Jaarverslag 2018 en vooruitzien 2019

Boerderij De Klomp
(Oude Mereveldseweg 2-4)
en Landgoed
Nieuw-Amelisweerd
(Koningslaan 1) te
Bunnik. Stichting
Houtense Hodoniemen
heeft grote interesse in
deze boerderij en het
landgoed.
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Voorwoord
Het jaar 2018 is alweer voorbij, een jaar waar er
van alles in voorbij is gekomen. Sommige dingen
waren absoluut niet voorzien maar zijn toch
gebeurd. Het jaar 2018 was gelukkig een jaar met
vooral de routine van het onderzoeken en gelukkig geen grote tegenslagen, zoals we die wel hadden in 2017. Met de grote archiefcalamiteit en de
verloren gegevens van ruim 8 jaar archiefonderzoek. De gegevens hebben we uiteindelijk nog
terug weten te halen. Per hoofdstuk beschrijven
we in het kort de vooruitgang in datgene wat er
in het bijzonder gebeurd is.

Archiefbezoeken
Jaarverslag en Vooruitzien

Aantal keren dat
Stichting Houtense
Hodoniemen diverse
archieven bezocht heeft.

Het jaar 2018 was een jaar met veel mooie momenten. Met ook een onverwacht tintje, bedacht
aan het begin van het jaar 2018. Het project
Houtense Hodoniemen werd in 2014 gestart en
kwam voort uit het Houteninzicht-project. Het
bleek in de loop der jaren in zijn bestaansrecht
niet duurzaam voor de toekomst. Mede omdat
het een particulier project betrof, was er met
het oog op de toekomst toch meer nodig om dit
project een lange levensduur te geven.
In de kerstvakantie van 2017 op 2018 werd bedacht om Houtense Hodoniemen in een stichting onder te brengen. Na diverse oprichtings-

vergaderingen werd in de zomer van 2018 bij
notarissen Stigter en Leskens te Houten officieel
getekend voor de oprichting van de Stichting
Houtense Hodoniemen. Iets wat de eigenaar
van het hele project eind 2017 niet had kunnen
denken.
Het jaar 2018 was vooral het jaar van archiefonderzoek bij het Regionaal Historisch Centrum
Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede, waar wij
maar liefst vierendertig keer zijn geweest. Negen
keer bezochten wij het Nationaal Archief te Den
Haag. Acht keer heeft Het Utrechts Archief ons
mogen verwelkomen. En het Gelders Archief
bezochten wij één keer. Verdere uitleg over deze
bezoeken volgen verderop in dit jaarverslag.
Voor het algemene beleid zal onze stichting in
het voorjaar van 2019 starten met de donateurswerving. Hiervoor hebben wij een vrijwilliger
bereid gevonden om zich hiervoor in te spannen. Er is de ambitie om met deze donateurs de
stichting financieel sterker en slagvaardiger te
maken, en te kunnen groeien in de activiteiten
en omvang.
De website zal geleidelijk aan worden uitgebreid
met verdere beschrijvingen van de straatnamen
in de gemeente Houten. Deze zullen de toekomstige blauwdruk gaan vormen voor de verdere
historische beschrijving die onze stichting voor
ogen heeft.
In het kader van ‘haal het uit de oude doos’ gaan
we op de stichtings-website een hoek inrichten.
Waar je de ontwikkelingen van de gemeente
Houten tussen 2005 en 2011 kan bekijken. De
vele foto’s die in die tijd zijn gemaakt voor het
Houteninzicht project zullen weer op de website
te bewonderen zijn. We hopen voor de zomer
hiervan een deel op de website geplaatst te hebben.
In 2019 zal onze stichting zich ook gaan richten
op de verwerving van particuliere archieven. Een
voorbeeld hiervan is de verwerving in 2017 van
het familiearchief van Van Rooijen, de familie
die woont op boerderij Rijsbrug. Dit archief is
vanaf het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn
voor onderzoek en raadpleging, bij het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te
Wijk bij Duurstede. De andere, nog lopende
projecten houden we nog even voor ons. Mocht
een project afgerond zijn dan publiceren wij
daarover uiteraard op onze website.
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De geschonken ordners
aan Archeologische
Werkgroep ‘Leen de
Keijzer’.

