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Het Huis Batestein te Harmeien 

door drs. J.W.C, van Schaik 

Geschiedenis 
In Harmeien stonden nog in de eerste helft van de 19e eeuw drie historische woonsteden: het 
Huis te Harmeien, de Commanderij der Johannieters en het Huis Batestein. 
Batestein stond even ten westen van Harmeien op de smalle stroomrug van de Rijn. Ter plaatse 
is thans de straat „Batestein" en het huis stond aan de zuidzijde daarvan. 
De omschrijving in het leenregister luidt in 1407: „Dat huys Batestein mit IIV2 mergen lants 
daerom gelegen, gelegen in Hermalen, daer die heer van Egmond boven naest gelant is ende 
beneden enen wech geheiten die Ruge zijtwende". Deze weg is de tegenwoordige Uitweg/ 
Bernhardlaan, waarnaar de voorgevel van het huis gericht was. 
Het huis met circa twee hectaren was een leen van het Sticht. Een leengoed werd door een 
heer aan een vazal ten gebruike afgestaan met verplichting van bescherming aan de ene en 
van trouw aan de andere zijde. 
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Batestein en omgeving circa 1832. Nr 443 is het huis Batestein, nr 436 de tuinmanswoning en duiventoren, 
nr 440 de theekoepel en nr 444 de ,Ruge zijtwende' thans Uitweg/Bernhardlaan. 
Détail van het kadastrale minuutplan van Harmeien, Rijksarchief Utrecht 
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Batestein wordt voor het eerst vermeld in de Stichtse leenregisters in 1403 toen Hendrik van 
Wede ermee beleend werd. Hendrik van Wede Stevensz. en zijn vrouw Wendelmoet worden 
nog genoemd in 1438 en in 1442 als overleden vermeld. Hij werd beleend met Wede bij Amersfoort 
in 1399 en met de tienden van Zeldert, eveneens onder Amersfoort, in 1403. 
Na zijn belening met Batestein deed hij daarvan onmiddellijk afstand ten behoeve van Hendrik 
de Rover van Zuylen, zoon van Wouter van Zuylen, ridder, en Hadewich de Rover van Montfoort 
van Heulestein. 
Nadat achtereenvolgens Hendrik's dochters, Agnese en Aleid, met Batestein waren beleend kwam 
het huis in 1451 aan Zweder van Zuylen, van de tak Van Zuylen van Harmeien. In diens 
geslacht bleef Batestein tot 1549, waarna het huis enkele malen van eigenaar wisselde en in 
1566 werd aangekocht door Dirk Schaep Jacobsz. Schaep was, behalve schepen van Amsterdam, 
stadhouder van de Utrechtse lenen. Als zodanig valt zijn belening met Batestein te verklaren. 
Hij was gehuwd met Catharina Occo, dochter van de kunstlievende Pompejus Occo (1483-
1537) en van Gerberich Claesdochter (1491-1558). 
Het huwelijk Schaep-Occo was kinderloos; Dirk Schaep liet wel twee natuurlijke kinderen na, 
doch Batestein kwam na zijn overlijden in 1579 aan zijn broer Gerrit Schaep. Deze raad van 
Amsterdam verkocht het huis echter, na er in 1580 mee beleend te zijn, onmiddellijk. 

GERRIT JA COBSZ. SCHAEP(1532-1582) eigenaar van Batestein 15 79-15 80 en zijn echtgenote CA THARINA 
SIMONSDR. SAKEMA (overL 1606). Olieverf koper, kopie door mr Lucas tot Amsteldam (post mortem). 
Amsterdams Historisch Museum, bruikleen Backerstichting. 





Koper was Goert van Reede tot Saesveld, die reeds de kasteien Amerongen, Zuylenstein en 
Nederhorst bezat. De zoon Gerard van Reede erfde Nederhorst en Batestein. Hij vestigde zich 
op Nederhorst en verkocht Batestein in 1593 aan Pedro Ormea. 

GERARD VAN REEDE TOT NEDERHORST 
(na 1544-1612), 
eigenaar van Batestein 1586-1593, 
olieverf paneel toegeschreven aan 
Paulus Moreelse ca 1610. 
Kasteel Amerongen. Foto: Iconographisch 
Bureau, 's-Gravenhage. 

MA CHTELD REUNIS 
(overl 1615), 
echtgenote van Gerard van 
Reede tot Nederhorst, 
olieverf paneel 
Kasteel Amerongen. Foto: Iconographisch 
Bureau, 's-Gravenhage. 

De Italiaan Ormea was vanaf 1573 lombard (bankier) in Den Briel en bovendien voor de 
helft eigenaar van de bank te Rotterdam. 
Ook zijn vrouw, Anna de Milan Visconti, stamde uit een geslacht van lombarden dat tot rijkdom 
was gekomen en zelfs pretendeerde af te stammen van de hertogen van Milaan. 
Het huwelijk Ormea-de Milan Visconti bleef kinderloos en Batestein vererfde in 1600 op een 
neef, Bernardijn Ormea, heer van 's-Gravesloot. Deze liet in 1617 het linkergedeelte van het 
huis opnieuw optrekken in Hollandse renaissancestijl. Zijn in 1603 op Batestein geboren dochter 
Sara Ormea bracht het huis, door huwelijk met Abraham Ormea, in een andere tak van de 
familie. 
Abraham Ormea liet in 1637 een natuurstenen omlijsting rond de ingang van het huis aanbrengen. 
Abraham Ormea verbleef in het rampjaar 1672 met zijn gezin in Woerden, waar hij zich als 
tolk met de Franse bezetting verdienstelijk maakte. 
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Zijn dochter Lucretia maakte daar kennis met de baljuw en burgemeester van Woerden, mr 
Bernardus Costerus. Zij huwden in 1678 en enkele jaren daarna vestigden zij zich op Batestein. 
Het huwelijk bleef kinderloos. Batestein werd in 1715 gekocht door Jacomina Clotterbooke 
en in 1733 door haar zuster Eva Clotterbooke. Zij waren kleindochters van Jacomina Ormea, 
de zuster van Abraham Ormea. 

