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De Van de Poll-Stichting van '195i-1986 

Inl~iding 

Dit jaar, op 24 september, was het 35 jaar geleden, 
dat de Van de Poll-Stichting werd opgericht. Een feit, 
waar toch wel even bij stilgestaan moet worden. Vandaar 
dat in het laatste Bulletin van dit jaar een overzicht 
geplaatst wordt van de werkzaamheden in de loop der 
jaren van deze Stichting, die van betekenis zullen zijn 
voor de historie van Zeist. 

Het kan uiteraard geen volledig overzicht worden, 
maar aan de hand van jaarverslagen en persberichten is 
geprobeerd enkele belangrijke punten er uit te lichten. 

Uit die persberichten blijkt, dat men vóór 1951 er 
reeds over dacht iets aan de historie van Zeist te 
doen. Getuige hiervan is een bericht in de Zeister Cou
rant van 22 juli 1933, waarin het denkbeeld geopperd 
werd te komen tot een historisch museum ' voor Zeist. 
Hieronder volgt een c'itaat. 

"Inderdaad verdient het pogen om te geraken tot het 
aanleggen van een historische verzameling aller mede
werking. Zeist staat namelijk in het teeken van een 
snelle vooruitgang . Een bevolkingsaanwas van 200% in 30 
jaar vertegenwoordigt een percentage ongeveer gelijk 
aan den aanwas van de groote steden in ons land. Zoo de 
bevolkingstoename zich in de komende j aren in gelij ke 
verhouding b lij ft ontwikkelen, dan zal Zeist in ' 1960 
rond 70.000 inwoners tellen! 

"Het tijdstip, dat begonnen dient te worden iets van 
de geschiedenis van Zeist voor het ' tegenwoordige- en 
toekomstige geslacht vast te le'ggen, schijnt mij toe 
juist te zijn gekozen. Sterker nog: ' het tegenwoordige 
geslacht zou 'tegenover ' de toekomstige generatie onge
twijfeld in gebrek~ zijn, als op 'detl duur geen stappen 
werden g~daan Oll) voor de ,bevolldng ' ~n' den vreemdel:i.n'g ' 
de herinnering' a~n het vè~ leden op 'zichtbare wij ze le
v<;!ndig te houden. , 

"Een volk; ' dat zijn geschiedenis verwaa~loost of 
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daarvoor onverschillig is, heeft geen toekomst. 
"Al dateert de geschiedenis van Zeist ' eerst uit het 

jaar 800-900 en heeft het dus niet zulk een illuster 
verleden als bijv. Hoerden, Franeker, Harlingen" en ~b
veel andere kleinere steden, die wel over een met zorg 
bijeengehouden historische verzàmeling beschikken, toch 
wil het mij voorkomen dat met ' ijverig speuren uit de 
geschiedenis van Zeist veel merkwaardigs bijeen k~n 
worden gebracht. 

"Hen behoeft slechts de dezer dagen bij den boekhan
del Kraal verschenen "Gids van Zeist " te raadplegen om 
in die opvatting gesterkt te worden. 

" ' Zoo lezen wij daar op blz. 16, dat bij besluit van 
den gemeenteraad van Zeist va'n 11 april 1876 aan de 
Gevangenpoort te 's-Gravenhage werden afgestaan, de 
radbraakmachine , Hals- en Duimschroeven, benevens de 
~, schandbeugels, enz., welke voorwerpen langen tijd 
in het gemeentehuis waren bewaard en die den Heer Van 
Odijk in de jaren na 1677 hebben gediend als hulpmidde
len voor de "hooge, middelmatige en lage rechtsuitoefe
ning over Zeist, Driebergen, De Breul, Kattenbroek, 
Stoetwegen en Schaerwijede". Zouden deze curiosa in een 
Zeister Huseum of Oudheidkamer, niet beter tot hun 
recht komen dan in de gruwelkamer van de Gevangenpoort, 
die met dit soort artikelen, afkoms tig ook uit andere 
plaatsen, is volgepropt? 

