
Zwammerdam (Amsterdam, Historisch Seminarium Universiteit Amsterdam, 1977), p. 7. 
3. Bij de reglementering van waterschap Klein-Houtdijk in 1863 werd gesteld dat de totale oppervlakte 

van dit waterschap 185 hectare was, waarvan 165 hectare in Kamerik lag en de genoemde 20 hectare in 
Woerden (Geestdorp). Bij hoge uitzondering sprak men van Groot- en Klein-Geestdorp om aan te ge
ven of het desbetreffende gedeelte van Geestdorp tot Groot- danwei tot Klein-Houtdijk gerekend werd. 

4. Plomp, N. Woerden 600 jaar stad (Woerden, 1972), p. 69. 
5. In hoeverre dit ook gold voor Klein-Houtdijk, waar het Convent ook gegoed was, heb ik niet onder

zocht. De keur van Klein-Houtdijk uit 1699 bevat enkele bepalingen met betrekking tot de bestuursin
richting zonder de Ridderschap, rechtsopvolger van het Convent, met naam te noemen. Wel is de Rid
derschap ("gewoon" als belangrijke ingeland?) betrokken geweest bij het aanbesteden van het onder
houd van de Klein-Houtdijker molen. 

6. Ter illustratie: het Convent van Oudwijk was een van de vele kerkelijke instellingen die in het Hoog
heemraadschap van de Lekdijk Bovendams betrokken waren bij de benoeming van hoogheemraden. 
Aanvankelijk kende men hier bisschopsheemraden, heemraden die door kapittelkerken werden aange
steld en heemraden aangesteld door diverse mannen- en vrouwenkloosters. Zie: Vliet, M. van, Het 
Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams (Assen, 1961) p. 105, 106. 

7. Berekend aan de hand van de index op de Collecteboeken van het Groot Waterschap van Woerden, aan
wezig in het Streekarchief Rijnstreek. Overigens staan Groot-Houtdijk en Geestdorp hierin vanaf het 
begin (in 1688) onderdezelfde rubriek genoemd. 

8. Archief Groot-Houtdijk, inv.nr. 66: molenrekening 1796/97. 
9. Zie ook Rechtsbronnen, p. 306: Sententie in reformatie van het vonnis van de hoogheemraden van 

Woerden, die de erfgenamen een decisoire eed hadden opgelegd. Het Hof deed de Woerdense uitspraak 
teniet. 

10. Van Doorn noemt genoemde Willem Jansz Verwey in 1594-1597 als pachter van de "uuythoff Meer-
looge", waaruit het latere Duifhuis is ontstaan. De molen stond vlakbij het Duifhuis. De andere naam, 
Harman Koel, kwamen we al tegen in de schouwbrief van 1523 (70 jaar eerder) als bruiker van land 
"neffens de Teccoperwech". 

11. Citaat uit de vaak genoemde schouwbrief van 1523 (Archief Groot-Houtdijk, inv.nr. 204). 

Het Slot te Vliet te Oudewater * 

door drs. M.A. Kooiman en drs. J.W.C, van Schaik 

Inleiding 
In het westen van de gemeente Oudewater staat in de polder Vliet en Dijkveld, op de zuidelijke 
oeverwal van de Hollandsche IJssel, de bouwval van het 13e-eeuwse kasteel Te Vliet.' Van het 
kasteel bestaat nog slechts een stuk muur. Alleen aan de noord- en westzijde is de slotgracht be
waard gebleven. In het sterk geaccidenteerde terrein valt de plaats van de vermoedelijke voor
burcht ten zuiden van de ruïne nog aan te wijzen. Ten oosten van de vermoedelijke voorburcht 
ligt, aan een laantje, de hofstede "Het Huis te Vliet". 
Het wapen Van Vliet bestond oorspronkelijk uit drie geknopte zilveren ruiten op een rood veld; 
na het uitsterven van de Van Woerdens uit drie rode ruiten op een veld van goud. 

