
een bezwaar hiertegen vormen, weet ik niet. Voor het huis 
Schoonegge vind ik een opgave, zonder bewijs, dat het lag aan de 
Oude Gracht, tusschen Bakkers- en Jansbrug, van achter uit
komend in de Lange Elizabethstraat. Het moet, blijkens den naam, 
op een hoek hebben gelegen (verg. Duitsch Ecke). 

In de vraag wat de gereconstrueerde gracht ons te zeggen heeft, 
zal ik mij hier niet verdiepen. 

J. PRAKKEN. 

KLEINE MEDEDELINGEN. 
DE TOPOGRAFISCH TEKENAAR DIRK V A N DER BURG. 

Tot de tekenaars, die in de 18de 
eeuw het land doortrokken, om van 
„steden, dorpen en vlekken" schetsen te 
maken — het waren de fotografen onzer 
dagen — behoort ook de Utrechtse 
meester Dirk van der Burg. Tot voor 
een 10-tal jaren was er nauwelijks iets 
van hem bekend. Zelfs zijn tijdgenoten, 
de bekende kunstenaars-biografen Van 
Eijnden en Van der Willigen, wisten in 
hun „Geschiedenis der Vaderlandsche 
Schilderkunst" niet meer van hem te ver
tellen, dan „dat zij zich niet herinnerden 
ooit werk van hem te hebben gezien". 

Toch is er een niet onbelangrijk aantal 
tekeningen, in verschillende verzame
lingen verspreid, van hem aan te wijzen 
en is door archivalisch onderzoek zijn 
leven vrij volledig te reconstrueren. In 
het tijdschrift Oud-Holland van 1942 
troffen wij een uitvoerige studie over 
deze kunstenaar van Chr. P. van 
Eeghen. Ook dit opstel is, door de toen
malige oorlogstoestand weinig of niet 
opgevallen, doch het is te belangrijk, om 
het in deze bladzijden onvermeld te 
laten. 

Door de onderzoekingen van de 
schrijver inzake het leven van de mees
ter, is komen vast te staan, dat hij op 
11 Augustus 1721 in de Jacobikerk is 
gedoopt „als zoon van Albertus fan der 
Borgh en Pietronella de Riet, wonende 

in de Potterstraat." In de kerkelijke re
gisters is genoteerd, dat hij op 6 Decem
ber 1772 te Utrecht in ondertrouw is 
gegaan met Alida van Cornegge. Er is 
betaald voor buiten-trouwen en het hu
welijk is dus elders gesloten. 11 Decem
ber d.a.v. passeren Van der Burg en 
Alida van Cornegge een akte van hu
welijkse voorwaarden en mutueel testa
ment. Reeds op 18 April 1773 wordt 
hen een zoon geboren. Albertus ge
naamd, die in de Janskerk werd ge
doopt. Enige maanden nadien, 2 Juni, 
werd de vader in Buurkerk begraven: 
„Dirk van der Burgh, op 't Vreeburg 
bij de Catharinepoort". Uit de acten 
der boedelscheiding wordt duidelijk, dat 
hij in zeer goede finantieele omstandig
heden heeft verkeerd. Zijn nalatenschap 
bedroeg ruim ƒ 50.000,—, waarbij in
begrepen het door hem bewoonde huis 
aan het Vreeburg en een in de nabij
gelegen Koestraat, benevens een inboe
del ter waarde van bijna ƒ 2.500,—, 
waarbij goud- en zilverwerk, juwelen, 
schilderijen, muziekinstrumenten en mu
ziek, tekeningen, prenten en boeken. 
Volgens een advertentie in de Utrecht-
sche Courant van J. van Schoonhoven 
en Comp., zouden op 19 April 1774 en 
de volgende dagen door hen verkocht 
worden „een schoone Verzameling van 
Nederduitsche en Fransche welgecondi-
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tionecrde Boeken in verscheidene Facul
teiten, nagelaten door Dirk van der 
Burgh, in Leeven Konstschilder te 
Utrecht, nevens een Appendix, waar ir; 
fraaje Werken uitmunten in Allerlei 
Taaien en Wetenschappen." Uit een en 
ander mogen wij afleiden, dat Dirk van 
der Burg een ontwikkeld en in vele za
ken belangstellend man is geweest. Zijn 
echtgenote, waarmede hij op 51-jarige 
leeftijd in het huwelijk trad, is, volgens 
de mening van de schrijver, zijn dienst
bode geweest, een vrouw zonder erudi
tie, die zelfs het schrijven niet machtig 
was, evenmin als haar tweede man, met 
wien zij een half jaar later na het ver
scheiden van Van der Burg is gehuwd. 
Wij zullen het proces en de moeilijk
heden, die tussen haar en de familie Van 
der Burg zich hebben afgespeeld, niet 
volgen, omdat deze hier niet ter zake 
doen. 

