
DE BOSSCHE FAMILIE VAN ZUYLEN

(XVIIde—XIXde eeuw)

Toen enige jaren geleden mijn aandacht werd gevraagd voor
de Bossche familie Van Zuylen, meende ik op grond van een
mededeling in De Nederlandsche Leeuw (XLIV (1926) kol. 95)
dat een genealogie van dit Bossche bakkersgeslacht „gemakke-
lijk was samen te stellen uit de R.K. doop- en trouwregisters".
Bij onderzoek bleek evenwel, dat de tot de vijfde generatie be-
horende Willem van Zuylen (± 1685—1752) niet was te vinden
in enig doopboek van 's-Hertogenbosch. Gelukkig trof ik hem
aan in een aantekening van de vroegere stadsarchivaris R. A.
van Zuylen; daaruit volgde, dat hij een ± 1685 geboren zoon
van Rogier van Zuylen (1658—1705) was geweest *}. Daarenbo-
ven moest ik ook spoedig ontdekken, dat de eerste drie genera-
ties in Anholt hadden geleefd. Wel schijnen door het ± 1624
gesloten huwelijk van Willem van Zuylen, kamerling van Dirk
van Bronkhorst-Batenburg, heer van Anholt2), met Chrïstina
van Vladeracken, kamenier van Dirks tweede, uit de Bossche
omgeving (Loon op Zand) afkomstige vrouw3), reeds vroeg
banden te zijn ontstaan van de'Van Zuylens in Anholt met 's-
Hertogenbosch; Willems zoon Arnold blijkt er zelfs zijn eerste
vrouw te hebben gevonden; hun zoon Rogier vestigde er zich
± 1678. Uit hem sproten alle Bossche Van Zuylens. Aan deze
laatsten heb ik mijn onderzoek gewijd; voor diepgaande na-
speuringen in Anholt en elders heeft mij de tijd en gelegenheid
ontbroken. Van de heer A. A. van Zuylen te 's-Hertogenbosch,
een afstammeling van Adrïanus Josephus van Zuylen (1756—
1818) (Herpense tak), kreeg ik echter een zeer oude, gedeelte-
lijk vergane, op papier getekende stamboom der oudste genera-
ties ter inzage. Het stuk moet blijkens het handschrift der
daarop gestelde mededelingen afkomstig zijn uit het einde der
XVIIde of het begin van de XVIHde eeuw. Het bevat o.m. een
verklaring van richter, burgemeester en schepenen van Anholt
d.d. 16 mei 1757, dat de tekening in overeenstemming was met
een toen nog in Anholt aanwezig origineel3a). De gegevens

1) Zie Ned. Leeuw LXXIV (1957), kol. 415 'Dei Campo gend, Camp).
2) Zie Ned. Leeuw LXXIV (1957), kol. 86/87.
3) MARIA ANNA VAN IMMERSEEL, T 4 mei 1624, dr van DIRK VAN

IMMERSEEL, heer van Bokhoven, en MARIA VAN RENESSE. Zie vorige
aantekening. 3a) De stamboom bevat ook het wapen: drie zuilen ( 2 f l ) .

106



bleken mij juist, zover ik ze kon controleren. Ik laat daarom
hier volgen, wat de stamboom ons over die oudste generatie
vertelt:

A. Reinier van Zuylen tr, Gertrude Becker. Zij waren ouders
van:
1. Willem, volgt onder Ba.
2. Theodoor (Derck), volgt onder Bb.
3. Frederick, volgt onder Bc.
4. Catharina van Zuylen, tr. . . . . op (Jacop ? *) Bramberg.

Zij hadden drie zonen (Gerard, Frederick en Joan) en
één dochter (Catharina).

5. Johanna van Zuylen. tr. Hendrick de Haas. Zij waren
ouders van Johan, Jacob} Peter en Derck de Haas en van
Altie, Berntïe en Agnes de Haas.

G.Cornelia van Zuylen,, tr. Oswald van (Idersfiagen ? 5).
7. Agnes van Zuylen, tr. Joan te BoeckhoTst.

Uit dit laatste huwelijk een zoon Jacob.
Ba. Willem van Zuylen trouwde drie malen. Hij was vader van:

1. Arnold van Zuylen, geb. 31 mei 1629.
2. Theodoor (Derk) van Zuylen.
3. Joan van Zuylen.
4. Christiaan, volgt onder C.

C- Christiaan van Zuylen (met toevoeging in later (XVIIIde-
eeuws) schrift: „geb. 19 dec. 1638 uit het 2e huwelijk").
Hij was vader van :
1. Joannes van Zuylen; 2. Wilhelm van Zuylen;
3. Gertrud van Zuylen; 4. Christiaan van Zuylen. Al deze

kinderen waren gehuwd.
Bb. Theodoor (Derk) van Zuylen, tr. Alit (van) Ringenberg 6).

