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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 zaatssteden tot de bezittingen van de Oranjes. De mar-kies van Veere en Vlissingen kon rechten doen gelden ophet ambt van Eerste Edele. De Eerste Edele leidde devertegenwoordiging van het zeeuwse ridderschap in deStaten van Zeeland. Het ridderschap had een stem in dezeeuwse statenvergadering tegenover de zes stemmen vande steden Vlissingen, Veere, Goes, Middelburg, Tholenen Zierikzee. De Oranjepartij kon dus binnen de Statenvan Zeeland rekenen op een vaste kern van drie van dezeven stemhebbenden. Als plaatsvervanger van de prins moest Willem AdriaanZeeland in de pas van de prinselijke politiek latenlopen. Vooral na de verheffing van Willem III tot stad-houder en kapitein-generaal slaagde zijn plaatsvervan-ger in Zeeland erin van dit gewest een volgzaam instru-ment te maken voor de politieke plannen van de prins.De Nassauer wist van zijn machtige

positie in Zeelandeen lucratieve zaak te maken. Bijna alle benoemingenvan enig belang liepen via Willem Adriaan, die er zichgoed voor liet betalen. Naar een erkend gebruik in die tijd regelde hij deverdeling van ambten door middel van &quot;contracten 4) vancorrespondentie&quot;. Bij een dergelijke overeenkomst wer-den tussen twee of meer regentenfamilies afspraken ge-maakt over de verdeling van een aantal ambten. Hierbijwerden zelfs bepaalde ambten voor de kinderen van dezeregenten gereserveerd. Willem Adriaan zette tegen beta-ling zijn handtekening onder zo'n contract, hetgeen deafspraak rechtsgeldigheid gaf. Mede met het door dezepraktijken verdiende geld kon hij in Zeist zo'n schit-terend Slot bouwen. In de buitenlandse politiek liet de Prins van OranjeWillem Adriaan af en toe een rol van enige betekenisspelen. Zo nam hij deel aan het gezantschap, dat in1674 in Engeland 5) de vrede van Westminster afsloot.Hier zal zijn vroegere

vriendschap met Karel II en zijnverwantschap met Arlington goed van pas zijn gekomen. Ook het nederlandse gezantschap, dat in 1678 met deFransen vredesonderhandelingen voerde, mocht zich ver-heugen in de aanwezigheid van Willem Adriaan binnen



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 zijn gelederen. Na de dood van Willem III in 1701 daalde de ster vande Nassauer snel. Een jaar voor zijn dood zette deZeeuwse statenvergadering hem in 1704 af als EersteEdele. Willem Adriaan mocht de zeeuwse Staten ook nietmeer vertegenwoordigen in de Staten-Generaal. Waarom heeft Willem Adriaan Zeist uitgezocht voorzijn buitenverblijf? Zijn geboortegrond en oorspronke-lijke heerlijkheid Odijk lag dichtbij. Bovendien vorm-den de bossen 6) en de heide rond Zeist een uitstekendjachtterrein. Een dergelijke gelegenheid voor ver-strooiing liet Willem Adriaan zich niet ontglippen. Bij de bouw van het Slot heeft Willem Adriaan zichlaten inspireren door het voorbeeld van de franse ba-rok. Tijdens de eerste bouwactiviteiten viel dit nogniet zo op. De zijvleugels van het Slot werden heteerst gebouwd. Mogelijk heeft toen het plan bestaan omhet hoofdgebouw los van de zijvleugels te

bouwen. Welzouden de drie onderdelen worden gegroepeerd rond eenfraai bestraat voorplein. Dit was in de nederlandseRepubliek van de zeventiende eeuw het overheersendebouwplan. De ontwerper van de zijvleugels is niet be-kend. De naam van de bouwmeester van het hoofdgebouw (hetachter- of middenstuk) kennen wij daarentegen wel. Hetwas Jacob Roman, die bovendien nog van Stadhouder Wil-lem III de opdracht zou krijgen om het paleis het Loote bouwen. Waarschijnlijk heeft Roman bij de bouw van het hoofd-gebouw het voorbeeld van het paleis van Versailles voorogen gehad. Niet verwonderlijk is het, dat de bouwmees-ter de volledige ondersteuning hierbij heeft gehad vanzijn opdrachtgever Willem Adriaan. De nieuwe Heer vanZeist en Driebergen had namelijk tijdens zijn verblijfin Parijs met volle teugen genoten van de franse cul-tuur. Jacob Roman gaf de opzet van een losstaand middenge-bouw op 7) en dit gebouw werd met zij stukken

