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 Beauregard
Na deze voorgeschiedenis zij we aangeland 
bij de persoon waar het in dit artikel feitelijk 
om gaat, Philippe Joseph Ernest de Caneau 
de beauregard. Op 7 augustus 1721 wordt 
hij geboren in Soultz (Fr), zijn vader is 
de prévôt (schout) van deze gemeente.6 
Philippe brengt het tot kapitein-majoor in 
het Zwitserse huurlingenleger in dienst van 
stadhouder Willem IV, prins van Oranje. 
Op 2 april 1750 trouwt Philippe met de 
weduwe van Ferdinand van Arkel, Susanna 
Helies de Boisroux, eigenaresse van 
Broekhuizen. Vóór zijn huwelijk noemde hij 
zich ‘Don’, een wat vage titel, maar omdat 
zijn vrouw barones is, vervangt hij dat door 
‘Baron’.5
 
Kolonisten
In 1763 spreekt catharina de grote van 
Rusland de wens uit dat recentelijk veroverde 
gebieden, zoals de zuidelijke Oekraïne en het 
Wolga-gebied, gekoloniseerd worden. Deze 
wens wordt vastgelegd in twee Manifesten. 
Er worden drie mannen van Duitse afkomst 
naar Duitsland en Zwitserland gezonden 
om centra op te zetten voor het werven 
van kolonisten.10 Mogelijk gedreven door 
geldnood en/of zucht naar avontuur, meldt 
Beauregard zich aan als werver. 

Op 21 april 1660 trouwt roelof van arkel 
met Philippina Staunton. Samen krijgen 
zij 19 kinderen. Twee zonen, Thomas en 
Cornelis, komen in 1709 om in de slag bij 
Malplaquet, een veldslag in de Spaanse 
Successieoorlog. Een derde zoon, Carel 
Justinus, raakt zwaar gewond, maar zal 
uiteindelijk de hoge leeftijd van 90 jaar 
bereiken. Op 16 mei 1709 overlijdt Roelof 
op Broekhuizen, hij wordt begraven in de 
Utrechtse St. Nicolaaskerk.
In zijn testament wordt de oudste nog 
levende zoon François bevoordeeld 
(‘geprelegateerd’): hem valt de ridderhofstad 
Broekhuizen met bijbehorende goederen 
toe. De definitieve scheiding en verdeling 
van de boedel vindt pas in 1725 plaats, twee 
jaar na de dood van moeder Philippina.3 
Lang heeft de vrijgezelle François er niet 
van genoten: hij overlijdt op 10 juli 1731.4 
Zijn broer Ferdinand van Arkel erft al zijn 
bezittingen. In december 1734 trouwt 
deze met susanna elisabeth helies de 
boisroux, een barones. Op 23 november 
1745 overlijdt hij in Breda en op 3 december 
1745 wordt hij in Doorn begraven.12 Het 
echtpaar is kinderloos gebleven, Susanne is 
de wettige erfgename. 

Broekhuizen aan de Wolga
arjan griffioen
A.J. Griffioen was onderzoeker bij Wageningen Universiteit.

Broekhuizen is een landgoed met een statig kasteel in Leersum. Dat is de lezers van Hoetwas wel 
bekend. Maar wat weinigen zullen weten: in het verre Rusland, aan de Wolga om precies te zijn, heeft 
een nederzetting bestaan met de naam Brockhausen.1 En kasteel Broekhuizen en de nederzetting 
Brockhausen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geschiedenis hierachter begint in 1632 met de 
geboorte van Roelof van Arkel, heer van Broeckhuijsen.2

Het huis Broekhuizen ca. 
1646. L.P. Serrurier naar 
een tekening van Roelant 
Roghman. 

Catharina II, de 
Grote(1729-1796) in 
kroningsgewaad, ± 1763.

