


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 i LEERSUM ^ PROV. UTRECHT ^ ^ No. 44 ----------- = OUDENRIJN \ = PROV, UTRECHT =s= No. 48 ^ K8FI KtFFII 'Wapen van Leersum, goudenzuilen op een rood veld' 'Wapen van Oudenrijn, rodezuilen op een wit veld' In de vroege Middeleeuwen werden de Rijn en ook andere rivieren nog niet binnen dijken gehouden, met als gevolg, vaak overstromingen. Het lage gebied waar de Rijn bij Kleef door stroomde werd pas in de 15e eeuw door dijken beveiligd. Zo moet er in dat gebied in de 12e eeuw een enorme ramp hebben plaatsgehad. Het dorp Zuylen en het kasteel verdwenen van de aardbodem. Op kaarten van dit gebied zijn nog duidelijk brede rivierbeddingen en dode rivierarmen te vinden. Vaak gevolg van grote overstromingen. Het verdwenen dorp en het verdwenen kasteel werden niet herbouwd. In plaats van kasteel Zuylen te herbouwen, bouwde Steven van Zuylen

(13e eeuw) op een afstand van acht km van de plaats van het oude kasteel, een nieuw kasteel, 'Anholt'. Het werd een grote waterburcht. Behalve Anholt bouwde hij ook Slot Zuylen aan de Vecht. Dit werd een soort tweede woning. De Van Zuylens deden vaak zaken in het Utrechtse. Anholt kwam na de Van Zuylens in handen van het geslacht 'Van Ghemen'. Het kasteel is nu eigendom van Prins Salm Salm. Het is voor een gedeelte als museum opengesteld en voor een ander gedeelte in gebruik als hotel. In een vitrine daar ligt een document waarin een Heer van Zuylen stadsrechten geeft aan Anholt. In die vroege Middeleeuwen trokken verschillende Van Zuylens naar het Utrechtse gebied. Daar was veel te doen. Zij kwamen daar als landaanwinners en ontginners. Zij bouwden ook verschillende kastelen, o.a. Zuylen, Zuyienburg, Zuylensteyn, De Haar. Beverweerd, Natewisch en Nijeveldt. Zij kregen veel invloed. Dat blijkt ook uit het feit dat

het wapen van Zuylen in vele wapens van steden en dorpen is terug te vinden zoals in die van Abcoude, Buurmalsen, Culemborg, Driebergen, Haarzuilens, Vianen, Westbroek, Wijk bij Duurstede en Zuylen. Wat Slot Zuylen zelf betreft, daarover wordt wel verteld, dat op de plaats waar het 39



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 Slot nu staat al in de 8e eeuw een houten kasteel 'Thule' geheten, stond. Hiervan zijn echter geen bewijzen. Bij de restauratie werden o.a. de fundarnenten opgegraven van een oude toren, met muren van 2,70 m dikte en gebouwd met het soort kloostermoppen dat rond 1250 werd gebruikt. Deze toren zou dan een gedeelte van het kasteel moeten zijn geweest, waarvan de muren in 1422 door de Utrechters omver werden gehaald. In de loop der jaren zijn verschillende families eigenaar van Zuyien geweest. Als eigenaar in 1265 wordt genoemd Heer Henrick van Suilen en Anholt, ridder, heer van den Huize Zuyien op de Vecht. Hij had vier zonen. Jan, Steven, Henrick en Zweder. Na vier generaties Zuylens kwam het huis in handen van de Van Borselens. Het kasteel zou na de verwoesting in 1422, pas in het begin van de 16e eeuw door Willem van Rennenberg zijn opgebouwd.

Aan dit gegeven kan men twijfelen daar een gevonden muur, gebouwd op fundamenten van de vroegere burcht, een aanwijzing kan zijn van een mogelijk eerdere herbouw. In 1751 heeft een heel grote verbouwing plaatsgehad o.l.v. Jacob Marot. Het huiswas toen eigendom van Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken, de vader vanBelle van Zuyien.Slot Zuyien kreeg tijdens deze verbouwing in grote lijnen de vorm die het nu heeft. Tenslotte: Het wapen van de Van Zuylens. Oorspronkelijk bestond dit wapen uiteen rood schild met drie zilveren zuilen. ? Nu kwam het vroeger voor dat men de kleuren van het wapen wel eens veranderdeen zelfs soms een ander wapen aannam bijv. 1.   In het Wapenboek van den Nederlandschen Adel door J.B. Rietstap (1887)staat het volgende: In 1326 trouwde Jacob van Zuyien van de Vecht met zijn nicht Christinaerfdochter van Nyevelt (zijtak van de Van Zuylens).Het wapen van Jacob van Zuyien was 'Rood

met drie zilveren zuilen'Het wapen van Christina van Nijevelt 'Zilver met drie rode zuilen' Christina stierf in 1351. Als herinnering aan haar nam Jacob van Zuyien dekleuren van Nijevelt over op zijn wapen. Tevens voegde hij aan zijn naamNijevelt toe; vandaar Zuyien van Nijevelt.' 2.   In het boek 'de Historische Beschrijvingen van Culemborg' door A.H.W. Voetvan Oud-Heusden, 1743, staat het volgende: 'In het begin van de veertiende eeuw leefde Jan van Bosichem, Heer vanCulemborg. Hij heeft het wapen van zijn vader verlaten omdat zijn grootvaderde heerlijkheid Bosichem met zijn dochter had meegegeven bij haar huwelijkmet de Heer van Buren.Jan van Bosichem nam toen het wapen van zijn moeder aan. Zij was Johanna 40



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1987 ZUYLEN WESTBROEK s PROV. UTRECHT =59 PSOV. UTRECHT ^ ^ No. 56 ==: Cl|fd 6fip QA9eA9 'Wapen van Zuylen, witte zui-len op een rood veld' 'Wapen van Westbroek, wittezuilen op een rood veld,overigens zwart en wit' van Zuylen van de Vecht. Haar wapen was toen drie rode zuilen op eenzilveren schild. Hij veranderde echter wel de kleur. Zijn wapen werd een gouden schild metdrie rode zuilen.' In Culemborg kan men op het stadhuis en op de stadspompen nog dit wapenaantreffen, een gouden schild en drie rode zuilen. De broer van Jan van Bosichem, Zweer geheten, kreeg als erfdeel Vianen. Hijnam net als zijn broer het wapen van zijn moeder aan. Hij veranderde ook dekleuren. Hij nam een zilveren schild met drie zwarte zuilen. Dit is nu nog hetWapen van Vianen. Uit het voorgaande moge blijken dat het geslacht vanZuylen een belangrijke rol heeft gespeeld,

vele eeuwen lang en dat het zeker demoeite waard zou zijn door nader onderzoek meer over hen te weten te komen. W.N.A. baron van TuyII van Serooskerken Leersum 1988 41