"Als Zeist reeds eerder had beschikt over eenige mu
seum-gelegenheid dan zouden daar ongetwijfeld ook zijn 
ondergebracht de destijds op het Galgenveld (in de om
geving van de Schaerweijdelaan) gevonden 8 meter lange 
ijzeren ketting en de stukken van de ' zware galgpalen 
(blz. 42 van de Gids) . 

"Hetzelfde zou het geval zijn geweest met de looden 
doos (met oorkonde, het legioen van eer en een gouden, 
Napoleon) door Franse soldaten,' in 1805 in de pyramide ' 
van Austerlitz neergelaten. In 1893 is deze looden , bus ',' 
opgegraven en vermoedelijk bij gebrek aan een meer aan
gewezen instituut aan het Rijksmuseum geschonken (bl~ : 
80 van de Gids). " " , 

"De geschiedenis ,der gemeente.; d~e'}~ voor,' het heden , ~h 
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voor 'het nageslacht in tastbaren vorm, zooveel mogelijk 
Iiewaàrd te blijven" (einde citaat). 

• 1 •• • 

De Stichting 

28 jaar later verschijnt dan in de plaatselijke en 
landelijke pers het bericht, dat op 24 september 1951 
door ' jkvr ; J.M.E. van de Poll, mede ter uitvoering van 
de wens van wijlen haar broeder jhr mr F . van de Poll 
(1860-1937) een Stichting in het leven is geroepen met 
het doel: het bestuderen van de 'historie van Zeist, het 
aanleggen van verzamelingen van documenten, platen, 
kaarten, foto' s en dergelijke op de geschiedenis van 
Zeist betrekking hebbende en het verbreiden van de ken
nis van de historie onzer woonplaats. 

Door de stichtster werd een belangrijke collectie 
bescheiden ingebracht, afkomstig uit de archieven van 
haar familie. Bij de stichtingsakte werd een Raad van 
Beheer ingesteld, die uit overwegingen van piëteit te
gen9ver de familie Van de Poll bepaalde, dat de Stich
ting de naam "Van de Poll-Stichting" zou dragen. 

Hier dient nog even opgemerkt te worden, dat de fami
lie Van de Poll gedurende een lange reeks van jaren een 
vooraanstaande plaats in de zeister samenleving heeft 
ingenomen. Zij vestigde zich in 1859 in Zeist en woonde 
in huize "Beek en Royen" in de 2e Dorpsstraat. 

Commissies 

Er werden in 1951 door de Raad van Beheer drie com
missies ingesteld, te weten 
a) de Archief- en Studiecommissie, welke zich voorstel

de alle onderdelen van de geschiedenis van Zeist 
afzonderlijk tot voorwerp van haar onderzoek te ma
ken en die in de afgelopen , jaren uitstekend werk 
heeft verricht., 

b) een Museumcommissie, welke zich als doel stelde uit 
te zien naar een deugdelijke bewaarplaats van alle 
'aan de Stichting toevertrouwde en toe te vertrouwen 
documenten i voorwerpen, enz. 
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Zij hoopte naar de uitgesproken wens 'van wijlen , Jhr 
F. van de Poll, dat daarvoor eetlang een gedeelte 
van het Slot ter beschikking zou kunnen komen. Zou 
dit een wensdroom blijken te zijn? 

c) Tenslotte een Financiële Commissie, die moest zorgen 
voor het bijeen-brengen van de geldmiddelen. 

Uit de · Raad van Beheer werd een dagelijks bestuur 
gekozen . 

Het werk van de Archief- en Studiecommissie, is in 
deze 35 jaar grotendeels uitgegroeid tot het tegenwoor
dige archief. Velen hebben hun medewerking gegeven, 
waarvan tha n s enkele worden genoemd. 

Jn 1951 had de Raad van Beheer het voorrecht de heer 
Ph.J . G.C . van Hinsbergen te Utrecht (over leden 1964), 
oud-hoofdambtenaar aan het Rijksarchief als adviseur 
aan de Stichting te mogen verbinden . Hij maakte onder 
andere een overzicht van de toenmalige bezittingen van 
de Stichting, dat als brochure verscheen. 

Daarnaast stelde hij het eerste deel van vijf afleve
ringen van de "Bronnen voor de geschiedenis van Zeist" 
samen over de t ijdsperiode van 838-1528, voltooid in 
1962 . 