H K M t l l ' l \1 I S O t . S S l K l i E 

De apotheose van Petrus Burman, met op de achtergrond Batestein. 
Gravure door en naar Jan Caspar Philips. Foto: Iconographisch 
Bureau, 's-Gravenhage. 

Eva Clotterbooke huwde prof. mr. Petrus Burman. Deze was hoogleraar in de welsprekendheid 
te Leiden en een der beste kenners van de klassieken van zijn tijd. Batestein werd de geliefde 
buitenplaats van Burman. Daarvan getuigt zijn in 1738 aan de Leidse Hogeschool uitgesproken 
rede in Latijnse verzen: „Batesteinum, in concione academica celebratum". 
Na zijn overlijden werd hij in de dorpskerk te Harmeien begraven. Hier is nog het epitaaf 
voor het echtpaar Burman-Clotterbooke aanwezig (zie bijlage). 
De zoon prof. dr. Franciscus Burman, hoogleraar in de theologie te Utrecht, verkocht het huis 
in 1744 aan zijn collega prof. mr. Abraham Wieling, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid te Utrecht. 
Wieling overleed reeds in 1746. 
Ook hij werd in de Harmelense kerk bijgezet en ook aan hem herinnert een epitaaf (zie bijlage). 
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ru, TRAJ.,ULTRAJ.f? 1696 HLST.ELOO.ET POLIT. PROF. TUM LEIDJ \F* 
HK IT.ELOfcET GRAEC. LING. PROF. ÔRD.j 1715, DEIN ET HIST. BAT.ET POES 

UT ET A BIBL. PÜBL..NAT. f 1668, OB. ^ 1741. 

PROF. MR. PETRUSBURMAN(1668-1741), echtgenoot van Eva Clotterbooke (1668-1743), eigenaresse 
van Batestein 1733-1743. 
Olieverf doek, H. van der Mij, 1736. Rijksuniversiteit te Leiden, 
Foto: Academisch Historisch Museum, Leiden. 
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Nadat mr. Johannes Jacobus Schele in 1767 eigenaar van Batestein was geworden liet hij huis 
en tuin een opknapbeurt geven waarover bijzonderheden ontbreken. 
In 1807 werd de Woerdense baljuw mr. Jan Meulman eigenaar van het huis. 
Hij liet het huis pleisteren en van zesruits schuifvensters en nieuwe dakramen voorzien. De 
tuin werd in de bijpassende landschapsstijl gewijzigd door de aanleg van slingerende paden 
en door een beplanting van onder andere dennen en sparren. Met het zich in de gracht spiegelende 
witte huis als achtergrond, gaf dat een romantisch effect. 
In 1842 vermeldde Pabst in zijn artikel „Batestein onder Harmeien" tevreden dat het huis „een 
geheel vernieuwd en smaakvol voorkomen" had. 
Ook bij kastelen in de omgeving verdween in die tijd het middeleeuwse bakstenen uiterlijk; 
zo werden Woerden, een gedeelte van de voorburcht van Montfoort, Harmeien en Den Ham 
van een witte of gele pleisterlaag en van zes- of acht-ruits schuifvensters voorzien. 
Na het overlijden van Jan Meulman, op 22 augustus 1847, bleek dat hij zijn huisgenote Maria 
Catharina Rongée tot enig en universeel erfgenaam benoemd had. 
Reeds op 29 oktober van datzelfde jaar liet zij het, zwaar met schulden belaste, bezit publiek 
verkopen. 
Het huis met een tuinmanswoning, tuinen en boomgaarden, samen groot ruim vier hectaren, 
alsmede twee banken in de Hervormde kerk te Harmeien, tegen een jaarlijkse recognitie van 
f 12,--, vond twee kopers. 
Het waren de Utrechtse aardewerkfabrikant Fredericus Leo van Blaricum en diens zwager de 
Vleutense grondeigenaar Bernardus Lenssinck. Wat zij met het huis van plan waren is niet 
bekend; aanvankelijk verhuurden zij een gedeelte aan Jacobus van der Bilt. 

„ç™ is çn. ïu n'y es V1"113 • " 

MR. JAN MEULMAN (1767-1847), eigenaar van Batestein 
1807-1847, bedreigd door een lid der Franse bezetting 
te Woerden in 1813, W. van Senus naar J. W. Pieneman, 
in: Woerden in Slagtmaand MDCCCXIII. 
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De afbraak 
In december 1848 lieten de eigenaren de bomen en heestergewassen van het landgoed veilen. 
Hierbij werden zij deskundig geassisteerd door hun zwager, de Utrechtse scheepmaker Nicolaas 
Verwey (1805-1887). 
Dat de „uitbating" voor Batestein ingrijpende gevolgen zou hebben werd duidelijk toen op vrijdag 
9 februari 1849 in de Utrechtsche Provinciale en Stads- Courant de volgende advertentie verscheen; 
„Op Donderdag den 22. February 1849, des middags te 12 ure, zal, ten overstaan van den 
Notaris G. N. BUDDINGH, te Harmeien, ten huize van de wed. A. van Heteren, aldaar worden 
overgegaan tot de Veiling tot AFBRAAK der Heere-Huizinge, staande op de Riddermatige Hofstad 
Batestein, te Harmeien". 
Onder de tot afbraak bestemde „huizinge" waren ook begrepen: de brug vóór het huis, de 
put op het plaatsje en de luiken die in de zaal lagen. Dadelijk na de verkoop zou een aanvang 
gemaakt kunnen worden met de afbraak die voltooid zou moeten zijn op 1 augustus 1849. 
Het afkomende puin zou afgevoerd moeten zijn op 1 november 1849; mocht de sloper daarin 
niet slagen dan zou hem door de verkopers een stukje grond ter beschikking worden gesteld 
tot 1 februari 1850 voor f 25,--. De huurder zou nog tot 1 mei 1849 een gedeelte van het 
huis ongehinderd moeten kunnen bewonen. 
Een bod van de Vleutense timmerman H.A. Ligterink werd te laag gevonden. 
Dat de eigenaren toch onderhands met Ligterink tot overeenstemming over de sloop van een 
gedeelte van het gebouw moeten zijn gekomen bleek in juli 1849. 
Toen kocht de Harmelense burgemeester - tevens notaris - Gerrit Nicolaas Buddingh een huis 
met koepel, bouw- en bosland, laan, weg en water, met bepotingen en beplantingen, samen 
groot ruim een morgen „uitmakende een gedeelte der riddermatige Hofstede Batestein en wel 
dat gedeelte waarop de Heerenhuizinge gestaan heeft" en de daarbij behorende twee banken 
in de Nederlands Hervormde kerk te Harmeien. 
Dit huis blijkt de gespaard gebleven lage vleugel van Batestein te zijn. 
Van Blaricum en Lenssinck behielden voorlopig wel de tuinmanswoning met het bijbehorende 
terrein. Hierop zou later de boerderij met de naam „Batestein" van de familie Moons gebouwd 
worden. 
Bij de veiling van het complex in februari 1851, ten overstaan van notaris J.H. van Schermbeek, 
werd vermeld dat de koepel afgebroken was. Eigenaar werd toen de Bunnikse landbouwer 
Hugo Vulto. 
Diens schoondochter Catharina Vulto-Mocking liet het restant van Batestein in 1911 door de 
Harmelense timmerman I.F. van Heteren slopen en door hem op dezelfde plaats twee arbeiderswoningen 
onder één kap bouwen. 
In 1921 verkochten Theodoras de Graaf en Martina Hendrika de Graaf-Vulto de genoemde 
arbeiderswoningen met het terrein aan de gemeente Harmeien. Deze liet in de twintiger jaren 
de gracht dempen. In 1988 liet de gemeente de arbeiderswoningen slopen en door een nieuwe 
reeks huizen vervangen. 
Bij de bouwwerkzaamheden bleek dat de fundamenten van Batestein grotendeels uitgebroken 
waren. Alleen van de noordgevel werden de fundamenten aangetroffen die rustten op tegen 
elkaar gestapelde stammetjes. 

