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I

Jan Uten Houte, ridder en held gevangen voor Tiel, sterft in den kerker 1286.
X
Aleida van Leuven, (natuurlijke dochter van Arnout van Leuven, heer van Breda).
Kind uit het huwelijk:
1. Arnoud uten Houte. Zie IIa.
2. Wouter uten Houte (waarschijnlijk een bastaardzoon) Zie IIb.

IIa

Arnoud uten Houte, ridder. In 1310. bezitter van het goed Ten Houte onder
Prinsenhage, heer van Etten volgens de Antwerpse schepen kennis van 22.11.1448
althans volgens kopie 1631.
X
N.N
Natuurlijke zoon:
1. Jan van den Houte. Zie IIIa.

IIb. Wouter uten Houten 1291.1300
X
N.N.
Kinderen
1. Jan Wouters uten Houte, ridder in 1349; is mogelijk dezelfde als Jan
uten Houte uut Borchst of anders een broer.
2. Jan uten Houte uut Borchst . 1 Zie IIIb.
IIIa Jan uten(van den) Houte, de oude,  04-06-1360. Ridder. In 1348, 1354 Gasthuis
Etten. In 1356, 1357 heer van Rucphen. „de ouderen" van Hendrik, dus deze Jan
hield het goed Ten Houte in 2 gehele lenen van den heer v an Breda.
X
Catharina van Brecht.
Kinderen uit het huwelijk
1. Jan uten (van den) Houte. Zie IVa.
2. Aer(n)t uten (van den) Houte 2 ,  voor 1428.In 1383 schildknaap, was
1422 gehuwd ; schenkt in 1422 't Hof ten Houte aan Sophie Godfr.dr.
Krijgt zelf in 1424 een achtste der erfenis van Zoete.
3. X voor 1422 met Lijsbet van ('s-Graven)Wezele 2, 3 . weduwe in 1428,
treft een schikking.
4. Godevaert uten (van den) Houte. Zie IVb.
5. Hendrik uten (van den) Houte. Zie IVc.
6. Peter uten (van den) Houte. Zie IVd.
IIIb Jan uten Houte uut Borchst . Hij bezat het landgoed Burgst 1 in Princenhage.
Vermeld in 1348; Overleden na 1352.
X
N.N.
Dochter
1. Sophie uten (van den) Houte. Haar aangetrouwde familie erft het goed
Burgst 1 .
1 e X Jan van de Merwede
2 e X 1347 Rudolf de Kock, na pauselijke dispensatie
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IVa Jan uten (van den) Houte 2 , de jonge,  1405. Ridder. 1356. 1364. 1371 Bäsweiler,
1375 BoZ, 1375 Ettensche Keur. 1382. 1383.
(X)
Piggen ?
Kind.
1. Avezoete uten Houte, (natuurlijke dochter).  09-03-1417, voorlopige deling na
haar dood 1418, definitieve scheiding 1424 betreffende de Houtheininge in vier
deden,
X Hendrik van de Water  10-09-1416. Krijgt 1405 verlof om te
kopen een der hoeven in ’t Hout.
IVb Godevaert uten (van den) Houte 2 ,  voor 1422. In 1383 schildknaap. Verkoopt in
1405 aan Hendr. v. d. Water een hoeve Hout die hij hield van zijn broeder Jan, en uit
vaders erfenis gedeeld had,
Kinderen.
1. Sophie uten Houte. Zie Va.
2. Jan uten Houte 3 . Volgens attestatie 07-11-1467 zou Jan Godevaertszoon zijn
degene die, over tijden te besitten plach de heerlijkheid van Etten". Nuyts blz.
169. Hij krijgt op 22-12-1457 „gifte van de Capelrije en van het gasthuis" te
Etten van den heer v Breda en woonde te Wuyst Meerbeke.
IVc Hendrik uten (van den) Houte.  tussen 1426 - 1448. In 1424 krijgt hij 1/8 in de
erfenis van zijn nicht Zoete. Hij had de lage rechtsmacht tot drie pond met hof en
goed in 't Hout, tot 2 gehele lenen, die hij als leenman hield van den heer van
Breda; en die van hem op Catharina, van Catha. op Hendrik Steenwech overgingen.
Hendrik zelf had ze van „zijn ouderen" geërfd; is bedoeld zijn vader, of zijn oudere
broer Jan ?
X
Zoete van de Water.
Kind.
1. Katelijne (Catharina) uten Houte. Zie Vb.
IVd Peter uten (van den) Houte.
Zoon
1. Goelevaert Peterszoon van den Houte. 07-04-1467 wonende te 'sGravenwesel
Va