Dit artikel is een bewerking van een artikel, dat zal verschijnen in het in 1994 uit te komen Kastelenboek van de pro
vincie Utrecht. 
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De ruïne van het Slot te Vliet, gezien uit het noordwesten. Gewassen pentekening door L.P. Serrurrier, 
1729, Rijksarchief Utrecht. Naar een tekening van R. Roghman, 1646-1647'. 

In de middeleeuwen probeerden de graaf van Holland en de bisschop van Utrecht geregeld hun 
gebied ten koste van elkaar uit te breiden. In de grenszone waar de conflicten tussen beide lands-
heerlijkheden zich afspeelden, trachtten graaf en bisschop hun positie te consolideren met behulp 
van leenmannen. Deze werden beleend met grond en rechten en bouwden een kasteel, waardoor 
het territorium van de landsheren versterkt werd.2 

In het Utrechts-Hollandse grensgebied waren de oeverwallen van de IJssel geschikt om kastelen 
te bouwen vanwege de hogere ligging en de aanwezigheid van klei voor het bakken van de beno
digde enorme hoeveelheden stenen. Behalve Te Vliet stonden langs de rivier de kastelen Rijpi-
kerwaard, IJsselstein, Montfoort en Haastrecht en de waarschijnlijk wat bescheidener huizen 
Schurenburg en De Pol. 

Geschiedenis 
Het kasteel Te Vliet werd in de tweede helft van de 13e eeuw waarschijnlijk gesticht door Gerrit 
van den Vliet, broer van Herman VI van Woerden, die in 1296 één van de "moordenaars" was 
van graaf Floris V. Gerrit van den Vliet was gehuwd met Ada van den Binckhorst en overleed in 
1314.3 Ten tijde van de kasteelstichting was het land van Vliet al een heerlijkheid. 
Verscheidene andere kastelen in het westen van de provincie Utrecht werden door de Van Woer-
dens gesticht: de Haer, de Ham, Harmeien en de Engh. Tot 1624 bleef Vliet in de familie Van 
Woerden van Vliet; daarna vererfde de heerlijkheid, met het kasteel, op Zuidnederlandse ge
slachten tot Maximiliaan Leopold Joseph prins van Rubenpré, Vliet in 1755 verkocht aan Theo-
dorus Bisdom (1698-1777). Zijn afstammelinge Paulina Maria Lefèvre de Montigny-Bisdom 
van Vliet (1840-1923) legateerde haar goederen, waaronder de ruïne, aan de Stichting Bisdom 
van Vliet. Enkele jaren geleden heeft de stichting de boerderij met inbegrip van de ruïne verkocht 
aan de pachter. 
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Over de geschiedenis van het gebouw is weinig bekend. Over de bouw is niets overgeleverd, 
evenmin over latere uitbreidingen of verbouwingen. Het erfleen van het huis wijst op een oor
sprong in de ontginningsperiode: het bestond uit het huis zelf en twee hoeven van elk 16 morgen 
groot. In de Hollands-Utrechtse veen- en klei-op-veenontginningen van de 1 Ie tot en met de 14e 
eeuw was 16 morgen de standaardgrootte van een "hoeve": zoveel land als voldoende was voor 
een toenmalig boerenbedrijf.4 

Vermoedelijk is er in de buurt van het kasteel een kapel geweest. Het kasteel was behalve met de 
IJsseldijk via een laan ook verbonden met de Hoenkoopse Buurtweg. Een zestiende-eeuwse kaart 
laat deze laan, iets westelijk van het kasteel, zien.5 Op de uit 1771 daterende kaart van de Lopi-
kerwaard door Hattinga is de laan aangegeven als "Vriese Steeg", op die van Ketelaer uit 1770 
als " Vlietweg". Mogelijk is er verband met Friese kolonisten in de tijd van de grote ontginningen, 
zoals ook van elders bekend is. Waarschijnlijk ligt de laan, die gedeeltelijk nog aanwezig is, op 
de westgrens van de oorspronkelijke ontginningshoeven. Achter het kasteel liep een dwarslaan 
tussen de "Vriese Steeg" en de grens tussen Vliet en Dijkveld, op het kadastraal minuutplan aan
gegeven als "Vlietsteeg". 

