




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 ?,#





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 blz. 64   (verder te citeren als Bronnen III) 15. Bronnen  III, blz. 95-96 16. Bronnen  III, blz. 146 17. Bronnen  III, blz. 131                                    ' ' »t» aa u Detail kaart van J. van Diepenen, 1645, Top. AtlasR.A. Utrecht, inv. nr 425-18 45
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