
Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 Uodt. h'^ -1- VAN_DE REDACTIE Dit derde themdnummer over een plaats in ons gebied is gewijd aanHouten, een dorp dat door zijn stormachtige groei een steeds belang-rijker plaats in de streek gaat innemen. Helaas wordt dit nummeroverschaduwd door de brand in het prachtige kasteel Heemstede inHouten, op 10 januari j.1. Aan het kasteel wordt in dit periodiek tweemaal aandacht besteed, terwijl ook de L ieve Vrouwe broederschap uitge-breid aan de orde komt. Wij hopen met name inwoners van Houten met ditnummer een plezier te doen. DE BRAND VAN HEEMSTEDE OP 10 JANUARI 1987 Zaterdagochtend 10 januari 1987. De archeologische werkgroep kanwegens de vorst niet graven en is daarom bij zijn voorzitter de Heeri .M.J. de Keyzer thuis verdiept in Delfts Blauw aardewerk. Dan wordtde gastheer aan de telefoon geroepen.

Lijkbleek komt hij terug. &quot;Heem-stede brandt&quot; zegt hij. &quot;ik moet er naar toe voor de inventaris&quot;. Nietlang daarna slaan de vlammen reeds door de unieke dakconstructie naarboven en is de schilderijencollectie al grotendeels verbrand. Aan degeschiedenis van het kasteel, wordt een triest hoofdstuk toegevoegd. De fatale brand, waarvan de oorzaak nog niet opgehelderd is, werdom 8 minuten over 9 aan de brandweer gemeld. Hij werd ontdekt door eentOon van de familie Uytewaal die naast het kasteel woont. Tien minutenlater waren de brandweerkorpsen van Houten en Schalkwijk al met grootmaterieel aanwezig maar de vuurhaard greep zo snel om zich heen datassistentie moest worden gevraagd bij de korpsen utrecht en Nieuwe-gein. Een paar van de 60 brandweermannen die de brand bestreden kondenmet onze voorzitter nog naar binnen om enkele van de

kostbare schilde-rijen te redden maar al snel was dit onmogelijk en de prachtige wand-en plafondschilderingen en fiet kostbare houtsnijwerk gingen in rookop. Slechts zeven schilderijen konden worden gered en zijn nu opgesla-gen in het Centraal Museum te Utrecht. Van de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal was de omvang van deramp nog beter te zien dan van dichtbij: een enorme fakkel die met demoed der wanhoop werd bestreden door tientallen brandweerlieden,van hieraf was het hopeloze van hun taak duidelijk te zien. Hoe kleinis de mens vergeleken met dit natuurgeweld! Over het kanaal dwarreldeal een een zwarte wolk van roet vermengd met verbrand papier, restenvan de medische bibliotheek. Als de werkelijkheid niet zo gruwelijk













Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 Huis Drakenstein te Lage Vvursche (anonieme tekening ingewassen krijt j^ 1650).









Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -11- Brand in huis Heemstede 10-1-1987 (foto O .'j. Wttewaall)
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Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -19- Beker van de Lieve Vrouwe broederschap uitO.J. Wttewaall). 1617. (foto appointement van begin 1623 beschikt werd &quot;Op de requeste van deprocurateurs van de gemeene broederschappe van de Lieve Vrouwe totHouten&quot; 10). Het lijkt erop, dat er tussen deze twee besluiten voorhet eerst na 1580 weer procurators waren aangesteld; de aanleidingdaartoe was waarschijnlijk dat ze de uitdelingen aan de armen in goedebanen moesten leiden. Drie jaar later was de positie van de broederschap in ieder gevalzo vast, dat een procurator en drie broeders een rechtsgeldige over-eenkomst konden aangaan. Het was een onderhands pachtcontract d.d. 9mei 1626 waarbij aan Baers Cornelisz., inwoner van Schalkwijk, hetgenoemde stuk bouwland van ruim 5 morgen aldaar voor een periode vanzes jaar werd verhuurd 11). Het land was

tenminste voor een deel ingebruik als boomgaard en de pachtsom bedroeg 46 carolusguldens perjaar, waarvan de ene helft moest worden betaald op Martini (St,Maarten, 11 november) en de andere helft op Kerstmis. Verder moest bijhet ingaan van de overeenkomst een eenmalige betaling 'tot rantsoen'worden gedaan, waarvan de formulering in de akte toen kennelijk al oudwas. Hij luidde: 'een vat biers off 9 gulden daervoor, ende voor denarmen een mud weijts off 8 gulden daervoor, ende voor de bode eennieuwen hoet off 5 gulden daervoor, alles tot keur van de verhuijr-











Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 schout en Cornelis Dd-^en, schepen van Houten en 't Goy, Jan de Ridderen tenslotte Cornelis Schats, schepen van het gerecht Oudwulven enWayen 16). van de 20 leden in 1631 waarvan we de namen kennen, warener 3 niet in staat *'m naam te schrijven. Voor het begin van de 17eeeuw wettigt dit de conclusie dat we met ontwikkelde mensen te makenhebben. Het gaat hier dan echter niet om de aristocratie, want ledenvan adelijke families Kwamen in deze periode onder de broeders nietvoor. Hoewel het nie-we reglement de mogelijkheid van vrouwelijkeleden openhield, is er voor hun aanwezigheid geen bewijs omdat zij bijgeen enkele vergadering of rechtshandeling met name werden genoemd.Aangenomen moet worden dat alle leden Protestant waren. Het feit dater geen leden van de bekende Houtense familie van Oostrom tot debroederschap behoorden, doet

vermoeden dat dezen althans in deze tijdKatholiek waren. Nu erkenning door het gewestelijk bestuur was verkregen, verkeerdede broederschap in een comfortabele positie: er bestond geen gevaarmeer dat deze of gene de legitimiteit van zijn activiteiten of bezit-tingen zou aanvechten. Maar G.S. vonden kennelijk dat het nieuwereglement wel wat veel speelruimte aan de broeders en zusters liet.Daarom committeerden zij iemand uit hun midden om naar Houten te gaanen een aantal punten nader uit te werken. Met deze opdracht werd P.van Hardenbroek belast, die de maandag na de vergaderdag van de broe-derschap in dat zelfde jaar 1631 uitkoos om zijn werk te doen. Heteerst werd de rekening gecontroleerd, die de vorige dag aan de broe-ders was voorgelegd. Daarbij waren niet alleen de twee procurators enacht broeders aanwezig, maar ook Jhr. Johan van Renesse van der Aa,ambachtsheer van

Sct^onauwen en Houten en 't Goy en Adriaen Hogenboom,gerechtssecretaris. Nadat de rekening in orde was bevonden, werdvastgesteld dat het op 28 bepaalde aantal leden niet werd gehaald;daarom moesten de leden voor het ontbrekende aantal overgaan &quot;totbehoorlijcke nominatie, omme daeruijt verkiesinge gedaente werden.&quot;Vervolgens moest er iets worden gedaan aan de verteringen van debroeders, waarvan werd geconstateerd dat &quot;de gelagen ende verteeringenboven de jaerlijckse maeltijden zeer hooch ende excersijff groot&quot;waren. De plaatsen waar deze drinkgelagen op rekening van de broeder-schap plaatsvonden, kannen we wel vermoeden. Niet alleen wordt herbergDe Engel al in 1625 vermeld, maar van tegenhanger De Roskam was Gerardvan Blanckendael eigenaar, medebroeder en voorvechter van de belangenvan de broederschap 17). Hij zal dus nog wel iets aan de

door Harden-broek aangestipte eet- en drinkpartijen hebben verdiend. Door dezeuitgaven dreigden de -itdelingen aan de armen in het gedrang te komen









Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -28- jdar '^ij secretaris van de Lekdijk Bovendams was. In 1653 was zijnplaats als oudste proc,,rator ingenomen door Jan Willemsz. van Rossum,terwijl Adriaen Adriaensr van Schaijck tot jongste procurator wasgekozen 27). In dat jaar traden zij tevens op als procurators van debroederschap van 5t. Barbara, waarvan de laatste broeder, de in 1631vermelde Jan Adriaensz, toen overleden was. De aanleiding hiertoe wasde afkoop van een erfpachtcanon van 6 gulden en 16 stuiver op de viermorgen bouwland genaamd de Oude Hofstede, waarvan de ene helft aan dievan 5t. Barbara had toebehoord. De broederschap nu &quot;procurators endegemeene broeders van Ons l . vrouwen capell&quot; genoemd terwijl de procu-rators als &quot;kapelmeesters&quot; werden aangeduid. Op de vergadering diezondag 30 november 1653 werd belegd om deze transactie goed te

keuren,verschenen naaast de procurators slechts zes broeders. Waarschijnlijkwas het aantal broeders toen minder dan 20 jaar daarvoor en werd hetvoorgesctireven aantal van 28 lang niet gehaald. Wel waren de leden nogsteeds vooraanstaande inwoners \/an Houten c.s.: Aert van Sijll, schoutvan het gerecht Heemstede, Ernest Cornelisz. van Rossum, Egbert Anttio-nisz., Gerrit Hendriksz. van Sweseneng, Jan de Ridder en CornelisAdriaansz Hogeboom, de genoemde secretaris van het gerecht Schonauwen,die dus al 22 jaar tot de broederschap behoorde. In 1666 werd een stuk land van drie morgen door de broederschapverkocht aan de heer Peter van Matting. Bij het transport trad nu eenlid van de familie van Oostrum als procurator op, namelijk Jan Eer-sten. Kennelijk was er geen tweede procurator en daarom verschenenvoor schout Frans van Linden en de schepenen Claes Petersz. van Haes-berg en Peter