Het exterieur 
Het huis Batestein stond in een rechthoekige gracht. Aan de oostzijde van het huis lag een 
plaats of plein met een waterput. 
Na de verbouwing in de 17de eeuw was het huis negen traveeën (vensters) breed, met twee 
respectievelijk drie bouwlagen en een dubbel zadeldak tussen trapgevels. Aan de noordzijde 
sloot een verdiepingloze dwarsvleugel met schoudergevel aan. 
Tegen de onderzijde van de voorgevel en zuidgevel was een aantal steunberen gemetseld. 
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De voorgevel bevatte rechts een bouwnaad. In de voorgevel was, links van het midden, een 
ingangspoortje aangebracht met natuurstenen blokken in de dagkanten en een sluitsteen. Dit 
poortje werd geflankeerd door Toscaanse pilasters met een hoofdgestel. In het fries daarvan 
zaten twee venstertjes; daartussen stond in Arabische cijfers het jaartal 1637. 
Links van de ingang zaten drie kruisvensters met ontlastingsbogen, waarin natuurstenen blokken 
verwerkt waren. Rechts zaten twee kruisvensters zonder ontlastingsbogen. De vensters waren, 
ter plaatse van bovendorpel en kalf, voorzien van houten waterslagen. Er was namelijk geen 
dakgoot. Het water liep direct vanaf de pannen in de gracht. Het laat zich verstaan dat een 
deel van het water tegen de gevel aan kwam. Daarom dienden de waterslagen om het water 
af te leiden. 
Rechts van de bouwnaad waren drie kruisvensters met bakstenen ontlastingsbogen. 
Vermoedelijk was dit gedeelte ouder dan het uit 1617 daterende linker gedeelte van de voorgevel 
en, naar de plaatsing van de vensters en de muurankers te oordelen, verschilde de verdiepingshoogte. 
De verdieping telde, ongeveer in het midden, drie kruisvensters. Rechts zat, in het oude deel, 
een wat lager geplaatst kruisvenster met ontlastingsboog. 
De noordgevel had op de begane grond geen vensters. Er zaten wel twee waterlijsten. Op de 
verdieping waren twee kruisvensters met ontlastingsbogen waarin natuurstenen blokken verwerkt 
waren. Daarboven was een waterlijst. 
Op de zolderverdieping zat een kruisvenster met een ontlastingsboog van natuur- en baksteen. 
De gevel-beëindiging bestond hier uit tweemaal drie trappen, samengesteld uit bak- en natuursteen 
en afgedekt met platen waarop kleine klauwstukken. De muurankers in de geveltop waren gekruld 
en gebogen. 
De verdiepingloze vleugel, links van de topgevel, bevatte drie kruisvensters. Daarboven was 
een dakhuis met trapgevel, waarin luiken zaten. 
De oostgevel had een tuitgevel die bekroond werd door een klein fronton. Verder zijn geen 
gegevens bekend over de oostgevel. 
De zuidzijde werd beëindigd door twee trapgevels. Daartegen was op de begane grond een 
aanbouw onder lessenaarsdak die als latrine dienst deed. 
Door de plaatsing, tegen de binnenmuur van voor- en achterhuis, was het een dubbele latrine. 
Eén latrine was toegankelijk vanuit het voorvertrek en één vanuit het achtervertrek. 
In de linker trapgevel zat op de verdieping links één kruisvenster. In de rechter trapgevel zaten 
op de begane grond drie, op de eerste verdieping twee, op de tweede verdieping eveneens twee 
en in de topgevel één kruisvenster. Alle kruisvensters waren van luiken in het benedengedeelte 
voorzien. Bovenin was glas-in-lood aangebracht. 
Bij de verbouwingen in het begin van de 19e eeuw werden, in de noordgevel op de begane 
grond, twee vensters ingebroken. In de voorgevel werd, op de begane grond rechts, één venster 
dichtgezet. Omwille van de symmetrie werden de overige op gelijke hoogte gebracht. 
Het venster in de topgevel aan de noordzijde werd dichtgezet. De waterlijsten werden weggekapt 
en de krulankers verwijderd. 
Alle vensters werden vervangen door zes-ruits schuiframen. 
In de voorgevel werden twee dakkapellen en een houten goot op klossen aangebracht. Het 
gemetselde ingangspoortje werd uitgebroken en van een kozijn voorzien, maar de Toscaanse 
pilasters met hoofdgestel werden gehandhaafd en de venstertjes in het fries dichtgezet. Hierdoor 
ontstond een ingang in neo-classicistische trant. De brugleuningen werden voorzien van ijzeren 
cirkels. 
Aan de Rijn stond de 18de eeuwse theekoepel. Deze had een vierkante plattegrond en het 
dak had een koepelvorm, bekroond door een piron. 
Blijkens een afbeelding uit 1842 en een beschrijving door Pabst was het gebouwtje in het begin 
van de 19de eeuw niet gemoderniseerd. Het bevatte nog drie vensters met een gebogen bovenkozijn 
in Lodewijk XIV-stijl met kleine roedeverdeling. Ter plaatse ligt thans (1991) een plantsoentje 
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Satestein gezien uit het noord-westen, kort vóór de gedeeltelijke aßraak van 1849. De lage vleugel links werd in li 
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afgebroken. Anoniem, pen in zwart, penseel in kleur, 250 X 420 mm. Particuliere collectie. 
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met treurwilgen en enkele banken. 
Ten oosten van het huis stond de tuinmanswoning met oranjerie, waarachter een stalling voor 
drie paarden en een koetshuis was; bovendien stond er nog een duiventoren. 
Rond het huis lagen tuinen en een slingerbos. Hoe de tuinen waren aangelegd en waar dat 
bos precies was gelegen is helaas niet bekend. 