Philippina Staunton
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aan in Amsterdam, 
Utrecht, Hamburg, 
Lübeck, Keulen en 
Frankfort. Er was geen 
wervingskantoor in 
Zwitserland. Toch 
begonnen daar de 
problemen. Veel Zwitserse boeren melden 
zich aan om te emigreren. De Zwitserse 
regering ziet een belangrijk agrarisch 
arbeidspotentieel het land verlaten 
en steekt daar een stokje voor. Alle 
wervingsadvertenties worden verboden, er 
ontstaat een heksenjacht. Kapitein François 
Mottet, een van Beauregards agenten, wordt 
in december 1765 gearresteerd. Uiteindelijk 
lukt het Beauregard niet om te voldoen aan 
de afgesproken aantallen kolonisten. Hij 
krijgt onenigheid met de Russische regering 
en Catherina de Grote maakt het af met de 
woorden ‘Mit selben nichts weiters will 
verhandeln’.9
Beauregard kiest het hazenpad. Op de 
terugweg naar Holland biedt hij het Weense 
hof zijn diensten aan, daar is echter geen 
behoefte aan. Het is aannemelijk dat hij 
berooid is teruggekeerd op Broekhuizen. Op 
11 januari 1769 verkoopt Beauregard dan 
ook het huis ‘Amstelwijk’ aan de Muntstraat 
in Wijk bij Duurstede.5 

Nellesteijn
In de jaren daarna zijn er vele notariële 
aktes terug te vinden in de archieven. Ze 
variëren van schuldbekentenissen tot het 
verhypothekeren van landgoed en kasteel 
Broekhuizen.
Het is onbekend in welk jaar Beauregards 

Hoe krijg je eenvoudige mensen zover 
dat ze willen emigreren naar verre, nog 
onontgonnen gebieden? Belangrijk gegeven 
is dat de situatie in het thuisland verre van 
ideaal is. Voortdurende strijd tussen de 
kleine staatjes, godsdiensttwisten en hoge 
belastingen maken het bijna onmogelijk 
om een goed inkomen te verdienen. Als 
werver bied je ze een lening aan van 4000 
roebel, af te betalen over tien jaar, een huis 
met vier kamers en schuur, klaar om te 
betrekken, vruchtbare grond en een gezond 
klimaat. De werkelijkheid is echter minder 
rooskleurig! De reis is kosteloos, dat wel. 
Het huis moet je zelf bouwen, maar je krijgt 
er een lening voor. De woeste grond moet 
ontgonnen worden, je krijgt wel een lening 
voor het kopen van vee en werktuigen. De 
leningen moeten na tien jaar terugbetaald 
zijn. Verder was er geen dienstplicht, wel 
vrijheid van godsdienst, zelfbestuur en dit 
alles belastingvrij gedurende 30 jaar.10

In Geschichte der Russlanddeutschen, 
Auswanderung der Deutschen wordt onze 
‘baron’ consequent Ferdinand i.p.v. Philippe 
genoemd. Hij zou Zwitser, Brabander en 
heer van ‘Broekhuyzen’ zijn, we gaan er 
daarom van uit dat het hier Philippe betreft. 
Hij zou een van de belangrijkste wervers 
in dienst van de Russische regering zijn. 
In een contract stelt hij zich garant voor 
het werven van 4000 kolonisten. Voor hun 
transport naar Hamburg en Lübeck krijgt 
hij een lening van 15000 roebel. Verder 
wordt hem, volgens het contract, 3% van de 
te koloniseren gebieden in het vooruitzicht 
gesteld. In een verdrag met de kolonisten 
verzekert hij zich van een belasting van 10% 
en een voorverkooprecht van de agrarische 
producten.7
Intussen hebben de nieuwe koloniën al 
welluidende namen gekregen zoals Kaneau 
en Beauregard (verduitst tot ‘Kano’ en 
‘Boregardt’) en natuurlijk Brockhausen. 
Andere nederzettingen worden door 
Beauregard vernoemd naar zijn vrouw en 
kinderen.7
In de Amsterdamse Courant van 12 juni 
1766 staat een lovend artikel betreffende 
de verrichtingen van Beauregard in het 
verre Rusland. Hij wordt in Petersburg 
voorgesteld aan keizerin Catharina en hij 
mag haar hand kussen.8