Joosten van het gerecht Houten en 't Goy nog zevenbroeders, namelijk Adriaen Adriaensz. van Schaijck (die zelf ookschepen van het gerecht was), Eernst Cornelisz. van Rossum, EgbertAnthonisz., Adriaen Dircksz. van Schaijck, Aert Stevensz. van Zijll,Anthonis Jacobsz. van Oostrum en Jan Willemsz. van Rossum. Zij allencompareerden behalve voor zichzelf ook namens de afwezige broeders JanCornelisz. de Ridder en Gerrit Hendricksz, van Sweseneng 28). De dub-belrol: scfiepen en broeder bleek bij deze gelegenheden wel eens ver-warrend. Onder de namen van de comparerende broeders is die van PeterJoosten doorgehaald omdat hij niet als broeder aanwezig was maar alslid van de delegatie uit het gerecht waarvoor de akte werd gepasseerd.Deze Peter Joosten was eerst pachter en later eigenaar van de boerde-rij De Grote Geer in Houten, was in ieder geval vanaf 1662 tot zijndood in 1705 kennelijk

ononderbroken schepen van het gerecht en wordtin 1670 als procurator van de broederschap genoemd. Hij is een typischvoorbeeld van de soort mensen die tot de broederschap behoorden.













Tussen Rijn en Lek 1987 2. - Dl.21 2 -34-maart 1967 door G.S. goedgekeurd. Houten, L.M.J. de Keyzer,Wijk bij Duurstede, R.J. Butterman.noten: 1. Rijksarchief Utrecht (R.A.U.), Staten van Utrecht (Staten) 356-6,Memoriaal van de geestelijke goederen 1623-1632) f. CXXXIX. Uit de tijd dat de broederschap daadwerkelijk functioneerde (eind15e-begin 18e eeuw) is geen enkel origineel archiefstuk bewaardgebleven. De gegevens over de 17e eeuw zijn ontleend aan registersin het archief van de Staten van Utrecht -waaronder het genoemdememoriaal- waarin archiefstukken betreffende de broederschap inafschrift rijn opgenomen. Voor de vroegere periode is de situatiewaar mogelijk teruggeprojecteerd vanuit de 17e eeuw. 2. Zie voor het begrip buren: C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in demiddeleeuwen, Zutphen, 1983, p. 540. 3. Staten 356-6 f. Q XV. 4. ibidem f. CLXIV verso. 5. R.A.U., Dorpsgerechten 791 akte

121 (1654 januari 27) en Gemeente-archief Houten, Gerecht Houten en 't Goy 30 f. 2aO nr. 60. 6. ibidem, f. 251 nr. 128. 7. Staten 937a f. CXXII verso (Rekeningen van de gebeneficieerdegoederen 1582-1585. 8. Zie afbeelding. Thans bezit gemeente Houten. 9. Staten 264-27 (Resoluties G.S.). 10. Staten 26^-28. 11. Staten 256-6 f.   CS5VI. 12. Dorpsgerechten,   Houten en 't Goy, (1626 maart 22). 13. Staten 256-6 f.   CXXIV. m. Staten 264-35 (1630 december 1). 15. Staten 356-6 f. CXXXVIII. 16. Ibidem, f. CLXVII verso en CLXVIII; Dorpsgerechten 1818 f. 162verso; in 1962 getypte afschriften van drie gezegelde oorkondendie zich in de collectie van het seminarie Rijsenburg bevonden enwaarin besluiten van broederschapsvergaderingen van 1631 juni 13,juni la en 1632 (?) augustus 6 zijn vastgelegd. Deze oorkondenzijn sinds 1962 uit de collectie van het inmiddels opgehevenseminarie verdwenen.

17. Dorpsgerechten Heten en 't Goy, 1630 januari 25. Bij de Roskam,die op deze dat^m door de medebroeder en schepen Cornelis Damenaan Van Blanckenoael werd getrasporteerd, hoorde ook brouwerij.
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