








Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 ®' HOOFDSTUK I: CRIFTESTEIJN RIDDERHOFSTAD OF BOEREHOFSTEDE hofstede 1 werd in 1745 de 'Griffesteynschegemeene wegh' genoemd.&quot;* Behalve de twee genoemde kas-telen en Griftesteijn wordt in deomstreken van Zeist circa 1675alleen de hofstede Kouwenhovenafgebeeld. De hofstede De Brakel,Huis Wulperhorst en de buiten-plaats Rijnwijk zoekt men te ver-geefs op deze kaart. Daaruit magworden geconcludeerd datGriftesteijn een zekere omvang en/of allure heeft gehad. Bernard de Roy heeft in op-dracht van de Staten van Utrechtin 1677 een kaart gemaakt van dehoge heerlijkheid Zeist en Drie-bergen. Voor het beschrijven vande geschiedenis van Zeist en omeen beeld van de toenmalige situa- 'Ultraiectini Domini Tabula'. Kaart van de provincie Utrecht en van een gedeelte vande provincie Noord-Holland (detail). Het noorden rechtsonder. Door Romein de Hooghe, circa I 675.                                                   collectie het utrechts archief, TOPOCRAFISCHE atlas 43 VA 4087. tie te hebben, wordt veelal terug-     bekend is dat in het Algemeengegrepen op deze kaart. Hiervoor     Rijksarchief in Den Haag even-gebruikt men het exemplaar dat     eens een kaart van de hoge heer-tot de collectie van het Rijks-     lijkheid Zeist en Driebergen vanarchief Utrecht behoort. Minder     De Roy berust.'' ft.



Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 ®i HOOFDSTUK I: GRIFTESTEIJN RIDDERHOFSTAD OF BOEREHOFSTEDE Beide kaarten zyn vreemd ge-noeg niet identiek, terwijl zij voorhetzelfcle doel gemaakt zijn. Datblijkt ook uit de titels. De kaart uitUtrecht heeft als opschrift 'Caertevan de Hooge, Lage endeMiddelbaere Jurisdictie van Seijstende Driebergen&quot;^ en de kaart inDen Haag draagt de titel 'Caertevan de Limietscheydinge vanSeijst en Driebergen'^ Op beidekaarten heeft De Roy vermeld datde situatie van 1677 wordt weer-gegeven. Het ligt niet in het bestek vandit artikel om alle verschillen tus-sen deze kaarten te bespreken. Be-langrijk is echter dat de weergavevan het Slotterrein op het exem-plaar van het ARA, overeenstemtmet de kaart van R. de Hooghe.Op de kaart van het ARA heeftDe Roy op dezelfcie plaats als DeHooghe Grifsteijn ingetekend. Al-leen de schrijfwijze verschilt; DeRoy schrijft Grifsteijn en DeHooghe Griftesteijn. Een ander belangrijk verschil :i5 v*/ 'Caerte van den Hooge, Lage endeMiddelbaere Jurisdictie van Seijstende Driebergen' (detail), doorBernard de Roij, 1677. COLLECTIE HET UTRECHTS ARCHIEF,TOPOGRAFISCHE ATLAS Z06 I VA 1007. 'Caerte van de Limietscheydingevan Seijst en Driebergen' (detail)door Bernard de Roij, 1677. COLLECTIE ALGEMEEN RIJKSARCHIEF, DEN HAAG,INVCODE VTH. INVNR, 3031



Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 m W' HOOFDSTUK I: GRIFTESTEIJN RIDDERHOFSTAD OF BOEREHOFSTEDE tussen de beide kaarten van DeRoy is de loop van de Grift, opbeide kaarten 'Seijster Vaert' ge-noemd. Dit riviertje liep oorspron-kelijk vanaf de Waterigeweg tot deBunzinglaan (in 1699 'Rijnwijxcedijckje' genoemd).*^ Het laatstedeel wordt ook wel Blikkenburger-vaart genoemd. Na het passerenvan de Waterigeweg buigt de Griftop de kaart van het ARA af inoostelijke richting, om na een aan-tal meters in zuidoostelijke rich-ting te gaan lopen. Het heeft er deschijn van dat bij het graven vande Grift, men om Griftesteijn, of-wel Grifsteijn, heen is gegaan. Dat op de kaart van het ARA deloop van de Grift juist is weergege-ven, wordt bevestigd door eenkaart van J. Ruysch uit circa 1640.'Op deze kaart van twee wegen vande stad Utrecht naar het huis vande drost in Amerongen aan deLekdijk, staat de Grift aangeduidals 'De nieuwe vaert naar Seijst'.De loop van het riviertje tussen de Kaart van twee wegen van de stad Utrecht naar het huis vande drost van Amerongen aan de Lekdijk (detail), door J. Ruysch, circa 1640.          COLLECTIE HET UTRECHTS ARCHIEF, TOPOGRAFISCHE ATLAS ^08 VA 1008 Jl^^n^ %^ oude Huis Zeist. In tegenstellingtot Blikkenburg en Kersbergen isbij Griftesteijn / Grifsteijn geentoren afgebeeld, waarmee een kas-teel wordt aangegeven. Aan de an-dere kant kan met de term steineen

kasteel bedoeld worden. De Zeister Grift werd tussen1638 en 1642 gegraven. Hoe denaam Griftesteijn ofwel Grifsteijndan tot stand is gekomen, laat zichmakkelijk raden. Omdat de Griftnog niet zo lang geleden gegravenwas, betekent dat het een vrij re-cent gegeven naam was. Het is niet Waterigeweg en de Bunzinglaan isop beide kaarten hetzelfde. Op de Utrechtse kaart maakt deGrift bij de Waterigeweg eenhaakse bocht in zuidwestelijkerichting om kort daarna in ooste-lijke richting af te buigen en in eenrechte lijn tot de Blikkenburger-laan te gaan lopen en vandaar uittot aan de Bunzinglaan. Op dekaart van het ARA komt trou-wens de Blikkenburgerlaan nietvoor. De vraag is nu of Griftesteijneen boerenhofstede was of het















Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 HOOFDSTUK 3; DE TUINLIEDEN EN DE KASTELEINS OP HET HOF VAN DE NASSAUS IN ZEIST ...Op het Hof van de Nassaus in Zeist vest kwam in 1680 met zijn vrouwJannitje Aalst, zij komt ook voorals Jannetje Aalten,' in Zeist als'hovenier van Zijne Excellentie'.'* Op28 september 1680 werden zij bei-den aangenomen als lidmaat vande hervormde gemeente vanZeist.^ Ook in het lidmaten-register van 1680 en 1681 komtzijn vrouw voor als Aalten. Hetechtpaar is met attestatie van 4september 1688 naar Doorn ver-trokken.'' Van de afgifte door dekerkeraad van een bewijs van lid-maatschap in verband met verhui-zing ('attestatie') werd een aante-kening geplaatst in het lidmaten-register. In Zeist werd in 1680 hun zoon-tje Jacob gedoopt en in 1683 hundochtertje Aaltje. Hun dochterAdriana trouwde hier in 1702 metPieter Boorganck. Zijn zoonMaurits, die de functie van kaste- van het Slot verbonden is, is dievan Jacob Roman. Ook de naamvan de beeldhouwer AlbertXavery, maker van de beelden-groep 'Europa en Afrika' aan deslotvijver, mag genoemd worden. De namen van de tuinlieden dieop het Slot gewerkt hebben, zijndaarentegen in vergetelheid ge-raakt. Door hun vakmanschap entoewijding hebben zij meer daneen eeuw het werk van Marot instand gehouden.