Het duurde twaalf jaar, voordat deel iI (1529-1600), 
in twee afleveringen verscheen, waaraan de heer Van 
Hinsbergen ook nog hee ft bijgedragen, in samenwerking 
met de heren mr drs J . C. Andries en A. Graafhuis, bei
den werkzaam aan het Utrechtse Gemeente-archief. De 
l aa tstgenoemden verzorgden ook deel lIl, aflevering ' l 
0601-1630). Homenteel is in bewerking de tweede afle
vering van deel 111 (1631-1650). 

Dit unieke werk voor Zeist zou echter niet tot stand 
gekomen zijn zonder de intensieve medewerking van wij
len prof. dr J .Ph. Honté 'verLoren ·(overleden 1974), 
tijdens zijn leven vice-voorzitter van de Stichting. 

"Hij was onze historisch deskundige ·en adviseur bij 
uitstek . HaaT' hij was meer dan .sileen maar adviseur", 
zo schrijft de voorzitter mr dr A.A.H , Stolk . .,','Hi j .con
troleerde en leidde persoonlijk , de ., uitgave van de 
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"Bronnen van Zeist"; hij heeft ds Kuipers bewerking 'van 
de uitgaven van H. J. van Eekeren over de Oude Kerk 
nauwkeurig nagezien, publiceerde over tal van zeister 
onderwerpen, onder andere de Zeister Dorpsstraat, over 
de rechtsgeschiedenis van Zeist, enz. 11 "Deze vriende
lijke en hulpvaardige persoonlijkheid is het historisch 
geweten van onze Stichting geweest". 

Bovendien kwam in zijn huis aan de Krullelaan lang
zaam-aan een boeiend Zeister Huseum tot stand; hij had 
er het archief onder zijn beheer ,van 1951-1969. 

Haar laten wij in dit bestek ook niet de namen van de 
heren W. Grapendaal, dr K.W. Galis vergeten. Allereerst 
de heer Grapendaal, die secretaris van de Stichting 
geweest is en van 1966-1972 archivaris. Iemand met een 
grote historische belangstelling en een verzamelaar van 
de eerste orde. 

Van 1970-1976 was dr Galis als conservator aan het 
archief verbonden. Hij had reeds veel werk verricht bij 
het tot-stand-komen van de "Bronnen", schreef verschil
lenlle artikelen in het Bulletin, dat vanaf 1 januari 
1971 vier maal per jaar verschijnt. 

Vooral · de "Ho lens van Zeist" hadden zijn grote be
langstelling met als gevolg een publikatie over dit 
onderwerp van zijn hand. Bovendien nam het archiefwerk 
na het overlijden van de heer Grapendaal in al zijn 
facetten veel van zijn tijd in beslag. 

Inmiddels was in 1969 het grootste deel van de bezit
tingen van de Stichting verhuisd van de Krullelaan naar 
een ruime werkkamer met een klein nevenvertrek op de 
eerste étage van het hoofdgebouw van het Slot, waar het 
archief zich thans nog bevindt. Verder is sedert 1956 
een kelder ruimte in het gebouw Kosmos van de Dienst 
Openbare Werken aan de Driebergseweg als dependance in 
gebruik geweest voor het opbergen van allerlei zaken . 
Thans zijn bok deze in de kelder van het Slot veilig 
opgeborgen. 

In 1976 had een verandering 'van de werkwijze van het 
archief plaats." Men ' stelde verschillende werkgroepen 
in, '·· te ' weten: '·, ' a) archeologie, b) genealogie, c) ar
ch:lefwerk, dl · historisch onderzoek, e) publikaties, 
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f) lezingen en excursies, g) tentoonstellingen, enz. 
Leden ervan waren een aantal personen uit de Raad van 

Beheer en "vrijwilligers" uit de contribuanten. 
Haar 1976 was ook het jaar, waarin dr Galis zijn 

functie als conservator van het archief neerlegde, een 
groot verlies voor de Stichting, omdat hij met enthou
siasme en grote deskundigheid de archiefwerkzaamheden 
verricht te . 

Ondergetekende nam toen, bijgestaan door een aantal 
medewerkers, een deel van de documentatie van het ar
chief over. 

