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Het Lage- en Hoogehuis: de basis van de Bisdommen 

De eeuwenoude rode beuk achter het huis is eigenlijk nog maar net bijgekomen van de 
verandering. Het oude familiehuis waar de Haastrechtse familie Bisdom meerdere ge-
neraties een basis had, werd in opdracht van Marcellus Bisdom van Vliet (1806–1877) 
ineens afgebroken. Het pand waar de boom nu tegenaan kijkt — tegenwoordig Muse-
um Paulina Bisdom van Vliet — is tussen 1874 en 1877 gebouwd op de fundamenten 
van de voorganger. 

Het uiterlijk van het oude familiehuis is in nevelen gehuld. Er bestaat geen foto 
van en dat is een groot gemis. Dit deel van Haastrecht is in de 18e eeuw wel als teke-
ning vastgelegd, maar dan van een grote afstand en weinig betrouwbaar. En de twee 
meest betrouwbare bronnen, de kadastrale kaart uit 1829 en het verslag van een oog-
getuige, bevatten nauwelijks details. 

De weinige bronnen moeten we daarom aandachtig bestuderen. Allereerst het 
ooggetuigenverslag. Pieter Jacob Bisdom (1819–1906) bracht in 1872 een bezoek aan 
Marcellus Bisdom van Vliet (1806–1877), burgemeester in Haastrecht. Pieter Jacob 
was bezig de stamboom van de familie Bisdom te onderzoeken en wilde graag het 
‘Stamhuis’ van deze familie zien. Tussen zijn aantekeningen vinden we de volgende 
anekdote: 

(…) deze omvangrijke correspondentie bragt mij met veele in kennis en ontving van 
de familie Bisdom te Haastrecht de uitnoodiging, om het nog bestaande Stamhuis te 
kunnen zien, waarvan den 14 Juli 1872 gevolg werd gegeven, na kennismaking en 
zeer hartelijke ontvangst begaven wij ons naar het Stamhuis, genaamd het Lagehuis 
in welks gevel boven de deur, in een zerk, het familie wapen was gebeiteld, het was 
mij indrukwekkend in dat huis de verschillende kamers, vertrekken en de tuin te aan-
schouwen waar de voorouders hadden gewoond, later is naast die woning voor de kin-
deren een, genaamd het Hoogehuis gebouwd, deze beide onbewoonde huizen stonden 
nog stevig in hunne fundamenten, vervolgens werd de kerk, waar in de grafkelder met 
het daarop voormelde wapen gebeiteld en de familiebank bezichtigd en bij terugkomst 
al de antieke voorwerpen van meubels, porselein, glaswerk, metalen, penningen, per-
camenten, titels, kleederen, sieraden, portretten en verdere kostbaarheden, te veel om 
daarvan eene beschrijving te doen, bewonderd, daar was de verzamelplaats van intres-
sante familie voorwerpen waar aan tal van legenden verbonden waren en ontving al-
daar veele gegevens voor de geslachtslijst.1) 

We hebben dus te maken met twee panden. Het “Lagehuis” en “Hoogehuis”. Ik inter-
preteer ‘laag’ en ‘hoog’ in dit geval als ‘met een laag dak’ respectievelijk ‘met een hoog 
dak’, niet als ‘laaggelegen’ en ‘hooggelegen’. Het lage huis was het oudst en bevatte een 
gevelsteen met het familiewapen. Zoals Pieter Jacob Bisdom vermeldt, waren in 1872 
beide panden onbewoond. Marcellus woonde in ‘huize Ledeboer’, even verderop in de 
straat,2) en zijn oude moeder, Paulina Maria Hondorff Block, was net een jaar eerder in 
het oude familiehuis overleden. Het hoge huis was ooit “voor de kinderen” gebouwd. 
Aan welke generatie kinderen we dan moeten denken — de kinderen van Adriaan Bis-
dom (1664–1728) of de kinderen van Theodorus Bisdom (1698–1777) — wordt niet 
duidelijk. 
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De tweede betrouwbare bron is de kadastrale kaart uit 1829.3) Deze kaart is niet 
erg gedetailleerd en zegt alleen iets over het grondplan. We missen de hoogte als derde 
dimensie. Als eerste stap vervorm ik het grondplan iets — vooral in het linker deel —
om deze beter aan te laten sluiten bij de huidige situatie. Dit valt binnen de foutmarge 
van de handgetekende kaart. 

