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Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 16e jaargang

12,50), over te maken op rekeningnr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek',Rabobank te Houten (postrek.nr.214585).

nummer 2 juni 1982 Redactie-commissie M.Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A.Graafhuis, Utrecht;L.M.J.de Keijzer, Houten; G.de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel.03409-1580. Inhoud van dit nummer Een terra sigillata-scherf met een terechtstelling uitVechten, door C.A.Kalee Gemeentehuizen van Houten in verleden en heden, doorde Afdeling Voorlichting van de Gemeente Houten De Ridderhofstad Hindersteyn (I), door E.A.Geijtenbeek Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T.Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist. tel.03404-20627. Lidmaatschap der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -1- 7^ oei ^^^r Een terra sigillata-scherf met een terechtstelling uit vechten In de verzameling van de heer L.M.J.de Keijzer teHouten bevindt zich een fragment van een halfbol-vormige terra sigillata-kom (type Dragendorff 37) , waar-op een terechtstelling is afgebeeld, (figuur 1). De scherf is in 1977 door de heer De Keijzer gevondenin grond nabij het viaduct over de Mereveldseweg. Dezegrond, afkomstig uit het cunet voor een verbreding vanRijksweg 12, t.h.v. fort Vechten, heeft in de loop van1977-1980 talrijke vondsten uit de Romeinse tijdopgeleverd.^ De kom heeft een lage onversierde rand. Het versierdedeel begint met een eierlijst; aan de daarop volgendeparelrand hangen krullen. De afgebeelde terechtstellingheeft betrekking op de veroordeling 'ad bestias'.Slachtoffers die tot deze straf veroordeeld waren, werdenin het amfitheater voor de wilde dieren

geworpen. De ver-oordeelde is hier gebonden en wordt door een figuur meteen 'tang'3 de arena ingedreven, waar hij besprongen fig.1.: Vechten. Schaal 1 : 2, Tekening C.A.Kalee.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 enkele maal staat het slachtoffer op een platform, gebondenaan een paal, en zien we de wilde dieren over dat platformrennen of springen. Deze vorm van terechtstelling werd gedurende de 1e-4eeeuw in het Romeinse rijk voltrokken. Toen het Christen-dom in de 4e eeuw steeds meer veld won, begon men in tezien dat aan deze schandelijke praktijken een halt moestworden toegeroepen. Het was tenslotte Constantinus (Con-stantijn de Grote) die in 326 bepaalde, dat veroordelingen fig.4.: Kom, vervaardigd in Rheinzabern, gevonden in Butzbach, Duitsland. Schaal 1:2. Naar G.Muller'Das Lagerdorf des Kastells Butzbach', 1968. PI.64,nr.1847.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 Het gemeentehuis op het Plein. Prentbriefkaart, ± 1905. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 10 Het gemeentehuis op het Plein tijdens de verbouwingin 1917. Topografische Atlas van de gemeente Houten. Het gemeentehuis op het Plein tijdens de sloop in1957. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -11- vaart, uiterst beperkt. Ons land bleef nog lange tijdeconomisch, cultureel en politiek achter bij andereEuropese landen. Pas in de tweede helft van de vorigeeeuw volgde, mede door de industrialisatie, een op-leving. De invloed van de overheid op het maatschappe-lijk gebeuren werd sinds die tijd groter, hetgeen toteen toename leidde van allerlei taken, zowel in omvangals wat inhoud betreft. Voor de lokale overheid kwamsinds die tijd ook de bouw van gemeentehuizen op hetplatteland op gang. Zo werd in de gemeente Houten in1875 het eerste gemeentehuis gebouwd en wel op deBrink (tegenwoordig Plein geheten). Dit gebouw stondtegenover de N.H.kerk, aan de noordzijde van hettegenwoordige parkeergedeelte. De eerste steen werdop 19 oktober 1875 gelegd door burgemeester Samuelvan Raven. Het gebouw had aanvankelijk alleen

eenbeganegrond-verdieping met daarboven een zolder meteen schuin dak. Door de toename van de werkzaamhedenwerd het gemeentehuis in de loop der jaren te klein.In 1917 werd, door het optakelen van het dak, op hetbestaande gedeelte een verdieping gebouwd. Deze uit-breiding kostte toen f.6.981,65. Het werk werd uitge-voerd door aannemer J.C.Schenkel te Jutphaas. Hij wasnamelijk de laagste inschrijver en kon dat ook zijnomdat door hem, als enige inschrijver, de constructievan het optakelen van het dak werd toegepast. Bij een luchtaanval op de kom van het dorp Houtenop 28 november 1944 werd de achter het gemeentehuisstaande openbare lagere school ''t Groentje' verwoest.Het gemeentehuis liep ernstige schade op, maar konhersteld worden. Doordat de gemeente de beschikkingkon krijgen over een gedeelte van 'Huize De Grund'werd het gemeentehuis vrijgemaakt voor het

onder-brengen van de openbare lagere school. Dit duurde tothet gereedkomen in 1956 van een nieuw schoolgebouw aande Prins Bernhardweg. Daarnaast heeft het gemeentehuisook nog dienst gedaan als politiepost. Van 1 september1939 tot 19 mei 1947 was er ook de Distributiedienstin ondergebracht en heeft het bovendien nog gediend alswoning. Dit duurde tot 4 december 1956 toen de laatste