25-jarig jubileum 

In 1976 vond het 25-jarig bestaan van de Stichting 
'plaats, wat gevierd werd met een tentoonstelling in het 
Slot (door 4.000 personen bezocht), met als thema "Hoe 
oud is Zeist" . Het was de eerste maal, dat een 'groot 
aantal voorwe.rpen, die met de zeister geschiedenis sa
menhingen, bijeen gebracht werd. Het "Zilveren boekje" 
onder dezelfde titel getuigt hier nog steeds van. Bij 
de opening van die tentoonstelling werd door de burge
meester van Zeist (tevens voorzitter van de Stichting) 
mr dr A.A.H . Sto1k een bijzondere rede uitgesproken, 
die mijns inziens het nalezen waard is in het Bulletin 
(6e jaargang, 1976, blz. 72). 

Op 1 oktober 1976 organiseerde men de "jubileum
excursie" , waarbij het kasteel Ammersoyen en Heusden 
werden bezocht. 

Niet alle werkgroepen functioneèrden zoals verwacht. 
Wanneer men de jaarverslagen na 1976 opslaat,. dan komen 
de activiteiten van de archeologische werkgroep onder 
leiding van dr Ga1is en ·de werkgroep . van de.,.plaatse1ij, 
ke monumentenlijst onder leiding , van 'drs , Th.G.P.M. 
Ruijs nog het sterkst naar voren. " '.,.' 

Haar het archiefwerk ging door L ,. 
Van de medewerkers van 1976 , en volgende jaren moeten 

in het bijzonder worden genoemd: de heer K. Scharten; 
mr dr H. Emmer, de toenmalige ·" secretaris; de : heer l'L. 
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Donselaar en de penningmeester L. Visser, waarvan voor~ 
al de laatste ons ten alle tijde met raad en daad be
hulpzaam was. Hij was en is voor ons de archivaris van 
de Van de Poll-Stichting; op zijn enorme kennis van de 
historie van Zeist en op zijn hulp bij het tot-stand
komen van allerlei objecten, of dit nu publikaties, 
open dagen, antwoorden op vragen van bezoekers zijn, 
doen wij nooit tevergeefs een beroep. 

In 1978 kwam mevrouw dr D.A. Bertoen-Brouwer ons as
sisteren en nog weer later mevrouw drs Saskia Bottinga 
en -de heren ir B. van Wijk en drs ~H.A. Roeder. 

Publikaties 

Van bijzondere betekenis voor de documentatie was het 
verschijnen in maart 1982 van de "Bibliografie van 
Zeist", samengesteld door de toenmalige secretaris mr 
dr V.A.H. van der Burg, waarin een overzicht wordt ge
geven van de literatuur over de geschiedenis van de 
gemeente Zeist. \Vant zoa ls in de inleiding van deze 
bibliografie wordt gezegd, is die literatuur vooral na 
1971, het jaar van de verschijning van het Bulletin, 
toegenomen. Ook in de uitgavenreeks van de Van de Poll
Stichting, waarin de reeds genoemde "Bronnen van Zeis t" 
en de "Molens van Zeist"; IlEen historische schets van 
Katholiek Zeist" door drs Th.G.P.H. Ruijs; een studie 
over de tekenaar Johannes de Bosch en Zeist; "1811-1815 
Inlijving en Bevrijding" va n dr J. Heerdink; de 
"Straatnamen van Zeist" van L. Visser, enz. zijn ver
schenen, blijkt dat de werkgroep publikaties toch wel 
enige vruchten afgeworpen heeft. 

Behalve deze eigen publikaties zijn opgenomen gedruk
te artikelen en boeken alle op historisch Zeist betrek
king hebbend. Een enkele maal is een stencil en een 
gedrukt courantenartikel vermeld. 

In zijn voorwoord wijst de schrijver (Van der Burg) 
nog eens met nadruk op het belang van de plaatselijke 
geschiedschrijving en het feit, dat de geschiedenis van 
Zeist nog vele witte plekken' vertoont. Het is daarom 
heel jammer, ' dat juist de werkgroep "historisch onder-
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zoek" maar weinig van de grond gekomen is. Zou het in 
de toekomst misschien beter kunnen lukken? Wie neemt 
het voortouw? 

