
„De Hœve" te Bilthoven. 

door Mr. P. H. Damsté 

1 
Het onderzoek naar de opeenvolgende eigenaren van een huis of landgoed 
kan een boeiende bezigheid zijn, haast even boeiend als het opkweken van 
een stamboom, en het resultaat kan dikwijls zijn waarde hebben als naslag
werk; als pure lectuur is zo'n overzicht-zonder-meer meestal vrij ongeniet
baar. Dit wordt pas anders wanneer bij de verervingen of verkopingen een 
persoonlijk element aanwezig is dat op enigerlei wijze het onderwerp voor 
de lezer verlevendigt. Maar ook is het mogelijk dat onze belangstelling wordt 
gaande gehouden doordat in de geschiedenis van een bezitting bijzondere rechts
figuren optreden. Mede daardoor kan het overzicht tot ons gaan spreken, 
al zijn de avonturen in dit geval van juridische of wel quasi-juridische aard. 
Ik heb gemeend dat de zakelijke lotgevallen van een bekende bezitting in 
het huidige Bilthoven door hun hier en daar opmerkelijk karakter de publi
catie rechtvaardigen van een onderzoek als hierboven bedoeld en moge daar
voor hier de aandacht vragen. 

Halverwege De Bilt-Bilthoven, tegenover de rijkspolitieschool „De Varen-
kamp", slaat een particuliere maar openbare boslaan af van de Soestdijkse-
weg. Gaat men deze laan, die geen naam heeft, in, dan krijgt men aan zijn 
linkerhand eerst „De Berenpan" van ons medelid Jhr. Th. Roëll en daarna het 
complex „De Hoeve". Het belangrijkste en oudste bestanddeel hiervan is een 
boerderij met ter linkerzijde een aangebouwd woonhuis. De boerderij heeft 
een ingemetselde steen met de datum 12 Julij 1855. Boerderij en woonhuis 
samen maken uiterlijk de indruk van een landhuis. Rechts van de boerderij 
en los daarvan bevindt zich nog een moderne woning van de jachtopziener-
boswachter van het landgoed „Noord-Houdringe" en op het tweede plan staan 
de nodige bijgebouwen als schuren, stallen, garage, enz. Het geheel ligt daar 
vrij onopvallend, wat van de weg af en door kleur en materiaal weinig af
stekend bij de omgeving. Het wit van de luiken is het enige wat het oog treft. 
Tot 1807 is „De Hoeve" een opzichzelf staande bezitting geweest, in welk 
jaar de toenmalige eigenares, de stad Amersfoort, haar in openbare veiling 
bracht. Zij bestond toen uit „een huizinge, hof en hofstede met omtrent 50 
morgen bouw-, weiland en heetveld". i) Koper werd voor ƒ 9550,— de eige
naar van „Houdringe", Pieter Hieronymus van Westreenen van Themaat, die 
er zijn landgoed mee vergrootte. Hij verkocht dit, na verscheidene andere uit-

1) Transporten, plechten en andere scabinale acten voor het gerecht van Oostbroek 
en De Bilt. Rijksarchief Utrecht (R.A.U.). Catalogus der rechterlijke archieven num
mer 1351. 
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Situatie van „De Hoeve" te Bilthoven anno 1970. 

breidingen, in zijn geheel in 1842 aan Jhr. J. C. W. Fabricius van Leyenburg. 
Nadat deze in 1881 was overleden werd het grootste deel van het achter
terrein van „Houdringe", wij zouden nu kunnen zeggen het Bilthovense ge
deelte, in 1884 verkocht aan J. de Jong Schouwenburg te Amsterdam. Ook 
nu nog behoort „Noord-Houdringe", waarvan „De Hoeve" deel uitmaakt, toe 
aan diens nakomelingen, de Erven H. J. de Jong Schouwenburg. Zij hebben 
de boerderij met 17 hectare bouwland verpacht aan Joh. Buijs. Het aange
bouwde woonhuis is niet verhuurd. De familie De Jong Schouwenburg gebruikt 
dit zelf als logeergelegenheid. De afzonderlijke dienstwoning is het huis van 
de jachtopziener-boswachter A. J. Hegeman en diens gezin. 
De oudst bekende vermeldingen van „De Hoeve" dateren uit de 15e eeuw. 
In een oorkonde van 1 Februari 1426 machtigt „Jacob heer van Gaesbeke, 
van Apkoude, van Putte ende Strijen, Erfmairscalc van Henegouwen" zijn 
neef Ghijsbert van Limbeeck om namens hem te verkopen „eenre hofstede 
mit zueven morghen lants, gheheten die Hoeve, geleghen by der bilt in Sunte 
Nyclaes kerspel in des abds gericht van Oesbroeck".2) Ten behoeve van deze 
verkoop staan Ghijsbrecht Gheilinck en Otte Jacobsz op 1 Maart 1426 aan 

