
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 Zuylen Hoewel Zuylen een zeer ouden naam heeft en als regeldoor invloedrijke geslachten is bewoond geweest, is toch nooiteen geschiedenis van Zuylen verschenen. Wel zijn, o.a. doorden voorzitter van ons genootschap, vele bijzonderheden me-degedeeld, doch deze betroffen dan meer een bepaalde aange-legenheid of een bepaald tijdvak. In het hier volgende willen we op bescheiden wijze trach-ten een begin te maken met het geven van een geschiedkun-dige beschrijving van Zuylen, hopende dat door critiek endoor bijdragen van anderen de leemten zullen worden aan-gevuld. In een proeve eener taalkundige verklaring van de betee-kenis der benamingen van eenige Nederl. plaatsen (1) zouZuylen den naam hebben van pilaren, aldaar ter eere vanWodan gesticht. Daarbij gaat men dan blijkbaar uit van degedachtengang, dat Utrecht destijds een belangrijke Romein-sche legerplaats was, en dat op eenigen

afstand daarvan, inde wouden een z.g. heilige plaats aan Wodan gewijd, be-stond, waar al of niet op gezette tijden offerfeesten plaatsvonden. Hiertegen wordt opgemerkt, dat hiervan geen oorkondenbestaan, en dat dus deze zuilen niet zoo vermaard zijn ge-weest, dat een eertijds zoo onbeduidend plaatsje naar dezelve,als bij uitnemendheid de zuilen zouden genoemd zijn, evenalsb.v. de zuilen van Hercules en de Irmenzuil. Een andere beschouwing is deze: (2). Wanneer men aan de boorden van den Rijn een aaneen-schakeling aantreft van oude burgten en kasteelen, dan kanmen zich nauwelijks weerhouden van, immers bij eenige der-zelve, aan de menigvuldige castella en turres der Romeinen tedenken, en zich voor te stellen dat, ofschoon dan ook de ge-bouwen zelve boven den grond zijn vernield en verwoest, ernog grondvesten, niet zoo licht te sloopen, zijn overgebleven,



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 42 op welke immers eenige derzelve weer zijn opgebouwd. Diegebouwen zelve mogen toch zijn verbrand, hunne bouwvallendoor den tand des tijds of door menschenhand gesloopt zijn,hunne grondvesten bleven onaangeroerd. Zouden niet op de-zelve in latere eeuwen sloten en kasteelen in dat tijdperk zoomenigvuldig, zijn opgerezen? Is dit wellicht, wat meer bijzon-der de Vecht betreft, niet toepasselijk op de plaats, waar desloten van Zuylen, Maarssen, Nijenrode, Kroonenburg, Loe-nersloot en Nederhorst zijn gebouwd? De Vecht doorliep een moerassige streek, er wordt in decharters van poelen en moerassen gesproken die aan hunneboorden gelegen waren; desalniettemin had zij een bepaaldenstroombaan; immers zij wordt in alle tot haar betrekking heb-bende charters vermeld als zijnde van Utrecht naar Muideneen doorloopende bevaarbare rivier. Dit geeft grond om aaneen door menschenhand daargestelde of geholpen vaart

tedenken. Hoe menigvuldig ook de sporen zijn van veranderingin den loop der Nederl. rivieren, bleef de Vecht tusschenUtrecht en Muiden een bepaalden loop houden. Het gravenvan een nieuw bed door het eiland de Waard heen, buitenUtrecht om, in 1338 is een verbetering, aan haren loop aan-gebracht. Klaas Bruin (3) zinspeelt op een andere mogelijkheid ineen zijner zoetvloeiende gedichten, als hij van Zuylen zegt: 't Geen, zoo men wil, zijn oorsprong teltUit eerkolommen der Colonnen, Een Roomsch geslacht, wanneer 't geweldDit vrij gewest heeft overwonnen; Doch de oudheid, schoon m'er veel uit leertIs meest door d' ouderdom verteerd. Ik zal in het midden laten, lezen we elders (4), in hoeverrede Heeren van Zuylen verwant zijn aan het beroemde ge-slacht der Colonna's in Italien, met wie zij hun wapenteekengemeen hebben; onmogelijk is het niet, maar het behoort tochmeer tot het gebied der sagen dan tot dat der geschiedenis,en verbindt zich hierin niet aan een feit, dat der vermeldingwaard