Uit dit huwelijk sproten 2 zonen en 2 dochters, met de
mededeling „alleen Gertrud leeft". Volgens een andere, in
het bezit van de heer A. A. van Zuylen zijnde stamboom
was Theodoor (Derck) vader van :
1. Joan; 2. Reiner; 3. Jan en 4. Gertrud van Zuylen.

Bc. Frederick van Zuylen, „vader van 2 (sic !) zonen Hendrik.
Helma(l), Gertrud en Altïe van Zuylen". De andere stam-
boom noemt als kinderen van Frederick en Aeltje Post:

4) Waar. . . . staan vertoonde de stamboom een gat.
5) De naam is zeer moeilijk leesbaar.
6) Het R.K. trouwboek van Anholt vermeldt sub dato 6 maart 1628

het huwelijk van THEDOOR GODFRIED VAN ZUYLEN met ALEIDIS
VAN RINGENBERG (get. REINER VAN ZUYLEN en WILLEM VAN
ZUYLEN).
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Hendrik, Cornelis en Agnes van Zuylen. Een latere hand
heeft daarbij aangetekend : „Hendrik is geweest kapitein
ten dienste der Vereenigde Nederlanden, te Veen bij Heus-
den vermoord, en had hij 4 dochters en l zoon. Drie doch-
ters werden gereformeerd, l ging naar Mechelen in een
klooster".

Op grond van mijn onderzoekingen kan ik de geregelde stam-
reeks van de Bossche familie Van Zuylen laten aanvangen met
een Reinier van Zuylen, die in de Civiele Processen van het
Hof van Gelderland uit 1640 (Rijksarchief Arnhem; procesnr.
97) op 5 sept. 1628 wordt vernield als Mr. Reinier van Sulen,
schepen van Anholt. Hij compareerde toen tezamen met zijn
vrouw Truyken. Beiden gaven op tussen de 60 en 70 jaren oud
te zijn. Ongetwijfeld waren zij identiek met het hierboven sub
A genoemde echtpaar. Volgens familieaantekeningen zou Rei-
nier een onwettige zoon zijn geweest van Jhr. Willem van Zuy-
len (zoon van Willem, van Zuylen tot den Hardenberg (Derksz)
en Catharina van Solveren), die bij zijn wettige vrouw Gertruid
van Hoen alleen één dochter had Catharina van Zuylen, ge-
huwd met Hendrik van Bronkhorst tot Wamel.

In dit verband is het niet zonder betekenis, dat volgens voor-
noemde stamboom Reinier van Zuylen zijn oudste zoon en doch-
ter resp. Willem en Catharina zou hebben genoemd.

In verband met de mededeling, dat Reiniers vrouw tot de
familie Becker zou hebben behoord, verdienen de volgende aan-
tekeningen in de Anholtse rentmeestersrekening (Archief Salm-
Salm; kasteel Anholt — hierna aan te halen als A.S.S.) onze
aandacht:

(tussen 26 sept. en l okt. 1591) „Item ist damalen einer BEREND BEC-
KER von Anholt up Rees gesandt umb 20 gesellen zu bewahring des hauses
zu bestellen; hab im am zergelt (= teergeld) mitgeben l dl. 18 st." (Hierna
volgen de namen van 13 soldaten, en dan) „Dese nachfolgende seint later
in dienst khomen am 4 deses Monatz: REINARDT VON SETJLEN 5 dlr.
18 st; Januar 1592 6 dlr....,"

Deze — mogelijk door zijn latere schoonvader (?) aangewor-
ven — soldaat Reinier van Zuylen schijnt reeds betrekkelijk
gauw aan het Anholtse hof een vertrouwenspositie te hebben
verkregen. De kasteel vrouwe Geertruid van Mylendonck,
(1552—1612), wede. van Jacob van Bronkhorst-Batenburg
(1553—1582) ?) vermeldde hem enige malen in haar persoonlij-
ke aantekeningen.

7) Ned. Leeuw LXXIV (1957), kol. 86.
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„Item den soldaet REYNNERDT VAN SEULEN nae Neuss bey meinem
Broder Her zu Millendonck gesant...." (Reg. van ontvangsten en uitgaven;
S.S.AJ;

„Item min dochter f i) , van einen soldat oeff dern, hauss genandt RE1N-
DERT VAN SEULEN tzoe Gefaederssen gebeden, daroeff gegeben ein cron
a:l 2 daler l stuver, noch einen reider gulden ad 36 st.; faccet 4 daler 29
stuver". (Huishoudboek van Geertruid van Mylendonck; S.S.A.);

„(1612) Item noch Meister REINNERS son WILLEM, dasis er her hatte
ein wiljen helpen und die Tische und Schencktaeffel verwart, geschenckt
ein Plup ad 2 daler". (Huishoudregister als voren).

