
Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Rondgang door de oude binnenstod van Wijk (bij Duurstede) In het onderstaand overzicht wil ik u nog eens voerenlangs de weg, die ik de op donderdagavond 25 mei j.l. aan-wezige leden van de Historische Kring heb gewezen langs devele aardige hoekjes in Wijk bij Duurstede. Sommige van dieplaatsen bestaan nog. De meeste echter zijn verdwenen en alof niet vervangen door andere. Ik toonde u eerst een portret van de heer Hendrik Hijmans;de schrijver van het boekje Wijk bij Duurstede, dat in 1951 bijde uitgeverij Nijgh & Van Ditmar in Den Haag verscheen.Hij gaf de gemeente al hetgeen hij over deze stad in de loopder jaren had verzameld op 19 maart j.l. in bruikleen. Daartoebehoren ook alle gegevens, die nodig bleken voor de totstand-koming van het bovengenoemde boekje. Vervolgens toonde ik u een tweetal oude plattegrondenvan Wijk bij Duurstede,

die als uitgangspunt dienden voor eeneen toer rond en door de stad. Een vergelijking van dekaart van Jacob van Deventer uit 1565 met een moderne kaart(rnet daarop een ontwerp-bestemmingsplan voor de binnenstad)gafeen treffend beeld van overeenstemming in het straten patroon.Dit is overigens niet hetzelfde als het straatbeeld, want datheeft sinds 1565 veel wijzigingen ondergaan. Ik leidde u via de heerbaan van Wijk bij Duurstede(de Steenstraat) naar de plaats, waar eertijds de kapel van hetH. Kruis stond (V.D, 18), Thans ligt daar de in 1828 aangelegdealgemene begraafplaats. Op het r.k,-gedeelte daarvan bouwdemen in 1849 een kapel met een zgn. altare fsrivilegiatum. Van daaruit liepen wij de oude heerbaan verder af om&quot;De Gouden Leeuw&quot; te bereiken. Dit restaurant was eertijdseen herberg of logement. In 1851 werd ter plaatse het logement&quot;De Snoek&quot;

afgebroken om plaats te maken voor een voor dietijd groots opgezet nieuw logement met poardenstalling. Ernaastbestond reeds lang een smidse, o.m. om de paarden van nieuwehoef ijzers te kunnen voorzien. 1









Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Leiden in de verzameling van de huidige Rijksdienst voor Monu-mentenzorg. Fen algehele uitverkoop is er niets bij ! Na de rondgang langs de vestingwerken trokken wij destad in, waarbij wij eerst nog een blik wierpen over de rechterrail ing van de Veldpoortbrug. Daar kan men nog steeds een fun-deringsrestant van de Veldpoort (B.S. l)zien, in de zomer ver-sierd met bloemen. Het lijkt wel een jaarlijks eerbewijs vooreen reeds lang geleden overledene. Over de brug kwamen wijin de Veldpoortstraat, waar wij de achterzijde van logement&quot;Het Rode Hert &quot;(B.S. 2) bewonderden. In april 1934 moest hetwijken voor wat in latere jaren het herenmodemagazijn vanVan Eek is geworden. Tegenover dit kledingmagazijn treffenwij de voormalige Wijkse sigarenfabriek. (B.S. 3) aan.Tot voor kort prijkte aan de gevel een &quot;gevelsteen&quot;. Toen dezeonlangs

werd verwijderd, bleek het een uit 1658 daterendehaardplaat te zijn met de afbeelding van een ruiter te paard,die in de literatuur over haardplaten meestal wordt aangeduidals de Prins van Oranje. Boze tongen vertelden destijds, dat degevelsteen &quot;de vlucht van de H. Familie naar Egypte&quot; voorsteldeen dat de gevelsteen was aangebracht als herinnering aan deheimelijke vlucht van de bedrijfsleider van de sigarenfabriek die er tmet &quot;de buit&quot; naar Amerika was vandoor gegaan. Tegen de sigarenfabriek stond vroeger nog juist in de Achter-straat een stadspomp, zoals er trouwens vele in Wijk bij Duur-stede zijn geweest, want ook aan de nog enige binnen de stads-wallen bewaard gebleven boerderij. Achterstraat 1 8 (B.S.4), waseen dergelijke pomp aangebracht. Toen echter in het eerste kwartvan deze eeuw de waterleidingbedrijven de watervoorziening ookin Wijk bij

