of ze in de Grote
Kerk mochten hangen. Dit werd goedgekeurd.
Daar er een relatie is tussen deze regenten van
het gasthuis en de historie van de Grote Kerk
had ook het kerkbestuur geen bezwaar. Op 11
september 2008 zijn drie van deze portretten,
waaronder het regentenportret van Middelkoop, in de Grote Kerk opgehangen.
Op 24 september 2008 werden nog drie regentenportretten bij Museum Dorestad opgehaald,
maar deze waren er zo slecht aan toe dat ze
eerst gerestaureerd moesten worden. Aan
Geralda Simonis, schilderijenrestaurateur uit
Ede, werd een offerte gevraagd voor de restauratie van de schilderijen en aan Geert Hardeman, antiekrestaurateur uit Leersum, voor
de restauratie van de lijsten. De Willem van
Abcoude Stichting was bereid om de kosten te
betalen. In november 2008 werd opdracht gegeven voor deze restauratie en op 7 september
2009 waren de gerestaureerde regentenportretten klaar. Geralda Simonis en Geert Hardeman
hebben nauw samengewerkt en er weer mooie
portretten van gemaakt. Op 12 september
2009 zijn de gerestaureerde portretten tijdens
de Open Monumentendag in de Grote Kerk
opgehangen.

Details van de restauratie van de lijsten door Geert
Hardeman in 2008-2009
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Geert Hardeman temidden van de drie gerestaureerde regentenportretten in 2009

Van de acht resterende regentenportretten,
zijn er vier waarvan bekend is wie het voorstellen en vier waarvan we dit niet weten.
Hopelijk kan een onderzoeker in de toekomst
nog eens proberen om de onbekende regenten

te identificeren. De door Hardeman gemaakte
nieuwe schildjes op de lijsten kunnen dan weer
voorzien worden van een naam. Nog mooier
zou het natuurlijk zijn als ook de verdwenen
schilderijen weer boven water zouden komen.

Noten
Fotoverantwoording: tenzij anders
vermeld, zijn de foto’s gemaakt door
de auteur.
1 Het Kromme-Rijngebied, 2011 (451/2), 17.
2 Ton Gelok, ‘Regenten’, in: Kerkblad
Samen Verder van de Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede, december
2009.
3 J.C.van Sandick, Het geslacht Van
Sandick, Eindhoven, 1960, 27.
4 A.J. Gelok, Beschrijving historie
en bouwwerk Grote Kerk te Wijk bij
Duurstede, 1988, 16-18.
5 Idem, 26.
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6 C. Hoogendoorn, Historie van de
orgels in de Grote Kerk te Wijk bij
Duurstede, 1985, 13 en 21-22.
7 R. Veen Dz, Gids voor Wijk bij Duurstede, Wijk bij Duurstede, 1911, 24.
8 P.C. van der Eerden en M.A. van der
Eerden-Vonk, ‘De bouwgeschiedenis
van het Ewouds- en Elisabethgasthuis’,
in: Wijk bij Duurstede 700 jaar stad.
Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis. Hilversum, 2000, 177-178 (afb.
20).
9 Veel van de informatie over deze
vier schilders hierna is achterhaald via
internet.
10 Rapport B&W Wijk bij Duurstede,

5-11-1993.
11 Mondelinge informatie van Egbert
Wolleswinkel, 12-10-2011.
12 Centraal Bureau voor Genealogie, Genealogische en heraldische
gedenkwaardigheden in de kerken
van Wijk bij Duurstede, rapport van
21-6-1971 opgesteld ten behoeve van
de restauratie van de Grote Kerk van
1968-1976.
13 Politie, Proces-verbaal van aangifte,
26-06-1996.
14 Mondelinge informatie van Ad de
Jong en Jan de Langen.
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Het mag er nog zijn
De geschiedenis van de Oud Gereformeerde
Gemeente in Nederland te Langbroek
1910-2010.

