


Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 I^&quot;^, sporen van zijn vader, die vanaf 1753 werk-zaam was als opzichter en architect aanhet Stadhouderlijk hof en al sinds 1743 in-specties verrichtte op de NassauseDomeinen^. Dat niet David, maar Jan ingenoemde functie werd benoemd, was indie tijd nogal gebruikelijk; vaak assisteer-den zonen van jongs af aan hun vader enwerden dan later in hun plaats benoemd . Na het overlijden van zijn vader in 1770schijnt hij de functie niet langer zelfstan-dig te hebben bekleed. De laatste vergoe-ding dateert van september 1770 en daar-in wordt over Jan gesproken als 'de afgetre-den architecq&quot;^. Dat neemt echter niet wegdat hij toch als zelfstandig architect af entoe een opdracht aanvaardde, getuige hetontwerp voor het tuinhuisje voor de dros-saard, dat hij in 1771 maakte. Overigenswijdde hij zich na 1770 vrijwel geheel aande houthandel en de loodwitmakerij en na1782 ook deels aan de bierbrouwerij. In de functie van inspecteur verrichtteJan in 1769 een inspectie in IJsselsteinaan

'gebouwen en werken welke in reparatieen onderhoud zoude moete koomen'^°. De gebouwen en werken waar het om gaatzijn: 'het stads huys, het latijnsche school, hetduytsche school, de 2 stadtspoorten en depoortiers huysjes, de stadsbruggen, binne, enbuyten, de stats walmuuren en wateerpoort-jes, de stadts doele, de stads steygers enscheiyinghen, de stadts rioole en de stadtsbleek'&quot;. De waarnemingen noteerde hij,vergezeld van schetsjes, in een klein boek-je en daarin is ook de inspectie van hetkasteel opgenomen. Korte schets van het kasteel Kasteel IJsselstein was gelegen aan denoordwestzijde van de oude stad op eenomgracht stuk grond, dat al in de i6deeeuw rechtstreeks toegankelijk was vanuitde stad. Ten noordoosten van het kasteellag toen nog een apart omgracht terrein,de voormalige voorburcht, maar op dekaart van Jacob van Deventer uit ca. 1550komt er echter al geen bebouwing meervoor op dit terrein. Wanneer de (bouw) geschiedenis vankasteel IJsselstein precies begint, is nietduidelijk. Al in 1144 is er sprake van een Het kasteel

IJsselstein vanuit het oosten. Tek. Roeland Roghman, 1646/164J. Coll. Teylers Museum, Haarlem. Foto Rijksdienst Monumente nzorg, Zeist. 196







Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 KasteelIJsselsteinvanuit hetoosten.Noordvleugelzonder dak;deel zuidoost-vleugel verd-wenen.TekeningCornelisPronk, 1731.CoU. MuseumFlehite,Amersfoort.Foto R.A.Utrecht. Kasteel IJsselstein vanuit het oosten. Noordvleugel vrijwel geheel verdwenen. Tekening Jan de Beijer, 1744 Coll. Museum Flehite, Amersfoort. Foto R.U. Utrecht. 199















Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 woonde het kasteel en in 1769 was ditJoachim Ferdinand de Beaufort, die tij-dens de Franse tijd ook nog enige tijd bal-juw is geweest. Volgens de annotatie op folio 21 versovan het inspectierapport had de drossaardhet plan om op de muurtoren aan de zuid-zijde, 'het hoeregat', een 'hout speelhuys-je' te laten bouwen. Deze toren heeft eencirkelvormige doorsnede en gedacht moetdan worden aan een soort van rond ofveelhoekig tuinhuisje of theekoepel.Zover is het echter niet gekomen. In 1771maakte Jan van Stolk namelijk een ont-werp voor een houten tuinhuis op stenenbasement, met driezijdige sluiting aan deachterzijde. Het geheel was voorzien vaneen lessenaarsdak, gedekt met gesmoordepannen. 'Memorie tot het maken van een nieuwtuynhuys, onder op een steenen voet en hovenhoutwerk, groot 14 voeten Rijnlantsen maatbuytenwerks, volgens de schetsteekening hier-neevens gevoegt. Op de hoogte van het ordinaare zoomer ij-selwaater gefondeert op denne 3 duyms plaat-en breet 12 a 14 d. het

