
Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Kasteel huis te Vliet door mr. C.G.M. Noordam Bezitters en bewoners Het huis wordt in 1375 voor het eerstvermeld, als belending van de Lekdijk^. In1395 wordt een bezitter genoemd: AleitHenrixdochter van den Damme, weduwevan Tyman Schorren. Het huis is eenStichts leen^. Zowel Hendrik van denDamme als Tyman Schorre (of Scorre)waren aanzienlijke personen in de stadUtrecht. In het midden van de 14e eeuwkomen zij voor als schepen in Utrecht^.Een Tydeman Meeus Scorren soen komt Kasteel huis te Vliet Het kasteel huis te Vliet is enkele kilo-meters ten zuiden van IJsselstein gelegenin het dorp Lopikerkapel op de oudeKapelse stroomrug'. Ten zuiden van hethuis loopt de Lopikerweg-oost met daar-naast de Enge IJssel. Ten noorden van hethuis loopt de Achterdijk. Aan de oostzijdebevindt zich de kerk van Lopikerkapel, ge-legen in het vroegere gerecht Zevenhoven.Het huis zelf lag net ten westen vanZevenhoven in het gerecht Lopik. O 1. Afbeeldingvan het Huiste

Vliet opeen kaart uit162J. De dubbelekap van hethuis is duide-lijk zicht-baar, evenalsde aan denoordkantgelegen trap-toren metkoepeldak.(KapittelOudmunster,933;i2o-i2i,detail) 209







Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 4- Enkeleja-ren na deomkering enmodernise-ring vanHuis te VlietvervaardigdeC. Specht erin lyoi dezegravure van.De nieuwebijgebouwenmet de daar-achter ge-plaatste dui-ventillenstaan terweerszijdenvan het voor-plein. Achterhet huis isbosaanplantzichtbaar.(RAU, TA II20 p. 19) Leidse universiteit. Hij overleed op hethuis te Vliet in 1594'&quot;^. In de 17e eeuw washet huis in handen van verschillende fa-milies. Joriphaes Vosch van Roelings-weert, die het huis in het laatste decenni-um van de 17e eeuw bezat, was in 1699gedwongen het huis wegens schulden ver-kopen. Een groot deel van de i8e eeuwwas het huis in bezit van de familiesPanhuijs en Van Hardenbroek. In hetlaatste kwart die eeuw wisselde het enkelemalen van eigenaar. In 1801 werd jhr. Cornelis Gerard Barchman Wuytiers dooraankoop eigenaar van het huis. In zijn fa-milie bleef het tot 28 december 1936, toenhet bij veiling werd verkocht. Het huisverloor door een ingrijpende verbouwingin het daaropvolgende jaar het karaktervan aanzienlijk buitenverblijf

Bouwkundige geschiedenis Het huidige huis te Vliet heeft - alsmen de later aangebouwde opstallen weg-denkt - het aanzien van een 19e eeuws bui- 212





Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 grootscheepse aanen verbouw de donjononderdeel gaan uitmaken van een aan-zienlijk buitenverblijf. Als bouwer komtGijsbert van Hemert in aanmerking. In1556 en 1561 leende hij 4496 gulden,waarbij beide keren een hypotheek op hethuis werd gevestigd' . In 1557 verkocht hijhet huis Amerongen. Dit heeft wellichtmet de hoge verbouwingskosten van huiste Vliet te maken gehad. De donjon werdaan de westzijde uitgebouwd met tweenaast elkaar gelegen bouwmassa's. Beidebouwdelen kregen zadeldaken met trap-gevels. Aan de kop van deze westkantkwam een - vermoedelijke latere - aanbouwmet schilddak. Op deze wijze ontstond ereen rechthoekig huis met een afmetingvan ongeveer 20,4x12,8 meter. Op de be-nedenverdieping van de donjon werdentwee woonlagen gebouwd. Aangezien deoostelijke muur van de huidige bel-etage14e eeuws lijkt te zijn, is er op dit niveauwellicht sprake van reducering van demuurdikte in plaats van volledige nieuw-bouw. Behalve wat betreft de plaats van deingang werd

het huis gekenmerkt door Door gebrek aan eigentijdse vermeldin-gen in akten en kronieken blijft enigszinsduister of deze militaire functie uitslui-tend particulier van aard was. Gezien desituering van het kasteel aan de weg naarSchoonhoven en de ligging van twee kas-telen in Hollandse invloedssfeer aan die-zelfde weg - Zevender en Ter Heul - lijkthet niet onwaarschijnlijk, dat Vliet ookeen strategische rol speelde in de verdedi-ging van het Sticht. Voor wat betreft de datering van dedonjon moet gewezen worden op het ver-drag uit 1352 tussen de bisschop en destad Utrecht, waarbij overeengekomenwerd versterkingen in het Sticht tegen tegaan. Vermoedelijk dateert de donjon uitde periode van voor dit verdrag' . In te-genspraak met deze aanname lijkt een lee-nakte uit 1356, waarbij een stuk grondwordt genoemd, gelegen tussen de zijd-winde (van Zevenhoven) en de Vliethoeve:het daartussen gelegen huis te Vliet wordtniet vermeld, hetgeen mogelijk betekent,dat het toen nog niet bestond'7 i^ hetmidden van de i6e eeuw is door een j. Gezicht ophuis teVliet,gezienvanaf het wes-ten