2) R.A.U.. Catalogus van de archieven der Kleine Kapittelen en Kloosters (K.K.K.) 
nummer 693 x. 
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„De Hoeve" omstreeks 1910. Het voorerf is sindsdien nogal veranderd. De bomen links 
zijn verdwenen en ook de paden zijn er niet meer. Tegenwoordig is door hoog gras en 
opslag een foto van dezelfde plaats af niet goed meer mogelijk. 

Ghijsbert van Limbeeck af „die huer ende pacht ende bruycweer vander hof
stede mitten gheboemte ende mit seven morghen lants die gheleghen sijn after 
die bilte daer Daem in den Hoeven plach te wonen".3) Of Van Limbeeck 
daarop „De Hoeve" rechtstreeks aan het klooster Vredendaal heeft verkocht 
laat zich niet meer nagaan, maar wel blijkt dit klooster korte tijd later eigenaar 
te zijn. In een oorkonde van 4 November 1445 verklaart Timan Ghijsbertsz 
tegen drie Beijerse guldens 's jaars in eeuwige erfpacht van het klooster 
Vredendaal ontvangen te hebben de hofstede met de zeven morgen land ge
heten de Hoeve „teynden die bilt noertwert op daer men te Hees wert gaet, 
ende oec noch vijf marghen lants daer ie den convente van Vredendael voerscr. 
den vryen eyghendom of ghegheven heb, daer die hofstede mitten seven 
marghen lants voerscr. midden in gheleghen is".4) Een enkel woord van toe
lichting om deze tekst te verduidelijken. 

Van de weg die men „te Hees wert gaet" is - mirabile dictu, zeker voor een 
plaats als De Bilt - het eerste stuk, ter lengte van ongeveer twee kilometer, 
nog in wezen. Het is het brede bospad, dat, beginnende bij het tolhuis, onder-
langs de Soestdijkseweg loopt met aan de andere kant de nieuwe ijsbaan, na een 
paar honderd meter iets naar rechts afbuigt en eindigt nabij de Boslaan in 
Bilthoven. Tot voor kort kon men het pad nog 500 meter verder volgen tot 
waar het naast de Julianaschool uit kwam op de Julianalaan.5) Op dit punt 
was vroeger een splitsing. Rechtuit ging men naar Soest (Hees), rechtsaf naar 
Amersfoort. Van de weg naar Soest is in het intensief geëxploiteerde Bilt-