verbondenaan de zijvleugels. Het voorplein was dus aan de











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Noten 1. A.W. van de Bunt, Willem Adriaan van Nassau, destichter van het Slot te Zeist, lezing 1955; uitga-ve: Van de Poll-Stichting, blz. 7 2. A.W. van de Bunt, uitgave: zie 1, blz. 4 3. P. Geyl, Oranje en Stuart 1641-1672, Zeist en Arn-hem 1963, blz. 193 4. P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam1648-1701, deel III, Amsterdam 1962, blz. 746 5. A.W. van de Bunt, Willem Adriaan van Nassau, destichter van het Slot te Zeist, lezing 1955; uitga-ve: Van de Poll-Stichting, blz. 5 6. Roland Blijdenstein, Zeist, Groei en bouw. Het Sloten omgeving, deel 2, Zeist 1983, blz. 153 7. R. Meischke, Het Slot te Zeist, Bulletin van deKoninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6eserie, jaargang 14, aflevering 2, 1961, blz. 38 8. M.D. Ozlnga, De schepper van den Hollandschen Lode-wijk XlV-stijl, Amsterdam 1937, blz. 47 9. R. Meischke, Het Slot te Zeist, Bulletin van deKoninklijke

Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6eserie, jaargang 14, aflevering 2, 1961, blz. 49 10. A.W. van de Bunt, Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer, lezing 1956; uitgave: Van de Poll-Stich-ting, blz. 6 11. A.W. van de Bunt, Het Slot Zeist, uitgave van degemeente Zeist, 1969, blz. 31 12. A. Korthals Altes, Luchtgevaar, Luchtaanvallen opNederland 1940-1945, Amsterdam 1984, blz. 71 13. A.W. van de Bunt, Het Slot Zeist, uitgave van degemeente Zeist, 1969, blz. 32 11



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Willem Adriaan van Nassau-Odijk (Oude copie, het origineel door G. Kneller is in bezitvan nazaten van Willem Adriaan's broeder, Hendrik vanNassau-Ouwerkerk in Engeland). 12







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 centraal. Zo heeft men in juli van dit jaar (1971) bij het inorde maken van de zuidelijke oeverbeschoeiing oude fun-deringen gevonden van de brug, die aan de achterzijdevan het Slot uitkwam op de Koelaan. Vroeger heette de Koelaan Achterlaan en de werkliedenvan openbare werken zijn op bruggehoofden gestoten, dieprecies in de hartlijn van deze laan en de achteruit-gang van het Slot lagen. Dit bruggehoofd lag iets onderde waterspiegel en bestaat uit twee voetstukken op on-geveer zes meter afstand van elkaar. De brug dateertuit dezelfde tijd als het Slot (1686) en komt ook voorop een serie oude gravures (Stoopendaal ca 1720). Het is niet bekend, wanneer deze brug verdwenen is,maar op plattegronden van de gemeente uit 1860 komt debrug nog wel voor; op plattegronden van ca 1900 nietmeer. Ook in 1966 bij de restauratie van het Slot werdeneveneens steunen van de

brug aangetroffen. Van bijzonder grote historische waarde is de vondstoverigens niet, maar desondanks is ze toch wel dermatebelangwekkend, dat de Raad van Beheer van de Van dePoll-Stichting de Rijksdienst voor het OudheidkundigBodemonderzoek op de hoogte heeft gesteld&quot;. We bladeren verder in onze documentatie van persbe-richten en krijgen de &quot;Stucadoorspatroon&quot; van november1971 in handen. Hierin wordt vooral de aandacht geves-tigd op het aandeel van het werk, dat de stucadoor inhet Slot heeft geleverd. Zo schrijft men over de opzet van de vormgeving vanhet plafond in de hal, dat in casettemodel is uitge-voerd, namelijk verschillende ornamentversieringen invierkante omlijstingen op een vlakke basisondergrond.Ook wordt in de hal gewezen op de fraaie deuromlijstin-gen, die in gebouwen van een dergelijke allure als hetSlot worden toegepast. Het plafond in de koepelkamer bestaat in tegenstel-ling tot de meeste plafonds

in het Slot, die van houten bijzonder mooi met allerlei figuren en voorstellin- '...is