muurw[er]k onder op 11/2 steen aangelegt en op een steen dikte gesn-eeden tot 6 d hoogte beneede de hovegrondvan bovesteen en verder {tot circa 14 duymbove de laage grond van de tuyn van} ^ on-dersteen en na den eijs bewerkt en afgereet. 'Hierop en in 6 gr vloerbintjes d6a 8d,devloere van 11/2 d hout, de opgaande stijle grhout d4a4 d, daarin de ligtcozijnen verdeelten gemaact volgens de schetsteekening. Buytebekleet met... van ii/4d deelen en binnen metvan j/4 d hout, alles in elkander geploegt. Eenplintje aan de vloer, {het noodigenreegelw[er]k en) ... op de hoogte van 8 1/2 voetuyt de vloer te leggen 1 ribbe d 4a 6 den tegende onderkant beschoten met van }/4 d hout inelkander geploegt na den eys. Het dak gespannen op de schuynte alsword aangewezen. De gordingen 4en6d, bo-ven bekleet met ruwe digte 1 d agterdeelen,{yder in eene lengte} binnen teegen elkanderen eene dito over ydere naat. Belat met gr. en- kelde latten en gedekt met blauwe pannen. Denoodige dekstukken van gr 1 1/2 d hout meteen hol onder dezelve, de noodigen boeybor-den, een houte goot en

aflaatpijpen. In het front dubbelde deuren in het voorco-zijn, van eyke 1 1/2 d hout. Boven glazen inhout, onder paneelen, {met het noodigesluytw[er]k}. Pilasters gr 1 1/2 d hout, met denoodige lijsten en plinten en treeden, gelijk deschetzteeking aanwijst. Te weederzijden dat cozijn 2 glasraamevan 1 1/2 d wageschot, welke moeten ope-schuyven, de noodige leede ... Nog zoo in de zijdens als agter te saam 5stuks dito glasrame ter groote als is bepaalt,welke alle na buyten moete op draayen totvoorkoominge van inwatering. Met winkel-haak, duymhanger, gehangen en geslootenna den eys. Verder alles te maaken na den eys alsdoorg[aan]ts eenen wlerjk betaemt. Al hethoutw[erjk hetwelke gezien word of den dagbeschijnt moet worden geschaaft en alles sterkgespijkerd. Alle de glasruyten van best Fransglas in slopverff behoorlijk gezet en aange-stopt. En dat alles in ordre afgemaakt zijnde 3maal verven met goede oliverff, de couleur enverder alles ten genoegen van den HeerBesteeder.' Opmerkingen Omdat er geen tuinhuis op de torenwerd gebouwd, ligt het voor de hand aante nemen

dat het te bouwen tuinhuis er-gens op het kasteelterrein zou worden ge-plaatst, dus binnen de ommuring. Dezeaanname leek te worden bevestigd dooreen tekening uit 1816 van D.J.L. Strick vanLinschoten, die het kasteel vanuit het zui-den weergeeft. Op de tekening is een ge-bouwtje met een lessenaarsdak te zien,dat net boven de muur uitsteekt. Zoals hetgetekend staat, lijkt dit gebouwtje te zijngeplaatst tegen of vrij dicht tegen demuur. Dit maakt dan de vensters in dedriezijdige achtergevel, de zijde die in ditgeval dus naar de muur gekeerd zou zijn,onzinnig. Waar is het huisje dan wel ge- 206







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







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



Historische Kring IJsselstein 61/62 (juli 1992) - 80 (mrt. 1997). - Dl.61/62-80 Noten 1.    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).