3) R.A.U., K.K.K. nr. 692. 
4) R.A.U., K.K.K. nr. 694. 
5) Dit gedeelte van de weg naar Hees is nu verdwenen door het in uitvoering komen 
van het gemeentelijke bestemmingsplan ..Bilthoven-Centrum II". 
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hoven-Noord niets meer terug te vinden. Aan de weg naar Amersfoort beant
woorden vrijwel de tegenwoordige Julianalaan en Paltzerweg. Het is vanwege 
deze vertakking dat we de weg naar Hees, die in vroeger eeuwen zo'n belang
rijke intercommunale functie vervulde, zowel met Soesterweg als met Amers-
foortseweg vinden aangeduid. Het getuigenis van een 62-jarige in De Bilt ge
boren en getogen tuinman van „Jagtlust" in 1782, dat hij de weg die men 
naar Hees rijdt nooit anders heeft horen noemen dan „de Oude Soesterweg" x) 
behoeven we dan ook niet al te streng te nemen. Bij de autochtone Biltse be
volking van vandaag, voor zover nog aanwezig, staat de weg naar Hees be
kend onder de naam „Schapendrift", ongetwijfeld een tot ver in de 19e eeuw 
nog functionele naam; nu nog slechts een historische, sinds met de hei ook de 
schapen zijn verdwenen. Het is overigens jammer dat juist het gedeelte van 
de Schapendrift dat tussen „De Berenpan" en „De Hoeve" doorloopt niet 
meer toegankelijk en nauwlijks meer herkenbaar is. (Zie situatietekening.) 
„Vredendaal" was een omstreeks 1400 gesticht mannenklooster, gelegen ter 
Zuidzijde van de straatweg tussen Utrecht en De Bilt, ongeveer op de hoogte 
van het tegenwoordige Steinenburg. Het nam de orde aan van de reguliere 
kanunniken van Sint Augustinus en werd in 1419 ingelijfd bij de Windeshei-
mer congregatie. In de nacht van 29 op 30 April 1528 werd het klooster 
door Gelderse troepen in brand gestoken. Het werd niet opnieuw opgebouwd 
maar de kloosterlingen werden overgeplaatst naar het klooster van Sint Jan 
in Amersfoort, krachtens een beschikking van de elect Hendrik van Beieren 
van 11 Mei 1529.6) De weinige conventualen die nog in dit Amersfoortse kloos
ter waren, werden mede onder de prior van Vredendaal gesteld. Behalve de 
bewoners gingen ook alle bezittingen van Vredendaal over naar St. Jan, o.a. 
dus „De Hoeve". Hoe groot dit goed toen was weten we niet, maar het archief 
van Vredendaal bevat enige oorkonden van na 1445 en voor 1529 waarbij de 
hofstede met aangrenzende stukken grond werd uitgebreid. Zo draagt Hildewer 
Willem Jansz weduwe op 2 Augustus 1451 via de abt van Oostbroek aan Vre
dendaal een stuk land over „daer boven naest ghelant is den Amersfoertschen 
wech die men rijt te Hese wart ende beneden Jan Pots erfghenamen", in ge-
mengder voor met Vredendaal en met Peter Jansz en Jan Willemsz.7) De bei
de laatstgenoemden dragen gelijktijdig een stuk land over, gelegen als het voor
gaande en in gemengder voor met Vredendaal en met genoemde Hildewer.7) 
Op 20 September 1486 doet Geertruit Timan Ghijsbertsz weduwe voor zich 
en haar kinderen afstand van de erfpacht die haar man in 1445 had ontvan
gen. 4) Op 22 Maart 1493 verkoopt Peter van Sconenberch aan Vredendaal 
een stuk heetveld, „leggende teynden die bilt aen die wech die men vaert te 
Heess, daer oestwert naest ghelegen is mijns heren meent van Utrecht ende 
westwert dat convent van Vredendael".8) En tenslotte dragen op 24 Novem
ber 1515 Elsabee Willem Jansz weduwe en haar kinderen aan Vredendaal over 
vier morgen land „geheten dat Roylant, by des abts voers. goeden geheten nye 
veen".9) Wanneer we bedenken dat de oude naam voor „Jagtlust", het gemeen-

6) R.A.U. K.K.K. nr 677 
7) R.A.U. K.K.K. nr 687 
8) R.A.U. K.K.K. nr 695 
9) R.A.U. K.K.K nr 689 
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tehuis van De Bilt, is „de Uithof te Nieuwveen", dan ligt het voor de hand 
te veronderstellen dat de vier morgen in laatstgenoemd transport ook nabij 
„De Hoeve" gelegen zullen hebben. 
Nadat in 1529 Vredendaal met al zijn bezittingen was opgegaan in het kloos
ter van St. Jan te Amersfoort - voluit heette dit klooster Sint Jan de Dooper 
en Sint Jan d'Evangelist - heeft dit laatste nog vijftig jaar een zelfstandig be
staan gevoerd. Op 28 Juni 1580 stelden de Staten van Utrecht een Ordre op de 
geestelijkheid en haar goederen vast, waarbij zij o.a. besloten enige gedeputeer
den aan te stellen die toezicht zouden moeten uitoefenen op alle eigendommen 
van de kloosters, zodat die goederen behoorlijk onderhouden, bestuurd en be
waard zouden worden.10) In een instructie voor deze gedeputeerden van 29 Juli 
1581 werd bepaald dat zij moesten toezien dat de conventen een solide rent
meester aanstelden dien zij, gedeputeerden, de eed zouden moeten afnemen. 
Van de kloosterbezittingen zou niets vervreemd of bezwaard mogen worden 
Zonder fnf^Sfp.mmincr van r\e- "staten n o o p r c t o cton/1 J p r Ctn(-a„ A~ o „ ^ r ; „ ö „ _ j a „ 

