
Houtense Hodoniemen jaarverslag 2017 
en vooruitzien 2018 

Weerzien 2017 
Het jaar 2017 is voorbij, 12 maanden en circa 40 weken heb ik elke woensdag 
archiefonderzoek verricht. Ik heb het gedaan en ik blijf het komende jaren ook 
zeker voortzetten. Het was een jaar met mooie momenten maar ook met een 
diep dal. Pieken van succesvolle momenten met nieuw ontdekte schatten waar 
ik al heel lang naar op zoek was, tot een saaie doorsnee woensdag waarin een 
archiefbezoek niet veel opleverde. Ik heb het allemaal meegemaakt.  
 

Kadastertekening van het Fectioterrein aan de Marsdijk in Bunnik. In 1985 werd het perceel in 
3 stukken gedeeld. Van de familie Van Nispen tot Sevenaer en familie Klever. Mijn onderzoek 
is erop gericht naar de eigendoms historie van het Fectioterrein. Bron: Kadaster Nederland. 
 
 
 
 
 



 

Archieframp Hodoniemen 

Het tweede kwartaal van 2017 was voor mij een diep dal, zoals ik eerder beschreef. Het 
was in de maanden maart, april en mei. Ik was intensief bezig met de categorie 
Toeleidende wegen toen ik in die periode meer en meer last kreeg van te veel 
openstaande onderwerpen. Het knaagde in mijn hoofd en ik kreeg er steeds meer last 
van. Wat in die periode de druppel was die de emmer deed overlopen was dat mijn 
laptop niet meer wilde opstarten. Ik dacht door een vuiltje in de koeling. Na 
verschillende omzwervingen bij computerexperts kwam ik er na het lezen op een 
forum achter dat de chip op het moederbord niet goed gesoldeerd was bij dat type 
Acer laptop dat ik had. En een reparatie zou duurder zijn dan de waarde van het 
apparaat zelf. Mijn laptop was total loss dus. 
Tot mijn grote verdriet en shock van mijn omgeving moest ik toen besluiten mijn 
Hodoniemen-project te staken. Ik had geen computer meer. Maar dezelfde dag nog 
toen ik dit had besloten  gebeurde het als donderslag bij heldere hemel: van een 
weldoener uit mijn omgeving kreeg ik een andere computer! Ik was als een kind zo 
blij. Eindelijk kon ik mijn werk weer voortzetten. Maar dat was niet het enige wat toen 
nog tegen zat. 
Onverwacht hield ook mijn externe harde schijf ermee op. Waardoor 7 jaar van 
archiefonderzoek op foto’s verloren was gegaan. Wat mij toen deed besluiten het 
Hodoniemen-project weer even te moeten parkeren. In een maand tijd heb ik keihard 
gewerkt om alles weer op orde te brengen. Heb alles uit de Google-Foto-cloud 
gedownload en alles netjes per archiefonderzoek in mappen gezet. Iets waar ik voor 
mijn archieframp niet zoveel waarde aan zou hechten was het goed indelen en 
back-uppen van mijn foto’s. 
Na nuttige tips en adviezen van naasten en collega’s ben ik erop overgegaan om extra 
clouddiensten in de arm te nemen. Wat in november 2017 heeft geresulteerd in 2 
terabyte opslagruimte om meer dan bijna 400.00 foto’s op te slaan. 
Na een maand intensief werken om alles terug te downloaden ben ik er sterker 
uitgekomen, en er stootvaster van geworden dan ik daarvoor was. En die openstaande 
onderwerpen die heb ik in die tussentijd allemaal verwerkt. Ben uiteindelijk ook bijna 
6 weken niet naar een archiefdienst geweest om het op te lossen. Iets waar ik 
ontzettend trots op ben maar met pijn in hart toch op terugkijk. 

