Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 '....BI DER HOLEN....'; HET KASTEEL HUIS TER HEUL BIJ LOPIKdoor mr. C.G.M. Noordam wijk was in 1382 getrouwd met een zekereJan van Herlaar. De Van Herlaars behoor-den tot de Brabantse adel, maar haddenzich gaandeweg ook buiten Brabant gema-nifesteerd. In het nabij Ter Heul gelegenAmeide waren zij al in het derde kwartvan de 13e eeuw aanwezige. De naam Jankomt bij de Van Herlaars in de 14e eeuwveelvuldig voor; Deze Jan van Herlaar waseen Van Herlaar van Meerwijk . Jan vanHerlaar en Agnes van Oosterwijk kregentenminste vier zonen en een dochter. Aande oudste zoon. Jan, viel Ter Heul toe.Deze noemde zich voortaan Jan vanHerlaar van der Heul. Behalve Ter Heulhad hij verder bezittingen in deAlblasserwaard en de Bommelerwaard^.In de oorlog, die vanaf 1401 woedde tus-sen Arkel en Holland stonden Jan vanHerlaar van der Heul en zijn drie broersaanvankelijk aan de kant van de heer vanArkel. Zij waren daarmee vijanden van destad Utrecht, want die

steunde de graafvan Holland in deze oorlog. Als uitvloeiselvan deze partij tegenstelling verwoesttentroepen van de stad Utrecht het kasteelTer Heul, en wel voor begin april 1407. Nadat tijdstip liepen de gebroeders VanHerlaar met andere aanzienlijken in hetland van Arkel over naar de graaf vanHolland en leverden hem de stadGorinchem over'°. De graaf beloonde hendaarvoor. Jan van Herlaar van der Heulkreeg een grote geldsom in het vooruit-zicht gesteld en de toezegging, dat de Het kasteel huis Ter Heul was gelegenin Lopik, ten noorden van de LopikerWetering en ongeveer halverwege tussenLopik en Lopikerkapel, kort voor het punt,waar de Achterdijk op de Lopikerweg oostuitkomt. Geschiedenis In 1338 wordt Ter Heul voor het eerstvermeld '. Het was een leen van de herenvan Blois. Leenman was ridder Koen vanOosterwijk. Het jaartal 1338 kan de stich-tingsdatum van het kasteel geweest zijn.Bepaald werd, dat het een 'open huis'diende te zijn. De leenheer diende er dusin geval van oorlog soldaten te kunnen le-geren. Hiermee wordt duidelijk, dat TerHeul

versterkt en verdedigbaar is geweest.In 1334 wordt Koen van Oosterwijk ge-noemd als baljuw en rentmeester vanSchoonhoven en Gouda^. Hij was ge-trouwd met Ada uit een onbekend ge-slacht. Al in 1338 werd bepaald, dat TerHeul aan hun oudste dochter, Agnes, zoutoevallen3. In juni 1349 werd Koen vanOosterwijk in de strijd bij Schoonhoventussen Holland en de bisschop door debisschop gevangen genomen, zodat hijmoest worden losgekocht 4. In datzelfdejaar op 22 november gaf zijn vrouw aanAgnes een lijftocht op het goed, zodat zijin ieder geval van inkomsten voorzien zouzijn5. In 1363-1364 was Koen van Ooster-wijk baljuw en rentmeester van Texel enVlieland . Zijn dochter Agnes van Ooster- &quot; Dit artikelis een bewer-king van hetartikel dat inigg^ in hetUtrechts kas-telenhoek zalverschijnen. 219

Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 f^s^f:^ woesting van Ter Heul van de stadUtrecht een levenslange lijfrente van 100gulden per jaar. De gebroeders VanHerlaar bezegelden gezamenlijk een ver-klaring, waarin zij het akkoord aanvaard-den en waarmee een eind kwam aan 'alreveten, rove, herne, doetslage, vangnissen, twisten sceele die tot desen dage toe geweest heb-hen'^&quot;^. Uit niets blijkt, dat Ter Heul vervol-gens weer is opgebouwd. Als woonplaatshad Jan van Herlaar van der Heul het ove-rigens niet nodig, omdat hij over het huisOosterwijk beschikte. Het leen Ter Heulkwam aan de vrouw van Jan van Herlaar,Margaretha van Gent, als genoegdoeningvoor het feit, dat hij haar bruidschat van800 kronen voor eigen gebruik had aan-gewend . Daarna kwam het aan haar fa-mihe en vervolgens aan diverse andere fa-milies. Het kasteel De gronden tussen de Achterdijk en deLopikerweg werden in de 14e eeuw aange-duid als 'de Hoogten'. Deze naam geefteen goede indicatie voor de gesteldheidvan het terrein, waarin niet alleen TerHeul,