\,at is nu de betekenis van deze bibliografie voor 
onze documentatie? Dat is vooral de indeling naar on
derwerpen en . de daarbij behorende codering. De hoeveel
heid krantenknipsels, die jaarlij ks op ons afkomt, is 
nu gemakkelijk op te vangen en vast te leggen. 

Deze zelfde codering wordt toegepast in de nieuwe 
catalogus van onze bibliotheek, verschenen in 1984. 

Ook de prentenverzameling berust op bovengenoemd sy
steem en het ligt in de bedoeling om bij de Historische 
en Topografische Atlas te zijner tijd eveneens de bi
bliografische 'codering toe te passen. Hiervan een voor
beeld. U zoekt in ons archief naar de gegevèns van een 
bepaalde buitenplaats in Zeist en vindt deze onder het 
codenummer 3.7. Onder dit nummer treft u dan in de toe
komst in al onze verzamelingen gegevens over deze bui
tenplaats aan. 

Inventaris van het archief 

Thans volgt nu een kort overzicht van de inventarisa
tie van ons archief, waarbij vermeld dient te .worden, 
dat wij bij het tot-stand-komen van deze indeling dank
baar gebruik hebben gemaakt van de adviezen van mevrouw 
drs A.L. Jordens, eertijds museumconsulente bij de 
Stichtse Culturele Raad. 

I. De Atlas van Zeist valt uiteen in: 
a. de Iconografische Atlas; 
b. de Historische Atlas; 
c. de Topografische Atlas; 
d. de Albums. 

al De Iconografische Atlas, waarin de portretten van 
Zeistenaren zijn opgenomen met .. enkele gegevens over 
deze personen. De bewerking vond, ' grotendeels door 
mevrouw Bertoen plaats. 

bl De Historische Atlas omvat foto' s van gebeurtenis
sen, die in Zeis; hebben plaa,tsg~vönd7.n.· " . ..-.. . ;" 

cl De Topografische Atlas, wa';l.rin . r?.to~s , van . ge,bouwe'), 
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parken, pleinen, enz. van Zeist. 
d) De: Albums, die apart worden opgeborgen en 

fiches moeten worden gezet. 
nog -: op 

. I 

11. De Bibliotheek. De nieuwe catalogus is in 1984 
verschenen en 'omvat ongeveer 1.000 werken. 

De boekencollectie is in vier categorieën verdeeld: 
a) het algemeen gedeelte (A), waarin opgenomen zijn 

·boeken over verschillende nederlandse onderwerpen; 
b) de provincie Utrecht (U . P.), dit gedeelte omvat wer~ 

ken over de provincie Utrecht; 
c) de stad Utrecht (U.S.), de hierin verzamelde boeken 

,hebben alleen betrekking op de stad Utrecht; 
d) de gemeente Zeist (Z.), Zeist en de buurtschappen 

. Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder en Huis ' ter 
Heide. Deze categorie is ingedeeld en genummerd vol
gens de bibliografie van Zeist. 

Er zijn twee kaartsystemen: één op naam van de 
schrijver en één op nummer. 

'. 111 . De Prentenverzameling: zij omvat grotendeels pren-
ten en tekeningen uit de 19de en begin 20ste eeuw met 

. afbee ldingen van zeister gebouwen en parken J Daarnaast 
is er een kleine collectie 17de en 18de eeuwse prenten 
en tekeningen eveneens met zeister onderwerpen. Ze ' zijn 
gelnventariseerd volgens de bibliografie door mevrouw 
Bottinga. Een kleine catalogus van dit prentenbezit zal 
in 1987 verschijnen. 

IV. De Kaar tenverzameling: het overzicht van de histo
risch geografische kaarten (chronologisch gerangschikt) 
werd in de zeventiger jaren samengesteld door de heer 
Emmer en van een voorlopige catalogus voorzieri. Het 
omvatte ongeveer 145 kaartnummers . 

In de laatste jaren zijn daar 170 nummers aan toege
voegd en op fiches uitgebreid beschreven door de heer 
Van Wijk. Een nieuw overzicht is op~~st~ld en ligt voor 
publikatie gereed. 

