
Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 De oude wasserij Langs de Wal inWijk bij Duurstede Bep van Nimwegen-Seggelink Het al enkele jaren bestaande plan van deWillem van Abcoude Stichting om de voor-malige wasserijgebouwen aan Langs de Wal2-4 in Wijk bij Duurstede te slopen en ver-vangen door zes nieuwbouwwoningen voorouderen, is sinds de zomer van het jaar 2000 onderwerp van discussie'. In dit artikel wordt,op basis van onderzoek in de archieven vanhet Wijkse stads- en gasthuisbestuur, de ge-schiedenis geschetst van het stuk grond, debebouwing en de bewoners vanaf het eindevan de 16de eeuw. I. Fragment van de bouwhistorische kaart van de Wijkse binnenstad uil 2000 met in het midden hel grote, open terreintussen de stadsmuur en het restant van de stads- en kasteelgracht, dat vanaf' ongeveer 1725 werd bebouwd en als blekerij-wasserij diende. Het oudst is de bebouwing aan weerszijden van hel toegangshek op het einde van de Volderstraat (18de-begin I9de-eeuw). Het woonhuis op nr. 4 is uit 1X52 (behalve de uitbouw aan de achterzijde)

en de later tussen gebouwdestrijkkamer is uit 1911. De haaks op deze smalle bebouwing in het verlengde van de stadsmuur staande droogsehuur da-teert uit 1874. Het grootste gedeelte van het terrein diende als bleekveld en tuin (G.W.J. van Omnie en M.A. van der Eer-den-Vonk, Wijk hij Duurstede, een bouwgeschiedenis in kaart. Wijk bij Duurstede, 2000). Inzet: eind I7de-eeuwse teke-ning van 'De Bleeker' door Jan Luiken (uit: Het Menselyk Bedrijf. Haarlem. 1987, nr. 68) Het Kromme-Rijngebied, 35-1/2 (2001)









Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Godschalk Heijmans was eigenaar van deKostverlorentoren en van de berm die in 1814de joodse begraafplaats was geworden, gren-zend aan de blekerij. De muur daartussen wasin 1821 in zeer slechte staat. Heijmans vroegtoestemming de muur op zijn kosten te mogenafbreken en er een schutting voor in de plaatste mogen zetten-''. Hij kreeg de toestemmingmits de heining 8 voet (3 meter) hoog zouworden. De huurovereenkomst met Johannes Jansenwerd enkele malen verlengd maar in 1827kwam er een einde aan. Dat werd snel bekendin Wijk en al gauw kwamen de eerste gegadig-den die geen belangstelling hadden voor hetbleken, maar wel voor de grond. Een zekereVan Ewijk, die van plan was in Wijk een jene-verbranderij te beginnen, wilde de hele blekerijkopen of voor een lange termijn huren. Deburgemeester liet weten dat de stad behoeftehad aan een stuk van de bleek tot berging van'de straatvulnis van de stad''^Van Ewijks verzoek werd afgewezen, maar hetgedeelte van de bleek naast de Kostverlorento-ren werd door het gasthuis aan

de stad afge-staan tot berging van mest en vuilnis. Hetscheepswerfje verdween.De nieuwe huurder werd weer een Gijsbertusde Bruin. Hij had in 1811 een huis gehuurd inde buurt van de blekerij, nu Langs de Wal 1-3,dat toen nog niet was gesplitst in twee wonin-gen. In 1820 kocht hij dit huis, om het in 1832 De regenten gingen akkoord, maar zegden tege-lijkertijd De Bruin een huurverhoging aan, diehij overigen.s weigerde te betalen.In 1809 was de muur 'uijtmakende de scheidingvan de Bleekerije en de opgang naar de Stads-plantage [de huidige Hoendeipoort] geheel inge-stort'-\ De stad en het gasthuis deelden de kos-ten van herstel. Kort nadat De Bruin op zijn ver-zoek weer verhoging van het wasloon had ge-kregen werd de nieuwe huurperiode in 1811 pu-bliekelijk aanbesteed; niet De Bruin, maar Jo-hannes Jansen werd nu de huur gegund voor 70gulden per jaar'. Hij was verplicht 'de kleederen linnen te wasschen van het gasthuis welkeom de zes weeken geschied' voor zeventien per-sonen, tegen een vergoeding van 100 gulden perjaar, alles tot goedkeuring van de regentessen. Van

scheepswerfje tot vuilnisbelt Al na twee maanden werd Johannes Jansen be-naderd door Frans van Litzenburg die een hoek-je van het erf wilde huren om als scheepswerfjete gebruiken en door Gerardus Vos om het hoek-je tegen de toren te mogen gebruiken om erleerlooikuipen op te zetten. Het laatste verzoekwerd door het gasthuis van de hand gewezen,maar Litzenburg mocht een gedeelte voor zijnwerfje onderhuren. Wel moest Johannes Jansener voor zorgen dat er nooit planken of schuiten,waarmee men over de gracht zou kunnen ko-men, na het sluiten van de poorten zouden blij-ven liggen. 3. Links een fragment van de kadasterkaart uit ca. 1820 en rechts uit 1933. In 1820 zijn nog alleen het oude woonhuis enwashuis gebouwd (B 159). Het perceel B 150 diende als joodse begraafplaats, B 157a als vuilnisplaats van de stad en degasthuiseigendommen B 157 en BI58 deden respectievelijk dienst als tuin en tuin-bleekvcld. Op de kaart uit 1933 staanook het (nieuwe) woonhuis uit 1852, de strijkerij uit 1911 en midden op het terrein de droogschuur uil 1874 (SAKRUH,Atlas Wijk bij

Duurstede) Het Kromme-Rijngebied, 35-1/2 (2001)


































