




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
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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