is. Omtrent den oorsprong van den naam tast ik nog volledig









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 46 van de achtste eeuw, toen die door Karel Martel in leen werdgegeven, bestaan heeft. Daarover bestaat onder de geschied-schrijvers van St. Ludgers leven dan ook geen verschil vanmeening. Wel over de vraag, of St. Ludger in Zuylen, dan wel in deomgeving van Dokkum geboren is. Hoewel oogenschijnlijk hiermede in tegenspraak, lijkt mijonderstaande eerder een bevestiging van de meening, dat SintLudger inderdaad in Zuylen geboren zou zijn, althans daarleefde, toen de H. Bonifacius daar ten huize zijner ouders gast-vrijheid genoot. (6). Het kan wel niet betwijfeld worden, dat de groote marte-laar van Dokkum, de H. Bonifacius, onder het gastvrije dakvan Thiatgrim en Liafburg heeft getoefd. Hun oudste zoontoch, de H. Ludgerus, die omstreeks 744 het levenslicht zag,getuigt, dat hij met eigen oogen den grooten Apostel heeftmogen aanschouwen, ,,zilverblank van haar, door ouderdomneergebogen en rijk aan uitnemende

deugden&quot;. Dat voor-recht kan hij slechts genoten hebben, toen St. Bonifacius in754 afstand had gedaan van zijn aartsbisschoppelijken zetelvan Mentz en naar Friesland kwam, om zijn laatste krachtente geven en zijn bloed te plengen ten bate van het volk, bijhetwelk hij eens zijn missiearbeid was begonnen. Men weet, dat hij reeds den 5en Juni van het volgend jaarmet zijn gevolg bij Dokkum werd vermoord. Niet lang tevorenmoet de ongeveer tienjarige knaap hem derhalve waarschijn-lijk in zijn ouderlijke woning hebben gezien. Wat diepen in-druk de verschijning van den heldhaftigen en eerbiedwaardi-gen grijsaard heeft gemaakt op het ontvankelijk gemoed vanden knaap, bewijzen de zoo even aangehaalde woorden vanden rijpen man. Wie weet, of niet de marteldood van denHeilige, onmiddellijk in de nabijheid van Dokkum, welke zookort na deze ontmoeting in die omgeving plaats had, over deroeping van den knaap voor het priesterschap besliste...... Het is niet onmogelijk dat de naam:

Friesland, den schrijverparten gespeeld heeft. Wagenaar (7) schrijft in deel II: Wij vinden de Friezen tusschen de Eems en den Midden-Rijn, alwaar zij bij de oudste schrijvers geplaatst worden. En verder: Toen Friesland zich nog van de Wezer tot de Schelde uit-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 50 waarop de heilige hem zeide: kom dan morgen terug. Den volgenden dag, als de man Gods te paard uitreed,kwam Bernlef, eveneens te paard, hem tegemoet. De heiligesteeg af, nam het ros bij den teugel en leidde den zanger terzijde. Nu aanhoorde hij de zondenbelijdenis van den blinde,legde hem een boete op, maakte vervolgens het teeken deskruises op zijn oogen, hield hem zijn hand voor en vroeg hem: Ziet gij iets? Met groote blijdschap antwoordde Bernlef: Ik zie Uwhand. Dank den Almachtigen God, hervatte Ludger. En zij trokken verder, voortdurend over het katholiek ge^loof en de zaken der ziel sprekende, totdat zij kwamen aaneen oord Werf hem (thans Warffum ten noorden van Gro-ningen). Kunt gij die plaats zien? vroeg de heilige, en aanstondsriep Bernlef uit: Dat is Werfhem. Ik kan de boomen en de huizen goed on-derscheiden. Dank den Almachtigen God, die u verlicht heeft, herhaal-de de apostel. En wederom

trokken zij verder en kwamen aan een dorpWijkwerd (thans Usquert) waar een kapel was gebouwd. Laten we hier binnentreden en God danken, sprak weer deheilige, en uit beider gemoed steeg in de eenvoudige dorps-kapel het dankhed ten hemel. En als zij beiden opstonden,sprak St. Ludger tot den overgelukkige: Zweer mij, dat gij voor mijnen dood aan niemand zegt, hoegij genezen zijt. Bernlef gehoorzaamde hieraan; hij liet zich zelfs nog eeni-ge dagen als een blinde geleiden en eerst na St. Ludgerszalig afsterven verhaalde hij al de bijzonderheden zijner ge-nezing. Uit de geheele levensgeschiedenis van St. Ludger blijktechter wel zonneklaar, dat Zuylen reeds op het einde der 7eeeuw bekend was. Bewijzen van een vroeger bestaan zijn er nog niet, en toch... Bij P. H. Witkamp: Geschiedenis der 17 Nederlanden,lezen we: In de provincie Utrecht heeft men vooral Romeinsche