Sophie uten Houte 2, 3 . in 1422 gehuwd krijgt als bruidschat 't Hof ten Houte van
haar oom Aert.
X in 1422
Gides Janz. Sanders 2 , 3 kreeg in 1422 „'t Hof Ten Houte in den Lande van
B reda" . In 1428 sch i kki ng.

Vb

Katelijne (Catharina) uten Houte 3, 06-10-1450. Krijgt op 31.1.1448 na uitspraak
der leenhoven van Brussel en Breda 't Hof ten Houte, dat Cornelis Sanders in bezit
had. Op 22-11-1448 defin(itieve) deling der erfenis voor schep.(enen) v. Antwerpen.
1e X …..Steenwech.
2e X Wouter van der Meere.
Kinderen uit het 1ste huwelijk.
1. Hendrik Steenwech 4 . Verheft na moeders dood 6-10-1450 de lage
heerlijkheid van zijn goed in 't Hout, verkoopt 22-12-1457 al zijn
heerlijkheden en goederen aan den heer v Breda.
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2. Isabella Steenwech.
X Jan van Wezenbeke.

Meer informatie over de familie van Houte en Hof van Houte is te vinden op
de website in het kwartaalblad Heem-EL, jaargang1 nummer 1 tot en met
nummer 4. Geschreven door Maarten Bicknese die ook eind 2021 hierover een
boek hoopt uit te brengen.
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Landgoed Burgst is een landgoed gelegen in het midden van de Haagse Beemden in het
noorden van Breda.
Landgoed Burgst is wat er is overgebleven van de Heerlijkheid Burgst dat al voor 1200
bestond. Burgst is een samentrekking van burg en ast, dat vruchtbare akker betekent. Het
omvatte de Grote en Kleine Hoeve van Burgst. In de Grote Hoeve vergaderden de Leenhof en
Laatbank.
Ridder Jan Uten Houte is de oudste bewoner van het landgoed Burgst. In 1790 wordt het nu
nog bestaande landhuis gebouwd en daaromheen wordt een park aangelegd. Constant Smits liet
de Torendreef aanleggen in de richting van de Grote Kerk van Breda. In 1898 werd de
Koninginnedreef met bruine en groene beuken aangeplant.
Het landgoed bestaat tegenwoordig nog uit het oorspronkelijke huis met bijgebouwen met daar
omheen een park. Het wordt nog bewoond en is niet toegankelijk voor publiek. Het is een
Rijksmonument.