 

 



Toeleidende wegen 
De jaren 2016 en 2017 stonden voor een grotendeels in het teken van 
onderzoekscategorie Toeleidende wegen. Denk daarbij aan de Koningsweg, het 
Houtensepad, de Beusichemseweg enz.. Het is heel moeilijk geweest deze categorie af 
te krijgen. In 2013 ging ik er globaal mee aan de slag, maar vanaf 1 januari 2016 op een 
intensieve wijze. Het was een leuke categorie waarin ik ontzettend veel nieuwe dingen 
in ontdekte. En dat gaf mij ook elke keer een enorme boost om weer door te zetten 
met het onderzoek en mijn trouwe publiek op Facebook en Twitter te trakteren op 
nieuwe archiefvondsten. 
Het meest lastigste archief was dat van de Provinciale Waterstaat van Utrecht uit de 
periode 1869 - 1925. Hier ben ik 2,5 maand mee bezig geweest. En waar ik af en toe 
soms echt geen zin meer in had. Maar ik heb doorgezet. En heb het uiteindelijk 
allemaal afgekregen. Op woensdag 27 december 2017 was eindelijk de slotfinale bij Het 
Utrechts Archief waar ik de laatste dossiers in deze categorie onderzocht heb. 
Als afsluiting en felicitatie trakteerde ik mijzelf op koffie met gebak op Utrecht 
Centraal. 

 

Aan de slag op het RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede. 
 

 

 



Het Nationaal archief 
 
In 2017 heb ik 4 keer het Nationaal Archief te Den Haag bezocht. Hier heb ik alles met 
betrekking tot de Waterlinie en wegen onderzocht. Vooral het Houtensepad, de 
Koningsweg en het Rijndijkje (Koppeldijk) heb ik hierin onderzocht, in combinatie 
van de te bouwen forten op de Houtense Vlakte ,waaronder de 4 Lunetten aldaar. Na 
elk archiefbezoek deed ik iets cultureels in Den Haag, waaronder het twee keer 
bezoeken van het strand bij Kijkduin. Ook ben ik naar het Binnenhof geweest en heb 
ik in Den Haag gewinkeld. Al met al zijn mijn bezoeken aan Den Haag altijd een 
succes geweest. 

 

 
Jonkheer H.P.C. Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein, heer van Nieuw 

Amelisweerd. 
 
 
 



 

Het Gelders Archief 
In augustus 2017 heb ik twee keer Het Gelders Archief te Arnhem bezocht. Hier heb ik 
het familiearchief van Van Nispen tot Sevenaer en Pannerden onderzocht. En de 
dossiers waarin de onderwerpen van de pontveren van Beusichem en Culemborg 
beschreven worden. In het familiearchief was ik vooral opzoek naar informatie over 
boerderij De Klomp en de familie Bosch van Drakestein. 
Vooral de jonkheer H.P.C Bosch van Drakestein van Nieuw Amelisweerd, boerderij De 
Klomp en het landgoed Nieuw Amelisweerd hadden mijn interesse hierin. Allemaal 
hadden en hebben ze nog een aandeel in het Maarschalkerweerd-gebied, Slagmaat, 
Vechten en Oud Wulven. Die op hun beurt allemaal een Houtense relatie hebben met 
elkaar. Alles wat met Houten te maken heeft onderzoek ik. In 2018 moet ik nog 1 keer 
naar het archief om het onderzoek naar het Culemborgs Veer af te ronden. 

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost 
Utrecht 
In 2017 hebben ik met regelmaat dit archief bezocht. Verschillende onderwerpen 
passeerden de revue. Van het familiearchief van Sturkenboom van 
Tiellandt/Westrenen tot losse onderwerpen uit het archief van de gemeente Houten. 
De eerste weken van 2017 heb ik onderzoek verricht in gemeentearchieven van Tull en 
‘t Waal (Honswijk) en dat van Schalkwijk. Hierin ook weer heel veel mooie dingen 
ontdekt. 

Met leerlingen op stap 
In het voorjaar en de zomer van 2017 heb ik samen met leerlingen van de PCBS Het 
Mozaïek een speurtocht door het Oude Dorp heen voorbereid. De speurtocht zelf 
vond plaats in de zomer, als verjaardagsfeestje van de meester voor zijn groep 6. Op 
elke plek in het Oude Dorp konden ze aan de hand van het door ons samen 
ontwikkelde boekje de vragen over verschillende bezienswaardigheden beantwoorden. 
Mijn aandeel hierin was het voorzien in alle historische informatie en meer te 
vertellen over bijv. de Romeinse villa die onder de Burgemeester Wallerweg ligt. Bij of 
in deze villa hebben ruim 2000 jaar geleden Romeinen en later inheemse inwoners 
gewoond. 