- w w k j v v i l i u i u i ^ VClxl U ^ J U X L W ü . I ^ V v^^-l i ) t v O L U l i U u C i i j i a t u i , U b V J t C l i g C C I U C Ü , 

had tegen de Ordre belangrijke bezwaren, in het bijzonder waar die op de ka
pittels betrekking had. Dit leidde er toe dat in 1586 deze Ordre op diverse pun
ten werd herzien bij het „Redressement op de geestelijke goederen". De stad 
Utrecht had reeds in 1580 als haar opvatting te kennen gegeven dat haar het 
beheer toekwam over de binnen de stad en de stadsvrijheid gelegen klooster
goederen. Bij de beraadslaging over het Redressement in de Statenvergadering 
van 27 October 1586 lieten ook de andere steden, d.w.z. Amersfoort, Mont-
foort, Rhenen en Wijk bij Duurstede, blijken, dat zij hadden besloten de admi
nistratie van de binnen haar muren gelegen geestelijke goederen aan zich 
te houden. De uitvoerige onderhandelingen hierover tussen de Staten en de 
stadsbesturen brachten geen overeenstemming, maar in feite kwam het tenslot
te erop neer dat de steden haar wil wisten door te drijven. Zo nam de stad 
Amersfoort de superintendentie op zich over de goederen van o.m. het aldaar 
gevestigde klooster van St. Jan en liet die goederen door een rentmeester ad
ministreren. De hiermee ingetreden periode heeft, ogenschijnlijk vrijwel onver
anderd, meer dan twee eeuwen geduurd. Formeel bleef het klooster als rechts
persoon bestaan, ook nadat de kloosterbewoners waren uitgestorven. (Na 1580 
mochten geen nieuwe kloosterlingen meer intreden.) De landerijen en hofste
den, waaronder „De Hoeve" te De Bilt, werden geregeld voor telkens zes 
jaar verpacht. De inkomsten werden aangewend ad pios usus zoals dat heette, 
een rekbaar begrip, waaronder in het algemeen predikanten- en schoolmeesters
salarissen vielen, maar in Amersfoort bijvoorbeeld ook de kosten van onder
houd van de stadsmuren. Immers, zo redeneerde men, het is toch zeker een 
pieus streven de vijand van de enige ware kerk, de Gereformeerde, van de 
stad te weren. De superintendentie van het stadsbestuur van Amersfoort over 
het beheer van de stadsconventen groeide uit, wat een natuurlijke gang van 
zaken was, tot zelfstandige beschikkingsbevoegdheid. Het behoeft dan ook 
niet te verwonderen dat, toen Johan Frederik Mamuchet, de eigenaar van 
het landgoed „Houdringe", in 1722 een grote kaart van zijn bezitting liet 

10) Voor deze gang van zaken wordt verwezen naar D. G. Rengers Hora Siccama, 
,.De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het 
neutrale recht", Ie deel, Ut rech t 1905. 
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„Hef &ƒƒ den Hoeve" uit het Kaartenboek van hofsteden toebehorende aan de Mannen-
conventen te Amersfoort anno 1642. 
Gemeentearchief Amersfoort, inventarisnummer 617. 

maken, de landmeter-tekenaar Justus van Broeckhuijsen als belendende eige
naar aan de Noordzijde inschreef „De Heeren van Amersfoort". " ) 
Het ligt voor de hand de boven gegeven voorstelling, dat het stadsbestuur 
zich steeds meer als eigenaar van de kloostergoederen is gaan beschouwen 
en gedragen, te willen herkennen in de bewoordingen waarbij in 1807 de ei
gendom van „De Hoeve" aan P. H. van Westreenen van Themaat, de eige
naar van „Houdringe", werd overgedragen. Als transporterende partij wordt 
daarin n.l. genoemd „het Gemeentebestuur der stad Amersfoort". Toch zou
den we ons daarmee vergissen. Want, toen de stad Amersfoort in 1807 „De 
Hoeve" verkocht, deed zij dit niet als uitoefenende de rechten van het (voor
malig) klooster van St. Jan, vloeide deze daad niet voort uit de indertijd op 
zich genomen superintendentie, maar trad zij op als volledige, zelfstandige en 
legale eigenaar. Hoe en wanneer zij deze qualiteit had verworven vormt een 
hoofdstuk op zichzelf. 

