




Tussen Rijn en Lek 1969 3. - Dl.3 3 maarschalk van het Overkwartier van het Sticht.In 1751 w<?rd mr. Jan Jacob van Westreenen. heer vande Wiers. Themaat. Sterkenburg, Lauwerecht en Hou-dringen. bezitter van Vuylcoop. Via zijn kleinzoon Jan Jacob en Isaak Ferdinand Godinkwam het goed in 1796 aan mr. Nicolaas van Westree-nen. heer van Lauwerecht en kleinzoon van vermeldeJan Jacob van Westreenen. Nadat Vuylcoop in 1829 aan zijn dochter Arnoudina Ba-rendina Wilhelmina was gekomen verkocht zij het in1829 aan de Schalkwijkse arts Willem Backer.In 1872 koopt Jacobus van Bennekom het goed bij publie-ke verkoop van de erfgenamen van dokter Backer.Uit de erfenis van zijn vader verkreeg Willem van Ben-nekom de bezitting in 1883 en verkocht het in 1929 aanJacobus G. van Dijk. die het in 1934 weer doorverkochtaan Hendrik J. W. Ridder. Van hem heeft de oud-Schalkwijker

Bernard Heijmande toren enkele maanden geleden gekocht.Afbeeldingen uit vorige eeuwen tonen aan dat Vuylcoopeen kompleks was bestaande uit een omgrachte torenen daarnaast een woonhuis op de plaats waar nu de(voormalige) boerderij staat. De toren is 10. 00 x 7, 10 meter en hoog bijna 16 meter.Aan de voet zijn de muren 1, 20 meter dik. De begane-grondverdieping is afgedekt met een tongewelf, waar-boven zich nu nog twee verdiepingen en een zolder be-vinden. Op de begane grond is een toegangsdeur om in de bene-denverdieping te komen. Via een in de muur uitgespaar-de wenteltrap kan de eerste verdieping worden bereikt,wat ook mogelijk is via een gemetselde buitentrap.Oude afbeeldingen laten boven de kelderverdiepingnog drie verdiepingen zien. Toen de toren steeds verder ging scheefzakken isde bovenverdieping gesloopt. De nieuwe eigenaar is voornemens de toren geheelte

restaureren, de derde verdieping weer aan te bren-gen en het geheel in de oorspronkelijke toestand terugte brengen. Het wapen van de ridderhofstad is: Gedwarsbalkt vanzilver van acht stukken; in een rechter vrijkwartier