Uitgegeven door de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Langbroek in
2011. 223 blz. met afb. en index op persoonsnamen.
Niet verkrijgbaar via de boekhandel.
De titel van dit jubileumboek is ontleend aan
een uitspraak van mevrouw W. Legemaat-de
With die hiermee uitdrukte dat het zuivere
Woord Gods nog steeds te beluisteren viel. In
het boek wordt de ontstaansgeschiedenis en
het verdere wedervaren van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Langbroek beschreven. Volgens een deel van de
hervormden in Langbroek kon begin 1900 het
zuivere Woord niet meer beluisterd worden in
de Nederlands Hervormde kerk. Zij lieten hun
kinderen daarom ook wel dopen bij ds. Jac. van
Leeuwen (1845-1913) te Utrecht die voorging
in de diensten van de Vereniging van Gereformeerden in de Zandhofsestraat. Dominee Van
Leeuwen had zich in 1876 afgescheiden van
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de Nederlands Hervormde kerk en wist nadien
zeven plaatsen aan zich te binden, waar hij
preekte onder voorwaarde dat er geen andere
predikanten zouden voorgaan. Zijn volgelingen
voelden zich verwant aan de hervormde predikant L.G.C. Ledeboer (1808-1863) die de nieuwe kerkorde inclusief gezangen en reglementen
van de N.H. kerk weigerde te accepteren en in
1841 werd afgezet. Ds. Ledeboer stichtte daarop
vrije zelfstandige gemeenten die zichzelf zagen
als de ware voortzetting van de N.H. kerk en
daarmee afstand namen van de afgescheidenen
van 1834, die bij Koning Willem I vrijheid van
Godsdienst hadden aangevraagd.
Uit een onuitgegeven doctoraalscriptie van
Annemarie Ettekoven uit 1995 en een daarop
gebaseerd artikel in Het Kromme-Rijngebied 1997
(31-3), 41-63, is bekend dat een deel van de
hervormde Langbroekse bevolking zich al ver
vóór 1900 niet meer thuis voelde in de N.H.
kerk. Zij bezochten conventikels in schuren
of achterhuizen van boerderijen waar door
‘oefenaars’ (lekenpredikers) werd voorgegaan.
Een bekende oefenaar was de Driebergse boer
Wulphert Floor (1818-1876). De Neerlangbroekse visboer en oefenaar Willem Schaap
preekte al in 1837 ten huize van Willem Doornenbal. Veel namen van orthodoxe Neerlangbroekse families, die zich volgens Ettekoven
in de 19de eeuw tegenover de liberale adel
stelden, zien we terugkeren in het jubileumboek van de Langbroekse Oud Gereformeerde
Gemeente. Daaruit mag worden afgeleid dat
de wortels van deze orthodoxe geloofsgemeenschap veel verder teruggaan dan het begin van
de 20ste eeuw. Het jubileumboek legt die link
niet.
Deze geloofsgemeenschap kende begin 20ste
eeuw een losse, niet geïnstitutionaliseerde
structuur waarin particulieren het voortouw
namen. In 1908 werd op verzoek van de
Langbroekse beurtschipper Van Donselaar door
de gemeente Langbroek vergunning verleend
voor het houden van godsdienstoefeningen
in een schuur die eigendom was van huisarts
A.W. de Wit Boers. In deze schuur werd vanaf
1909 regelmatig voorgegaan door ds. Jac. van
Leeuwen die daar ook kinderen doopte. Onder
zijn gehoor bevonden zich ook kerkgangers uit

Varia

Boven het sobere en iets van de weg teruggelegen kerkgebouw aan de Cotherweg 25 in Langbroek in zijn
oorspronkelijke vorm uit 1910 met in de zijgevel drie vensters in mei 1975. Onder de verbouwingswerkzaamheden in april 1985, waarbij het kerkgebouw aan de achterzijde met twee traveeën werd verlengd (RHC Zuidoost
Utrecht, THA Langbroek (237), foto’s door R. van Donselaar)
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aangrenzende dorpen. Op 20 mei 1910 legde
mevrouw E.M. Donselaar-van Ham de eerste
steen voor het kerkgebouw dat zij en haar man
voor eigen rekening lieten bouwen aan de
Cotherweg te Neerlangbroek. Het kerkgebouw
bleef tot 1959 particulier bezit. In dat jaar verkochten de toenmalige eigenaren H. Achterberg
van ’t Boompje, diaken T. Legemaat en zijn
moeder W. Legemaat-de With, het kerkgebouw
met bijbehoren voor 8.200 gulden aan de kerkelijke gemeente.
De vrije Langbroekse geloofsgemeenschap sloot
zich in 1922 aan bij de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten onder leiding van ds. C.
de Jonge. Op 4 februari 1948 ging de Federatie
samen met de Ledeboeriaanse Oud Gereformeerde Gemeenten rondom ds. L. Boone die
hun gewoonten uit de Ledeboeriaanse traditie
niet langer verplicht stelden aangaande het
zingen van de psalmberijming van Datheen uit
1566 en het ambtsgewaad met kniebroek, steek
en bef. Sinds die fusie behoort de Langbroekse
gemeente tot het kerkgenootschap van de Oud
Gereformeerde Gemeente in Nederland.
Op 1 januari 2010 telde het kerkgenootschap
de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
te Neerlangbroek 274 leden: 144 doopleden en
130 leden die belijdenis hebben afgelegd. Dit
kerkgenootschap telt in Nederland 62 gemeenten en ca 18.000 leden. In een aantal gemeenten wordt nog de psalmberijming van Petrus
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Datheen uit 1566 gezongen. In de overige
de berijming uit 1773. Het kerkgenootschap
beschikt over slechts vijf predikanten, twee lerend-ouderlingen en een proponent (predikant
in opleiding). In gemeenten zonder eigen predikant of lerend-ouderling wordt zondags door
een ouderling een preek gelezen van Hollandse
‘oudvaders’ of Engelse of Schotse puriteinen.
Predikanten gaan geregeld voor in een doordeweekse avonddienst.
In het jubileumboek ligt de nadruk vooral op
de predikanten, lerend ouderlingen en catechiseermeesters die in de afgelopen 100 jaar een
rol hebben gespeeld. Dat komt de compositie
van het boek niet ten goede, maar dat valt te
billijken tegenover de hoeveelheid ‘oral history’
die uit het collectieve geheugen van deze kerkgemeenschap kon worden opgetekend, bij gebrek aan schriftelijke bronnen uit de begintijd.
De financiën werden pas vanaf 1932 jaarlijks
opgetekend. Eventuele kastekorten werden tot
dan door een of twee gemeenteleden aangezuiverd. De notulen van de kerkraadsvergaderingen zijn pas vanaf 1946 genoteerd. Vanaf
welk moment doop- en lidmatenregisters in
Langroek zijn bijgehouden, is niet duidelijk.
Langbroekse dopelingen werden aanvankelijk
opgenomen in het persoonlijk doopboek van
ds. Jac. Van Leeuwen.
> Kees van Schaik
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