maar ook het huis te Vliet en de hof-stede te VHet waren gelegen. Ter Heulontleende zijn naam aan een heul (water-gang, duiker), waarmee het water van deHoogten onder de dijk van de Lopiker graaf Ter Heul zou laten herbouwen of deherbouw met een geldsom zou afkopen. Voorts kreeg hij de hoge heerlijkheidvan zijn huis en hofstede te Oosterwijk bijLeerdam, met de ambachtsheerlijkheidvan het dorp en andere goederen en rech-ten ter plaatse in leen. Deze goederen hadhij eerder van de heer van Arkel in leenhad gehouden&quot;. In 1408 kregen Jan enzijn broer Arend het kapiteinschap vanLeerdam opgedragen'^. De nakoming vande geldelijke beloften liet echter zeer langop zich wachten, pas na 1410 werd er uit-voering aan gegeven'^. Ter Heul is waar-schijnlijk niet opgebouwd'4. Hoewel Janvan Herlaar en zijn drie broers in april1408 in de stad Utrecht waren, werd hetconflict over de verwoesting van Ter Heulniet opgelost^5_ jan van Herlaar liet zichtot 1416 niet meer in Utrecht zien, maarviel ondertussen wel Utrechtse burgerslastig die zijn pad kruisten. In 1415 geboodde

graaf van Holland, dat hij de burgersvan Utrecht in Holland niet zou 'bescadi-gen, noch misdoen aen live noch aen goe-de' . Het conflict over de verwoesting vanhet huis Ter Heul, de bijbehorende boer-derij en de boomgaarden werd in 1416 be-slecht. Hendrik van Vianen trad daarbijop als arbiter. Jan van Herlaar van derHeul kreeg als compensatie voor de ver- Fragmentvan kaartvan deLopikenvaarddoor D.W.C.Hattinga uit1773.De Heul,waaraan hetkasteel zijnnaam ont-leent staathierop aange-geven. 220
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J.C. Kort, 1985, leenkamers van de graven vanBlois, blz. 506. 2.

S. Muller Fz., i8g6, regest nr. 189. Niet geheeluitgesloten is echter, dat zijn vader wordt be-doeld, die ook Koen heette: G. de Moor, blz. 178. 3.

J.C. Kort, leenkamers van de graven van Blois,1985, blz. 506, 507. Koen van Oosterwijk en Adahadden tenminste twee zoons en twee dochters:G. de Moor, blz. 182. 4.

H. Bruch, 1982, blz. 105. Ook hier kan niet wor-den uitgesloten, dat zijn gelijknamige vaderwordt bedoeld. 5.

J.C. Kort, leenkamers van de graven van Blois,1985, blz. 507. 6. G. de Moor, blz. 178. 7.

J. Kuys, blz. 381. 8. Hoge Raad van Adel, Collectie Van Spaen, inv. nr.182, deel XII; Collectie Snoukaert vanSchauburg, inv. nr. 2014, blz. 8. g. M.G. Wildeman, blz. 11 en 12: in 1404 verkochtJan van Herlaar zijn goederen en rechten teBlokland; A.M.C, van Asch van Wijck, blz. 360:Jan van Herlaar van der Heul bezat in deBommelerwaard ondermeer het dagelijks ge-recht van Delwijnen

en het halve gerecht vanKerkwijk met bijna 100 morgen land en inkom-sten van tijns. Naar schatting leverden zijnGeldersen bezittingen hem in vredestijd zo'n800 gulden per jaar aan inkomsten op. Zie hier-bij ook J.C. Kort, 1985, leenhoven van de herenvan Vianen, blz. 424 en 429. 10. H. Bruch, 1931, blz. 67 e.v. 11. F. Van Mieris, deel IV, blz. 53; J.C. Kort, 1984, blz. 275. 12. F. Van Mieris, deel IV, blz. 115. 13. J.A.M.Y. Bos-Rops, blz. 132; M.J. Waale, blz. 128. 14. Weliswaar is er in 1413 sprake van het herstel vande ingestorte Lekdijk tussen Jaarsveld en 'de hofste-de van de heul', maar hieruit blijkt niet, dat Ter Heulwas hersteld: S.W.A. Drossaers, regest nr. 625. 15. S. Muller Fz., Utrecht, 1893, inv. nr. 16,Buurspraakboek 1408, folio 97. Wetering werd doorgevoerd en op die we-tering werd gebracht. Al in 1321 werd dezeheul genoemd'9. in de onmiddellijke na-bijheid daarvan lag een stuk grond van deDuitse Orde, waarvan de ligging in 1389met 'bi der holen' werd aangeduid^&quot;. BijTer Heul behoorde 26 morgen land, onge-veer 22 hectaren^^

De plaats van dit stukland kon bepaald worden door combinatievan gegevens uit het leenregister met ge-gevens uit kohieren van het oudschild-geld, waarin overigens van 25 morgensprake is, en de vroegste kadastrale gege-vens. Het betreft een langwerpig stuk land,dat zich vanaf de Lopiker Wetering innoordelijke richting uitstrekt tot de ir.F.E.D. Enschedeweg, de vroegere land-scheiding met Benschop. Het gedeeltehiervan, dat gelegen is tussen de Achter-dijk en de Lopiker Wetering, direct tenoosten van de nog aanwezige heul, komthet meest in aanmerking als kasteelplaats.Tot nu toe is dit echter nog niet bevestigddoor vondsten in het terrein. Ten aanzienvan de vorm van het kasteel zijn slechtsgissingen mogelijk. Waarschijnlijk be-stond het uit een eenvoudige woontoren,vergelijkbaar met de oudste bouwfase vanhet nabij gelegen huis te Vliet. De heulheeft wellicht deel van de omgrachtinguitgemaakt. Oudste kada-strale kaart,ca. 1820, vanhet terrein,dat tot hetkasteel TerHeul behoor-de (detail).