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -14 om een gemeentehuis te bouwen, in tegenstelling tot demeerderheid van de raad, die een uitbreiding van de raad-kamer voorstond. Schalkwijks eerste gemeentehuis werd op24 juni 1892 in gebruik genomen. Dit pand werd 18 jaar alsgemeentehuis gebruikt. Daarna kreeg 'Het Trappenhuis',zoals het in de volksmond werd genoemd, de bestemming vanwoning, tot het in april 1972 ten prooi viel aan deslopershamer. Vanaf 1 mei 1910 werd de gemeentesecretarie gevestigdin het perceel Jhr.Ramweg 5-6, dat de gemeente in 1871 alswoning had laten bouwen ter ondersteuning van haar pogingeen huisarts voor Schalkwijk aan te trekken. Dit huis hadoorspronkelijk alleen maar een beganegrond-verdieping meteen laag schuin dak. Op 22 maart 1923 besloot de gemeente-raad tot de bouw van een bovenverdieping en het geheel afte dekken met een plat dak. Het werk werd

voor f.7.295,-ondershands gegund aan de Fa.Gebrs.van der Ven uit Jhr.Ramweg 5-6 te Schalkwijk. Aquarel, toegeschreven aan K.Haman, ± 1895. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -16- apparaat kreeg in het gehele complex een ruime behuizing.Na enkele jaren groeide het apparaat verder uit, zodatals noodoplossing het Bureau Bevolking van 28 september1973 tot 1 januari 1975 werd ondergebracht in een lokaalvan een noodschool aan het einde van de Koningin Emmaweg. Tweede uitbreiding gemeentehuis 'De Grund' Het serai-permanente gedeelte van het gemeentehuisonderging in 1974 een aanzienlijke uitbreiding toen heter naar uitzag dat Houten inderdaad tot groeikern zou Gemeentehuis 'De Grund'. Prentbriefkaart, 1907. Topografische Atlas van de gemeente Houten.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -21- De privileges werkten onverminderd door, ook toen hetbuskruit uitgevonden was en de verdedigingstorens hunmilitaire betekenis hadden verloren. De Staat besloot omeen lijst van erkende ridderhofsteden aan te leggen, dieeerst in 1535/36 en later in 1538 uitgebreid werd tot63 namen, waarna de lijst als gesloten werd beschouwd.Alhoewel er versterkte huizen waren die nog probeerden erlater bij te komen, lukte dit toch niet; de kring van ge-privilegieerden wenste zich niet uit te breiden. Bij het opstellen van de lijst van erkende ridderhof-steden in 1536 stond Hindersteyn er niet bij. Geertruidvan der Eem schreef een protestbrief^ aan de Staten vanhet Sticht met de inhoud: dat de woning van haar zoon(inmiddels was deze Heer van Hindersteyn) te Neerlang-broek immer voor riddermatigheid gegolden had. '... EenRitterwoninge heeft genoemt

Hindersteyn gelege in dendorpe Nederlangbroek, mit opgetoge voorpoorte en dubbelegragten omgrave, daer van zij en haare voorvaders posses-soirs derzelven huyste altijd (als andere Eedele enRitterhofstede) van alle xatingen en contributie vrij enex- empt en van Rittermatige Luiden geacht en gehoudengeweest zijn.' De brief heeft blijkbaar geholpen, wantop 15 februari 1538 werd Hindersteyn toch alsnog op delijst van erkende ridderhofsteden geplaatst. Berent Grauwert liet geen kinderen na en het goedging over op zijn zuster. Jonkvrouwe Bernarda Grauwert.Zij was getrouwd met Anthonius van Zuylen van Nyevelttot 's Heeraartsbergen. Het echtpaar had twee zonen: I. Frederik van Zuylen van Nyevelt; II. Beernt van Zuylen van Nyevelt, Heer van Otter-spoorbroek. Hij huwde Mechteld van der Maeth. Hier-uit sproten: I. Anthonius van Zuylen van Nyevelt; II. Cornelia van Zuylen van