Blijkbaar heeft dus Reiniers zoon Wïllem van Zuylen al vroeg
op het kasteel de helpende hand uitgestoken, en is hij langs die
weg als kamerdienaar in dienst getreden van Dirk van Bronk-
horsfc-Batenburg. In 1625 nam hij ontslag blijkens de volgende
aantekening in de kasteelrekening (S.S.A. nr. 25):

„Mit WILLEM VAN SUELEN, unseren gewesen kammerlincb, laeten
reckenen wegen seinen dienst den tiit van sess jaeren, anfenckelick den
15 October anno 1619 biess den 15 October 1625 te follen gereckent, machen
also sess jaren und sinnen im jarlichs ziigelacht twelff alde richstaler....
Also daerby wegen seiner hausfrouwen gagie, so uns und unser alderge-
liebster gemalinnen Zaliger andenckens den tiitt van negen jaeren voi' cam-
menir und boeteliers gedient und soll jarlichs verdienen 36 gulden Bossche
valution...., hierauf drie volkomen jaer van mein frow van Loan zalger
empfangen, und daerby noch.... empfangen hundert gulden.... blieben
gemelten CHRISTINE schuldigh hondert 16 gulden... , (etc-).

Geschiet an 17 Juny anno 1625 — Dittrich G. v. B. zu Anholt. (Daar-
onder stond:) Bedanck den rentmeyster Lenart van Acken hyrvan güeder
fcetallung — WYLLEM VAN SULLEN".

Willem van Zuylen was later ontvanger van de begrafenis-
gelden. Immers in de archiefakten van de Burgemeesters van
Anholt (S.S.A.) kwam de volgende kwitantie voor :

„Beken eyck underschreven, dat den borgemeyster Pedner van sellem
my dye penningen van starfungen betaaldt heft van hedt yar 1652, neme-
lyck 21 daler 24 st. — WYLLEM VAN SULLEN".

Vier jaren later was hij volgens een andere kwitantie in het
zelfde archief burgemeester:

„Item 1656 den. 17 Mey heeft Harman Jacobs met ein jongh by my inn
die harberch gecommen als hy dat uurwarck repper(iert) und den soon-
wysser war (— weer) opmaeckte; is by my gewest vyef dach an cost und
byr (bier) end slappen vertert ad 3 dall. 24 St.

Bedanck ick hier af den borgemeister WILLEM VAN SUYLEN guede
betalling.

Geschied den 18 Mey — FREDERICK VAN SEULEN".

8) ELISABETH VAN BRONKHORST-BATENBURG, geb. 1579. Zie
vorige aant.
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Deze Frederik van Zuylen was vermoedelijk Willems broer,
van wie wij dus nu ook weten, dat hij herbergier in Anholt was.

Het bovenstaande samenvattende kunnen wij dus de genealo-
gie der Bossche Van Zuylens beginnen en voortzetten als volgt:

I. Reinier van Zuylen, geb. i: 1558-1568, soldaat op het kas-
teel Anholt (1597), later schepen aldaar (1628); tr. Truyken
(Gertrude Becker), geb. 1558-1568.

II. Wïllem van Zuylen, geb. Anholt ± 1600, kamerling van de
heer van Anholt (1619—1625), ontvanger van de begrafe-
nisgelden ald. (1652) en burgemeester (1656); tr. vóór okt.
1625 Christina van Vladeracken 9), kamenier van de Vrou-
we van Anholt (1615—1624), dr van Arndt10) en Gesrtruy
van Voorn. (Volgens familie-aantekeningen hertr. hij Elï-
sabeth Hekema).
Uit het eerste huwelijk n):
1. Arnold, volgt onder III.

III. Arnold Willemsz van Zuylen, geb. Anholt 31 mei 1629, bur-
ger aldaar H), ald. nog wonende 1682 !2), doopget. te 's-
Hertogenbosch (St. Jan) 25 jan. 1684; tr. Ie 's Hertogen-
bosch (voor schepenen) 23 nov. 1649 Catharina van Out-
|orst, geb. Middelroy, t na l dec. 1660, dr. van Rogier Go-
daertsz en Cornelia Wynants van Resand, tr. 2e Anna
Willinck.
Uit het eerste huwelijk 9):
1. Cornelia van Zuylen, ged. Anholt (R.K.) 9 sept. 1650,

doopget. te 's-Hertogenbosch (St. Jan) 3 febr. 1690, erf-
gename van Christoffelina van Vladeracken !3); tr. 's-
Hertogenbosch (voor schepenen) 4 sept. 1678 Adriaen de
Boom, geb. Ravestein, beleend (namens zijn vrouw) met
de helft van 1/4 in de helft van 1/3 der grote tienden van
Geffen (14 jan. 1681) W).