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 52 schop verwaardigde zich mij te zegenen. Zes dagen heb ikmij daar opgehouden en ook de kerken van St. Maartenen St. Salvator bezocht, die helaas door de goddelooze Noor-mannen geplunderd zijn, en meer dan half verwoest liggen,zoodat de dienst niet naar den eisch eener cathedrale kerk,maar zoo als het naar omstandigheden mogelijk was, moestgevierd worden. Nadat ik hier, niet zooals het moest, maar zoo als ik ver-mocht, voor de belangen des geloofs gezorgd had, voer ik meteen klein vaartuig de Fecht af tot aan Sulna (Zuylen) eenevilla, eenige duizend schreden noord westwaarts van Tra-jectum, vandaar verder naar Marsna (Marssen) en vervol-gens naar Lonaralaca (Loenen), (waar ik mede veel te doenvond. Hier wonen overal Friezen, die eenigszins anders spre-ken dan wij, zoodat ik meermalen den bijstand der broederenbehoefde, om mij hen te doen verstaan, en de prediking deswoords niet overal die vrucht had,

die men had mogen wen-schen. De schepen, die uit Friesland naar Trecht varen, ko-men de Fecht op, en dat geeft veel levendigheid in deze stre-ken, zoodat er gestadig koopmanschappen over en weer ge-voerd worden. De oevers zijn laag en drassig, maar er zijngoede weiden, en men zegt dat het vee er even groot is alsaan den zeekant. ......Deze streken zijn arm wegens de verwoesting der Noor-mannen. De kerk is echter in bloeienden staat hier, maar erheerscht een verderfelijke verdraagzaamheid jegens de heiden-sche bijgeloovigheden, die inzonderheid van de overzeescheFriezen, een woest en onhebbelijk volk, dat geen juk kan dra-gen, hier overgeplaatst worden. Want helaas, de zucht naaraardsche goederen is zoo groot, dat zij niet weigeren zullenmet lieden handel te drijven, die zoo weinig Christen zijn, datzij zelfs hun tienden niet willen betalen. In bovenstaanden brief is sprake van de ,,villa&quot; Zuylen.Misschien maakt men zich van die villa een verkeerde voor-stelling en daarom wil ik

trachten hiervan een beschrijvingte geven. Bij de benaming van villa (9) hebben wij natuurlijk in diedagen nog niet aan eenig bekoorlijk gelegen landhuis of lust-hof te denken. Door een villa is er in die eeuwen oorspron-kelijk niets anders dan een eenvoudig, hier en daar ten platte-







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 55 gouw een niet onbelangrijke bevolking hebben opgehouden,toen de Apostel der Friezen hier zijn zetel vestigde. Omstreeks725 was over de gouw Niftarlake een zekere Erkenfried alsgraaf aangesteld. Utrecht was van deze gouw de hoofdplaats. De kathedraalschool (11) van St. Maarten te Utrecht waseen der voornaamste instellingen van onderwijs; Utrecht wasde zetel van den bisschop der Friezen en werd vermaard alseen bloeiende kweekplaats van wetenschap en letteren. Het is aan geen redelijken twijfel onderworpen, dat Karel deGroote de kathedraalschool bezocht heeft. Het was een ge-mengde school, waar de zonen van koop- en handwerksliedenevengoed toegang hadden als de kinderen van edelen huize.De Keizer wilde dat zoo; hij wilde de verschillende standenbijeen brengen; hij was een voorstander van de gemengdeschool. Alom bouwde hij scholen. Dat de priesters toch scholenopenen, riep hij,