Zwitserse boeren
Zoals vermeld, heeft Beauregard een 
belangrijke rol bij het werven van kolonisten. 
Vanuit Amsterdam stelt hij agenten 

Handtekeningen 
van Beauregard en 
echtgenote onder een 
hypotheekakte.

Ligging van de 
nederzettingen in het 
Wolgagebied (internet) 



6

Noten 
1  Wolga-Duitse Autonome Socialistische 
Sovjetrepubliek, Wikipedia.
2 De Nederlandse Leeuw 1966 – jaargang 83 
3  Catharina L. van Groningen, Kasteel Broekhuizen, 
Leersum: ICS-Nederland, p. 19. 
4  Hans Lägers en Meta Prins-Schimmel, Leersum, 
Geschiedenis en architectuur, Zeist: Kerckebosch 
2000, p. 84. 
5 Het Kromme-Rijngebied, 43-3 (2009) 
6  La Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie d’Alsace.
7  In: Geschichte der Russlanddeutschen, 
Auswanderung der Deutschen, deel 1, 1763 – 1820. 
8  Amsterdamse Courant van 12 juni 1766 
9  Walter Kirchner, ‘Emigration to Russia’, The 
American Historical Review, Vol. 55, No. 3 (april 
1950), 
10  http://margheim.us/tngweb/story/recruiters-2.
html.
11  Het Utrechts Archief.
12  Genealogieonline.
13  Duitslandweb.

Staten, Argentinië en Paraguay.  
Gedurende de Russische burgeroorlog 
1918-1921 is er hongersnood en worden 
de nederzettingen geregeld overvallen. In 
1924 stichten de kolonisten de Autonome 
Socialistische Sovjetrepubliek (assr) der 
Wolga-Duitsers. Op bevel van Stalin worden 
de Wolga-Duitsers in 1941 gedeporteerd 
naar werkkampen in Siberië en Kazachstan, 
de ASSR houdt op te bestaan en Brockhausen 
krijgt een nieuwe naam, Bujerak. Pas na 
een bezoek van Konrad Adenauer in 1955 
worden de gevangenen vrijgelaten.13 H

vrouw Elisabeth Helies du Boisroux, is 
overleden. Ze liet Broekhuizen na aan haar 
dochter Angelique J.M.R.E. de Caneau de 
Beauregard. 
Op 9 november 1792 tekenen J.P.E. baron 
de Caneau de Beauregard (als gemachtigde 
van zijn dochter) en de Utrechtse notabel 
cornelis jan van nellesteyn een 
verkoopovereenkomst: laatstgenoemde 
wordt eigenaar van Broekhuizen.11 

Beauregard overlijdt rond 1793. 
In het voorjaar van 1793 wordt het oude 
kasteel afgebroken, het voldeed niet aan 
de wensen van de nieuwe eigenaar. Op 
een nieuwe plek, 150 meter naar het 
noordoosten, zal Cornelis Jan een nieuw 
kasteel doen verrijzen. 

Hoe het de kolonisten verging 
De kolonisten, totaal emigreren er 2500 
Duitsers, gaan voortvarend te werk. Ze 
stichten gemeenschappen met een eigen 
taal, godsdienst en cultuur. Na de Eerste 
Wereldoorlog worden de Wolga-Duitsers 
vervolgd. Een deel van hen vlucht naar 
onder meer Duitsland, Canada, de Verenigde 

Huis Amstelwijk in 
Wijk bij Duurstede dat 
Beauregard uit geldnood 
verkocht.

Duitse kolonisten aan de 
Wolga 