Al in december 2017 zijn wij gestart met alle
ruim vijftig documentatiemappen die we hadden
van elke wijk te digitaliseren. De ruimte om alle
geprinte documenten te bewaren begon schaars
te worden. Het werd duidelijk dat dit geen houdbare situatie voor de toekomst zou zijn. Daarom
werd in een periode van zes maanden tijd (bijna)
alles gescand en gefotografeerd. In mei 2018 werd
dit project afgesloten met als resultaat: twee
dozen met insteekhoezen (geschonken aan PCBS
Het Mozaïek), drie dozen met oud papier (naar
de milieustraat gebracht), en ruim veertig lege
blauwe ordners (geschonken aan de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer). Fijn is dat de
boekenkasten weer volop bergruimte hebben en
dat alle gedocumenteerde informatie direct en
snel digitaal terug te vinden is.
Op maandagavond 17 september 2018 heeft
onze stichting haar eerste, jaarlijks te houden

donateursavond gehouden, in het (voormalige)
Wereldhuis aan het Lupine-oord. Het was een
geslaagde avond, met ruim vijfentwintig aanwezigen. Voorzitter Sander van Scherpenzeel heeft
een voordracht gegeven. Na afloop was er de
gelegenheid om het glas te heffen op de oprichting van onze stichting, omlijst met hapjes en
een knabbeltje. Het is ons voornemen om dit
jaarlijks te gaan organiseren, ergens midden september. Alle donateurs zullen dan uitgenodigd
worden, als dank voor hun steun.
vanaf 2019 zal onze stichting zich als samenwerkingspartner inzetten, tezamen met OudHouten.nl, de Historische Kring Tussen Rijn
en Lek met daaronder de werkgroep Historisch
Onderzoek en Genealogie en de Archeologische
Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ en het Regionaal
Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk
bij Duurstede.

Het Utrechts Archief
In 2018 zijn wij een aantal keren naar Het
Utrechts Archief te Utrecht geweest, met name
op donderdagavonden, om archiefonderzoek te
verrichten. Vooral omdat onze stichting heeft
ingezet op archiefonderzoek bij het RHC te Wijk
bij Duurstede zijn we in 2018 veel minder vaak
bij Het Utrechts Archief geweest dan in 2017.

De donateursavond van
de stichting op maandag
17 september 2018. Foto:
Frank Firet.
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Digitaal archiefonderzoek
naar de Memories van
Successie van familie
Bosch van Drakestein bij
Het Utrechts Archief.

We hebben bij Het Utrechts Archief vooral
kadasteronderzoek verricht en kleine, particuliere archieven, en korte dossiers onderzocht,
mede omdat de tijd op de donderdagmiddag
en -avond beperkt was. Ook hebben wij tot
tweemaal toe onderzoek gedaan naar de oude
Memories van Successie op de studiezaal. Vooral
naar leden van de familie Bosch van Drakestein.
In 2019 houden wij deze koers aan om vooral op
de donderdagmiddag en -avond bij Het Utrechts
Archief korte onderzoeken te verrichten.

Regionaal Historisch Centrum (RHC)
Zuidoost Utrecht

Woensdag 28 november
2018 werd het 2000ste
RHC dossier onderzocht
bij het RHC Zuidoost
Utrecht te Wijk bij
Duurstede. Foto: Kees
Bazuine.