Nyevelt, die in 1608Evert van der Marsche huwde. Uit dit huwelijk sprootBitter van der Marsche. Frederik van Zuylen van Nyevelt werd in opdracht vanzijn moeder Bernarda in 1577 met Hindersteyn beleend, maarhij overlijdt te Neerlangbroek op Hindersteyn, 11 mei1597, zonder kinderen na te laten. Er komen geen erf-
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Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -27- Na de dood van zijn vrouw verkoopt Gijsbert Franco hetkasteel aan Philip Julius baron van Zuylen van Nyevelt,in 1841. Hij is een zoon van Mr.Jacob van Zuylen vanNyevelt en Adriana Maria Cornets de Groot; Adriana is eenregelrechte afstammeling van Hugo de Groot. Na de koop is er nog een correspondentie tussenGijsbert van Derfelden en Philip Julius. Het ging hierover een naamrol van de bezitters en over het erkendewapen van Hindersteyn. Gijsbert van Derfelden weetzich nog te herinneren dat hij van zijn vader heeftvernomen dat boven het wapen een open helm was, waaruiteen hinde uitziet; de naam zou dus moeten schijnenHindesteyn en niet Hindersteyn. In 1818 werd het wapenofficieel erkend door de Hoge Raad van Adel. De komst van Philip betekent voor Hindersteyn dathet zijn huidige neogotische aanzicht verkrijgt. Hierte lande waren

gedurende de 17e en 18e eeuw bij dekerkbouw de gotische stijlkenmerken uit de construc-tuele overwegingen toch niet geheel verdwenen. Met deontwerpen voor een paleis op Zorgvliet bij Den Haagdoor Koning Willem II in de jaren '30 van de vorigeeeuw kwamen de gotieke vormen in de noordelijke Neder-landen tot nieuw leven. In het algemeen had de gotiekvan de 18e en 19e eeuw een zuiver ornamentele functieen geen constructieve, zoals in de Middeleeuwen hetgeval was. Drie bescheiden voorbeelden kunnen wij in ons landnoemen, welke aan Koning Willem II zijn gotischeplannen vooraf gingen. Ten eerste een anglo-gotischekapel - slechts een tuinornament - in het landschaps-park dat door J.Michael werd aangelegd in 1760, oplandgoed Beeckesteyn bij Velsen. Het tweede voorbeeldis Moersbergen, een ridderhofstad in de nabijheid vande Langbroekerwetering, die op een litho uit

1828reeds neogotische kenmerken vertoont. Ook de donjon Hindersteyn circa 1740. Gezicht op het kasteel van voren en terzijde. Tekeningin O.I.inkt door H.de Winter. Topografische Atlas R.A.Utrecht, nr.1491-1.

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 29- Ph.J.Baron van Zuylen van Nyevelt (1785-1864);particuliere collectie. van kasteel Sandenburg te Langbroek heeft omstreeks1740 al neogotische kenmerken. Op de Weyenburg in deBetuwe zijn eveneens gotische stucversieringen in dein 1760 tot hal verbouwde binnenplaats aan te wijzen.Deze gevallen uit de 18e eeuw zijn aarzelende stappenin de richting van de neogotiek in de 19e eeuw. Huize De Schaffelaar in Barneveld is naar eenEngels voorbeeld ontstaan in 1852. In 1835 ondergingkasteel Beverweerd onder architect Kramms leiding eengedaanteverwisseling van middeleeuws slot tot een

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -32- Om het landgoed te beheren was een tuinbaas nodig,die ook toezicht zou moeten houden op het overige perso-neel dat op het landgoed zijn boterham verdiende. Daartoewerd in 1851 het zogenaamde Baashuis gebouwd. De eerstesteen werd gelegd door Jhr.J.A.van Hardenbroek op 31 mei1851. Ook dit bescheiden gebouwtje kreeg neogotischeelementen in de vorm van spitsboogramen; dit werd in iedergeval wel consequent doorgezet. In 1859 overlijdt Frederika Maria Barones van Zuylenvan Nyevelt op Hindersteyn. In 1864 wordt zij gevolgd doorPhilip Julius Baron van Zuylen van Nyevelt van Hindersteyn,Kamerheer des Konings, Oud Luitenant-Kolonel van den Staf,Ridder der Militaire Willems Orde en der Danebrogs Orde enoud lid der Provinciale Staten van Utrecht in de ouderdomvan 79 jaren, zoals te lezen staat in zijn overlijdens-annonce. Het echtpaar had geen