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Gaat u, als u in het Slot bent, hetzij met een rond-leiding, hetzij om andere redenen, het eens bekijken. Over rondleidingen in het Slot gesproken: het U.N./N.Z.C, van 27 augustus 1983 vermeldt, dat deze tot ruim14.000 personen zijn gestegen. De promenadeconcertendaarentegen zijn gestopt, vanwege de hoge kosten en deteruglopende belangstelling, schrijft het U.N./N.Z.C,op 10 juli 1985, welk artikel het opschrift draagt&quot;Maori's in het Slot: een zoete herinnering&quot;. Dit slaat op het gebeuren in 1978, toen de NationaleBand van Nieuw-Zeeland rechtstreeks als winnaar van hetWereldmuziekconcours in Kerkrade naar de zeister slot-tuin kwam waar meer dan 1.500 enthousiaste mensen hettheater tot in de bomen en de lichtmasten vulden. DeNieuw-Zeelanders werden daarna in de statige Spiegel-zaal van het Slot ontvangen en gaven toen nog een vro-lijk dansje van

onvervalste Maori's ten beste. J.C. Mollen-Hengeveld 1) H. Hijmans: Het Huls aan den Boschkant, aanwezig inde bibliotheek van het archief van deVan de Poll-Stichting 18



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Jaarverslag over 1985 In het verslagjaar vergaderde   de Raad van Beheer op18 maart, terwijl het dagelijks   bestuur vier maal bij-eenkwam en wel op 28 februari,    23 mei, 23 juli en 26november. Op 4 april 1985 overleed ons lid van de Raad van Be-heer ds Pieter Kuyper. In het juni-nummer van ons Bul-letin &quot;Seyst&quot; schreef de heer Stolk een &quot;in memoriam&quot;. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de statuten werdals secretarie-ambtenaar benoemd tot lid van de Raadvan Beheer de heer R.P.M. Rhoen. Hij volgde de heer L.Visser als zodanig op, die met &quot;V.U.T.&quot; de gemeente-dienst verliet. Op ons verzoek werd de heer Visser ech-ter met directe ingang en tot ons grote genoegen wederherbenoemd, zij het niet meer in zijn functie vanambtenaar. Overigens bleef de samenstelling van de Raad van Be-heer en van het dagelijks bestuur ongewijzigd. Ons

bulletin kwam ook in 1985 vier maal uit. Wij zijnde redactieleden erkentelijk, dat zij &quot;Seyst&quot; weder metzulke boeiende kopij hebben weten te vullen. Evenals vele voorgaande jaren hebben de vrijwilligershet archiefwerk met enthousiasme en toewijding ver-richt. Wij zijn de dames Mollen, Bertoen en Bottinga,alsmede de heren Van Wijk en Roeder hiervoor grote dankverschuldigd. Voor hun werkzaamheden verwijzen wijgaarne naar het separate verslag van mevrouw J.C. Mol-len-Hengeveld. Op 26 maart verzorgden wij een avond in het Slot,waarbij dr J. Meerdink zijn publikatie &quot;Zeist 1811-1815; inlijving en bevrijding&quot; presenteerde. Na de pau-ze werden nog enige films over oud-Zeist vertoond, wel-ke wij ten geschenke kregen van de heer J.S. Posthumavan de firma Broedelet. Eveneens in het Slot hield op 27 november de heer 19