Gevelsteen in de noordgevel van het huis Batestein 37 te Harmeien, afkomstig uit de noordgevel van Batestein. 
Zandsteen, hoog 23'72, breed 36'/2 cm., overtrek tekening van de auteur. 
Deze steen werd na de gedeeltelijke aflraak van Batestein, in 1849, verplaatst naar de gespaard gebleven 
vleugel en na de aflraak daarvan, in 1911, geplaatst in de oostgevel van de toen gebouwde arbeiderswoningen; 
in 1988 werd de steen geplaatst in de noordgevel van het huis Batestein 37, die ongeveer op de plaats 
staat van de noordgevel van het verdwenen huis. 

Het interieur 
Na het overlijden van mr. Meulman, in 1847, werd een boedelbeschrijving opgemaakt van de 
op Batestein aanwezige goederen. Op 6 september van dat jaar en volgende dagen begaven 
zich daarvoor naar huize Batestein: de Harmelense notaris Gerrit Nicolaas Buddingh; diens 
kandidaat-notaris Hendrik Albertus Meenderink; de landbouwer Pieter de Jong; Cornelis Jan 
Bredius ( 1804-1873) burgemeester van Waarder en Kamerik, neef van Meulman en mede-executeur; 
Rijk Paling Willemsz. te Woerden, griffier van het kantongerecht aldaar, mede-executeur; Salomon 
Jacob van Lier, advocaat te Utrecht als gemachtigde van de erfgename-executeur Maria Catharina 
Rongée en Philippus de Leeuw, taxateur te Woerden. 
In de boedelbeschrijving worden de diverse vertrekken en ruimten in het huis en in de bijgebouwen 
genoemd, maar omdat de volgorde niet geheel duidelijk is, is van de meeste niet bekend waar 
zij precies gesitueerd waren. 
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De voorkamer aan de rechterzijde van het huis 
Te oordelen naar het vele serviesgoed was dit de eetkamer. Tegen de zuidgevel was een schouw. 
Er hingen vijf rood-witte draperieën met toebehoren en vijf stellen gordijnen, hetgeen wijst 
op vijf vensters: vier in de voorgevel en één in de zijgevel. 
Op de vloer lagen een Doorniks tapijt en twee karpetten. Doornikse tapijten waren van kleurige 
klassieke motieven voorzien. 
Aan de wanden hingen drie schilderijen en een spiegel, alle met vergulde lijsten. 
In deze kamer stond een pendule met glazen stolp. De meubilering bestond uit een secretaire, 
een spiegeltafeltje en twee ronde tafels, alle van mahoniehout, een notehouten commode, twaalf 
stoelen en twee fauteuils, alle met zwarte trijpen zittingen. 
Het serviesgoed bestond uit een blad met koffie- en theegoed, een glazen theebus op een verlakt 
blaadje, twaalf kopjes en schoteltjes, een broodbakje, enig aardewerk, twee peperbussen, zes 
trommeltjes, een broodbakje, wat aardewerk, vijf houten flessebakken, zevenen veertig punchglazen 
en drie glazen compotes. 
Andere voorwerpen waren nog twee pleet kandelaars, twee komforen, een zwart verlakte tabaksdoos, 
een pleet inktkoker en een schel. 

De zaal 
De zaal was aan de achterzijde gesitueerd, achter de eetkamer. In deze zaal was een schouw, 
getuige de schoorsteen op de tekening van Philips. 
Ook hier moeten vijf vensters hebben gezeten omdat er vijf wit katoenen draperieën en vijf 
wit katoenen hanggordijnen werden aangetroffen. 
Op de vloer lagen een rood geruit vloerkleed, wellicht Schots en modern in de veertiger jaren 
van de 19e eeuw, en een rood karpet. 
Er stonden twee mahonie boekenkastjes met inhoud, een mahonie coulissentafel, een ronde 
mahonie tafel en een guéridon (hoog bijzettafeltje op drievoet). 
Aan zitmeubelen waren er een canapé met overkleed en twee rollen en tevens een ziekenstoel. 
Een ziekenstoel was een geheel gestoffeerde stoel die zachtheid en warmte bood aan een zieke 
die het bed even wilde verlaten. 
Ook stonden in deze zaal een mahonie likeurkeldertje met vier flesjes en een pendule met glazen 
stolp. 
Aan de wanden hingen zeven schilderijen met vergulde lijsten. 

Een klein kamertje ter linkerzijde van de vestibule 
Dit vertrekje was één venster breed. Het werd als opslagruimte gebruikt. Op de vloer lagen 
twee matten. Er stonden drie stoelen met matten zittingen. Voorts werden getaxeerd twee Engelse 
lampen, een ijzeren keukenfornuis, een ijzeren geldkist en een koperen stoof. Er stonden ook 
een gemakkoffertje (privaat), een kwartelkooi, een houten blaadje, twee mandjes en een spiegeltje. 