in de dorpen en op het platteland (11). Enzij zullen voor het onderwijzen der kinderen geen loon eischenen niets ontvangen, dan wat hun vrijwillig door de ouders uitliefde zal worden geschonken. Aan het hoofd der gouw stond een keizerlijk ambtenaar, dieer, onder den titel van graaf, het burgerlijk bestuur en hetkrijgsbewind voerde, die voorzat op de z.g. gerichtsdagen, metde invordering der keizerlijke inkomsten belast was, de do-meingoederen beheerde, of liever ze als herroepelijke gunst-bewijzen in vruchtgebruik bezat en daarbij het toezicht hadover heirbanen, zoo te land als te water, over hoofddijken,bruggen en andere plaatselijke aangelegenheden. Evenzoowerden de kleine gouwen, districten en ambachten, waarin dehoofdgouwen waren gescheiden, door aan die gouwgravenondergeschikte personen bestuurd. De bediening der gouwgraven was oorspronkelijk slechtseen herroepelijk ambt, hetwelk van lieverlede, bij overlijdenvan den graaf, op diens erfgenamen pleegde

over te gaan,waarbij dan nog onderscheiden werd in de z.g. zwaard- enspilleleenen (12). In een zwaardleen mocht enkel een manne-lijk nakomeling opvolgen, in een spilleleen bij gebreke van eenmannelijken, ook een vrouwelijke nakomeling. De leenman was den leenheer hulde, trouw en manschappenschuldig. Hij kon wederkeerig op hulp van den leenheer re-kenen, indien hij zelf werd aangevallen.











Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 60 alzoo uitsluitend geestelijken, die tot secretarissen, kanse-liers, enz. gebruikt werden en aan wie de behandeling werdopgedragen van al zulke zaken, waarbij schrijven te pas kwam. Het eerste berichtje, dat we van Zuylen weer vinden, is (15)dat in het midden der elfde eeuw, ongeveer in 1050, in Zuyleneen eenvoudige kapel is gesticht, waarschijnlijk door St. Ber-nulphus, bisschop van Utrecht, die vele kerken heeft doenbouwen. Wie toen in die dagen in Zuylen woonden, wordt erhelaas niet bij vermeld. Het was een langwerpig, vierkant gebouwtje in Romaan-schen stijl. Het is mogelijk dat er ook reeds voor dien tijd eengodshuis stond, hetwelk, verwoest zijnde, in de 11e eeuw weerwerd herbouwd. Deze eenvoudige kapel werd later met een rond koor ver-groot en van een hoogst eenvoudig klokketorentje voorzien.Op de plaat, door A. Rademaker in 1615 gemaakt, is dit kerkjeduidelijk afgebeeld. 20 October 1351 (1) werd door Paus

Clemens VI aan Ja-cobus Rodi de Genesano gegeven het eeuwigdurend capellaan-schap van de kapel te Zuylen, in het bisdom Utrecht, waar-voor hij het canunnikschap en praebende van de Leuvenschekerk van St. Dionisius gerekend heeft te verruilen met Alexan-der van Snellenbergh, Zijn de gegevens omtrent het in 1050 gebouwde kerkje juist,dan is het Huys te Zuylen spoedig na het wegtrekken derNoormannen weer herbouwd en heeft zich in en om dat Huysweer een eenigszins beteekenende bevolking neergezet. Ook omtrent het Huys zelve komen er nu weer berichten los. In 1153 verkochten de erfgenamen van Rutger van Xanteneen eigen goed (Allodium) onder Zuylen aan de Kerk vanRees (10), Er bestaat ook nog, althans men beweert dat bestaat, eendocument betreffende het stichten van het Huys te Zuylen vanden volgenden inhoud (1): Document van Pieter Nicolaas van Zuylen, geboren te Zuy-len den XI van den II maand in den jare MCLXXXIX en inden jare MCCXIII het slot Zuylen

gesticht, alwaar Pieter Ni-colaas van Zuylen als vrijheer heeft geregeerd en de heerlijk-heid het slot Zuylen, voerende het wapen de vrouwenbeeldengerechtigheid en sterkte, dewelcke beelden geplaatst zijn ge-









Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 64 Na den maaltijd zoude er een valkenjacht plaats hebben;Floris nam eerst nog een middagslaapje, en de verradersreden vooruit om te zorgen, dat niemand in den weg ware, diehun opzet verhinderen kon. De weg was van Utrecht naar bui-ten den Waard en verder de Vechtdijk langs. Terwijl Aemstelachterbleef en ter bestemder tijd den graaf wakker maakte omuit te rijden. Floris, die een minnaar was van de jacht, kleeddezich spoedig aan, dronk nog een beker wijn met Aemstel opelkanders behouden thuiskomst, hetgeen men toen Sint Geer-tens minnedrinken heette, en reed eveneens naar het veld,door den zoon van Jan van Avennes, zijn neef, en Gerrit vanVoorne, twee jonge knapen, vergezeld. Aemstel was vooruitgehold, om de edelen te verwittigen, datde graaf in het net kwam. Dadelijk reden Woerden, Velzen,Benskoop, Zaenden en anderen Floris tegemoet, die hem, bijhet naderen, vriendelijk groette. Maar nu vatte van

Woerdendes Graven paard bij den teugel en zeide: Uwe hooge sprongenzijn gedaan, heer meester, gij zult niet langer den baas spelen.Gij zijt gevangen. De graaf hield dit voor een grap en zeide lachende: Ja, ik weet wel beter. Doch Benskoop rukte den valk, dien Floris op de handdroeg, hem af, als wilde hij met die daad te kennen geven, datFloris zich als gevangen beschouwen moest; want alleen vrijeedellieden hadden het recht om een valk te dragen. De graaf, bespeurende dat het ernst was, sloeg de hand aanhet zwaard, maar werd omsingeld en ontwapend; terwijl Vel-zen hem zwoer, dat hij hem bij de minste beweging het hoofdzoude kloven. Een der hofbedienden wilde een poging doentot bijstand aan zijn heer; doch zoowel hij als zijn paard wer-den gekwetst; terwijl Avennes en van Voorne naar Utrechtvloden en er het voorval ruchtbaar maakten. Het is wonder,dat de verraders de beide knapen niet vasthielden en met zichvoerden, doch men moet opmerken, dat bij de meeste booze fei-ten

een of ander verzuimd wordt of vergeten, waardoor hetbedreven kwaad ontdekt en gestraft wordt. Evenwel, niemand uit Utrecht maakte aanstalten om dengraaf te gaan verlossen. Zelfs scheen die stad aan des gravenvrienden niet veilig meer; de Heer van Arkel, een zijner ge-trouwen, haastte zich de beide knapen, die hem de tijding van





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 66 Intusschen naderen de Naardinglanders; de verraders ren-nen, de een herwaarts, de ander derwaarts weg; Velzen, wienzijn paard ontloopen was, springt op dat van een zijner kna-pen en ontkomt het; doch twee zijner dienaars worden door detoeschietende menigte achterhaald en neergeslagen. De ellendige graaf werd nog zieltogend uit het water ge-haald; hij was met 22 wonden doorboord; hij overleed echterbinnen weinige oogenblikken. Zijn lijk werd naar Alkmaarvervoerd en gebalsemd; later te Rijnsburg bijgezet. Het inge-wand bleef echter in Alkmaar achter en werd in een fraaie kistbegraven. Des graven moordenaars, voor de volkswoede beducht, nahet volvoeren hunner schanddaad, verspreidden zich wijd enzijd. Woerden en Aemstel waren het land uitgeweken; Vel-zen met sommige eedgenooten naar het slot Kroonenburg bijLoenen gevlucht, hetwelk hem toebehoorde. Spoedig beleger-de hem daar een aangerukte

volksmenigte, die van overal uitNoord- en Zuid Holland kwam toegevloeid en aan wier hoofdzich Loef van Kleef, een broeder van den graaf van Kleef,benevens de Heeren van Zuylen en Ysselstein gesteld hadden. Het kasteel, dat niet voldoende met krijgs- en mondbehoef-ten voorzien was, moest zich spoedig overgeven; en nu begeer-de het volk de overlevering van de gevangenen, om er zijnwraak aan te koelen. De graaf van Kleef, die insgelijks daarwas aangekomen, en van meening was, dat niet al de eedge-nooten even schuldig waren, weigerde aan dezen eisch te vol-doen, en wilde hun eerst een gerechtelijk verhoor doen onder-gaan. Om echter het rumoer te stillen, leverde hij Velzen,Zaenden en een paar anderen, aan wiens schuld geen twijfelwas, in handen van het volk, dat hen straks alle vier op eenellendige wijze om het leven bracht. Benskoop en Teylingenwerden aan Loef van Kleef toevertrouwd, die hen aan de strafwist te onttrekken. Anderen onder de moordenaren, hetzij daar,hetzij