2

Krachtens een arbitrale uitspraak tussen de erfgenamen van de in 1417 overleden Avezoete,
vielen alle bezittingen uiteen. Een achtste gedeelte van de erfenis, waaronder de eigendommen
in de Hage en Etten, vielen haar oom Arnt ten deel. Arnt van den Houte, zoals hij in
verscheidene akten staat vermeld, legde samen met zijn broers Jan en Godevaert als
leenmannen van de heer van Breda, in 1283 getuigenis af over de grensscheiding tussen
Holland en Brabant. Hij zou net zo min als zijn jongere broers, om onbekende, redenen de
ridderslag niet ontvangen. Omdat zijn huwelijk met Lijsbeth van Wesele kinderloos bleef
legateerde hij aan Sophie, een dochter van zijn broer Godevaert, het hof ten Houte met de
daarbij horende gronden onder de Hage. Ze ontving het legaat als bruidsschat bij haar huwelijk
in 1422 met Gielis Sanders. Nadat Arnt in 1428 was overleden behield zijn weduwe het recht
van bewoning en vruchtgebruik. Van haar bezittingen in Etten verhuurde Lijsbeth van Wesele
ca. 1432, aan Godevaert van Nijs, 'een hoeve met huys, hove, lande, beemde, heyden etc.
gestaen ende gelegen te Etten aen thof'.
Dit huurcontract is een van de eerste archiefstukken met vermelding van het kasteel. Jaarlijks
was de pachter haar verschuldigd 84 Philips schellingen, 200 eieren, 8 kapoenen (vetgemeste
hanen), 6 koppen boter en 300 schoven stro. Voor onderhoud van de gebouwen leverde
Lijsbeth de nodige materialen en betaalde de werklieden, terwijl de huurder, zoals gebruikelijk,
de kost verschafte. De eerste vermelding van het kasteel is te vinden in een cijnsboek uit 1430
van de tafel van de H. Geest, waarin sprake is van huys ende hof ghelegen tusschen thof van
Etten ende Jans van Putte erve metten westeynde aen sheeren strate bij die kerke van Etten.
Bron: d' Hûskes 16, Kasteel uten Houte 1988.
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Na de dood van Lijsbeth in 1445, kwam volgens het legaat uit 1422, hof ten Houte onder Hage
toe aan Sophie Godevaerts dochter van den Houte. Deze erflating leidde tot het onrechtmatig
bezit van kasteel Uten Houte door Cornelis Sanders, een zoon van Sophie. Waarschijnlijk
beschouwde zij het hof te Etten ook tot de schenking uit 1422 en dus ook als erfenis. Het
leenhof van Brabant deed in deze zaak op 31 januari 1448 een uitspraak ten gunste van
Katelijne Hendriksdochter van den Houte. In een delingsakte opgemaakt door Antwerpse
schepenen op 22 november 1448 aanvaardden Katelijne en haar neef Jan Godevaertsz een
overeenkomst inzake de nalatenschap van hun oom Arnt.
Voor wat de Ettense bezittingen betreft verliep de verdeling als volgt:
Jan Godevaertsz kreeg:
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- de hoeve 'geheeten Catersghoet' (de Catershoeve)
- 'thof ende huysinge tot Etten metten omloepe ende metten manschappen(bepaalde opbrengst
of levering van goederen in natura) daer toe dienende'
Katelijne ontving:
- de rechtmacht tot 3 pond (lage Heerlijkheid)
Samen kregen ieder voor de helft en onverdeeld:
- een hoeve met alle toebehoren (kasteelhoeve)
- een stuk land geheten 'tpeerdbloc'
Bron: d' Hûskes 16, Kasteel uten Houte 1988.
4

Katelijne had uit haar eerste huwelijk twee kinderen, een dochter en een zoon. De zoon,
Hendrik Steenwech verwierf na overlijden van zijn moeder in 1450 de goederen onder Etten
maar verkocht de geërfde rechtsmacht tot 3 pond aan de heer van Breda. Dat betekende het
einde van de bijzondere heerlijkheid waarmee Etten sedert 1287 was bedeeld.
Bron: d' Hûskes 16, Kasteel uten Houte 1988.
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I Jan uten Houte,  1286 te Tiel.
X Adeleida van Leuven (natuurlijke d.v. Arnout van Leuven, heer van Breda).

IIa Arnoud

IIb Wouter

IIIa Jan,  04-06-1360
X Catharina van Brecht

Jan

IIIb Jan, uut Borchst

Sophie
1e X Jan van Merwede
2e X Rudolf de Kock

IVa Jan,  ±1406

Arnt,  ±1428 (kinderloos)

(ongehuwd ?)

X Lijsbeth van Wezele,
 1445

Avezoete,  09-03-14174

(natuurlijke dochter)
X Hendrik van de Water
 10-09-1416

IVb Godevaert,  voor 1422

Va Sophie
X Gielis Sanders

Jan

IVc Hendrik,  voor 1448
X Zoet van de Water

Vb Kathelijne
1e X ….. Steenwech
2e X Wouter van der Meer

Hendrik
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