
Westbroek en Zuilen 

Zuilen en Westbroek zyn twee Heerlykheden, die ten Noordoosten van de Vegt leggen, en zig 

anderhalf uur gaans Noord-Oostwaards uitstrekken, tusschen de Maarsseveensche Landen, en 

die van Agttienhoven tot aan de Hollandsche radinge. […] Die van Westbroek vyftien Honderd en 

agttien Morgen twee Honderd Roeden. Zy zyn beiden leenroerig van 't Stigt van Utrecht, en hebben 

ieder een byzonderen Schout en Secretaris. Zuilen werdt in den jaare 1446, voor eene jaarlyksche 

somme van vier ponden, en hondert Nobelen eens, door den Bisschop van Utrecht en den Abt van 

Oostbroek, tot een vast erfleen geschonken aan des Heere Frank van Borsselen, Heere van Veere, 

als regten Erfgenaam van Zuilen.  

Deeze Heer zonder Kinderen overleeden zynde in ' t jaar 1470, verstorf de Heerlykheid op zyne 

eenige Zuster, Eleonora van Borsselen die gehuwd was aan Jan van Buuren, door wiens Dochter, 

gehuwd aan Gerrit Heere van Kuilenburg, dezelve gebragt werdt in 't geslacht van Kuilenburg. 

Jasper, Heer van Kuilenburg, Gerrits Zoon, in 't jaar 1504, overleeden zynde, bragt Kornelia, 

deszelfs derde Dochter, de Heerlykheid ten Huwelyk, aan Willem, Vryheer van Rennenberg, welke 

voorgaf Brieven en Zegel te hebben, waar by de hooge Heerlykheid van Zuilen hem geschonken 

zou zyn, door Bisschop Hendrik yan Beieren, schoon hy zig nooit der hooge Heerlykheid 

onderwonden heeft, noch iemand zyner opvolgeren, zo veel bekend is. Hy begeerde egter voortaan 

als Heer van, en niet tot Zuilen beschreeven te worden. Hy storf den VI van July 1545, op zyn Huis 

te Zuilen alwaar zyn Hart in de Kapel be graaven werdt; maar de ingewanden te Westbroek, en 

het lighaam werdt in den jaare 1580, toen men de Abtdye met de Kerk te Oostbroek afbrak, 

volgens een besluit van den Raad der Stad Utrecht, naar Zuilen vervoerd, en aldaar in de Kapel 

ter aarde besteld.  

In 't geslacht van deezen Heer is de Heerlykheid gebleeven, tot dat de Graaf van Hoogstraaten 

dezelve, benevens het Huis, in ' jaar 1611, verkogt aan den Heere Gaspar Quinget, op wiens 

verzoek de Staaten van Utrecht, deeze Heerlykheid tot een onsterflyk Erfleen maakten. Deeze 

verkogt dezelve wederom aan den Heere Adam yan Lochorst, Heere van Alkemade, wiens Dogter 

de Heerlykheid overbragt in 't geslacht van Rheede, en eene Dochter uit dit Huis wederom aan 

dat van Tuyl van Serooskerken, uit welk Adelyk geslacht de Heer Diderik Jakob van Tuyl van 

Serooskerken, in den jaare 1729, daar mede beleend is, vervolgens in den jaare 1776 aan 

Jonkheer Willem René van Tuyl van Serooskerken. 

 

 Men teld inde Heerlykheid van Westbroek drie en tagtig Huizen. Ten Oosten van de Heerlykheid 

van Westbroek legt die van Agtienhoven, welke zig Oostwaards tot aan de Oostveensche Landen, 

en Noordwaards tot aan de Hollandsche Rading of landscheiding, by de Gooierschansen uitstrekt, 

paalende ten Zuiden aan de Vegt. Zy bevat negen Honderd drie en zestig Morgen Lands, en is een 

vry eigen goed van de Proostdye van St. Jan te Utrecht, welker Proost aldaar, gelyk ook in de 

Dorpen Mydrecht, Wilnis en Blokland, van oude tyden af, door vergunninge der Bisschoppen, niet 

alleen het laage en middelbaare maar ook het hooge Regtsgebied geoefend heeft. In oude tyden, 

was deeze Heerlykheid bekend onder den naam van Everekesdorp. Den tegenwoordigen naam 

wil men afgeleid hebben van agttien Hooven, of Hofsteden, die in deeze Heerlykheid zouden 

gevonden zyn. De Proost oefent 'er het hooge Regtsgebied door eenen Bailjuw, het middelbaare 

door eenen Schout. In 't Kerklyke worden de Ingezetenen van Agttienhoven, daar geene Kerk is, 

door den Predikant van Westbroek bediend. 

 

 