elders, werden gevonnisd en gerecht. Het slot Kroonen-burg werd gesloopt, en dat van Muiden aan Diederik vanHaarlem ter bewaring gegeven. Elke actie verwekt reactie. Er ontbrandde na korten tijd op-nieuw een strijd, w^aarin Heer Steven van Zuylen werd gedooden zijn slot vernield werd. Dit geschiedde tusschen 1296 en1299.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 67 Hij was gehuwd met Hadewig (17). Uit hun huwelijk spro-ten 2 kinderen, Sweder en Jan van Zulen. Heer Sweder, inDecember 1277 Maarschalk van den bisschop, nam in 1288goed in pacht van het Duitsche huis in Werconde als Zwedervan Wiltenborgh, met zijn vrouw Hildegardis van Velde. In 1299 kocht hij, als Suederus de Sulen qui alio nomine vocor deBeverwarde met zijn 2e vrouw Berta (de dochter van graaf vanDalen) een lijfrente van 5 Pond grooten Tournooisen van hetVrouwenklooster te Oostbroek (Utrecht) uit welke rente nahun dood de viering van hunen memorie zou worden bekostigd. Zuylen behoorde in dien tijd als leen gedeeltelijk aan hetBisdom en gedeeltelijk aan de Abdij van Oostbroek. Deze Heer Sweder sneuvelde in 1304 tegen de Vlamingenop Duiveland. Zijn dood is in het Necrologium der St. Servaas-abdij te Utrecht gesteld op 20 Maart (17), Bij Wagener staat op pag. 160 van het III

deel aangetee-kend, dat Diderik van Suylen op Vrijdag van Palmzondag in1304 gesneuveld is. Deze Diderik wordt echter verder niet ver-meld, noch in den stamboom der Haarzuylens, noch in hetoverigens tamelijk volledige overzicht van Jhr. Wittert vanHoogland. Vermoedelijk heeft hier een naamsverwisselingplaats gehad. Het slot, onder Steven van Zuylen verwoest, is onder Swe-der van Zuylen weer opgebouwd en wel in het jaar 1300. Datjaartal stond eertijds in den oostelijken gevel (1), ter plaatsedaar voorheen de poort of ingang van dit gebouw geweest is. Deze opbouw vindt men in bijna alle geschiedenissen vanZuylen opgenomen en zeer ten onrechte is daaruit meermalende conclusie getrokken, dat dit de eerste oorsprong van hethuis is geweest. In zeker afschrift (1) van een M. S,, in folio berust heb-bende ter secretarie van Seyst en Driebergen leest men: Het geslacht van Zuylen heeft voor of omstreeks den jare 1300  bij houwelijk als het schijnt verkregen het huys en

goedvan Abcoude, van die van Assenborch, voerende een zwartewolf in 't silver, hetwelk sommigen het oude wapen van Ab-coude noemen, als blijken mag uit de wapenen in een glas teMinnebroeren tot Utrecht Anno 1310 gegeven, volgende degenealogie alle oude alliantien. Aan dit geslacht van Suylen is de .voorsz. Heerlijkheid van



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 68 Abcoude, die ook het wapen van Suylen voert, gebleven, totdatHeer Jacob, Heer van Abcoude, Wijck, Gaasbeek, Putten enStryen A.o 1459 stervende, zonder wettelijk oir achter te laten,hetzelve wederom gekomen is aan het Sticht en van dien tijdaf aan meest gebruikt is voor een woning van de Maarschalkenvan het Nedersticht. Ofschoon men volgens dit schrijven mag aannemen, dat Ab-coude en Suylen voor of omtrent den jaare 1300 door een manuit het geslacht van Zuylen moge bezeten zijn geweest, zooschijnt echter, dat de zoon van dien Heer van Zuylen, die eendochter van Abcoude getrouwd had, die goederen weer onder-ling verdeeld hebben, en de oudste misschien des vaders erf-deel Zuylen en een tweede des moeders erfdeel Abcoude kanbezeten hebben, zooals men te dien tijde meer gehandeld vindt. We geven dit schrijven verder zonder eenig commentaar. Sweder van Zuylen had geen kinderen. Hij werd