/ / 
In de chartercollectie van het gemeentearchief van Amersfoort bevinden zich 
onder de nummers 1472 en 1473 twee oorkonden, uitgegeven respectievelijk door 

11) Deze kaart, eigendom van de Stichting „Het Utrechtsen Landschap", hangt in 
het gemeentehuis van De Bilt. 
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Frederik Adolf graaf van der Lippe op 18 Augustus 1717 en door diens 
zoon Simon Henrik Adolf graaf van der Lippe op 25 Augustus 1718, beiden 
successievelijk optredende als Souverein van Vianen, Ameide, etc. De beide 
oorkonden zijn voor ons onderwerp van belang en omdat de eerste in de 
tweede is opgenomen, kan ik volstaan met de tekst van de laatste hier te 
laten volgen. 

Simon Henrik Adolf, Regeerende Grave ende Edele heere van der Lippe, 
Souverain van Vianen, Ameijde, etc., Erf-burggrave van Utregt, etc. doen te 
weten, dat voor Onsen Lieven Getrouwen Mr. Wolferd van Cattenburg, stad
houder van de Leenen onser Leenhove van Vianen en Ameijde, mitsgaders 
Leenmannen ondergenoemt, gecompareerd is de heer Johan Thiens, rentmees
ter van den Mansconvente binnen Amersfoort, als hiertoe geautoriseert van 
van de heer en Regeerders der stad Amersfoort vermogens acte in dato den 
13en Januarij 1716, alhier vertoont en naar desen geregistreert, te kennen ge
vende, hoe het den hooggeboren heere Frederik Adolf, regeerende grave ende 
edele heere van der Lippe, souverain van Vianen, Ameijde, etc., Onsen heer 
Vader L: M: 12) op des suppliants requeste van datoden 16en Januarij 1717bij 
acte op dessefs residence Detmold den 18en Augusti 1717 onder sijn Excellen
ties cachet en signature gedepescheert, ende naar desen mede in Onsen Leenre-
gistre geinsereert, gunstelijk gelieft hadde van alle leenpligtigheijd te ontslaan 
een tiende gelegen in Schalkwijk in de provincie van Utrecht en leenroerig 
aan Onsen huijse van Vianen, volgens de laatste investituere van den 13en 
Junij 1691, waar bij 't convent van Vredendaal buijten Utrecht, getransfereert 
en resideerende binnen Amersfoort, reguliers ordens, daar mede is beleent, 
welke tiende gemelte heeren regeerders aan de heeren van den Capittel van 
Sinte Marie t'Utrecht hadden verkoft als vrij en allodiaal goet, en waar voor 
ook d voors. Thiende door Onsen hooggemelte heer Vader soo als in de brie
ven van investituere is gedesigneerd bij den voors. ontslagbrief is verklaart, 
onder expresse conditie, dat gemelte heeren Regeerders voor Stadhouder ende 
Leenmannen van Onsen Leenhove van Vianen, met alle vereijste solenniteijten 
in eijgendom ten behoeve van Onsen heer Vader, sijne erven ende nakomelin
gen, heeren ofte vrouwen van Vianen, souden opdragen het erve en goet ge-
noemt den Hoef, gelegen in den Geregte van de Bilt, in de geseijde provincie 
van Utrecht, omme met het selve erve en goed weder beleent te worden ten be
hoeve van de stad Amersfoort, tot alsulke heergewaden, hofregten ende leen-
pligten als de voors. Tiende van Onsen heer Vader te leen wierde gehou
den. Soo verklaarden den Comparant in sijne voors. qualiteijt ende omme te 
voldoen aan de conditie, in de vorengemelte acte vervat, met halm, handen 
ende monde ten onsen behoeven mitsgaders van Onse erven ende nakome
lingen, heeren ofte vrouwen van Vianen, in eijgedom op te dragen, over te 
geven, quijt te schelden ende te vertigten het erve en goed genoemd den Hoef, 
gelegen in den Geregte van de Bilt, in de provincie van Utrecht, bêlent ten 
Oosten de heer Canonik Dierksen,1S) ten Westen Arien Reijerts weduwe, ten 