Duurstede ter hand gingen nemen en terecht of tenonrechte het uit die pompen afkomstige water afkeurden, ver-dwenen ook deze zo charmante plaatselijke voorzieningen.De boerderij aan de Achterstraat staat er nog. Wij hopen opdaadwerkelijk herstel; een restauratieplan is in bewerking; hetwachten is op de middelen 1 Het is te hopen dat deze zo schil-derachtige boerderij met zijn pitoreske binnenplaats je bewaard







Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 De oude poort in de Achterstraat, welke eertijds leiddenaar de toren &quot;Kostverloren&quot; (afgebroken in 1966).Rechts Maleborduurstraat 2 (afgebroken in 1969).(Foto Mej. A^J.A. van Dijk)



Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 daar plaats gevonden tot 1939. De laatste afslager was devader van Theo Bakkers, die thans op de hoek van de Oever-straat zijn schoenwinkel heeft. De vis werd van de Fa. Muisuit Spakenburg aangevoerd. Vlak voor het raam van de burgemeesterskamer en voorde ingang van de stadstoren stond destijds de Wilhelminalinde(B.S. 1 6). Deze is geplant bij gelegenheid van de troonbe-stijging van Koningin Wilhelmina op 13 september 1898.Op een volkomen onverwacht uur ('s zaterdags om 2 uur nade middag werd deze traditionele aanplant, die de werkkamervan de burgemeester het licht benam, in opdracht van dezevroede vader in april 1956 omgekapt. Dit kleine interessante hoekje van de WIjkse Markt, dieeen tijdlang de naam van &quot;Wilhelminaplaats&quot; droeg, heeft nogeen interessant trekje. Er staat, zoals ook aan de andere zijdevan de Markt, een pomp

(B.S. 17). Deze is een van de veledrinkwatervoorzieningsplaatsen van de stad. De beide pompendateren uit 1759 en hebben de overdekte putten, die er ca.1750 nog stonden, vervangen. Het stadhuis (B.S. 18) was het volgende gebouw, dattijdens onze rondwandeling de aandacht vroeg. Het werd zeerbelangrijk gewijzigd in 1662, het jaartal, dat thans nog bovffide hoofdingang staat te lezen. Voordien was er een kleinerraadhuis, doch ook met een stenen trap. Bij de verbouwing in1662 bleven slechts kleine delen van de zijmuren staan.De diepte van het gebouw nam toe, hetgeen de oorzaak isvan het feit, dat het stadhuis zo onwaarschijnlijk dicht tegende N.H. Kerk is aangebouwd. Op het schilderij, dat de af-lossing van de wacht laat zien, -van dezelfde kant dus, alsde prent van de Beyer-, ziet men het stadhuis duidelijk voor-zien van het nog steeds aanwezige kleine klokkentorentje.Een dergelijk

klokkentorentje siert ook het uit 1400 daterendeBwoud- en Elis^'>5thgasthuis in de Oeverstraat, Werd het daargebruikt voor i.<?t luiden van het Angelus of het overlijden of







Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Klooster Leuterstraat 29, eertijds de woning van degriffier van het vredegerecht, Jacobus Engelen van Schalk. n



Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 De plaats waar thans de R. K. Kerk (B,S. 29-30) staat isook niet zonder geschiedenis. Treft men er in 1565 op de kaartvan Jacob van Deventer nog het klooster van St. Maria Mada-lena (V.D. 15); dit klooster maakte vermoedelijk plaats voor het&quot;Prinsenhuis&quot;, dat op zijn beurt rond 1811 moest wijken. Eenverzoek van het gemeentebestuur in 1816 aan de koning gedaan,om van &quot;Het Klooster&quot;, meer genaamd &quot;Het Prinsenhuis&quot; eenexcercitie- en wandelplaats te maken, vond geen genade bijZijne Majesteit. In 1826 startte men daar met de bouw van dein 1834 gereedgekomen zg. waterstaatskerk, die na in de negen-tiger jaren van de vorige eeuw grondig te zijn verbou<vd, in1937 ook weer verdween, om er te zelfder plaatse de huidigeR.K. Kerk te kunnen oprichten. Opmerkelijk aan de waterstaats-kerk was het kleine torentje op de voorgevel van