In de oudere literatuur wordt meestal voetstoots aangenomen dat het kasteel, net als de stad Ou-
dewater, als gevolg van de ligging in het Stichts-Hollandse grensgebied tot begin 16e eeuw 
voortdurend bij allerlei gewapende twisten betrokken was.6 De bronnen geven hierover wat be
treft Vliet geen uitsluitsel. Het aantal keren dat Oudewater werkelijk is belegerd blijkt uit de 
bronnen echter niet groot te zijn. We mogen aannemen dat bij het naburige Vliet dat evenmin het 
geval is geweest. Van een rol bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de Gelderse oorlogen is 
ook niets bekend, terwijl de bronnen over het beleg van Oudewater in 1575 over Vliet zwijgen. 
Op afbeeldingen uit de 16e eeuw lijkt het kasteel nog in welstand te verkeren, al zijn deze afbeel
dingen zeer schematisch. Op een afbeelding uit omstreeks 1515 is een donjon weergegeven met 
een pleintje, dat omgeven is door een muur en een toren; torenspitsen ontbreken.7 Van Zijll neemt 
echter aan dat het kasteel eind 15e eeuw al vervallen was. Hij leidt dit af uit de toestemming die 
Jan van Vliet als heer van Vliet, Hoenkoop en Bergambacht, in 1497 krijgt van Philips de Schone 

Theodorus Bisdom (1698-1777), heer van Vliet 
1755-1777, J. Boonen, olieverfdoek, 1724, collectie 
Stichting Museum Bisdom van Vliet, Haastrecht. 
Foto: Iconographisch Bureau, Den Haag. 
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De ruïne van het Slot te Vliet met omgeving. Op de voorgrond de Provinciale Weg Utrecht-Gouda, geheel 
links de hofstede "Het Huis te Vliet". Foto: H. Bol, provincie Utrecht. 

om gevangenen te mogen opsluiten binnen Schoonhoven, Liesveld, Langerak en Oudewater. Jan 
van Vliet heeft namelijk in zijn heerlijkheden "diversche Delinquanten en Malfacteurs, die onge-
corrigeert blyven van haren misdaden, overmits den voorseyden Suppliant aldaer geen Slot noch 
sekere Vangenisse en heeft".8 Dit kan echter ook betekenen dat het huis Te Vliet niet (meer) ge
schikt was om gevangenen voor langere tijd op te bergen en/of inmiddels meer een woonfunctie 
dan een militaire functie had gekregen. 
Het is dan ook niet duidelijk wanneer het kasteel tot ruïne is vervallen. Van Gouthoeven be
schrijft het huis in zijn boek uit 1636 als een bouwval. Hoe lang het al in die toestand verkeerde 
deelt hij echter niet mee.'' 
Roghman tekende in 1646 of 1647 Te Vliet in een zodanig ruïneuze staat, dat aangenomen mag 
worden dat het huis toen al geruime tijd een bouwval was."' 

Beschrijving 
Van het Slot te Vliet is alleen een deel van een muur bewaard gebleven, ongeveer 1,35 meter dik 
en opgetrokken uit rode kloostermoppen van 30/31 x 14,4/15 x 6,6/6,9 centimeter; 10 lagen = 
0,87 meter. Het metselverband is zogenaamd wild verband: in elke laag zitten strekken en kop
pen zonder ritme. 
Het muurrestant is opvallend hoog, ongeveer 9,5 meter; daardoor kan vastgesteld worden dat het 
kasteel ter plaatse minstens bestond uit een onderhuis (kelder), een begane grond en een eerste 
verdieping. Geheel rechts is, aan de binnenzijde gezien, op de eerste verdieping nog de afge-
schuinde rest van een vensternis zichtbaar. Ongeveer in het midden van de muur loopt over de ge
hele lengte een schoorsteenkanaal. Onderaan zijn, met kleine machinale bakstenen, reparaties 
uitgevoerd, vermoedelijk op het eind van de 19e eeuw op initiatief van Paulina Maria Lefèvre de 
Montigny-Bisdom van Vliet. 
Vermoedelijk is het bewaard gebleven muurfragment, te oordelen naar de tekening van Rogh
man, een gedeelte van de noordgeve] van de donjon. Het dateert uit de 13e eeuw. 
De ruïne ligt op een verhoging en is nog aan twee kanten door de gracht omgeven. Aan de kant 
van de weg is voor de gracht gebruik gemaakt van een wiel, dat inmiddels gedeeltelijk gedempt 
is. Dit deel van de gracht stond door middel van een sluisje in verbinding met de IJssel. Op de 
kaart van Ketelaer ligt rondom de ruïne nog een volledige gracht. Het patroon van lager en hoger 
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gelegen delen doet een apart omgrachte voorburcht ten zuiden van het hoofdgebouw vermoeden. 
Bij het bouwen van de veeschuur bij de huidige boerderij, enige jaren geleden, bleek dat ook daar 
grote muurfragmenten in de grond zaten. 