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Verslag van het archiefwerk over 1985 Ieder jaar komen wij met de ordening van het archiefeen stapje verder, zo ook in 1985. Bibliotheek. De catalogus in 1984 verschenen en haarkaartsystemen voldoen goed. Het is prettig ermede tewerken. Ongeveer 20 nieuwe boeken en gidsen zijn ditjaar opgenomen. Persberichten. Wij zijn doorgegaan met de belangrijksteberichten uit de mappen te lichten en te coderen vol-gens de bibliografie van Zeist. Dit is onder anderegebeurd met de ridderhofsteden en buitenplaatsen (3.7)en onderwijs, opvoeding en sport (11). Verder heeft er in de codering van de bibliografieeen aanvulling plaatsgehad, te weten onder 15, name-lijk: 15.5 muziek, zang en dans 15.6 toneel 15.7 beeldende kunst 15.8 Van de Poll-Stichting Een en ander is aan de heer mr dr Van der Burg voor-gelegd en akkoord bevonden. Een woord van dank aan de heer Scharten, die

onsmaandelijks de berichten uit het Utrechts Nieuwsbladdoet toekomen. Catalogus en bibliografie worden voortdurend bijge-houden. Prenten. De inventarisatie van het prentenkabinet isbijna voltooid. Het grootste deel van de prenten entekeningen bestaat uit 19de en begin 20ste eeuwse af-beeldingen van zeister gebouwen en parken. Daarnaast iser een klein aantal 17de en 18de eeuwse prenten en te-keningen eveneens met zeister onderwerpen. Een kleine catalogus van dit prentenbezit behoort totde wensdroom van de inventarisator (mevrouw drs SaskiaBottinga). Verder is er een begin gemaakt met de inventarisatie '21



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 van de penningen en overige voorwerpen (zie bulletinnr 4, jaargang 15). Iconografische atlas. Deze wordt veel geraadpleegd.Aanvulling van portretten blijft gewenst. Kaartenverzameling. Het nieuwe overzicht van deze ver-zameling is gereed. Het werd door mevrouw Wels uitge-tikt en klaar gemaakt voor vermenigvuldiging, een moei-lijk werk door de indeling in een viertal kolommen. Zijheeft het uiterst nauwkeurig uitgevoerd. Zodra men hetover de omslag eens is, kan de definitieve uitgave wor-den vermenigvuldigd. De volgende stap zal nu zijn, om de nog niet opgeno-men kaarten te catalogiseren tot een supplement. Inlichtingen. Evenals vorig jaar neemt het geven vanmondelinge en telefonische inlichtingen toe op dinsdag-morgen. Het aantal is ± 120. De schriftelijke ± 35. Wij verleenden onze medewerking onder andere aan deziekenomroep &quot;Driebergen&quot;, aan

mejuffrouw Hanneke VroonVoor haar boekje &quot;De Dieptetuin&quot;, aan verschillendeleerlingen van middelbare scholen en studenten, aan deftianifestatie 175 jaar Rijsenburg, aan onze open dag,enz. Met heel veel dank aan de medewerkers en onze pen-ningmeester, de heer Visser, besluit ik dit verslag;wij gaan met toewijding en aandacht in 1986 verder. J.C. Mollen-Hengeveld 22



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 De eigenaren/bewoners van het Slot Zeist Het tegenwoordige Slot Zeist is - zoals bekend - hettweede van die naam. In de middeleeuwen stond er al eenkasteel in Zeist. We kunnen het zien op de &quot;Caerte vanHooge, Lage en Middelbare Jurisdictie van Seyst enDriebergen&quot; door Bernard de Roy van 1677 1) aan deN.0.-zijde vaft de Waterigeweg, waar deze de &quot;Seyster-vaart&quot; snijdt. Eigenaren waren leden van het &quot;riddermatige&quot; ge-slacht Van Zeyst. In het werk van Van Eekeren, de OudeKerk te Zeist, wordt zowel in deel II als in deel IVuitvoerig ingegaan op dit oude geslacht dat, volgens deschrijver, niet alleen de naam Van Zeyst droeg, maarook resideerde op het oude kasteel (Slot) van Zeist. Deeerst bekende hiervan is Godefridus de Seist, wiensnaam in een oorkonde uit 1165 wordt genoemd 2). Eeneeuw later - bekend van 1279 tot 1297 - is weer