het gebouw,de de kerk de naam van &quot;De Peperbus&quot; bezorgde. Tegenover de R.K. Kerk heeft de Corps du Guard of Courdu Garde gestaan. Het was de kazerneringsplaats van het garni-zoen, dat in Wijk gelegerd was. Men ziet er thans een pakhuismet groene luiken. De tijd heeft de naam van deze plaats ver-basterd. Of men wil of niet: voor sommige Wijkenaren zal&quot;De Korte Gaard&quot; meer zeggen dan de Franse &quot;Cour du Garde&quot;!(B.S. 31) Wij zijn bij dit gebouw dan juist weer aan de anderekant van het gebied, dat eertijds &quot;Het Klooster&quot; begrensde. De weg tussen het bovengenoemde huis van de griffier vanSchaik en de Cour du Garde werd in 1846 met keien verhard.Vanaf dat moment is de Leuterstraat een geheel geworden met&quot;Het Klooster&quot;. Vandaar ook, dat men de straat later KloosterLeuterstraat is gaan noemen. Deze mondt nu uit op het kruis-punt

Peperstraat Oeverstraat en Wildemansteeg. Een belangrijke wijziging in het straatbeeld voltrok zich opdit kruispunt in 1 916. De aanvankelijke bebouwing strekte zichuit tot het midden van de Klooster Leuterstraat. Door het uiterstsmalle straatje (B.S. 32 en afb. 3), waarvan nog oude foto's be-staan, wrong zich sedert 24 maart 1885 de op die datum feeste-lijk ingehaalde stoomtram. Dit straatje werd op de duur zo ge-vaarlijk voor het minste of geringste verkeer, dat men met eenbordje voor de tram waarschuwde. Het was hoog tegen de gevel12



Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 van het later(in 1916) afgebroken huis bevestigd. Met hethuis verdween toen ook de lindeboom, die voor dit huisstond. De tram heeft tot 31 maart 1 931 gereden. De railsverdwenen in 1 937. We gingen verder de Peperstraat in,waar we even onzeblik lieten gaan over nummer 44 (B.S, 33). A^rkwaardigerwljzeziet men er een deur op de bovenste verdieping, die uitkomtop de straat. Geen hekje of balustrade beschermt degene, diede deur opent en het niet aanwezige balkon zou willen be-treden. De deur vormde de toegang tot de droogzolder, waarde naastgelegen bakkerij het hout bewaarde om de brood-bakovens te stoken. Kort geleden nam de Centrale BakkerijStichting ook ver deze bakkerij het werk over, zodat de zol-der voor dit doel niet meer wordt gebruikt. We vervolgden onze weg tot aan de Mazijk. Ongeveerop deze plaats stond destijds de

Arkpoort. Een ernstige brandomstreeks 1450 verwoestte niet alleen de poort, doch ook dedaar gedeponeerde archieven. De Mazijk is niet alleen hetsmalste straatje van Wijk, doch ook een van de oudste.De nieuwe stadsuitleg (binnen de wallen) strekte zich vroegeruit ten oosten van de Mazijk en het Kerkstraat je en heette&quot;Het Oever&quot;. Als we de Mazijk binnenlopen en we onder dehuizen (B.S,34) vandaan komen, is het eerste gebouw linksde voormalige mandenmakerij (B.S. 35 en afb. 4). Behalve hetfruit als bestaansbron boden biezen, tenen en populieren be-langrijke grondstoffen voor kleinindustrie van manden, borstelsen klompen. Achter de westelijke muur van de AvAozijk ademen weerde Middeleeuwen hun rust uit. Het is de achterzijde van dereeds besproken jeneverstokerij, Tellegen en Pels. Het gezichtop de stadstoren van daaruit zou bij iedere wandelaar

hetschilderstalent kunnen doen ontwaken. (B.S. 36) We liepen weer verder naar Langs de Wal. Dit eveneensMiddeleeuwse stadsdeel baart grote zorgen voor een ieder, die 13



Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Het snxille straatje, dat vanaf de zijde van de Oeverstraattoegang gaf tot &quot;Het Klooster&quot;. De tram wrong zich hiertussen de huizen door, waarvoor het bordje links tegen hetin 1916 afgebroken huisje. Op de hoek van de straat inhenxJsmouwen Bertus Janssen.(Reproductiefoto R.v.d.V.) 14



Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 De voormalige mandenmakerij in de Mazijk. Zal ze voor definitieve ondergang worden behoed? (Foto: R.v.d.V.) 15







Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 (B.S. 48), dat thans de werkplaats is van timmerman Odinot.Het huisje is steeds eigendom geweest van de N.H. Kerk.Van daaruit werd in het winterseizoen soep gedistribueerd aande armen. Wie nog eens een bezoek aan dit huisje brengt, kanin het plafond van de begane grond nog het stookgat zien,waarop het fornuis was aangesloten. De Muntstraat uitlopend, kwamen we in de Oeverstraat,waar we eerst even naar links keken. Daar staat op de hoekvan de /vAuntstraat/Peperstraat het oudste te dateren huis (B.S.49)van Wijk. Twee leeuwen sieren de lijst tussen de eerste entweede verdieping van deze woning, met in het midden eenmedaillon, dat het jaartal I6l3 draagt. Op deze zelfde hoekstond tot aan het jaar 1935 ook een gietijzeren stadspomp.Helaas verdween ook dit aantrekkelijke facet van het Wijksestraatbeeld. We gingen weer verder de Oeverstraat

in, en wel in derichting van de Dijkstraat. Het interessantste pand is hetEwoud en Elisabethgasthuis (B.S. 50), gesticht in 1400 doorWillem, heer van Abcoude en van Duurstede, als genoegdoeningvoor een ernstig vergrijp. Hij stichtte er in Usselstein trouwensook een van ongeveer dezelfde naam, nl. Ewouds gasthuis.Aan de voorzijde van het pand, dat in de loop van de tijdnogal veranderde, staat ook een van de stadspompen (B.S. 54),waarop ik al eerder wees. In 1970 werd deze pomp door degemeente geplaatst op grond van het gasthuis. De gemeenteverplichtte zich tot de instandhouding en het onderhoud vande pomp. Sinds 1970 zijn de bewoners van het gasthuis overge-gaan naar een nieuw tehuis aan de Gansfortstraat. Het oudemonument is vereenzaamd achtergebleven; de gemeente kochthet, doch verkocht het door aan de familie De Vries, die deachterzijde restaureerde. Het voorste

deel staat thans nog leegen dreigt -als niet snel wordt ingegrepen -ernstig in vervalte raken. Het complex is samengesteld uit verschillende delen,waarvan naast het oorspronkelijk gebouw de 19e eeuwse 18









Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Langs de Wal 5, 7 en 9. Rechts de in 1970 afgebrokenmuur. Zal dit middeleeuwse stadsgedeelte worden gered?(Foto: R.v.d.V.) 22





Tussen Rijn en Lek 1972 4. - Dl.6 4 Daarvoor is de opbouw van een veelzijdige topografische enhistorische documentatie van het allergrootste belang. Het iszaak om niet alleen van de geclasseerde monumenten, dochook en misschien zelfs meer nog van de niet-geclasseerde zosnel mogelijk alle noodzakelijke gegevens vast te leggen.Zij lopen per slot van rekening het meeste gevaar. Hiertoe be-horen niet alleen foto's en prentbriefkaarten, doch ook opme-tingen van in- en externe muur- en dakconstructies, bouv/teke-ningen, gegevens omtrent materiaalgebruik, niet alleen boven,doch -en misschien vooral-onder het straatniveau. Kelders kun-nen in deze schatten aan gegevens opleveren. Als liefhebber van de plaatselijke historie van Wijk bijDuurstede ben ik - waar het voor mij mogelijk is binnen hetkader van mijn geringe beschikbare tijd - gaarne bereid mede-werking te geven aan hen, die er mij om vragen

en ik hoop,dat men ook niet zal schromen spontaan bijdragen te leverentot uitdieping en aanvulling van de mij ontbrekende kennisterzake. O.L Vrouw Tielt, 26 juni 1972. J.Rouppe van der Voort. De Middeleeuwse steenoven in 't Goy bij Houten In het decembernummer van de &quot;Spiegel Hiatoriael&quot;zal een prachtig verzorgd artikel worden opgenomen, datgewijd is aan het belangrijke archeologische onderzoek be-treffende de middeleeuwse steenoven in 't Goy, waaroverin ons blad al eerder geschreven werd. (Zie nr. 1 van maart1972). U wordt aangeraden dit nummer van de &quot;SpiegelHistoriael&quot; te kopen. Het is van belang te beseffen, dat hetonderzoek, dat door leden van onze vereniging verricht wordt,zeer ruime aandacht verdient en krijgt. _.                                                                         A. Graafhuis 24