Met kennis van de beschrijving van Pieter Jacob Bisdom plaats ik vervolgens de rich-
ting van enkele mogelijke daknokken in de kaart. Ik ga ervan uit dat het huis met de 
nok die parallel aan de straat loopt, het hoge huis (H) is, omdat deze plaatsing ‘nieu-
werwets’ is en het hoge huis jonger zou zijn dan het lage huis (L). 

Als we de kadastrale kaart uit 1829 combineren met de bijbehorende kadastrale legger 
uit 1832,4) zien we dat nog enkele andere panden deel uitmaakten van het familiehuis-
complex. Het blok dat bestaat uit de percelen 14, 15, 16, en 17 was in 1832 eigendom 
van Paulina Maria Hondorff Block — ‘weduwe Bisdom van Vliet’ — en daartoe be-
hoorden ook een pakhuis (p) en een woning in twee delen (a). Volgens de gegevens 
van de volkstelling 5) uit 1829 woonden in dat huis toen een tuinman en naaister, 
waardoor ik concludeer dat dit een eenvoudige arbeiderswoning was, met een schuur-
tje of iets dergelijks. Op de naburige percelen 20 en 21 stonden pakhuizen van de fa-
milies Drost en Ledeboer. 

De vierde afbeelding geeft als referentie de huidige bebouwing en de oude rode 
beuk weer als projectie op de kaart van 1829. 

We krijgen een vaag idee van het uiterlijk van het hoge huis door te kijken naar 
de tekeningen van Hendrik Spilman 6) en Pieter Jan van Liender.7) Beide tekeningen 
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stammen uit de 18e eeuw. De tekening van Spilman laat mogelijk het hoge huis vanuit 
het zuiden zien; de tekening van Van Liender vanuit het westen. We herkennen twee 
schoorstenen op de uiteinden van de daknok, met daarop piramidevormige kappen. 
De tekeningen hoeven niet waarheidsgetrouw te zijn, maar het is frappant dat we dit 
op beide tekeningen zien. 

Door deze vier bronnen — de anekdote, de kaart, en de twee tekeningen — samen te 
voegen, kom ik tot de volgende reconstructie, weergegeven als twee imitaties van 18e-
eeuwse pentekeningen met accenten in gewassen inkt. De latijnse tekst onder de teke-
ningen betekent: “De woning van Theodorus Bisdom, heer van Vliet, te Haastrecht, in 
het jaar 1775”. 
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Ten slotte voeg ik nog een vergelijking toe tussen de huidige gevels en de gevels zoals 
die er in 1775 uitgezien kunnen hebben. Het is aardig om te zien dat de architect van 
het pand uit 1877 een soort van verwijzing naar het verleden heeft aangebracht door 
de ornamentale hoekstenen — die de gevel voor die tijd ongebruikelijk asymmetrisch 
maken — precies op de hoeken van het voormalige ‘Hoogehuis’ te plaatsen. 

  van  4 5



Deze reconstructie is niet gebaseerd op specialistische bouwkundige kennis. In 2020 
en 2021 gaat Museum Paulina Bisdom van Vliet onderhoud aan vloeren en plafonds 
uitvoeren, in samenwerking met historisch bouwkundigen en andere erfgoedprofessio-
nals. Misschien komen er dan bouwsporen aan het licht die mijn gelijk of ongelijk be-
wijzen. Ik ben benieuwd. 

April 2019 
_________________________ 
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