


Seijst 1996. - Dl.26 brengselen, vooral van het veldgewas, moest afstaan aan degene diehet recht bezat. De Achterdorper of Zeisterstraattiend was in de 18de eeuw eigendomvan de familie Sloet tot Warmelo, die ook het kasteel Kersbergen inbezit had. In 1805 verkocht Floris Willem Sloet tot Warmelo dezetiend aan de heren Van Laer. Justinus van Nassau (1559-1631) was een bastaardzoon van prinsWillem I de Zwijger (1533-1584) en Eva Elinx. Justinus huwde in1597 met Anna van Merode (1565-1634). Uit dit huwelijk werdFilips van Nassau, heer van Wychen en Grimhuizen, heer van Hoe-kelom, (1605?-voor 12 maart 1676) geboren. Uit zijn huwelijk,gesloten in 1630, met Margaretha Maria van Cortenbach, vrouwe vanVaesthartelt (7-1662?) werd geboren Anna Margaretha van Nassau,vrouwe van Vaesthartelt, vrouwe van Wijchen, (?-12 maart 1676).Zij trouwde de eerste keer in 1659 met Dirk Schenck van Nijdeggen,heer van

Blijenbeek, Aiferden en Grubbenvorst, (7-1661). In 1668trouwde zij voor de tweede keer met Johan Gerard van Oostrum,heer van Moersbergen en Cattenbroek. Johan Gerard van Oostrum, heer van Moersbergen en Cattenbroek,(7-1696) was een zoon van Johan van Oostrum, heer van Gerverskop,(7-1656) en Catharina Maria van Wael, vrouwe van Moersbergen,(7-1644). Hij werd in 1658 beleend met het gerecht Cattenbroek bijZeist. Nog in hetzelfde jaar dat hij in het huwelijk trad met Anna Margare-tha van Nassau deed hij Vaesthartelt van de hand en de heerlijkheidWychen verkocht hij in 1680. In dat jaar verkocht hij het goed deZeisterstraat aan Willem Adriaan van Nassau-Odijk. In 1682 droegVan Oostrum Cattenbroek over aan mr. Johan Pesters (1620-1703),die door de Staten van Utrecht ermee werd beleend. De familienoemde zich nadien '(de) Pesters van Cattenbroek'. De verkopen vanVan Oostrum zijn op zijn minst

opmerkelijk.In 1677 was Van Oostrum majoor der cavalerie; later zou hij de rangvan kolonel bereiken. Van Oostrum maakte in 1688 deel uit van een 37



Seijst 1996. - Dl.26 compagnie cavalerie van het leger waarmee Willem III van Oranjenaar Engeland overstak. De compagnie van Van Oostrum bleef in1689 vooralsnog in dienst van Engeland. Willem Adriaan vanNassau-Odijk maakte de oversteek ook mee, maar kreeg in tegenstel-ling tot alle andere Nederlandse gunstelingen geen Engelse titel. Jhr. Adolf van Wael van Moersbergen, heer van Cattenbroek enMoersbergen, (7-1636) werd in 1592 na de dood van zijn vader,Bartholomeus van Wael van Moersbergen, heer van Cattenbroek enMoersbergen, (circa 1527-1592) beleend met het gerecht Kokkerts-hoeve in Zeist. Kokkertshoeve was een mini-gerecht in Cattenbroekmet een grootte van circa 15 hectare. Het lag dicht bij Blikkenburg.Sinds 1479 hadden dit gerechtje en het aangrenzende gerechtCattenbroek dezelfde heer: Bartholomeus van Wael (7-1493). WillemAdriaan van Nassau-Odijk heeft de Kokkertshoeve in of kort

na 1677aangekocht. Een gedeelte benodigde hij voor de aanleg van hetAchterbos. Zijn moeder was Catharina van Merveldt (7-1625). Uit zijn eerstehuwelijk met Occa van den Clooster (7-7) werd Catharina Maria vanWael van Moersbergen geboren, die met de ritmeester Johan vanOostrum trouwde. Zij waren de ouders van Johan Gerard vanOostrum. Johan van Oostrum werd in 1638 voor zijn vrouw beleendmet tienden onder Zeist en het gerecht Cattenbroek. Maurits prins van Oranje, graaf van Nassau, (1567-1625) was eenkind van prins Willem I de Zwijger (1533-1584) en diens tweedeechtgenote Anna hertogin van Saksen (1544-1577). Uit Mauritsverhouding met Margaretha van Mechelen (7-1662) werden achtkinderen geboren. Zijn tweede bastaardzoon was Lodewijk vanNassau, heer van Berverweerd en Odijk, (1602-1665) en de Lek.Deze huwde met Isabella gravin van Hornes (7-1664). Uit dithuwelijk werd Willem

Adriaan I graaf van Nassau, heer van Odijk,Kortgene, Zeist en Driebergen, rijksgraaf (circa 1632-1705) geboren.Zo blijkt achter een ogenschijnlijk puur zakelijke transactie, eenfamiliaire band schuil te gaan. 38