Doneeractie.nl 
In september 2017 heb ik voor mijn Houtense Hodoniemen via Doneeractie.nl een 
eigen doneeractie opgestart. De eerste donaties heb ik besteed aan de uitdraai van 



kadastergegevens in het Kromme Rijngebied van de adellijke familie Van Brienen van 
de Groote Lindt, Graaf Alsace of Prins Henin en Xavier de Yurbe. Deze hadden in de 
19e en 20ste eeuw in west Nederland, maar vooral in het Kromme Rijngebied, heel veel 
land in bezit. Dankzij de donaties heb ik deze uitdraai kunnen laten maken bij Het 
Utrechts Archief. In de toekomst wil ik ervoor zorgdragen dat in een verhaal een 
reconstructie gemaakt kan worden. Van waar en hoe deze familie land en andere 
bezittingen had in diverse plaatsen in het Kromme Rijngebied. Doneren kan nog altijd. 
Uw gift zal goed besteed worden: aan de ontsluiting van de Houtense geschiedenis. 
 

Huize Groenewoude tot 1978 gelegen aan de Mereveldseweg 1A. In 1900 gebouwd door 
Ludovicus (Ghislaine) Bosch van Drakestein. Zoon van Hendricus Bosch. In 2018 verricht ik 
onderzoek naar deze villa. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 64025. 
 
 
 



 
 

Houtense Hodoniemen gaat digitaal 
In het najaar van 2017 ben ik begonnen met al mijn gedane archiefonderzoeken, die ik 
jarenlang heb bijgehouden op een formulier, overzichtelijk in een spreadsheet te 
zetten, in mijn Google account. Het invoeren van deze gegevens leidt ernaar dat ik 
statistieken over mijn onderzoeken kan inzien, en ook dat ik dossiers die ik in het 
verleden heb onderzocht nu digitaal dus sneller kan terugvinden. Soms zoek ik me gek 
als het gaat om het vinden van een onderzocht dossier. Dan moet ik al mijn zes 
ordners doorzoeken. Met het digitaliseren is dat probleem in de toekomst verleden 
tijd. 
Met het invoeren van deze gegevens breekt er voor Houtense Hodoniemen ook een 
nieuwe tijd aan. In 2018 gaat alles digitaal en alles de cloud in. Dat scheelt opruimwerk, 
en papier en inkt, en dat is weer beter voor het milieu. Ik ben helemaal klaar met alle 
documentatie en kaarten uit te printen. Vond het altijd wel mooi om ernaar te kijken 
maar ik dacht bij mijzelf: dit kan echt niet meer. Mijn boekenkasten beginnen vol te 
raken en zo meteen is in mijn huis ook nog te klein. Het uitprinten van de 
archiefbeschrijving voor onderzoek zal, als ik dat nodig heb, voorlopig nog wel 
doorgaan. Wel ga ik in het voorjaar van 2018 starten met alle werkdossiers die op 
papier staan te scannen, en in de desbetreffende map op de harde schijf te zetten. Dat 
houdt het ordelijker en het overzichtelijker. Als het dan in de cloud staat kan ik het 
ook nog op locatie bekijken via de computer of de app op de telefoon. Houtense 
Hodoniemen gaat met de tijd mee. 

Archief Ambassadeur 
In november 2017 ben ik officieel tot benoemd tot archiefambassadeur van het RHC 
Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede. Dat houdt in dat ik kleine particuliere 
archieven, huisarchieven (kastelen of boerderijen) of andere waardevolle archieven in 
de gemeente Houten mag ordenen, inventariseren en inventarislijst mag maken. Met 
uiteindelijk als doel de overbrenging ervan naar het RHC. Waar het dan tot het einde 
der tijden veilig wordt opgeslagen. Momenteel ben ik bezig met het archief van de 
familie Van Rooijen van boerderij Rijsbrug. Dat betekent het ordenen van alle 
archiefstukken en de papieren in zuurvrije omslagen doen. In het voorjaar van 2018 ga 
ik deze voorzien van een inventarislijst. 