Een vaste kast 
Hier werden drie glasgordijnen aangetroffen. Voorts enig wit aardewerk, een pijpenbak, een 
lepelbak, een eierrek, een trommel, een lepelmandje, een olie- en azijnstel en een evenaar (weegschaal) 
met gewichten. 

De vestibule 
Op de vloer van de vestibule lagen vier matten; aan de wanden hingen een schilderij en een 
kaart; ook hing er een ganglantaarn en er stond een gangbank. 
Een hal- of gangbank had een vlakke zitting en opengewerkte rug- en zijleuningen. 
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De gang 
Hier stonden twee huishoudtrappen; er hing een schilderij; er was een blikken waterfonteintje 
en er stond een kuipje. 

Het zaaltje ter linkerzijde van het huis 
Ofschoon in het zaaltje vier vensters zaten worden er geen gordijnen genoemd. Op de vloer 
lagen een vloerkleed en een karpet. 
Aan de wanden hingen, behalve een spiegel met vergulde lijst, vier schilderijen. 
De meubilering bestond uit twee tafeltjes, een spiegelbureau (bureau met opstand waarvan de 
deuren van spiegels waren voorzien) vier stoelen en een fauteuil met paardeharen zittingen. 
Voorts stond er „enig roomgoed". 

Via de trap kwam men op: 

De kleerzolder 
Aan meubilair stonden hier acht stoelen, drie tafeltjes, twee blanke tafels en een ledikant met 
gordijnen. Voorts werden er aangetroffen een raam en hekje, twee bloemenmandjes, vier kleerstokken 
en een ijzeren kroontje. Er lagen twee vloerkleedjes en er waren vier groene gordijnen, vijf 
dekens, twee bedden, elf kussens, drie peulen en twee matrassen. 

De achterzolder 
Hier werden een blauwe kist, een bijbeltafeltje en veertien kleerstokken getaxeerd. 

De overloop 
Op de vloer lag een kleed. Er stonden een linnenpers, een kleerkast, drie linnenbakken, drie 
strijkijzers en drie bouten en een vuurmand. 

De meidenkamer 
Hier stonden vier stoelen met groene trijpen zittingen, een tafeltje en een bed met stromatras, 
peul, vier kussens, drie dekens en twee lakens. 
Er hingen een glasgordijn, een paar groene en een paar witte gordijnen. 
Aan de wanden hingen vijf schilderijen en een spiegel. Aan diverse voorwerpen worden genoemd; 
een strijkdeken, twee kapstokken, een oude el, twee lopers, een kleedje, een paraplui, twee 
stoffers, twee mangeldoeken en twee nachtpotten. 

De tweede overloop 
Hier hingen een schilderij, een gordijn en een lantaarn. 

De b ovenvoorkamer 
Dit was weer een voornamere kamer en wellicht de slaapkamer van de heer des huizes. 
De wanden werden gesierd door een spiegel en een getekend schilderij, beide met vergulde 
lijst, zes schilderijen van verschillend formaat en drie portretjes. Op de vloer lagen een vloerkleed 
en een karpet en als stoffering worden vier gordijnen genoemd. Het meubilair bestond uit een 
secretaire, een hemelbed met groene gordijnen, een nachttafel met pot, een spiegeltafeltje, een 
uitschuiftafel en zeven stoelen met zwart trijpen zittingen. 
Ook worden genoemd een vaasje, twee kopjes en schoteltjes, een lampetkan en bank, een bed, 
peul en kussen, een katoenen en een wollen deken en twee linnen lakens. 
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De tweede achterzolder 
Hier werden aangetroffen; een vogelkooi, vier kleden, twee stoelen en een houten raam, een 
kamerscherm, drie tonnetjes en enkele potten. 

De provisiekamer 
In deze kamer stonden een kist met enige „rommeling", een provisiekast met enkele bussen, 
trommels en potten, een aanrechtbank, een Engelse lamp, een beeld en wat „rommeling"; voorts 
vier mandjes, pijpen, vierendertig blauwe Delftse porceleinen borden en zes dito schotels; enkele 
kopjes en „rommeling", een punchterrine, enkele boekjes, tien tonnetjes, een balans, een vinkekooi, 
een eierrek, een trapje, een glasgordijn en zak, een degen en vier stuks ijzer. 

De daaropvolgende kamer 
Hier werden getaxeerd vijf stoelen met rood trijpen zittingen, een guéridon, een „witwerkerskast" 
met vier beelden en een tafeltje. Aan de wanden hingen tien schilderijen en een spiegel. Op 
de vloer lag een niet nader beschreven kleed. Voorts waren er een vleeskuip, zeef en zak, 
een sassinet (chassinet; voorzetruit of hor), een kamerstoffer, een karaf, twee lampetkannen, 
een lampetkom en een nachtpot. 
Tevens was er een „glasgordijn" en voor de bedstede hing een paar gordijnen. 
Aan beddegoed lagen er een stromatras, een bed, een peul, drie kussens, een wollen deken, 
twee molton en een katoenen deken, twee linnen beddelakens en een katoenen sprei. 

De kamer daaropvolgende 
Dit was de linnenkamer. 
Er werden aangetroffen; dertien tafellakens, honderdachttien servetten, achtenveertig handdoeken, 
zesenveertig slopen, negenentwintig beddelakens, drie paar kousen, elf slaapmutsen, negentien 
hemden, zes nachtdassen, acht onderbroeken, zes borstrokken, twee peulslopen en een bedbankje. 

De boekenkamer uitziend op de menagerie 
De boekenkamer lag aan de achterzijde, boven de zaal. 
In de bibliotheek stonden een geschilderde boekenkast met boeken in folio en quarto en drie 
kasten met boeken in octavo. Verder werd het meubilair gevormd door een mahoniehouten 
schrijftafel met lessenaar, een rustbank, vier fauteuils, twee stoelen, een krukstoeltje, een kastje, 
een tafeltje en een guéridon. 
Voor de vensters hingen vijf groene gordijnen, vier vallen, twee witte gordijnen en een hanggordijn; 
voor de schoorsteen hing een val en bovendien is er sprake van een hoesje. Aan de muren 
hingen vijf schilderijen en twee kaarten. 
Op de vloer lagen matten, een kleedje en een schapenvacht. 
Behalve twee stromatrassen en een katoenen deken werden er aangetroffen: een portefeuille 
met tekeningen, een mand met enige boeken, een verlakt blad met een theeservies, een koperen 
theestoof met ketel, komfoor en koperen tang; voorts een verlakte tabaksdoos, sigarenkoker 
en bril met doosje, een pijpenbak en een dambord. 
In dit vertrek stond ook een Japans kabinetstel van vijf stuks, zes verschillende porceleinen 
pullen en twee bloemvazen. 
Bovendien waren er nog een hoed met hoededoos, een valies, twee koffertjes, breukband, een 
borstrok en drie rottingen. 