opgevolgddoor zijn broeder Jan van Zuylen, Ridder, die zich reeds tij-dens het leven van zijn vader, in 1294, nog knaap zijnde, ver-bond met Graaf Floris V van Holland. We vinden evenwelbij den moord op Graaf Floris zijn naam niet vermeld. In 1299 keurde hij, als zoon van wijlen zijn vader, goed deaflossing der erfpacht op de Molen op de Niers in Weze. Zoowel bij Craandijk als bij van Lennep vinden we, dat in1302 Zuylen niet meer aan zijn eerst bekende Heeren behoor-de, van Lennep (4) voegt daaraan nog toe: Indien het kasteelin 1300 gebouwd is. heeft de bouwheer luttel genots ervan ge-had; immers we vinden het geslacht reeds in 1302 uitgestorvenop een erfdochter na, Eleonora van Zuylen. Zoowel het een als het ander is onjuist. Ik heb niet gevonden wanneer Jan van Zuylen gestorvenis, noch hoe; hij is echter in 1317 opgevolgd (17) door zijn zoonSteven van Zuylen, Ridder, Heer van Zuylen, Swezerengh,Westbroek en Anholt. Dit is de eerste van Zuylen, die ookHeer van Swezerengh en

Westbroek is, eene combinatie die totop den huidigen dag is bewaard gebleven, zij het dan in gewij-zigden vorm. In 13i7 werd van zijn rechtsgebied gewag gemaakt, waaruitblijkt, dat Westbroek toen behoorde tot de parochie vanMaarssen, In 1318 cedeerde hij de hoeve te Zuylen aan destad Utrecht, gelegen op de Trechterweide en erkende dat de



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1933 69 stad met zijn toestemming een watergang heeft gegraven doorzijn gericht te Swezerenghe. Dit moet de sloot zijn, die ookthans nog grootendeels bestaat en die bij de borstelfabriekonder de brug m de Vecht uitkwam. Aan den anderen kantging de sloot tot de Lage Weidsche Dijk. Althans zoo staatdeze nog aangegeven op een kaart van de Vrijheidt der StadtUtrecht, volgens decisie van den Jare 1539 en te vinden inhet Centraal Museum te Utrecht. In 1323 bezegelde hij met Bisschop Jan van Diest den dijk-brief van den Lekdijk. De Bisschop van Utrecht en de Graafvan Holland gaven hem in 1325 zijn Huys te Zuylen terug enbevalen Peter van Zuylen, Stevens broeder, hetzelve voor hemweer in te ruimen. Blijkbaar had deze zoolang het Huys be-woond. Wat hiervan de reden geweest kan zijn is mij nog nietduidelijk, In 1327 was Steven Ridder, in 1328 gevolmachtigde van denBisschop van Utrecht, Voor of

omstreeks het jaar 1350 is HeerSteven gestorven. Opvolger was Heer Dirk of Diederik van Zuylen, tweedezoon uit het huwelijk van Heer Steven en Vrouwe Berta vanDale, welke laatste een dochter was van Otto, Graaf van Daleen Cunigunda, van Bronckhorst. Heer Dirk van Zuylen (17) Heer van Zuylen, Anholt, Swe-zerengh en Westbroek, verbond zich 8 Maart 1353, Ridderzijnde, met den Aartsbisschop van Keulen en verklaarde datde burg en stad Anholt voor den Aartsbisschop steeds openzouden blijven. Door zijn zwager Dirk, Graaf van Meurs, werdhij gevangen genomen. Hij overleed en werd begraven te Gra-fenthal als Dominus Diedrich van Zulen, 15 Juni 1364. Hijwas gehuwd met Margaretha van Baer. Tijdens de gevangenschap van Heer Dirk was de echtge-noote van den Graaf van Meurs Vrouwe van Zuylen. Na den dood van Heer Dirk volgde uit het kinderrijk gezineerst de oudste zoon. Steven van Zuylen van Anholt zijn vaderop in 1366. Steven, die in 1368 de

huwelijksche voorwaardenzegelde van Hertog Eduard en Catharina van Beyeren, over-leed reeds in 1373. Zijn broer Frederik van Zuylen van Anholt volgde hem opals Heer van Zuylen, Anholt, Swezerengh en Westbroek.Doch ook deze overleed spoedig, namelijk in 1382,
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