Het jaar 2018 was vooral het jaar dat onze stichting heeft gericht op archiefonderzoeken bij het
RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede.
Mede om twee redenen. Reden één is dat er
sinds begin december 2017 een rechtstreekse
busverbinding van Houten naar Odijk is, zodat
waar wij via deze plaats met de bus naar Wijk bij
Duurstede kunnen reizen. Eerdere jaren moest
dit altijd via Utrecht Centraal, met de trein en
de bus, hetgeen niet alleen meer reiskosten met
zich meenam, maar ook nog eens veel tijd innam.
De nieuwe busverbinding betekende een reductie in de kosten en reistijd.
Reden twee: het gegeven dat er al op afzienbare
termijn een eind komt aan het dossieronderzoek
bij het RHC te Wijk bij Duurstede is in vergelijking met het aantal te onderzoeken dossiers bij
Het Utrechts Archief wat een levenslang project
zal zijn.
In 2018 werd hierdoor dus extra op ingezet om
dit project spoedig af te ronden.
De bodem van de werkvoorraad mag dan wel
in zicht zijn, in de toekomst zullen er altijd wel
nieuwe onderwerpen of nieuw binnenkomende
archieven te onderzoeken blijven.
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Voor 2019 zetten we in het voorjaar ook in op
archiefonderzoek bij dit archief.
De laatste resterende dossiers zullen worden
afgerond en het onderzoek naar de Notariële Archieven in het Kromme Rijngebied zal worden
gestart.
Vooral de notarisarchieven uit de gemeenten
Houten en Wijk bij Duurstede zullen we grondig
onder de onderzoeksloep nemen. Vooral omdat
hier waarschijnlijk heel veel over de adellijke
families, De Wijkerslooth de Weerdesteyn,
Brienen van de Groote Lindt, en Bosch van
Drakestein van Nieuw-Amelisweerd in te vinden
is.
Na afronding van de notariële archieven staat
het in de planning om minimaal één keer in de
maand een dag op de studiezaal van het RHC
door te brengen, om al het materiaal wat de afgelopen jaren is vergaard verder uit te gaan werken. En ook om de contacten met collega-onderzoekers warm te houden en kennis van zaken
over de regionale geschiedenis bij te spijkeren.

Nationaal Archief
In 2018 zijn we ruim tien keer naar het Nationaal Archief in Den Haag geweest. Al die keren
hebben we archief 2.13.01, ‘Inventaris van het
archief van het Ministerie van Oorlog: Openbaar
Verbaalarchief en Gedeponeerde
archieven, (1811) 1813-1945 (1952)’, onderzocht.
Vele mooie kaarten en plattegronden werden
gevonden tijdens het onderzoek naar de forten
in de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de regio
Houten, Bunnik en Utrecht. De naam van het
onderzoek was ‘De wegen in de stelling van
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Zaterdag 28 april 2018
ging SHH kijken naar
de vorderingen van
de renovatie van het
gemeentehuis van
Woerden.

Honswijk’. Het onderzoek richtte zich vooral op
het veranderende landschap rondom de forten
en werken van Honswijk, in Tull en ‘t Waal en
Schalkwijk. Hoe werden de wegen en watergangen omgelegd bij veranderingen? Ook ging onze
belangstelling uit naar de veranderingen in de
percelering in het landschap bij het wijzigen of
bouwen van forten, In tegenstelling tot andere
historische onderzoeken die zich richt(t)en op
de bescherming of afweer van forten, was dat
ons doel niet.
In 2019 hebben we nog ruim drie tot vier keer
nodig om archief 2.13.01 af te ronden.
De rest van 2019 zullen we vooral nodig hebben om kaarten- en plattegrondsarchieven te
onderzoeken.
Ook zal er uitgebreid gekeken worden naar het
fiches-archief, waarin ook allerlei plattegronden
te bekijken zijn. We hebben er voor gekozen om
niet de kaarten en plattegronden in het origineel
Een close-up van een
werkplek in de studiezaal
van het Nationaal
Archief.
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te bekijken, maar dus wel op fiches.
Dit bespaart ons een hoop tijd en werk. Daar
staat tegenover dat de kaarten en plattegronden
lang niet zo mooi op de foto gezet zullen worden
dan als we het origineel zouden raadplegen. Het
gaat namelijk om honderden fiches. Als we daarvan allemaal het origineel zouden bekijken dan
zouden we in het jaar 2050 nog niet klaar zijn.
In 2018 heeft een huisvriend van SHH zich aangesloten bij ons. Hij is elk archiefbezoek meegegaan naar het archief in Den Haag, wat voor ons
het archiefbezoek ook een stuk leuker maakt,
in tijd en afstand. Onze gedeelde interesse in de
Nederlandse en lokale Utrechtse geschiedenis
is groot.. Ook in 2019 zal hij ons vergezellen in
onze onderzoekstochten naar Den Haag.