Een tweede bovenachterkamer uitziende op de menagerie 
Hier stonden een eiken kabinet, een vogelkast met opgezette vogels, acht stoelen, een nachttafeltje 
met pot, een wastafeltje met lampetkan, kom, bak, nachtlampje en zeepbakje, een ronde opgelegde 
mahoniehouten tafel en een ledikant met groene behangsels. 
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Aan wandversiering hingen er een spiegel met vergulde lijst, twaalf schilderijen en een schilderijlijst 
met glas. 
Er worden twee gordijnen genoemd en de verdere stoffering bestond uit een zwart geruit vloerkleed. 
Aan voorwerpen werden er aangetroffen: twee metalen kanonnetjes met affluiten, een garenwinder, 
tien tekeningen, een geborduurde zijden portefeuille, een duimstok, vier waaiers, een koperen 
doosje, een theeblad met servies, vier lampetkommen, een nachtpot en een lamp. 
Aan kledingstukken werden getaxeerd: een zwarte en twee blauwe rokken; een bronskleurige 
jas, een grijze broek en zwart vest, vijf overhemden met boorden; zes halfhemdjes en drie doeken; 
drie sjerpen; twee paar zwarte zijden kousen. Tot de inventaris behoorden verder een linnen 
gordijn, een lap meubelkatoen, twee tafelkleden, een sitsen en een wit piqué sprei; een bed, 
peul, vier kussens, beddezak, peulzak, twee slopen, een paardeharen matras en een stromatras. 

De vliering 
Hier werden getaxeerd: negentien luiken en twee losse blinden; een aantal planken en latten, 
enkele oude manden, twee kachels, een kolenbak en een pook en wat brandhout; twee ijzeren 
kolenbakken met schoppen, een wafel- en een prouwelijzer, vier kooien, drie stuks oud koper, 
een oud kleed en enkele oude netten; een kistje met oud ijzer, twee stukken zink, twee lantaarns 
en een bloemrekje, een watermachine, een kegelspel en wip, een traploper en een laddertje; 
een tonnetje en een ijzeren bakje. 

De keuken 
De keuken was gesitueerd in de lage vleugel op het noord-oosten. 
Hier stonden een glazenkast, een aanrechtbank, een vierkante geschilderde tafel, vijf stoelen, 
een mangel en een tafel met twee bladen. 
Er stonden twee tinnen en twee pleet kandelaars; een kraantjeskan, een koffiekannetje, twee 
melkkannen, twee koffieketels, een theeketeltje en een theeblad met enkele kopjes en schoteltjes. 
Aan vaatwerk waren er vijf witte schotels, vijfendertig witte borden, twee lampetkommen met 
enig aardewerk, vijf schotels, enig aardewerk en, mogelijk uit de gracht opgebaggerd, twee 
Jacobakannetjes. 
Verdere verlichtingsartikelen: een lantaarn, een blaker, lampje en kandelaar, een oliebusje, twee 
snuiters en twee bakjes en twee koperen lampen. 
De blikken voorwerpen bestonden uit een ketel met enige „rommeling", twee tafelkomforen, 
een puddingtrommel en komfoor, een trommel met theeblad, vier broodbakjes en een bakblik. 
Voorts werden getaxeerd: een koperen taartepan, drie koperen schotels, een braadschotel met 
deksel, twee koperen schalen, een schotel, twee pannetjes, drie koperen doofpotten, drie grote 
koperen braadpannen met deksels, een koperen waskom, een koperen jusbekken, een ijzeren 
pot, een koperen bakje, een tinnen bord, een verlakt broodmandje, vier trommeltjes en vier 
blaadjes, een koffiemolen, een pepermolen, een koperen kaakjespan, vier pleet flessenbakken, 
een tabakskomfoor, een trommeltje, een broodmandje, een visspaan, een tinnen trechter, een 
melkpotje, twee koperen kranen en enkele vormpjes, twee vijzels met stampers, een tulbandpannetje, 
een Friese klok, een koperen blik, zeven stoffers en vloerborstels, vier kanaries en een tortelduif 
met kooien, twee manden en een hekje, vijftien messen met witte hechten, twee aspotten, een 
vuurtafel met ijzeren ketting, asschop en tang, twee koperen ketels, een kaarsen- en zwavelbakje, 
een ketting en rooster, twee bakjes, een trommel, een spiegel, een watermachine, een waterton 
en twee emmers, een wastobbe, een gieter, een sla-emmer, een stijfselkom, een wasbak, twee 
houten bakken, een lantaarn en „enige rommeling". 

Vervolgens daalde men af naar de kelders die onder de zaal, aan de achterzijde van het huis, 
lagen. 
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De wijnkelder 
Hier stonden twee wijnrekken en zeven inmaakpotten. 

De keukenkelder 
In deze kelder werden aangetroffen: vijf inmaakpotten, drie koperen visketels, een emmer met 
koperen hengsel, een ijzeren pot, acht koperen deksels, een ijzeren braadpan met koperen deksel, 
twee pleet kandelaars, twee koekepannen, een lege kist en „rommeling". 

Vervolgens verliet men het huis en begaf zich naar: 

De koepel aan de Rijn 
In de koepel stonden zes stoelen met gele zittingen alsmede een ronde tafel. Voor de vensters 
hingen drie gordijnen. Een viszegen (net) was uitgeleend aan Jacobus van Velzen te Woerden. 
Bij Rijk Paling, eveneens te Woerden, stond een geldkist. 

De tuinmanswoning 
In de tuinmanswoning werden een glazenkastje en een blauwe kast getaxeerd. 