Op deze ' plaats dient bovendien nog eens verwezeri te 
worden . naar het 'artikel "de Kattografie van Zeist"· in 
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het Bulletin, 15e jaargang, no. 3 door de heer Emmer 
samengesteld ter gelegenheid van de "Open Dag" ' in sep
tember 1985, welke de kartagrafie van Zeist tot thema 
had . Hierin worden de kaarten van vóór 1900, die Zeist 
en naaste omgeving betreffen, beschreven. 

V. De Persberichten 
Dr K. W. Galis, toenmalig conservator, "schreef in zijn 

jaarverslag 1972/1973: "Het knipselarchief blijft een ' 
zorgenkind" . _ 

~!aar dank zij de hulp van mevrouw Galis, die eens per 
week de kranten met de schaar te lijf ging, kon hij in 
het jaarverslag van 1974/1975 vermelden: "de knipsel
verzameling is nu geheel "bij", dat wil zeggen ' alle 
kranten zijn verknipt, doch met het opbergen is nog 
slechts een begin gemaakt" . Zo was het ook nog in 1976, 
maar met de intensieve hulp van de heer Donselaar is 
het toen gelukt de persberichten in ± 60 mappen te ver
zamelen op verschillende onderwerpen. 

In 1985 werd een begin gemaakt met de voornaamste 
berichten uit de mappen te lichten, ze op te plakken en 
te coderen volgens de bibliografie, waardoor het aanwe
zige materiaal gemakkelijk te raadplegen is en de kran
tenknipsels beter tot hun recht komen. 

Maar . ..•. . het moet op deze plaats eens gezegd ' wor
den, het is en blijft een enorm werk, dat veel tijd 
kost en derhalve nog niet is voltooid. 

De heer Scharten , niet alleen eindredacteur van het 
Bulletin, is degene, die ons jarenlang de krantenknip
sels uit het Utrechts Dagblad verschaft en de archief
commissie kan hem daarvoor niet dankbaar genoeg zijn. 

VI. De Prentbriefkaartencollectie telt ongeveer 3.000 
stuks en is ingedeeld op verschillende onderwerpen : Zij 
verheugt zich in een grote belangstelling. 

VII. De Films en Dia's: sinds een aantal jaren wordt 
ook het filmmateriaal over Oud-Zeist verzameld ,naast de 
dia' s, waarvan er al verschillende ' waren. Het · is ' in 
hoofdzaak de heer H. Wels, die dit werk ,bp zich ' genomen 
heeft. Hij trekt er ' 'met veel animo op uit om voor 
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verenigingen en in bejaardenhiJizen deze films t e 
draaien. 

Behalve het hierboven genoemde materiaal, is er nog 
veel waardevols opgeborgen in de archiefbewaarplaats. 

Gedacht wordt onder andere aan archivalia die betrek
king hebben op onder andere oude hofsteden als de 
Kockartshoeve, de Preekstoel, de Hoef en de Koeienkamp, 
waaraan de Koelaan haar naam wel zal te danken hebben. 

Verder verschillende reglementen, onder andere van de 
politie over de 'wegen en wateren in de gemeente Zeist 
van 1826, waarin de toen bestaande wegen en paadjes (24 , 
in getal) alle worden opgenoemd, hetgeen voor de recon
structie van vroegere toestanden van veel waarde ' kan 
zijn. ' 

Ook afschriften van oude akten over de jaren 1308-
1745, die betrekking hebben op Zeist en omgeving (ori
gInelen in Rijks- en gemeentearchief in Utrecht), fami
liepapieren, jaarverslagen van verenigingen vanaf 1850. 
T~nslotte nog de voorwerpen als vaandels, penningen 

en munten, antieke zilveren spulletjes en een stenen 
urn, houten trams, klooster~ en zwerfstenen, een oude 
handkar van de az ijnfabriek "de Ster", de duif van 
Pleines (aardewerk), een oude bakkerskar van Slijkhuis 
aan de Dorpsstraat, enz. enz. Een Haute collectie, te 
veel om hier allemaal op te noemen. 