12) L: M: = Loffelijker Memorie. 
13) De heer Dierkens of Dierquens bezat een strook land tussen de tegenwoordige 
landgoederen „Noord-Houdringe" en „Beerschoten" in. 
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Noorden de duijnen ende ten Zuijden den heer van Hoedringen, sulks Onse 
ondergenoemde Leenmannen kenden regt ende genoeg te zijn, versoekende hij 
Comparant, vermogens resolutie van de heeren regeerders der stad Amersfoort 
in dato den 25en April 1718, naar desen geregistreert, wederom daar mede in 
voegen voors. is verlijt ende beleent te worden. Soo is 't, dat wij behoudens 
Ons ende een ijgelijk sijn goet regt, door den gemelden Onsen Stadhouder we
derom verlijt ende beleent hebben, verlijen ende beleenen mits desen de 
heer Johan Thiens voornoemt, ten behoeve van de stad Amersfoord, met het 
voors. erve en goed genoemt den Hoef, gelegen ende bêlent als boven, te hou
den van Ons, Onse erven en nakomelingen, heeren ofte vrouwen van Vianen, 
d'heer Johan Thiens voornoemt, in voegen voors., tot een onversterffelijk erf-
leen ende te verheeregewaden als 't verschijnt met een ouden schild, ende soo 
voorts erffelijk, beheltelijk dat bij het overlijden van den voornoemden heer 
Johan Thiens dese bij de regeerders der stad Amersfoort wederom aan Ons 
binnen behoorlijken tijd op een ander persoon 14) sal moeten worden versogt 
ende betaald het heeregewaat en de hofregten daar toe staande... Daar dit 
geschiede waren bij, aan ende over Elisa Gordon, Wolferd Louis van der Waal 
ende Henrik van Westervelt, Leenmannen, ende ten oirkonde deses hebben 
Wij Ons zegel hier onder aan doen hangen den 25en Augusti 1718. 

Door het huwelijk van Jenne van Vianen met Walraven van Brederode ver
erfde de heerlijkheid van Vianen, na de dood van Jenne's vader in 1418, 
op de Brederodes. Toen de ongehuwde Wolferd van Brederode in 1679 over
leed, kwam zij, wederom door vererving, via het geslacht van de graven Van 
Dohna, in 1700 aan Simon Henrik graaf van der Lippe, vader en grootvader 
van de geciteerde Frederik Adolf en Simon Henrik Adolf. De heren van 
Vianen noemden zich door de eeuwen heen souverein, omdat zij het standpunt 
innamen aan niemand ondergeschikt te zijn. Zij verklaarden hun goederen al
leen te houden „van de Godt van hemelrijk, zonne en maan." 1!>) 
Uit de bovenstaande tekst blijkt dat de stad Amersfoort, die een tiend onder 
Schalkwijk in leen hield van de heer van Vianen, deze tiend als allodiaal goed 
aan het kapittel van Sint Marie te Utrecht had verkocht. Dit kon natuurlijk 
niet en Amersfoort vroeg, om de verkoop toch doorgang te kunnen laten 
vinden, aan de heer van Vianen alsnog om defeodalisatie van de tiend. Fre-
derik Adolf beschikte op 18 Augustus 1717 gunstig op dit verzoek, maar 
stelde daarbij als voorwaarde dat de regeerders van Amersfoort hiervoor in 
de plaats een ander goed waarover zij de beschikking hadden aan hem, de 
heer van Vianen, in eigendom zouden overdragen om daarmee dan vervolgens 
weer door hem te worden beleend tegen de zelfde heergewaden, hofrechten 
en leenplichten als ten aanzien van de tiend hadden gegolden. Als object van 
dit nieuwe zgn. feudum oblatum aanvaardde de leenheer „De Hoeve" in het 
gerecht van De Bilt.16) Nadat Frederik Adolf in 1718 was gestorven verzocht 