Door archief-onderzoek zijn van de meeste vanhen de namen achterhaald. De naam van de ons eerst be-kende tuinman die op het Slotwerkte, is Adriaan van Overvest.Als zijn voornaam wordt ook op-gegeven Arien.' Het Slot werd inde eerste jaren zowel'/iet Hof', als ' 'thuijs van den heer van Odijck' als wel'/iet Huijs te Zeijst' genoemd.^ Over- lein op het Slot bekleedde, steldezich in 1720 borg voor de kinde-ren uit het huwelijk van AdrianaOvervest, die in Sluis woonde.' Defamilie was vermoedelijk afkomstiguit Zeeland. Hij werd in 1684 tot diaken vande hervormde gemeente benoemd. De volgende tuinman wiensnaam bekend is, is Pieter Andriesvan Koppenhagen, ook wel alleenPieter Andries genoemd. Hij wasgehuwd          met          Catharina Cornelissen.'' Hij komt voor heteerst voor in het register van dedorpslasten over 1685, maar metde aantekening: 'heeft oock alsdoen 'T Huys tot Seyst van Achteren'. Achter-zijde van het Slot met broderieperken enfonteinen. Kopergravure door C. Specht,1699. COLLECTIi; ZEISTFR HISTORISCH GENOOTSCHAP VAN DE POLL-STICHTING.1'RENTEWKABINET INV.NR, P3.7-1/2; FOTO COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST,













Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 v§ HOOFDSTUK 3: DE TUINLIEDEN EN DE KASTELEINS OP HET HOF VAN DE NASSAUS IN ZEIST tot 1728 bekleed. Maurits Over-vest en Maria Attevoort zijn in1700 in Zeist in het huwelijk ge-treden.'*' Zij komt ook voor alsAttevoet. Zij was afkomstig uitDen Haag.'&quot;' Uit dit huwelijk wer-den drie kinderen geboren:Maurits (gedoopt 1700), Adrianus(gedoopt 1703) en Amelia (ge-doopt 1705).'*'' De twee laatst ge-noemde kinderen zijn kort na degeboorte overleden. Overvest vervulde in het kerke-lijk leven de functie van diaken(benoemd in 1701), van ouderling(benoemd in 1706 en 1711) envan kerkmeester (van 1715 tot1728). In het burgerlijk leven be-kleedde hij van 1718 tot 1728 hetambt van schepen. Zijn opvolgerheeft niet zo een dergelijke promi-nente rol vervuld in het plaatse-lijke openbare leven. Hij werd op16 augustus 1728 in de kerk vanZeist begraven en zijn weduwe op8meil733.^« Lodewijk Adriaan van Nassau kende haar in zijn testament datopgemaakt werd op 8 augustus1730 een jaargeld van honderdgulden toe.&quot;*' Zijn zoon Maurits was notaris inUtrecht. Lodewijk Adriaan vanNassau maakte gebruik van dediensten van deze notaris. Zo liethij door hem zijn testament opma-ken en de verkoopakte van 1745. Zeventig jaar nadat zij zich inZeist hadden gevestigd, vertrok-ken de Nassaus weer. WillemAdriaan II graaf van Nassau, heervan Driebergen en Zeist, vrijheervan Bergen,

verkocht in 1745 dehoge heerlijkheid Zeist en Drie-bergen met het Slot en anderebezittingen en in 1746 nog deridderhofstad Blikkenburg. Hijwoonde net als zijn vader LodewijkAdriaan graaf van Nassau, heervan Odijk, Zeist, Blikkenburg enKortgene, meestentijds op het Hofte Bergen. R.P.M. Rhoen NOTEN I. Doopregister van de Hervormde GemeenteZeist, invnrs. 512 en 513: Rijksarchief Utrecht(RAU), 2 Archief van de Hervormde Gemeentevan Zeist. 1675-1964. invnr. A I. f 242. 243en 245; Gemeentearchief Zeist (GAZ). 3 Doop-register van de Hervormde Gemeente Zeist,invnrs. 512 en 513: RAU. 4 H.J. van Eel<eren.De Oude Kerk te Zeist, deel 4. p. 384-385. Zeist1978. 5 Verzameling doop-, huv/elijks-. (lidma-ten-) en begraafregisters van kerken in deprovincie Utrecht. 1579-18! I. invnr. 512:RAU. 6 Archief van de Hervormde Gemeentevan Zeist, 1675-1 964. invnr. A I. f 237: GAZ.7 Archief van het gerecht Zeist, invnr. 2418, f13: RAU. 8 Archief van de Hervormde Ge-meente van Zeist. 1675-1964. invnr. A I. f242: GAZ. Archief van de Hervormde Gemeentevan Zeist, 1675-1964, invnr. A 20: GAZ.. 9Archief der gemeente Zeist, 1599-1905. inv37. f I 18 V en 152 v.: GAZ. 10 Archief van deHervormde Gemeente van Zeist, 1675-1964,invnr A I, f 242 en 243; GAZ. II Doop-register van de Hervormde Gemeente Zeist,invnr. 513; RAU. 12 Archief van de Her-vormde Gemeente van Zeist, 1675-1964. invnr.A I, f 245; GAZ. 13 Doopregister van