Huseum of Oudheidkamer 

Het zal u duidelijk zijn, ' dat een museumruimte voor 
de thans 35-jarige Van de Poll-Stichting absoluut nood
zakelijk is. Hoet het nu steeds maat bij krantenartike
len blijven (vanaf 1933), waatin op die noodzakelijk
heid van een museum of oudheidkamer gewezen wordt? 

Schrijft de journalist Bert van ' Nieuwenhuizen in zijn 
artikel iri de Nieuwe Zeister Courant van 11 september 
1981 niet ' terecht: 

"Dat de Van de Poll-Stichting haar bezit "Te Kijk" 
zet op haar ' open dagen en tentoonstellingen is heel 
mooi en lofwaardig . Haar ' eigenlijk is het broodnodig; 
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dat de Stichting een soort permanente expositie in kan 
richten, waarvan de Zeistenaren weten, dat ze er regel
matig terecht kunnen. Dat zou ook stimulerend kunnen 
werken om archieven en allerlei andere belangwekkende 
zaken aan de Van de Poll-Stichting te schenken. Het zou 
de bredere interesse van de Zeistenaren in wel en wee 
van de Stichting - waar het bestuur zo terecht naar 
streeft - kunnen bevorderen". 

Hij schrij ft verder "Zou het geen idee zijn om al
thans een deel van de ruimte, die nu (1981) de muziek
school nog in het Slot inneemt te claimen voor een per
manente expositie- en archiefruimte voor de Van de 
Poll-Stichting?" 

In een persbericht in het Utrechts Nieuwsblad in 1982 
doet de heer Van Nieuwenhuizen ongeveer dezelfde op
roep, terwij 1 de secretaris van de Stichting, de heer 
Van der Burg, in het Utrechts Nieuwsblad in 1983 dit 
idee ook opperde. 

Kan men zich voorstellen, dat ondergetekende vreemd 
op keek, toen zij nog niet zo lang geleden in een pers
bericht las, . dat men een suggestie deed om een museum 
van naieve kunst in het Slot te vestigen? Op zichzelf 
een alleraardigst voorstel, maar verdient een Oudheid
kamer van Zeist, juist in het Slot met zijn mooie am
biance, dan geen voorrang? 

Tenslotte 

Het zal duidelijk zijn, dat de Stichting in deze 35 
jaar veel tot stand bracht. Niet alleen met het ordenen 
en toegankelijk maken van een groot deel van het ar
chief, maar ook door haar publikaties. lezingen, excur
sies, tentoonstellingen en open dagen, Bulletin, bene
vens de service van het geven van zowel mondelinge als 
schriftelijke inlichtingen. 

Om dit werk te blijven doen en het te kunnen uitbrei
den heeft zij uw daadwerkelijk steun nodig; probeer in 
uw eigen omgeving leden te werven (minimum contributie 
f 15,-- per jaar), door hen voor de historie van Zeist 
te interesseren. Er is bovendien grote behoefte aan 
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serieuze jonge en oudere vrijwilligers, die zich aan 
ons archiefwerk willen wijden en het historisch onder
zoek voortzetten. Kom eens praten op dinsdagmorgen als 
het archief in het Slot geopend is. 

Wanneer een grotere groep van de zeister bevolking 
zich hiervoor inzet, dan zal het de Van de Poll-Stich
ting in de toekomst goed gaan, hetgeen ik haar en haar 
bestuur van harte toewens. 

drs J.C. Mollen-Hengeveld 

"Een voorspoedig 1987" 
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Jhi mr F. van de Poll (1860-1937) 
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Jkvr. J.M.E. van de Poll feliciteert de heer Th. 
Ruijs bij het 40-jarig jubileum van hotel Figi op 4 
februari 1958 
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Prof. Dr i.Ph . Mont~ verLoren (1901-1974) 
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Klompje, thans het winkelcentrum De Clomp 
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Ma Retraite (1896) .. • .. . Straks weer in volle 
glorie! 



Boerderij Zomerdijk, Tiendweg 1 (1868) 
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Poortje van de Ridderhofstad Blikkenburg (1748) 
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Beeldje van "Hermandad". Het bevond zich indertijd 
boven de deur van het afgebroken politiebureau, aan 
de Maurikstraat, vermoedelijk 150 jaar oud 77 
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Afbeelding van de melkcarrier van Anton Meier 
(1960) 




