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LedenNieuwsBrief Presentatie Jubileumboek over het kasteel Uten Houte op 2 en 3 november. 

Volgend jaar bestaat onze Heemkundekring Jan uten Houte 75 jaar. In aanloop naar het jubileumjaar is op 

vrijdag 22 oktober een speciaal hiervoor uitgegeven jubileumboek officieel gepresenteerd.  

Het boek heeft als titel “De geschiedenis van kasteel Hof van den Houte en zijn bewoners. De vondst van 

een oude prent van dat kasteel was in 1947 mede inspiratie voor een aantal mannen om hun gekoesterde 

wens voor een heemkundige kring te verwezenlijken. Het boek is daarmee een hommage aan de 

oprichters van de vereniging. Onderzoeker en auteur Maarten Bicknese zal daarom meerder lezingen 

verzorgen waarin hij ingaat op het boek.  

 

Bicknese heeft tien jaar gewerkt aan dit boek. Archiefbezoek, en uitwerken van de vele soms onvolledige 

of verwarrende gegevens, moesten resulteren in een leesbaar verhaal over meer dan 400 jaar 

kasteelgeschiedenis. Veel families, met als eerste natuurlijk de familie Uten Houte, of Van den Houte, 

passeren de revue. De oude documenten geven details over het gebouw en over ruzies tussen de 

erfgenamen prijs. En wel over de periode van vóór 1400 tot 1816, het jaar dat het kasteel werd gesloopt. 

Al ruim 200 jaar is het kasteel er niet meer, de grachten lagen er nog totdat op die plaats het overdekte 

winkelcentrum werd gebouwd. Wat rest is de architectuur met kantélen, een imitatieophaalbrug en de 

straatnamen, waaronder de hoofdstraat Hof van den Houte. 

Het boek bestrijkt dus een periode van ruim 400 jaar, zodat er veel over te vertellen is. Daarom zijn er 

twee lezingavonden gepland waarin Bicknese enerzijds meer over de eigenaren zal vertellen en anderzijds 

over wat we weten over hoe het kasteel er lag en hoe het eruit zag.  

De lezingen zijn 2 november in Hof van Holland, zaal Roeloffs op de Leur en op 3 november in De Linde. 

Aanvang 19.30 uur. Deze zijn gratis te bezoeken voor leden en niet leden.  

Bij binnenkomst wordt uw Corona-Checkpas gecontroleerd op uw QR-code. 

Op die avonden en bij de boekhandel is het boek te koop voor €24,50. Men kan natuurlijk ook lid worden 

van de heemkundekring bijvoorbeeld via de website www.janutenhoute.nl, dan krijgt men dit boek gratis, 

zoals alle leden van de Heemkundekring die dit boekwerk binnenkort gratis thuis bezorgd krijgen. 

               

Met vriendelijke groeten, Bestuur Heemkundekring Jan uten Houte 

mailto:voorzitter@janutenhoute.nl
http://www.hetwithof.nl/
http://www.janutenhoute.nl/
http://www.hetgeheugenvanettenenleur.nl/
http://www.janutenhoute.nl/

