


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