14) Een leen werd steeds ten name van een natuurlijk persoon gesteld. 
15) Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren. XVIIe deel. p. 513. Amsterdam. 1749. 
16) Dr. W. van Iterson heeft op deze leensverwisseling reeds de aandacht gevestigd 
m zijn artikel „Open huizen en ridderhofsteden in het Nedersticht" in het Jaarboekje 
van Oud-Utrecht van 1955, pp. 96 en 97. 
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de stad Amersfoort aan zijn zoon en opvolger als souverein van Vianen, 
Simon Henrik Adolf, wederom met „De Hoeve" te worden beleend, wat dan 
met bovenstaande acte van 25 Agustus 1718 is geschied. Uit deze oorkonde 
blijkt, dat de stad Amersfoort ook die tiend onder Schalkwijk, als leengoed 
dan, te danken had aan het klooster Vredendaal. Er staat immers „een tiende 
gelegen in Schalkwijk in de provincie van Utrecht en leenroerig aan Onsen 
huijse van Vianen, volgens de laatste investituere van den 13en Junij 1691, 
waar bij 't convent van Vredendaal buijten Utrecht, getransfereert en resi-
deerende binnen Amersfoort, reguliers ordens, daar mede is beleent..." Het 
lijkt vreemd, dat bij een belening in 1691 nog steeds wordt gesproken van het 
klooster Vredendaal, dat al in 1529 definitief was opgeheven en waarvan de 
naam overigens ook nooit meer werd gebruikt. We zullen dit aan het conser
vatisme van de leenadministratie moeten toeschrijven. Maar ook wijst die be
naming erop dat het leen van die tiend onder Schalkwijk reeds van oude datum 
moest zijn en wel van vóór 1529. Men was op het Algemeen Rijksarchief 
zo vriendelijk een bevestiging hiervan voor mij te vinden in het leenregister van 
Walraven van Brederode als heer van Vianen, waarin een beleningsacte van de 
tiend ten behoeve van het convent van Vredendaal voorkomt van 16 Juni 
1521. " ) 

Om nu tot „De Hoeve" terug te keren, dit goed werd dus, zoals wij boven 
zagen, in 1717 eigendom van de heren van Vianen, waarbij de vorige eigenaar -
als zodanig gedroeg zich de stad Amersfoort - ermee werd beleend. Dat de 
Staten van Holland in 1725 de heerlijkheid Vianen met al haar rechten en eigen
dommen van Simon Henrik Adolf graaf van der Lippe kochten toen zij in ande
re vreemde handen dreigde over te gaan,18) bracht in de positie van de stad 
Amersfoort als leenman geen verandering. De leenverhouding tussen de Staten 
en de stad Amersfoort vond haar einde door de Staatsregeling voor het Bataaf -
sche Volk van 23 April 1798. In artikel XXV van deze regeling werd bepaald, 
dat o.a. alle rechten of verplichtingen, onder welke naam ook, uit het leen
stelsel of leenrecht afkomstig, die niet hun oorsprong hadden in een vrijwil
lige en wettelijke overeenkomst, voor altijd werden vervallen verklaard „als 
strijdig met der Burgeren gelijkheid en vrijheid".19) De Staatsregeling van 1 
October 1801 zei het in artikel 16 nog wat duidelijker: „Het Leenrecht wordt 
geheel afgeschaft en alle Leenroerige goederen gehouden voor Allodiaal. De 
Wet zorgt voor de schadeloosstelling der Leenheeren." 20) Alle leenmannen 
werden dus eigenaar van het door hen in leen gehouden goed en zo kreeg de 
stad Amersfoort de volledige eigendom over „De Hoeve", die zij in 1807, ter 
grootte van omstreeks 50 morgen, dat is 4 2 ^ hectare, aan de eigenaar van het 
landgoed „Houdringe" verkocht. Hoe het „De Hoeve" nadien is vergaan heb 
ik aan het begin van dit opstel al vermeld. 

17) Algemeen Rijksarchief. 's-Gravenhage. Archief Leenhof van Vianen. inventaris
nummer 13, Leenregister van Walraven van Brederode (1508-1530), folio 59 nieuw, 
45 oud. 
18) Legenwoordige Staat, XVIIe deel, pp. 512-513. 
19) Vervolg op Johan van de Water's Groot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht 
door Moorrees en Vermeulen, Ie Deel, Ie Aflevering, p. 26. 
20) Vervolg op J. v. d. Water's Plakkaatboek, Ie Deel, Ie Aflevering, p . 60. 
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