
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 Ridder-Hofsteden aan de Vecht I. ONDER ZUILEN. Omtrent eene snaphaanschoot agter de Kerk van dit Dorp,ziet men het Slot of Huis te Zuilen, een deftig ouderwetsch ge-bouw, met twee agtkantige toorens op de hoeken van den ag-tergevel, en twee zeskantigen op die van den voorgevel, welkenmet hunne spitsen, boven het Huis uitsteeken. Wijders is hetHuis omringd met breede vijvers, en voorzien met een ruimenvoorhof, hebbende agter zig schoone tuinen en plantagien. Hetwerdt, in 't jaar 1752, geheel opgehaald, en merkelijk verbe-terd, zo dat het thans eene aanzienlijke vertooning maakt. Menwil, dat het omtrent den jaare 1300 gestigt zij, door eenen Heeruit het oud adelijk geslacht van Zuilen. De Staaten verklaar-den het, in den jaare 1512, voor eene Ridderhofstad, waarvoorhet ook, in den jaare 1536, erkend werdt. Het werdt, eertijds,in erfpagt gehouden van de Abtdije van Oostbroek; thans ishet

leenroerig aan het Stigt, en de Heer Diderik Jakob vanTuyl van Serooskerken, in 't jaar 1729, met het zelve beleend. Boelestein of Bolestein II. ONDER MAARSSEN. Aan de westzijde van de Vegt, vindt men het Huis Boelesteinof Bolestein, eene Riddermaatige Hofstad, en daar voor, bij deStaaten van Utrecht, in 't jaar 1538, erkend. Men meent, datdit Huis in de veertiende eeuwe gebouwd is, door eenen Dirkde Bole van Eemstede, van wiens geslachte het zijnen naamontleend zou hebben. Onder dit geslacht, wil men, dat het ge-bleeven is tot het jaar 1438. Daarna werdt het verkogt aanHeere Splinter van Nyenrode. Vervolgens kwam het in eigen-dom der Heere Botter van Snellenberg, en, naderhand, aan



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 16 Heere Egbert van Nyenrode, die het wederom, in den jaare1664, verkogt aan den Heere David Godin. Vrouw SusannaGodin, de kleindogter van dien Heer, liet het, bij haar over-lijden, in den jaare 1704, aan haaren zoon, den Heere Jakobde Malapert, Heere van Jutphaas en P'lettenburg, die er, in 'tjaar 1713, meden beleend werdt, door de Staaten deezer Pro-vincie. Het tegenwoordig Gebouw, schoon ouderwetsch, is mettwee trapgevels, ter wederzijden, en met vier schoorsteenen.met kappen en wintvaantjes, voorzien, en legt, wegens zijn ge-boomte en speelhuis aan de Vegt, gansch niet onvermaaklijk. III. ONDER BREUKELEN. A, Oudaan. Bijna tegenover het Huis Nyenrode, aan de oostzijde van deVegt, ziet men het Huis Oudaan, eertijds Oud-Aa genoemd,onder Breukelen en S. Pieters Geregt. Het geslacht vanOudaan, dat men, om de oovereenkomst van 't wapen, zijndeeen rood kruis op een gouden veld, uit den huize van

Loener-sloot afkomstig oordeelt, was reeds in 't jaar 1350, bekend.Vijftig jaaren daarna, bragt eene Erfdochter uit het huis vanOudaan dit goed ten huwelijk aan Ernst Taats, wiens zoonDirk Taats den naam van Oudaan aangenomen heeft. Door hethuwelijk van Kornelia, de dochter van den laatstgenoemden,kwam hetzelve, voor den jaare 1426, aan Frederik van Draken-burg, in wiens geslacht het gebleeven is tot dat Jozyne vanDrakenburg het ten huwelijk bragt aan Dirk van Zuilen, inwiens stam het niet lang schijnt geweest te zijn, naardien hetin den jaare 1536, door de Staaten van deeze Provincie, vooreene Riddermaatige Hofstad verklaard werdt, wanneer Jan vanDuvenvoorde als eigenaar bekend stond. Naderhand is hetHuis verkogt aan Frans van Sneek, een Koopman in wijnen,wiens oudste dochter, Maria van Sneek, hetzelve ten huwelijkbragt aan Daniel van Weedc, Raadsheer in 't Hof van Utrecht.Vervolgens is het gekomen aan haare zuster Johanna vanSneek, gehuuwd aan Jakob van den

Burg, wiens zoonen, ofzoonszoonen, zonder kinderen overlijdende, het nalieten aanhunne zuster, Maria van den Burg. Deeze, gehuwd met den





Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1935 18 in 't jaar 1573, toen de Spaanschen de Stad Haarlem belegerdhielden, veertig mannen van de vijf honderd soldaaten, welkenzig te Breukelen verschanst hadden, gelegd werden. Het was,reeds in 't jaar 1539, door de Staaten van Utrecht voor eeneRidder-Hofstad erkend; doch in 't jaar 1611, door de Staatenvan Holland, aan welken het leenroerig is, aan den Heere Ad-vokaat van Oldenbarneveld ter leen gegeeven zijnde, werdthet, op deszelfs verzoek, zo door de Gedeputeerde Staaten, alsdoor de Staaten van Utrecht zelven, andermaal voor eene Rid-der-Hofstad verklaard, blijvende niettemin een gedeelte vanhet Stigt, onder het Geregt van 't Kapittel van S. Pieter. In 'tjaar 1672, werdt het, door de Franschen, met aangestecken bus-kruid om vergesmeeten; maar, sedert, wederom sierlijk opge-haald en vernieuwd zijnde, vertoont het zig tegenwoordig alseen vierkant deftig gebouw, in het midden van eene breedegraft, omringd van

lommerijk geboomte. Thans behoort het aan den Heere Ferdinand van Collen,Heer van Gunterstein en Tienhoven, Oud-Schepen en Raadder Stad Amsterdam. (Letterlijk overgenomen uit het boekwerk, getiteld ,,Heden-daagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volken &quot;,deel XXII, uitgegeven te Amsterdam bij de Wed. Isaak Tirion1772). Breukelen, April 1935.                                J. D. RASTERT.