Hoewel Dirk van der Burg in ver
schillende bescheiden „konstschilder" 
wordt genoemd, is tot heden slechts één 
schiderij van hem vermeld geworden. 
Ook als graveur of etser is hij, zover 
thans bekend, niet werkzaam geweest. 
Wel heeft o.m. een Utrechtsche mees
ter, ]. van Hiltrop, nu en dan naar zijn 
voorbeelden gewerkt. 

De heer Van Eeghen heeft echter 
door minutieus onderzoek ruim honderd 
tekeningen van hem kunnen catalogi
seren. Dit oeuvre schijnt tussen 1743 en 
1770 te zijn ontstaan. Het is werk, aldus 
de schrijver, van zeer uiteenlopende 

kwaliteit. Het is niet vreemd, dat ook 
deze tekenaar van kastelen, huizen, dor
pen, enz., „naar 't leven", uitsluitend 
des zomers op het pad ging, volgens de 
notities op zijn schetsen, van April tot 
October. Het eerste jaar zijner werk
zaamheden, 1743, bracht hem naar 
Leerdam en omgeving. Dan duurt het 
tot 1749 eer men zijn spoor weer kan 
volgen. Hij werkt dan te Utrecht en in 
de provincie, bezocht Hagestein en 
Vianen, vertoeft te Tiel, te Rijswijk a.d. 
Lek. Het schijnt, dat hij dat jaar ook 
in het Kleefse land heeft gereisd, waar 
hij in 1751 nogmaals verblijf heeft ge
houden. In 1762 trekt hij door Kenne-
merland en Noord-Brabant, een jaar na
dien zeilde hij over de Zuiderzee. In 
1765 is hij wederom in Vianen en daar
na te Altforst en men kan, aan de hand 
van zijn schetsen, zijn reis daarheen 
door Gelderland volgen. De jaren 1768 
en 1769 brengen hem nogmaals naar 
Noord-Brabant, doch hij heeft toen ook 
veel in Utrecht en in de omgeving ge
werkt. 

De schrijver meent, dat Dirk van der 
Burg niet voor de markt, doch in hoofd
zaak voor eigen genoegen heeft gete
kend, wat, gelet op zijn maatschappe
lijke welstand, zeer wel mogelijk is. Uit 
een (voorlopige) oeuvre-catalogus door 
de schrijver samengesteld, blijkt, dat zijn 
tekeningen thans in vele openbare ver
zamelingen in den lande bewaard 
worden. Sw. 

DE VECHTSTREEK 

Dr. R. van Luttervelt, die op dit ge
bied met verschillende publicaties zijn 
sporen verdiend heeft, schreef in het 
Bulletin van den Nederlandschen Oud
heidkundigen Bond, 6e Serie, Jrg. 2, 1949, 

blz. 92—106 een rijk geïllustreerde Kor
te geschiedenis van de monumenten in 
de Vechtstreek. 

De oudste monumenten zijn de kastee-
len, sommige aangelegd als bisschoppelij-
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