Literatuur: 
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inventarisatie provincie Utrecht 11, in voorbereiding; 
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1620); 
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maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, jg. 32 (1977), p. 316-353; 
Ooyevaar, R.J. Archeologie van de Lopikerwaard: het ontstaan van Zuid-West-Utrecht (Alphen 
a/d Rijn, 1990) Waardenreeks dl. 3, uitg. Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard; 
Plomp, N. Woerden 600 jaar stad (Woerden, 1972); 
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Noten: 

1. Over het kasteel, zie Van Zijll, 1861. De latere literatuur is groten deels op Van Zijll gebaseerd: Beek en 
Kooiman, 1993 (i.V.); Ooyevaar 1990, p. 91-92; Den Uyl, dl. 1, 1960, p. 429. Over het wapen van de 
Van Vliets, zie Plomp, 1962, p. 12-19. 

2. Hoe ingewikkeld de situatie kon zijn laat het voorbeeld van Haastrecht zien. Herbaren van der Lede, 
heer van Haastrecht en De Vlist, droeg in 1290 zijn huis met de "Hofkamp" en 50 morgen land te Haas
trecht, tot dan toe allodiaal (vrij) bezit, in leen op aan graaf Floris V van Holland. Hiermee werd het be
zit van heer Herbaren een Hollands leen, de heerlijkheid Haastrecht was echter Utrechts. De Hollandse 
invloed werd steeds sterker. De Stichtse rechten op het gebied van de heerlijkheid ten zuiden van de 
Hollandsche IJssel gingen rond 1428 verloren en die ten noorden van de Hollandsche IJssel, het Land 
van Stein, liepen in 1529 definitief af toen keizer Karel V de rechten afkocht. Sindsdien werd het gebied 
als Hollands beschouwd (Plomp, 1975, p. 63 e.V.). 

3. Gerrit van den Vliet werd begraven in de Michaëlskerk van Oudewater, evenals een aantal latere kas
teelheren. 

4. Vlieten Dijkveld zijn beide standaardcopen uit de 12e of 13e eeuw met een diepte van rond de 1250 me
ter. De achterkade van de ontginningen heeft in een wat later stadium gediend als ontginningsbasis voor 
Hoenkoop. 

5. Rijksarchief Utrecht, Lopografisch-historische atlas (RAU-LA), Archief Heerlijkheid Hoenkoop, 61. 
6. O.a. Van Zijll. 1861. Illustratief voor deze opvatting is de zinsnede op "omdat de Heeren van Vliet in 

den regel, zoals men ook ligtelijk kan begrijpen, in eene of andere partij betrokken zijnde, ook de banie
ren waarop hun wapen gepenseeld was, niet altijd in de wapenzaal van het slot opgeplooid konden blij
ven. Tergend blonk dan ook den vijand dat wapen der Heeren van Vliet tegen," 

7. RAU-TA, Archief Heerlijkheid Hoenkoop, 60. 
8. VanZijll, 1861, p. 17. Stuk: p. 16-18. 
9. VanGouthoeven, 1636, p. 91; zie ook VanZijll, 1861, p. 9. 
10. Tekening R. Roghman, 1646-1647, inv.nr. A 4340 Rijksmuseum Stichting, Amsterdam. Bij dit artikel 

is een kopie van deze tekening door Serrurrier, gereproduceerd. 
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