de



Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 1 .. HOOFDSTUK 3: DE TUINLIEDEN EN DE KASTELEINS OP HET HOF VAN DE NASSAUS IN ZEIST Hervormde Gemeente Zeist, invnr 513: RAU.14 Archief der gemeente Zeist. 1599-1905.invnr 37. f 163 en 294: GAZ. 15 Archief vande Hervormde Gemeente van Zeist. I 675-1964.invnr B II: GAZ. 16 Archief der gemeenteZeist, 1599-1905. invnr 21; GAZ. Archief vande Hervormde Gemeente van Zeist. 1675-1964.invnr A 20: GAZ. 17 Archief van de Her-vormde Gemeente van Zeist. 1675-1964, invnrA I, f 247: GAZ. 18 Archief van de Her-vormde Gemeente van Zeist. 1675-1 964. invnrA I. f249: GAZ. 19 Archief van de HervormdeGemeente van Zeist, 1675-1964, invnr B 12:GAZ. 20 Archief der gemeente Zeist. 1599-1905, invnr 37, f 369: GAZ. 21 Archief dergemeente Zeist, 1599-1905, invnr. 37. f 357en 370: GAZ 22 Doopregister van de Her-vormde Gemeente Zeist, invnr 516: RAU. 23Uoopiegister van de Hervormde Gemeente Zeist,invnr 514: RAU. 24 Archief van de Her-vormde Gemeente van Zeist. 1675-1964. invnr.B 12: GAZ. 25 Archief van de HervormdeGemeente van Zeist, I 675-1964. invnr. A I. f2 V. 8 V, 20 en 23: GAZ. 26 Archief dergemeente Zeist, 1599-1905, invnr. 21: GAZ.27 Archief van de Hervormde Gemeente vanZeist. 1675-1964. invnr A I. f 251 en 6: GAZ. 28 Doopregister van de Hervormde Ge-meente Zeist, invnr 517: RAU. 29 Doop-register van de Hervormde Gemeente

Zeist,invnrs. 514 en 515: RAU. 30 Archief van degemeente Zeist. 1599-1905. invnr 35: GAZ.31 Archief van het gerecht Zeist, invnr. 2419.f 2; RAU. 32 Archief van het gerecht Zeist,invnr 2421. f 203: RAU. 33 Archief van deHervormde Gemeente van Zeist, 1675-1964,invnrs. A I. f 18 v, 27 v, 29, 31, 32 en 33, B10 en B 14: GAZ. Archief der gemeente Zeist.1599-1905. invnr. 37. f212 v: GAZ. Archiefvan de Hervormde Gemeente van Zeist. 1675-1964. invnr A 20: GAZ. 34 Archief van hetgerecht Zeist, invnr. 2419. f 28 v: RAU. 35Archief der gemeente Zeist. 1599-1905. invnrs.38 en 42; GAZ. 36 Doopregister van deHervormde Gemeente Zeist, invnrs. 514 en515; RAU. 37 Archief van de gemeente Zeist.1599-1905, invnrs. 38 en 42; GAZ. 38Doopregister van de Hervormde Gemeente Zeist,invnrs. 514 en 515; RAU. 39 Archief van deHervormde Gemeente van Zeist. 1675-1964,invnr A I, f 25 en 26 v: GAZ. 40 Archief vanhet gerecht Zeist, invnr. 2419. f 58 v; RAU.41 Archief der gemeente Zeist, 159901905,invnr 21: GAZ. 42 Doopregister van de Hervormde Gemeente Zeist, invnr 513; RAU.43 Archief van de Hervormde Gemeente vanZeist, 1675-1964, invnr A I, f 247; GAZ. 44Doopregister van de Hervormde Gemeente Zeist,invnr 516: RAU. 45 Doopregister van deHervormde Gemeente Zeist, invnr 516; RAU.46 Archief van de Hervormde Gemeente vanZeist. 1675-1964, invnr A I, f 247'aanvullenmet 'en Archief der gemeente Zeist.