eenGodefridus (Godfried) van Zeyst eigenaar van het SlotZeist. Dat zijn familie belangen en waarschijnlijk ookeen zekere macht had in deze streek mag mede wordenafgeleid uit het feit dat Godfrieds dochter, Petro-nella van Zeyst, priorin was van het Vrouwenklooster inDe Bilt. Zij stelde zich in een conflict met de abt vanhet Klooster Oostbroek zeer zelfstandig op, wenste nietvoor diens gezag te buigen ondanks de pauselijke uit-spraak, die in haar nadeel was uitgevallen! Vermeldmoet nog worden dat haar familie belangrijke schenkin-gen aan het klooster had gedaan. Na Godfried van Zeyst is zijn zoon, Johan van Zeyst- bekend van 1279 tot 1310 - vermoedelijk eigenaar vanhet middeleeuwse Huis Zeist geweest. Dan volgt een tijdsverloop van ± 135 jaar, waaringeen gegevens bewaard zijn over de bewoners/eigenarenvan het Slot Zeist. Wanneer deze weer vermeld worden inhistorische bronnen is het Huis niet meer in het bezitvan het geslacht Van Zeyst. In

de 15e eeuw, in het jaar1445, wordt Johan van Renesse van Rijnauwen, die in1418 genoemd wordt als Heer van Kersbergen, vermoede- 23



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 huurd, was wel heel anders dan de wijze waarop hij al-tijd zijn taak had menen te moeten vervullen. De laatste levensjaren van Cornelis Schellinger wa-ren door het overlijden van zijn vrouw en zijn zoon ergmoeilijk. Hij zelf werd ernstig ziek en overleed na eensmartelijk lijden in 1778. De Vrijvrouwe Maria Agnes was in 1767 getrouwd metMoritz Wilhelm, Burggraaf von und zu Dohna. Zij stierfin 1784. Haar erfgenaam verkocht de Heerlijkheid Zeistnog in hetzelfde jaar aan Johannes Renatus van Laer.Deze vestigt zich niet op het Slot, maar blijft totzijn dood in 1792 wonen in zijn huis op het Zuster-plein. Zijn jongste zoon, Johannes van Laer, wordt danVrijheer en in 1795 Ambachtsheer van Zeist. In dat jaar- tijdens de franse overheersing - werden in Utrechtalle &quot;Ridderschappen&quot; afgeschaft. De titel van de eige-naar van het Slot is dan &quot;Ambachtsheer&quot;. Hij sterft

in1816 en wordt in de Ambachtsheerlijkheid opgevolgd doorzijn beide broers Cornelus Renatus en Jacob van Laer.Zij dragen in 1818 de Ambachtsheerlijkheid Zeyst overaan Coenraad Willem Wijborch. Dan volgt er een merk-waardige periode in de geschiedenis van de Heerlijk-heid. Enkele jaren later, al in 1822, verkoopt Wijborch deAmbachtsheerlijkheid aan de Evangelisch-Luthersche Ge-meente te Berbice, Britsch Guyana. Guyana, aan denoordkust van Zuid-Amerika, bestaat deels uit een zan-dig heuvelland en een brede kustvlakte die doorsnedenis door rivieren en kreken. In de 17e eeuw vestigdenzich hier engelse, franse en nederlandse kolonisten dieplantages aanlegden. Het oostelijk deel van Guyana werddoor de Fransen bezet. Het westelijk deel behoorde aande Nederlanders, die in 1667 het middenstuk op deEngelsen veroverden, n.1. Suriname. In 1803, de napo-leontische tijd, werd het hele gebied veroverd door deEngelsen. In 1814 kwam

Suriname weer terug bij Neder-land, maar Berbice, dat in westelijk Guyana ligt, bleefEngels. Na de oorlogsjaren ging het de plantages inBerbice goed; met hulp van negerslaven werd koffie,suiker en katoen verbouwd.32









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 8. A.W. van de Bunt, Willem Adriaan van Nassau, destichter van het Slot Zeist. Zeist 1955. Zie ookhet artikel van Drs M.M.A. Roeder in het Bulletinvan de Van de Poll-Stichting, maart 1986, pag. 3e.v. Hierin wordt uitvoerig over Willem Adriaanbericht. 9. Over bouw en inrichting van het Slot Zeist, ziebovengenoemd artikel van Drs Roeder. 10. De gegevens over de Herrnhutters in Zeist zijnvoornamelijk ontleend aan de volgende publikaties:A.W. van de Bunt, Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer; lezing voor de Van de Poll-Stichting26-4-1956; Dr J. Meerdink, De Nederlandse inslagin de Evangelische Broedergemeente te Zeist gedu-rende de 18e eeuw. Zeist 1977; Dr J.M. van der Lin-de, Herrnhutters in Nederland. Zeist 1968; en an-dere in de bibliotheek van de Van de Poll-Stichtingaanwezige werken over dit onderwerp. 11. B. de Gaay Fortman, De Geschiedenis der