doorJ. Schoute.MCS/819,KHU, DenHaag 214



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 een strakke symmetrie, waardoor het eer-der een 17e dan i6e eeuwse verschijninghad. De verdiepingen werden toegankelijkgemaakt door een aan de achterzijde ge-bouwde traptoren, die met een achtkantigbovendeel en een koepeldak boven hethuis uitstak. Deze traptoren werd wellichtgebouwd op resten van een bestaande 15eeeuwse traptoren. Het onderste gedeeltevan de traptoren is althans uitgevoerd inlaat-middeleeuwse moppen. Een tekeninguit 1627 toont ons voor het eerst het huisin deze vorm^^. De ingang van het huiswas naast de traptoren aan de huidige ach-terzijde. Deze ingang was waarschijnlijkniet bedoeld als toegang vanaf de nabij ge-legen Achterdijk, die in die periode in ge-bruik was voor 'vrachtverkeer' . Bezoe-kers van het huis dienden vanafLopikerkapel een van de lanen langs debuitensingels af te rijden, totdat men - nahet huis gepasseerd te zijn - toegang hadtot het voorplein van het huis. Nadat deFransen in 1672 het huis geweld haddenaangedaan - gemeld werd

dat het huis 'te-nemael is verdorven' - vond in het laatste decennium van de 17e eeuw een opwaar-dering plaats, waarschijnlijk doorJoriphaes Vosch van Roelingsweert. Deingang van het huis werd naar de zuid-kant verplaatst en het vroegere voorpleinwerd gedeeltelijk met bomen beplant. Ophet nieuwe voorplein werden ter weerszij-den van de oprijlaan bomen geplant, voor-namelijk eikebomen. Ook langs de bui-tensingels stonden langs de lanen - deOost-, West en Noordlaan - eikebomen. De achter het huis gelegen tuinen tus-sen de singels waren door watergangen indrie gelijke stukken verdeeld. In het ge-deelte het dichtst bij het huis lag een vij-ver. Ten oosten van het huis was een bosvan eiken en elzen, dat naar het stervor-mig lanenpatroon daarin het 'Sterrebos'genoemd werd ^ Tegelijk met de omke-ring van het huis verrezen bijgebouwenter weerszijden van het nieuwe voorplein.Achter beide bijgebouwen, die later wer-den aangeduid als koetshuis en orangerie,werden duiventillen geplaatst. De Noten-laan, die als zicht-as naar de Lekdijk isaangelegd, stamt

waarschijnlijk ook uit 6. Het huisin 1745 ge-zien vanuithet zuiden opeen tekeningvan Jan deBeijer. Het16e eeuwseontwerp vandit gebouwkent - metuitzonderingvan de plaatsvan de hoofd-ingang - eenstrakke sym-metrie. 215



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 deze periode. Hij werd aanvankelijk aan-geduid als 'Voorlaan' en was oorspronke-lijk aangelegd als eikebomenlaan. Eenaanbouw aan de zuidkant van de traptorenwerd vervangen door een plateau, vanwaaraf men een riant uitzicht had op deomgeving. Tussen 1730 en 1744 werdende Vlaamse gevels vervangen door dakka-pellen en werd het bovenste deel van detoren veranderd in een klokketoren. In1745 werd de brug over de gracht veran-derd. Tot het begin van de negentiendeeeuw bleef het huis in deze vorm bestaan.In het eerste kwart van die eeuw moet eengrote bouwkundige ingreep hebbenplaatsgehad. De bronnen spreken elkaartegen over de precieze datum daarvan.Het Aardrijkskundig Woordenboek vanVan der Aa, meldt, dat het het huis in 1815grotendeels werd afgebroken . Behalve,dat getwijfeld kan worden aan het jaartal,lijkt ook het voorkomen van i6e eeuwsebouwsporen tot in het plafond van de eer-ste verdieping in tegenspraak met eengrootschalige afbraak. Bovendien melddediezelfde Van

der Aa nog in 1847 ^^^ hethuis 'een sierlijke vertooning maakt doorden fraaijen koepeltoren, die uit het dak 7. Het huis inmaart 1937,vanuit het zui-den. De vormdateert uit hetmidden van deige eeuw. Wezien het ge-houw na deverkoop toenbomen enstruiken op hetvoorterreinwerden geveld.(RdMz 17.417) S. De tweede^woonlaag is inig]y we^ehro- ken, waarnahet dak een ver-dieping omlaagis gebracht; fotouit ig66.(RdMz 108.227) 216






