
Weerzien 2016, vooruitblik 2017 
Het jaar 2017 is begonnen, ik wil graag met jullie vooruitblikken wat er voor mij 
op stapel staat qua archiefonderzoeken, die ik nog ga verrichten in Wijk bij 
Duurstede, Utrecht, Arnhem en Den 
Haag.  

De Franse prins 
Voordat we dat gaan doen blik ik nog even 
terug met jullie op het jaar 2016. Ook dat 
jaar was een leuk jaar qua ontdekkingen in 
de archieven. Mijn hoogtepunt daarin was 
een ontdekking in begin 2016. Waar ik 
achter kwam was naar welke prins de 
Prinsenweg in de Prinsenbuurt in het Oude 
Dorp van Houten ooit naar vernoemd was. 
Naar de Franse prins ‘d Alsace ‘d Henin die 
woonde in zijn kasteel Bourlemont in Noord 
Frankrijk. Ondertussen heb ik een heel 
werkdossier over deze prins aangelegd. In 
2017 is het precies 80 jaar geleden dat de 
naam van de Prinsenweg in het Oude Dorp 
ophield te bestaan. De naam werd gewijzigd 
in Prins Bernhardweg na het huwelijk van 
prinses Juliana met prins Bernhard in 1937.  
In het najaar van 2016 heb ik een grote slag 
gemaakt in het verder onderzoeken van de waterschapsarchieven in Woerden. Het 
stadskantoor en ook het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard die daar gevestigd waren 
zijn in 2017 tijdelijk verhuisd naar Oudewater. Omdat het stadskantoor ingrijpend 
gerenoveerd wordt. Voordat zij zouden verhuizen heb ik in maar liefst 8 keer 
archiefonderzoek verricht. Ik was er ook al 2 keer eerder in het voorjaar wat een totaal 
van 10 archiefonderzoeksdagen oplevert. Voorlopig ben ik klaar met het onderzoeken 
van de waterschapsarchieven. 
Aan het eind van de zomer van 2016 heb ik 2 keer archiefonderzoek verricht in het 
Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Mijn onderwerp hierin was alle dossiers te 
onderzoeken over het Beusichems Veer en Culemborgs Veer. Deze maakten tot de 
eerste helft van de 20ste eeuw deel uit van de provinciale verbindingsweg met Utrecht. 
Want je weet, alles wat met Houten en wegen te maken heeft onderzoek ik.  
In de zomer van 2016 heb ik extra archiefonderzoek verricht. Liefst 2 keer per week 
ging ik naar een archief. Door omstandigheden kon ik niet met vakantie naar het 



buitenland. Dus vulde ik mijn tijd in met mijn liefste tijdverdrijf. Hierdoor ben ik extra 
naar het RHC in Wijk bij Duurstede kunnen gaan. In de zomer van 2017 ben ik ook 
weer van plan om extra daar naar toe te gaan. 
Het begin van de zomer en het voorjaar van 2016 zaten wat anders in elkaar dan ik 
dacht. Ik deed mee met cognitieve fitness van Lister Houten in sociaal cultureel 
centrum Schoneveld. Waar ik overigens heel veel plezier aan heb beleeft. Maar dit was 
elke keer op de woensdagmiddag waardoor mijn archiefonderzoeken op een laag pitje 
kwamen te staan. 
Nu de vooruitblik voor 2017. Allereerst ga ik de komende maanden groot 
archiefonderzoek verrichten bij het RHC te Wijk bij Duurstede. In verschillende keren 
ga ik het hele gemeentearchief van Schalkwijk en Tull en ’t Waal onderzoeken. In al 
die jaren dat ik onderzoek doe heb ik deze archieven nauwelijks geraadpleegd. En ik 
wil dit in deze periode rechttrekken door in een keer alles te onderzoeken.  
Bij Het Utrechts Archief ga ik verder met de toeleidende wegen te onderzoeken 
waaronder de Waterlinieweg en de rijksweg A12. Al verwacht ik hier klaar mee te 
komen met deze categorie in de loop van dit voorjaar.  
 

 

De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in 1940. De rijksweg A22 (Waterlinieweg) is net gereed gekomen. 
 
Verder heb ik nog een aantal archiefinventarissen klaarliggen voor het Nationaal 
Archief en het Geldersarchief. Elke maand ga ik naar een van deze archieven om 
onderzoek te verrichten. In Den Haag bij het Nationaal Archief ga ik onderzoek doen 
naar de 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in Utrecht Lunetten. De onderwerpen 
hierin zijn het Houtensepad, Koppeldijk en de Koningsweg.  
In Arnhem bij het Geldersarchief ga ik verder met het onderzoeken van het 
Beusichems Veer en Culemborgs Veer. En het familiearchief van Van Nispen tot 
Sevenaer en Pannerden. Zoals je weet vind ik het ook leuk om bepaalde boerderijen in 
Houten, Bunnik en Utrecht te onderzoeken. De adellijke families Bosch van 



Drakestein en Van Nispen zijn verwant aan elkaar. Zij hadden vroeger verschillende 
boerderijen en land in bezit in de hiervoor genoemde plaatsten. 
 

 

Boerderij De Klomp aan de Oude Mereveldseweg is in eigendom van de families Bosch van Drakestein 
en van Nispen tot Sevenaer geweest. 

 
Mijn verwachting is dat ik aan het eind van 2017, begin 2018 grotendeels klaar ben met 
het archiefonderzoeken. Dan is de tijd gekomen dat ik ga schrijven. Dan werk ik met 
de laptop op de woensdag in De Krachtfabriek, Het WERELDHUIS of de bibliotheek. 
Dit alles om er een grote encyclopedie van te maken. In het kader van het huidige 
digitale tijdperk zit ik eraan te denken om er een straatnamen app voor de telefoon 
van te maken. Een kleine uitleg over de straatnaam in Houten die je dan kan 
oproepen. En de grote beschrijving is dan te vinden is op de website. 
Verder ieder alle goeds gewenst voor 2017 en graag tot een volgend artikel. 
 