1599-1905.invnr 37, f 212 v; GAZ. 47 Doopregister vande Hervormde Gemeente Zeist, invnr. 513;RAU. 48 Archief van de Hervormde Gemeentevan Zeist, 1675-1964. invnr B 12: GAZ. 49Archief van het gerecht Zeist, invnr. 2418. f166 v; RAU.



Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 mm' HOOFDSTUK 4: DE AANLEG VAN DE KOELAAN De aanleg van de Koelaan werd aangelegd. Uit onderzoekblijkt dat dit niet geheel waar is. H de Lanoy Meijer is bezig meteen onderzoek naar de eigenarenen de gebruikers van de grondenin de gemeente Zeist tot 1900. Hijwas bereid ten dienste van dit arti-kel zijn gegevens beschikbaar testellen. Op de 'Nieuwe Kaart van denLande van Utrecht' uit 1696 vanBernard de Roy komt de Koelaannog niet voor. ' Tussen de op diekaart aan de ene kant vermelde'Karsbergen Steegh', dit pad be-staat niet meer, en aan de anderezijde de Kromme Slinger, die ligttussen de Blikkenburgerlaan en deTiendweg, en in het verlengde daarvan de Groeneweg, staat noggeen laan ingetekend. Op de kaart van zestiendblokken 'gelegen inde Gerechtevan Stoetwegen' van Justus vanBroeckhuijsen uit 1701 staat deKoelaan wel.^ Ze wordt aangeduidals de 'Steegh van den Heer vanOdijk'. Het is een brede laan dieafgebeeld staat. Opmerkelijk is dezorg waarmee de boombeplantingis weergegeven. Dit is waarschijn-lijk de eerste keer dat de Koelaanop een kaart wordt afgebeeld. DeKoelaan ligt in het gerechtKattenbroek tegen de grens vanhet gerecht Stoetwegen aan. De vorenstaande wegen werdenin de loop der tijden met verschil- Het verkeer tussen Zeist enBunnik gaat grotendeelsover de Koelaan. Wie ge-bruik maakt van deze weg, heefthet gevoel dat hij over een

eeu-wenoude weg rijdt. Toch is dezeweg 'pas' sinds 1830 opengesteldvoor het verkeer. Voorheen ginghet verkeer komende van Bunnikover de Gierigelaan. Bij de boerde-rij De Hoef (thans foutief Stoet-wegen genaamd) kon het verkeerrechtsaf via de Tiendweg naar deOdijkerweg of rechtdoor naarZeist via de Kromme Slinger omuit te komen op de Blikkenburger-laan. De literatuur doet ons gelovendat deze weg circa 1680 vanaf hetSlot tot aan de grens met Bunnik S;



Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 # HOOFDSTUK 4: DE AANLEG VAN DE KOELAAN dracht voor het maken van eenkaart van de provincie Utrecht. In1695 was hij met zijn werk klaarEen jaar later verscheen zijn kaart,getiteld de 'Nieuwe Kaart van denLande van Utrecht', in druk. Het Slotcomplex werd tussen1677 en 1686 aangelegd, juist in deperiode dat De Roy met deprovinciekaart bezig was. Bouw-heer was Willem Adriaan I vanNassau-Odijk. Iii de stukken uit deIT eeuw wordt hij Willem vanNassau genoemd. De Fransman Mission bezochtin 1687 Utrecht. Op zijn reis deedhij ook Zeist aan. Hij schreef inzijn reisverslag over zijn bezoekaan Slot Zeist: '[...] omtrent tweeuuren van Utrecht, gongen wij door deschoone plantagien van Zeist, in 'tKasteel 't welk aan de regterhand legt.'t Is een zeer schoon Gebouw omringtmet brede grachten met levendig water,voorts Bosschen, Tuinen, Beelden,Fonteinen, en alle anderen cieraden diemen wenschen kan. Ook komt dit lende namen aangeduid. De Koe-aan werd ook wel 'Koeiesteeg','Koesteeg' (1830), Achterlaan'(1818), Achterweg' (1830), 'Zeis-ter Achterlaan'(1818), Achter-laan van Zeijst' (1837), 'Zeister-laan' (1770) en 'Bunniksche weg'(1847) genoemd. De Karsbergen Steegh werd on-der andere ook genoemd: 'heervan Sandenborgs steegh' (1677),'Laan van Brakel' (1770),'Brakelsche steeg'        (1825), 'Brakelsteeg' (1814) en 'Kerkpadnaar Bunnik'(1830). De Groeneweg komt ook