kinderen. Als erfgenaam is be-noemd een verre neef, Philip Julius Hendrik Graaf vanZuylen van Nyevelt. Deze was in het jaar van het overlijdenvan zijn erflater pas 11 jaar, zodat zijn vader - Mr.JuliusPhilip Jacob Adriaan Graaf van Zuylen van Nyevelt - alsbewindvoerder werd aangewezen. We lezen in het dagboek vanlaatstgenoemde: 'In december ontving ik een schrijven van den Heer vanBylandt van Marienweerd, mij uitnodigende om mijn oomPhilip - die volgens dat schrijven stervende was - te komenzien. Ik gaf hieraan gehoor maar werd zeer slecht ontvan-gen, zodat ik mij wel voornam deze proefneming niet teherhalen. Ik was echter genoodzaakt in het voorjaar van1864 mijn reis te herhalen, toen mijn oom werkelijk gestor-ven was en ik vernam dat hij Philip Julius tot zijn uni-verseel erfgenaam had aangesteld en mij tot bewindvoerder.Ik maakte te Hindersteyn enige bestellingen om er demaanden Juli en

Augustus te kunnen doorbrengen en de zakender nalatenschap te regelen.' 5 Mr. Julius Philip Jacob Adriaan werd in 1816 in Luxem-burg geboren als zoon van Pieter Hendrik Baron van Zuylenvan Nyevelt, generaal-majoor der cavalerie en SusanneMartha van Zuylen van Nyevelt. Pieters gezondheid had eenklap gehad tijdens de Napoleontische veldtochten; hijstierf toen Julius zes jaar oud was. Een zusje stierf al

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 -35- voorzien zijn van een mansarde dak. Het poortgebouw werddaardoor een omvangrijk complex, alhoewel het aanzien erzeker niet op vooruit is gegaan. Het huis zoals zij dataantrof bevond zich in de staat van 1865 toen de laatsteverbouwing plaatsvond. De jonkvrouwe heeft zeker met de ruime gewoekerd, wantaan de achterkant werd het huis nog eens met een verdiepingverhoogd, zodat er weer een aantal kamers bijkwamen. Om deindruk te versterken dat er veel kamers aanwezig warenwerden er twee blinde ramen toegevoegd, waarop de ramengeschilderd zijn, voorzien van immer gesloten zonneblinden. In de nabijheid van de tuinmanswoning liet zij eeneenvoudige oranjerie optrekken van acht meter in het vier-kant, met twee grote dubbele openslaande deuren op hetzuidoosten. De verwarming vond plaats door middel vanijzeren

pijpen die onder gietijzeren roosters door devloer liepen, en tevens dienden om de druivenkas te ver-warmen. Voor de glazen oranjeriedeuren waren luiken aan-gebracht om de ergste kou 's winters te weren. De jonk-vrouwe zal het huis waarschijnlijk alleen als zomerhuishebben gebruikt. In 1892 wordt het goed verkocht aan de dames Damen teCothen. In het Algemeen Familieblad van 1901 lezen we: 'Na 1890 kwam Hindersteyn in veiling met groot gevaarom aan den moker te worden prijs gegeven. Gelukkig werdde Heer J.Damen te Cothen de koper van het riddergoed enhield het steeds in goede staat. Na het Paasfeeste vanhet vorig jaar liep het gerucht dat gemelde heer Damendit adelijk goed in koop had overgedaan of zou overdoenaan den Hoogwelgeboren Heer Arnold Nicolaas JustinusMaria Baron van Brienen van de Groote Lindt, wonende opClingendael onder

Wassenaar. Ter blijde vreugde van degoede Langbroekers werd deze mare weldra bevestigd. Metverklaarbare ingenomenheid zonden zij op de 11e april1894 het bericht ervan rond onder het uiten van de wenschdat zij den nieuwe heer van de aloude ridderhofstad weldrain hun midden mochten zien vertoeven.' Baron van Brienen hield zijn Langbroekse goederenechter alleen aan ter belegging en vertoefde er nooit. In 1911 worden alle goederen in Langbroek van de

Tussen Rijn en Lek 1982 2. - Dl.16 2 '36- familie Van Brienen - waaronder ook de ridderhofstadZuilenburg - in het openbaar verkocht op een veiling. E.A.Geijtenbeek (Het tweede deel van dit artikel verschijnt inhet septembernummer van dit periodiek.) Noten 1. Collectie 105 Van Zuylen van Nyevelt,inventarisno.144-151. Algemeen Rijksarchief, Den Haag. 2. H.W.M.v.d.Wijck 'De Nederlandse Buitenplaats'.Diss., Delft 1974. 3. Collectie Van Zuylen van Nyevelt, Huis Duinrellte Wassenaar. 4. Collectie 105 Van Zuylen van Nyevelt,inventarisno.144-151. Algemeen Rijksarchief, Den Haag. 5. Collectie 105 Van Zuylen van Nyevelt,inventarisno.53. Algemeen Rijksarchief, Den Haag.
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