De stal achter de tuinmanswoning 
Hier werden aangetroffen: een tuig met hoofdstel en leidsel, drie kippelopen, een hooivork, 
twee zeisen, vier ijzeren wiggen en vijf stuks ijzer, drie ladders, twee tuinbanken, vijf tuinstoeltjes, 
twee gieters, twintig stuks tuingereedschap, twee zagen, twee trapjes, drie boombijtels, twee 
bijlen, een hakoort en snoeimes, vijf wastobben en stander, drie kruiwagens en twee bakken, 
een ronde tafel, twee vaatjes, een kleerstander, een stootijzer, twee spaden, een kapwagentje, 
enkele rietmatten en moscovische matten; deze laatste waren vervaardigd van lindebast. 

Hierna kwam men in: 

De paardestal 
Hier werden getaxeerd; twee visschakels, een houten kist, een partijtje bloempotten, een partijtje 
hooi en enkele bossen stro en een partijtje gekloofd brandhout. 

Grenzend aan de tuinmanswoning was ook: 

De schuur 
Ook in de schuur lag een partijtje brandhout. 

De plaats 
Op de plaats - het landgoed - werden aangetroffen; een partij takkebossen, een partij erwterijs 
en bonestaken, twee viskaren, een schuitje, zes tuinbanken, negenentwintig losse broeiramen 
met acht lessenaars, veertien kippen en een haan, een partijtje bloemen en potten, een partijtje 
mest en turfmolm en een baggervaalt. 

Ongemunt goud en zilver 
Aan gouden sieraden werden getaxeerd: een repetitiehorloge, een sleutel en cachet, een ring 
met steen en twee ringen met haarwerk. 
Aan zilveren voorwerpen werden aangetroffen: twee presenteertrommeltjes, een schrijfgarnituur, 
een theeservies bestaande uit een trekpot, melkkan, suikerpot en theekistje. Een tabakskomfoortje, 
twee zoutvaatjes, een mosterdpotje met deksel en drie lepeltjes, een theezeefje, suikerschepje 
en klontjestang, een tabaksdoos, een soezemand, een vaas met deksel, wegende drie pond en 
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vijfennegentig lood; een gedenkpenning, een met zilver gemonteerde hoorn, een degen met zilver 
gevest en beslag, zes lepels en zes vorken, zes lepels en vijf vorken, een mergtrekker, zeven 
kurken met zilverbeslag, twaalf messen met zilver beslag en nog eens elf met zilver beslag; 
zes vorken en zes lepels, zes dito en zes dito; dertien zilveren lepeltjes, een theeschepje en 
een trekpottuitje. 
Bij Philippus de Leeuw te Woerden berustten, als onderpand van een geldlening van f 170,--: 
twaalf lepels en twaalf vorken, een soeplepel, tabakscomfoor, twee strooilepels en een schuimspaan, 
alles van zilver. 

Portretten 
Mr. Meulman had aan zijn neef, Cornelis Jan Bredius, gelegateerd: „alle de pourtraitten en 
monumenten betrekking hebbende op overledenen van de familie van Sorgen". Het hierbij 
gereproduceerde portret van zijn echtgenote Cornelia Eva Meulman-van Sorgen is afkomstig 
van Batestein en behoort sinds 1847 tot de collectie Bredius. 
Aan een andere neef, de Amsterdamse notaris mr. Jan Fabius (1776-1850) legateerde Meulman: 
„het pourtrait van wijlen de heer Jan Fabius in leven ontvanger te Dalfsen in Overijssel" (Goor 
1705-Woerden 1801). Fabius was de stief-grootvader van Jan Meulman. 

CORNELIA EVA VAN SORGEN (1763-1803), echtgenote van mr. Jan 
Meulman, olieverf doek, door Chr. van Geelen, 1804 (post mortem). 
Stichting Familie-archief Bredius. Foto: Iconographisch Bureau, 's-Gra-
venhage. 
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Titels en papieren 
De nagelaten koopakten omvatten in totaal vierentwintig nummers en werden alle per stuk 
beschreven. Hieronder bevond zich „een paket oude leenverheffingen en diverse bewijzen van 
riddermatige regten voor den huize Batestein welke men niet noodig heeft geoordeelt stuksgewijze 
te beschrijven dus alhier in eens wordt gebracht sub numero zeventien". 
Tevens: „een paket oude bewijzen van eigendom relatief den huize Batestein, mede onnoodig 
geoordeelt afzonderlijk te beschrijven, zijnde gemerkt numero achttien". 
Hieruit blijkt nauwelijks belangstelling voor de oude bewijzen van het feodale verleden van 
Batestein. 

Eenzelfde onverschilligheid ten opzichte van deze historische woonstede zou, zoals wij zagen, 
ertoe leiden dat het gebouw korte tijd later grotendeels gesloopt werd. 

Eigenaren van Batestein 

1403 Hendrik van Wede Stevensz. x Wendelmoet NN, nog vermeld in 1438 

1403 Hendrik de Rover van Zuylen x Aleid Peter Mouwerkijnsdochter 

1407 Agnese Hendrik de Rover's dochter van Zuylen x Johan van Vianen van Jaarsveld 

1407 Aleid Hendrik de Rover's dochter van Zuylen, na opdracht door haar zuster, x Wolter 
v.d. Wael, overl. vóór 1434, x 2e Florens van der Dusse 

1451 Zweder van Zuylen Dirksz. overl. 1477, maarschalk van het Nedersticht, x Engela van 
Boeckhout, x 2e Clementia van der Meer overl. 1497 