voorals 'Kerkweg'(1571), 'Stoetwegen-sen Dijck' (1664), 'Bunnikseweg'(na 1680), 'Gierigelaan' (1823) en'Notenlaan' (1830). De Roy kreeg in 1676 de op- 'Nieuwe Kaart van den Lande vanUtrecht' (detail), door Bernard de Roy1696. COLLECTIE HET UTRECHTS ARCHIEE, TOPOGRAFISCHE ATLAS 51 -2 VA 512.







Seijst 1999 Speciale uitg.. - Dl.29 HOOFDSTUK 4: DE AANLEG VAN DE KOELAAN Filosofenlaantje. Dit gedeelte isgebruikt voor de aanleg van hetSlot.'^ Uit een charter van 22 decem-ber 1692 blijkt dat Johan vanHeurn aan Willem Adriaan I vanNassau-Odijk een streep land van2 morgen en 540 roeden over-draagt, dat gelegen was in het ge-recht Kattenbroek.''*. Om aan teduiden waar deze strook grond ligt,wordt vermeld: 'strekkende van degeplante allee, die al gereeth gemaekt isdoor 't landt gekoft vande Heer vanRoon, genaemt de Hoeff, ende suller\dehet selve landt dienen tot voltrekkingevande voorsijde allee [...]'. Met de in de akte van 1692voorkomende aanduiding 'deHoefF' wordt de hiervoren ge-noemde                 Kokkertshoeve('Cockaertshoeve') bedoeld. Laterwerd het          mini-gerechtKokkertshoeve, dat reeds in 1382genoemd wordt, onder Katten-broek gerekend. De Kokkertshoeve bestond uit acht percelen met eengezamenlijke oppervlakte vanbijna 21 morgen. Dit is voor de aanleg van deKoelaan een belangrijke akte. Hier-uit blijkt dat het gedeelte van delaan dat in 1692 al aangelegd was,zal hebben gelopen van de slot-gracht tot aan de dwarslaan diegedeeltelijk Blikkenburgerlaan engedeeltelijk Waterigeweg heet,maar waarschijnlijk gereikt heefttot ter hoogte van de Tiendweg;vanaf de dwarslaan een 400 meterverderop. Er is ook een charter uit 1680bewaard gebleven betreffende deoverdracht door Pieter

vanDuyvelandt van Rhooden van driemorgen land onder Stoetwegenaan Willem Adriaan I van Nasau-Odijk.'^ Dit perceel is echter nogniet te lokaliseren. Aangenomenmag worden dat dit perceel nietvoor de aanleg van de Koelaan vanbelang is geweest. In het Manuaal van het oud-schildgeld komt een post voor diein dit verband interessant is tevermelden.&quot;^' Een perceel land vantwaalf morgen gelegen in het ge-recht Stoetwegen was in 1685 ei-gendom van 'Willem de Nassau,Heere van Odijck, etc'. Bruikerwas de weduwe van AdriaanVosch. Over hetzelfde stuk grondwordt in 1706 vermeld datGoossen van Scherpenzeel debruiker is en dat de kinderen van'Sijne Exc&quot;' Willem de Nassau,Heer van Odijk, etc.' eigenaar zijnmet daarbij de in dit verband zobelangrijke aantekening: 'en ge-bruikt 2 morgen tot laanenafgegraven'. Ook dit perceel is nietgebruikt voor de aanleg van deKoelaan, maar de aantekening zalvermoedelijk slaan op lanen aande oostelijke kant van het Slot-complex. De toelichting bij dezepost is van belang, omdat daaruitduidelijk wordt dat in 1685 de aan-leg bij het Slot nog niet afwas.
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