Regionaal Historisch Centrum (RHC)
Rijnstreek en Lopikerwaard
Sinds najaar 2016 is het gemeentehuis van Woerden in renovatie. Ook het RHC was gehuisvest
in dit gemeentehuis, waar wij eerdere jaren met
plezier kwamen. Sinds de renovatie is het RHC
(tijdelijk) gehuisvest in Oudewater. Wij zijn
zoals velen weten een grootverbruiker als het
gaat om de aantallen te onderzoeken dossiers.
In Oudewater konden wij maar 5 tot 8 dossiers
aanvragen, wat voor ons dus niet effectief en
rendabel zou zijn. Daarom wachten wij af totdat
het RHC weer zijn deuren opent in Woerden.
Zodat wij vermoedelijk pas in het najaar van
2019 kunnen beginnen met het onderzoeken van
de waterschapsarchieven van het Hoogheem••

raadschap De Stichtse Rijnlanden in Houten (en
zijn voorgangers).
Daarbij zal dan vooral in 2020 een grote rol zijn
weggelegd voor het onderzoek in de archieven van het Hoogheemraadschap De Lekdijk
Bovendams. Een omvangrijk archief van vele
honderden jaren gaan we dan onderzoeken. Een
onderzoek waar we zeker meer dan vijfentwintig
keer voor nodig zullen hebben om dit tot een
goed einde te brengen. Wij kijken ernaar uit om
het archief in Woerden weer te kunnen bezoeken.

Overige archieven
Voor 2019 zal er zeker nog één keer een bezoek
aan het Gelders Archief worden gebracht. Voor
de verdere tijd van het jaar ligt het niet in de lijn
der verwachting dat andere archieven zullen
worden bezocht. Wel liggen er al allerlei inventarissen op de plank klaar in de werkvoorraad
van onze stichting om in andere steden archieven te bezoeken.
Een grote rol hiervoor zal weggelegd zijn voor
de adellijke familie Bosch van Drakestein uit
Utrecht. Onze stichting is hiervan een groot
bewonderaar. De stamvader Paulus Wilhelmus
Bosch (van Drakestein), die in 1834 overleed,
heeft in zijn nakomelingen zoveel archiefmateriaal gevormd dat wij dit alles bij elkaar willen
gaan brengen de komende jaren.
Hiervoor is het nodig om de archieven in Maastricht, Zwolle en Roermond te gaan bezoeken.
Iets wat onze stichting vooral in 2020 wil gaan
uitvoeren.

Nawoord
Zoals je ziet wordt er door onze stichting genoeg
gedaan om de Houtense historie te kunnen gaan
ontsluiten. Wij hopen ook in 2019 een computer
te kunnen verwerven, waarmee wij op locatie of
bij de archiefinstelling onze documentatie kunnen gaan uitwerken voor onze website. Ook voor
presentaties bij instellingen en andere geïnteresseerden zal deze van dienst zijn.
De focus ligt nog vooral op de lopende onderzoeken, een goede start van de stichting en een
soepel verloop van eerste jaar.
Met het schrijven van de beleidstekst voor de periode 2019-2024, het aanvragen van subsidies en
de beoogde ANBI-status maakt dat onze stichting, tezamen met de samenwerkingspartners,
een goede bron voor informatie zal zijn.
Fotoverantwoording: alle foto’s in dit jaarverslag
zijn gemaakt door Sander van Scherpenzeel,
tenzij anders vermeld direct achter de beschrijving van de foto.

Winst en verliesrekening 2018
Financieel Jaarverantwoording 2018
Begin saldo: €250-,
Ontvangsten: €360-,
Totaal: €610-,
Uitgaven: €505-,
Eindsaldo: €105-,

De kleinere archieven die we in de toekomst
willen gaan onderzoeken zullen vooral onderzocht worden bij het Amsterdam Stadsarchief,
het NIOD te Amsterdam, het Stadsarchief te
Schiedam, de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit Utrecht en het particuliere archief
op Landgoed Wickenburgh in ‘t Goy
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