2. Christiaen van Zuylen, ged. Anholt (R.K.) 13 dec. 1654.

9) A. F. O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen
van 's-Hertogenbosch (1910), dl. II, blz. 242.

10) Hij was een zoon van CHBISTOPPEL GERD GERDSZOON VAN
VLADERACKEN en CHRISTINA (Mr. AERTSDR) BELLAERTS, en was
kw ar tier schout van Maasland.

11) Rijksarchief 's-Hertogenbosch (R.A.H.) not. H. Nzn. van Eyndho-
ven (Inv N. 2669, fol. 436vso en 437), akte d.d. 17 mei 1652.

12) R.A.H., Inv. N. 2747, fol. 264. 13) R.A.H., Inv. N. 2734, fol. 83.
14) Leenregister Nuland en Geffen, R.A.H., aanw. 1903, nr. 18 b.
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3. Rogier, volgt onder IV.
4. Gertrud van Zuylen, ged. Anholt (R.K.) 3 dec. 1660.

Uit het tweede huwelijk:
5. Wilhelmina van Zuylen, f na 31 juli 1679 iS).

IV. Rogier van Zuylen, ged, Anholt (R.K.) 3 okt. 1658, brood-
bakker t E 's-Hertogenbosch 15) ( poorter der stad (26 dec.
1679); beleend met de helft van 1/4 in de helft van 1/3 der
grote tienden van Geffen (14 jan. 1681) 16)( f 1705; tr. Ie 's-
Hertogenbosch (voor schepenen) 28 april 1680 Marie Ver-
camp17) (of Vercammen), geb. 's-Hertogenbosch, wede.
van Jochem Tuyte, f 1684, dr van Gerrit Gerritsz.; tr. 2e 's-
Hertogenbosch (voor schepenen) 15 okt. 1684 Jacomina van
der Aa, geb. Rosmalen, dr. van Jan Willemsen en Hen-
dersken Willems van Engelant 1?a).
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Catharina van Zuylen, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan)

28 maart 1681; kreeg 21 nov. 1702 veniam aetatisW).
Uit het tweede huwelijk o.a.:

2. Willem, volgt onder Va.
3. Christiaan, volgt onder Vb.
4. Rogier van Zuylen, ged. 's-Hertogenbosch (St. Jan) 7 jan.

1692, student te Leuven (170919), kapelaan te Oss (1725),
pastoor te Orthen, daarna (1731) te Rosmalen, f Rosma-
len 1745 20).

Vught (N.Br.). Mr. W. de Vries.

(Wordt vervolgd)

15) Zie aant. 9; R.A.H. Inv. N. 2789, fol, 68 en R. 1673, fol. 104.
16) Zie aant. 14. Als „REYNIER (lees: Rogier) VAN ZUYLEN, soon-3

ARNOUT VAN ZUYLEN, soone WILLEM VAN ZUYLEN, bij denseïven
WILLEM ende.... VLADERACKEN verweckt" had hij reeds op 2 jan. 1680
een jaartins gekregen uit een huis c.a. te Venloon (Loon op Zand), op 26
april 1646 verkocht aan ANNA VAN VLADERACKEN, dochttere wijlen AR-
NOUTS VAN VLADERACKEN, in siin leven schouten des quartiers van
Maesland, tot behoeff van ARNOUT VAN VLADERACKEN, sone SPLIN-
TERS VAN VLADERACKEN, soone wijlen ARNOUTS VAN VLADER-
ACKEN (R.A.H., Inv. R. 1673, fol. 104vso).

17) Van Sasse van Ysselt, a.w. I, blz. 323. Zij was een zuster van Mr.
LAURENS VERCAMP, chirurgijn te 's-Hertogenbosch (R.A.H. Inv. N 2788,
fol. 324vso en 325).

17a) R.A.H. Inv, N 2812, fol. 515 en fol. 542 en N 2819, fol. 323.
18) R.A.H. Inv. N 2861, akten nrs 63, 107 en 109.
19) Brabantse Leeuw VI (1957), blz. 148.
20) L. H. C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom Den Bosch V,

blz. 589.
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