 



 

Vooruitblik in 2018 

Fort Honswijk vanuit de lucht gezien. Bron: gemeente Houten. 

Nationaal Archief 
In het nieuwe jaar van 2018 is het plan om alles over de forten in de Stelling van 
Honswijk te onderzoeken. Ik denk daar ongeveer 16 bezoeken aan het Nationaal 
Archief te Den Haag  voor nodig te hebben. Het project heet ook: ‘Wegen in de stelling 
van Honswijk’. Ik wil meer weten over de omlegging van de Lekdijk, toen het fort 
Honswijk in 1841 werd aangelegd. Maar ook over de aanleg van de Gedekte 
Gemeenschapsweg wil ik meer weten. En als klap op de vuurpijl onderzoek ik ook 
gelijk nog alles van de andere forten in de regio Houten en Utrecht Zuid,  welke ik nog 
niet eerder heb onderzocht. Zoals de forten Vechten, Rijnauwen, Het Werk aan de 
Groeneweg of de Batterijen aan de Overeindseweg. 
In februari ga ik een heuse archief-vakantie houden naar Den Haag, om gedurende vier 
dagen het Nationaal Archief bezoeken. En dus alles wat hierboven staat te 



onderzoeken. Was al een tijdje een wens van mij om een werkvakantie te houden, om 
te doen wat ik het liefste doe, namelijk archiefonderzoek. 

Het Utrechts Archief 
Na het succesvol afronden van het project Toeleidende wegen waar ik ruim 2 jaar aan 
heb gewerkt, wil ik in de eerste maanden van het nieuwe jaar onderzoek doen naar de 
landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en dan vooral de archiefstukken uit de 19e 
en 20e eeuw. De hoofdrol is hierin weggelegd voor één van mijn favoriete 
onderzoeksthema’s: de familie Bosch van Drakestein. De onderwerpen die ik ga 
onderzoeken zijn de verkoop van de landgoederen in het midden van de 20e eeuw, en 
de verpachting van het jachtrecht aan de familie. Maar ook huize Groenewoude dat in 
het bezit van de familie is geweest ondergaat een onderzoek. En losse onderwerpen 
die er een beetje aan verwant in zijn. Dat zijn alle dossiers met betrekking tot 
boerderij Het Blauwe Huis, aan de Nieuwe Houtenseweg 55 in Utrecht. 

Regionaal Historische Centrum (RHC) Zuidoost 
Utrecht 
In 2018 zal ik ook weer veel tijd doorbrengen bij het RHC in Wijk bij Duurstede. 
Hierin ga ik diverse onderwerpen onderzoeken, zoals het pontveer bij Beusichem, en 
het familiearchief van Sturkenboom van Tiellandt/Westrenen afmaken. Ook ga ik 
beginnen met het onderzoeken van het familiearchief van de Wijkerslooth de 
Weerdesteyn. 
De eerste maanden van het jaar doe ik bij het RHC vooral onderzoek naar de 
kerkelijke archieven in Houten, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. Het gaat dan vooral om 
de kerkarchieven van de R.K. en N.H. kerken in de deze plaatsen. 

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard 
In het najaar van 2018 hoop ik weer terug te keren naar het RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard te Woerden. Het gemeentekantoor waar het RHC bij in zat zijn ze op 
het moment van dit schrijven aan het renoveren. Bij deze renovatie is er behoorlijke 
vertraging opgelopen door berekeningsfouten en maten die niet klopten. Als ik weer 
naar dit RHC ga maak ik de resterende onderwerpen waar ik tot op heden niet aan toe 
was gekomen. Maar ook het archiefblok van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden over de periode 1994 tot 2014 ga ik hierin grondig onderzoeken op de 
onderwerpen die ik interessant vind. 
Al met al een goed jaar weer om weer veel nieuwe dingen te ontdekken en aan jullie te 
presenteren. 
Voor nu een heel gelukkig 2018 toegewenst en graag tot gauw.  