1478 Zweder de Oude van Zuylen, na overlijden van zijn vader, x Geertruy Johansdr. Foeyt 

1484 Zweder de Jonge van Zuylen, na overlijden van zijn (half?)broer, x Emma van Santen 

1498 Zweder van Zuylen, na overlijden van zijn vader 

1517 Herman van Zuylen Zwedersz., na overlijden van zijn broer 

1531 Herman van Zuylen Hermansz., na overlijden van zijn vader (minderjarig; meerderjarig 
in 1548) 

1549 Sander van Bommel, hoogheemraad en secretaris van de Lekdijk Bovendams 

1553 Mr. Johan ten Berghe 

1556 Mr. Marius de Vos, deken van Middelburg en raad ordinaris in het Hof van Utrecht 

1562 De onmondige kinderen van wijlen mr. De Vos 

1566 Dirk Schaep Jacobsz. overl. 1579, schepen en raad van Amsterdam, stadhouder van de 
lenen van Utrecht, x Catharina Occo Pompejusdr. 
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1579 Gerrit Schaep Jacobsz. 1532-1582, na overlijden van zijn broer; raad van Amsterdam, 
kerkmeester van de Oude Kerk aldaar, x Catharina Sakema Simonsdr. overl. 1606, zij 
x 2e Floris Cloeck 

1580 Goert van Reede van Saesveld 1516-1585, schout van Utrecht enz., x Geertruid van 
Nijenrode 1525-1605 

1586 Gerard van Reede tot Nederhorst na 1544-1612, x Machteld Peunis overl. 1615 

1593 Pedro Ormea overl. 1599, x Anna de Milan Visconti overl. 1637, zij x 2e Octavio del 
Ponte 1555-1645 

1600 Bernardijn Ormea, heer van 's-Gravesloot, na overlijden van zijn oom 

1630 Lucretia Fonteyn, weduwe van Bernardijn Ormea 

1637 Abraham Ormea, heer van 's-Gravesloot, x Sara Ormea geb. 1603 

1685 Lucretia Ormea overl. 1714, x mr. Bernardus Costerus, na overlijden van haar vader 

1715 Mr. Bernardus Costerus 1645-1735, secretaris, baljuw en burgemeester van Woerden, 
secretaris van het Groot-Waterschap van Woerden 

1715 Jacomina Clotterbooke 1665-1733 

1733 Eva Clotterbooke 1668-1743, x prof. mr. Petrus Burman 1668-1741, hoogleraar in de 
welsprekendheid, het Grieks en de staatswetenschappen aan de Leidse Hogeschool 

1743 Prof. dr. Franciscus Burman 1708-1793, hoogleraar godgeleerdheid en kerkhistorie aan 
de Utrechtse Hogeschool, x Anna Geertruid van Leeuwen 

1744 Prof. mr. Abraham Wieling 1693-1746, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Utrechtse 
Hogeschool 

1746 Louisa Amelia Willet 1695-1758, weduwe prof. mr. Abraham Wieling 

1748 Mr. Carel Balthasar Wieling 1728-1796, hoogheemraad van de Lekdijk Benedendams, 
raad in de vroedschap van Utrecht, domeinraad van prins Willem V, x Johanna Christina 
Martens 1743-1812 

1767 Mr. Johannes Jacobus Schele, kanunnik van St-Pieter te Utrecht, x Johanna van Buren, 
x 2e Susanna Maria Charron 

1807 Mr. Jan Meulman 1767-1847, baljuw van Woerden enz., x Cornelia Eva van Sorgen 
1763-1803 

1847 Maria Catharina Rongée, geb. 1782. 

1847 Fredericus Leo van Blaricum 1801-1881, x Gerardina Lenssinck 1801-1854 en Bernardus 
Lenssinck 1806-1864, x Anna Verhoef 1799-1879, zij lieten in het voorjaar van 1849 
Batestein voor ongeveer 3/4de afbreken 

24 



1849 Gerrit Nicolaas Buddingh 1782-1850, x Andrietta Petronella Heynsius 1792-1827 

1850 De erven Buddingh 

1851 Hugo Vulto 1795-1877, x Martina Smorenburg 1799-1857 

1877 Gerardus Vulto 1830-1896, x Catharina Mocking 1836-1917, zij liet in 1911 de overgebleven 
vleugel van Batestein afbreken 

1917 Theodorus de Graaf 1876-1936, x Martina Hendrika Vulto 1862-1949 

1921 Gemeente Harmeien. 

De thans verdwenen boerderij Batestein stond op het terrein van de tuinmanswoning ten noord-oosten van 
het huis Batestein. 
Coll H.A.A. Moons, Malden 
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Bijlage 

Epitaaf voor Petrus Burman en Eva Clotterbooke tegen de oostmuur van het schip van de 
Nederlands Hervormde Kerk te Harmeien. 

Staande rechthoek met kuifstuk in Lodewijk XIV-stijl, uitgevoerd in hardsteen. De gerestaureerde 
steen heeft thans een kort opschrift. 
De oorspronkelijke tekst luidde: 
„Evae lustra decern magno conjunctus amore 
Petrus in hunc tumulum lumine cassus abit, 
Conjugis illa sui mox fata secuta, sub ipso 
Hoc cinere jussit concere et ossa loco" 

(Met Eva gedurende tien lustra in grote liefde verbonden 
Is Petrus in dit graf afgedaald, van het licht beroofd 
Wanneer zij weldra het lot van haar man gevolgd is, 
heeft hij bevolen onder de as zelve ook haar beenderen te bergen op deze plaats) 
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Epitaaf voor Abraham Wieling tegen de zuidmuur van het koor van de Nederlands Hervormde 
Kerk te Harmeien. 

Cartouche in Lodewijk XIV-stijl, uitgevoerd in zanddsteen. 
De tekst luidt: 
„HEIC. POSITVS.EST 
ABRAHAMVS WIELINGVS 
ANTEC. VLTRAIECT 
QVEM.DOCTI.LVGENT 
ET.BONI. 
VIXITANN.LII.MENS.il 
AVE.VIATOR" 

(HIER LIGT 
ABRAHAM WIELING 
VOORHEEN TE UTRECHT 
DOOR GELEERDEN BETREURD 
EN DOOR GOEDEN 
HIJ LEEFDE 52 JAREN EN 2 MAANDEN 
VAARWEL VOORBIJGANGER) 

Akten van indemniteit van Waarder (7)* 

door L.C1.M. Peters 

323 Leendert Noomen en zn Wouter. 

324 Willemijne Cornells Mes. 

325 Wijntje de Horn. 

326 Marrigje van Vliet. 

1778 uit Waarder: 

327 Leendert Roos. 

328 Hartman van Roodenburg. Vertr. januari 1781. 

329 Neeltje Broer. Vertr. mei 1788. 

1779 uit Waarder: 
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