LutherseGemeente in Berbice. Overdruk uit de &quot;West-IndischeGids&quot;, z.j., pag. 81. Uitgave Martinus Nijhoff,'s-Gravenhage. 12. V.A.M, van der Burg, Zeist en het geslacht Huyde-coper enz. Bulletin van de Van de Poll-Stichting1985, nr 2, pag. 22 e.v.; Aleid W. van de Bunt, HetSlot van Zeist, heden en historie, pag. 30. 13. Aleid W. van de Bunt, Het Slot van Zeist, als bo-ven, pag. 31. 14. Dr J. Meerdink, Johannes de Bosch, 1713-1784, pag.7. 15. Drs M.M.A. Roeder, pag. 3 en volgende van het onder8 en 9 genoemde artikel &quot;Aspecten van het SlotZeist&quot;. 16. Aleid W. van de Bunt, Het Slot van Zeist, heden enhistorie, pag. 33 en volgende. N.B. De in de literatuurlijst vermelde werken zijn alleopgenomen in de bibliotheek van de Van de Poll-Stichting. 36



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 jhr Jan Elias Huydecoper (1798-1875)Foto Inconografisch bureau 37



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Maria Isabella Anna Josine Charlotte, baronesse Taetsvan Amerongen, echtgenote van jhr J.E. Huydecoper (1802-1859) Foto Inconografisch Bureau 38



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Interieur z.o. vleugel ± 1910, prentbrlefkaart Van dePoll-stichting 39



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Wanddetail in de eetzaal ± 1920, mr A. Loosjes, Utrechtin Beeld 40







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 belending het goed &quot;De Brakel&quot; nog omschreven als: &quot;deheeren van Windeshem&quot; 14). Op 18 september 1616 wordt Johan van Haersolte, bur-gemeester van Zwolle, eigenaar van &quot;het goed De Brakelte Zeist&quot; door koop van de rentmeester aangesteld doorde Staten van Overijssel over de kloostergoederen vanWindesheim 15). Hoe in het begin van de 17de eeuw dekasteel/boerderij &quot;De Brakel&quot; onder Zeist eruit ziet,blijkt uit een akte van 4 december 1630 16) , waarbijhet goed door J. van Haersolte aan Vrouwe Anna vanEssesteyn, weduwe van Jhr Wilhelm van Gent Heer totGent, verkocht wordt: &quot;het goed genaamd Braeckell, met getimmer van huys,bergen ende schuyr, backhuys, wagenhuys, stakettingen,boomgaarden (...) gelegen in Cattenbroek (....)&quot;. Elders 17) wordt de eigenares omschreven als: &quot;Annavan

Abcoude van Meerten, Vrouwe van Essenstein, weduwevan wijlen Jhr Willem van Gent, in zijn leven Heer totGent&quot;. Wie de kaart van Jan van Diepenem bekijkt, die bijdit artikel is afgebeeld, moet tot de conclusie komendat in 1645 de kasteel/boerderij &quot;De Brakel&quot; een behui-zing geworden is voor riddermatigen, waarvan nu nogslechts rest een gedeelte van de omgrachting in hetlandschap tussen Zeist en Bunnik. Een andere afbeeldingvan &quot;De Brakel&quot; dan die op de kaart uit 1645 is mijniet bekend. De kaart van B. de Roy uit 1677 (illustra-tie biedt niet zoveel inzicht in het kasteelachtig he-renhuis &quot;De Brakel&quot;. Wanneer het verval is ingetreden,is een vraag die bij de huidige stand van het onderzoekniet beantwoord kan worden. Het 18de eeuwse bakhuis,dat er nog staat, behoorde wellicht bij de opvolger vande kasteel/boerderij &quot;De Brakel&quot; uit de 17de eeuw. V.A.M, van der Burg ?,#
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