








Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 45 - zeer verdienstelijk. - Dan moge hier worden ge-noemd wijlen de heer W. Grapendaal, overleden in1972 (die ambtshalve secretaris was van alle com-missies en van de Raad van Beheer en van 1966 - ge-pensioneerd zijnde - tot zijn dood archivariswas) . Van 1 oktober 1970 tot 1976 was ondergetekende alsconservator voor de stichting werkzaam.De werkwijze van de stichting werd met ingang van1976 veranderd, dat wil zeggen er bestaan thansde volgende werkgroepen: a) archeologie, b) gene-alogie, c) archiefwerk, d) historisch onderzoek,e) publicaties, f) lezingen en excursies, g) ten-toonstellingen. Leden ervan zijn een aantal per-sonen uit de Raad van Beheer en &quot;vrijwilligers&quot;uit de contribuanten. Of deze opzet succes zalhebben, moet nog blijken. Met vorenstaande zinsnede raken wij een probleem(voor sommigen tenminste), waarover onder

meerin 1966 binnen de Raad uitvoerig is gesproken, name-lijk over een grotere betrokkenheid van de con-tribuanten bij het doen en laten binnen de stich-ting. De Raad - welke bij vacatures zichzelf aan-vult (tot maximaal 20 personen) - is te veel&quot;een onder onsje&quot;, zoals toen werd opgemerkt. Eris weinig mogelijkheid tot &quot;inspraak&quot; en - hetzij gezegd - er is misschien ook daardoor weiniginteresse in, het qua inwonertal grote, Zeist. Directercontact tussen Raad en contribuanten, bijvoorbeelddoor een openbare vergadering vooraf te latenf^aan aan een lezing, zou wenselijk zijn. Hoewel de invloed van de gemeente groot is, heeft dit ookweer voordelen, vooral administratieve. Van die -zijde, juist van de beide burgemeesters, te wetennr A.P. Korthals Altes (september 1951 - april1968) en mr dr A.A.H. Stolk (november 1968 - heden),is steeds veel belangstelling getoond. Wat betreft de resultaten van de werkverdeling, vanonze

activiteiten dus, deze bestonden uit het houden







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 48 - newegen, mej. T. Hille, ds P. Kuijper, C.J. vanMastrigt, mevr. E.A. van de Poll-Witholt, mr H.B.van Rhijn, drs Th.G.P.M. Ruys, W.A. Storm deGrave, H.E. van Tellingen. Dr K.W.G. Bijlage Een overzicht van gehouden lezingen, excursies ententoonstellingen (of deelneming daaraan) moge aande vergetelheid worden ontrukt. Lezingen 20- 5-1953 Prof. dr J.Ph. de Monte verLoren: De geschiedenis van de Dorpsstraat 14- 5-1954 Ph.J.G.C, van Hinsbergen: Overzicht van de bezittingen van de Vande P.oll-Stichting 27-10-1954 mr dr J. Meerdink: De Nederlandse in-slag in de Evangelische Broeder-gemeente te Zeist in de 18e eeuw 27- 1-1955 Mej. dra A.W. van de Bunt: Willem Adri- aan van Nassau, de stichter van HetSlot te Zeist4- 4-1955 H. Martin: De betekenis van belang-rijke oudheidkundige opgravingenin verschillende delen van Neder-land, waaronder

Zeist 23- 1-1956 Drs A. Bertoen: De dorps- en stedebouw-kundige ontwikkeling van Zeist inde loop der tijden 26- 4-1956 Mej. dra A.W. van de Bunt: Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer 25- 2-1957 Prof. dr J.M. van der Linde: Vijf-honderd jaar Evangelische Broeder-gemeente





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 50 - 19- 4-1967 Dr ir CL. Temminck Groll: Historische woonhuizen in de provincie Utrecht 22- 4-1968 Mr dr J. Meerdink: Tweehonderden twintig jaren Broederhuis (1748-1968) 16-12-1968 Mej. dra A.W. van de Bunt: Zeist in de negentiende eeuw 4- 2-1970 H.W.J. Volmuller: De geschiedenis van de stad Utrecht20-11-1970 G. Koppert: De Romeinse limes in Utrecht 5- 2-1971 Dr J.G.N. Renaud: De Utrechtse bis- schoppen als kastelenbouwers inde late Middeleeuwen 29- 9-1971 Dr ir C.L. Tenmiinck Groll: Het ontstaan?:                               van de gebouwen der Broederge-meente 21- 4-1972 Jhr drs H.W.M, van derWijck: Onbescherm-de buitenplaatsen in Nederland 10-11-1972 E. de Klerk en L. Visser: Het nabije verleden van Zeist (ca 1900-1910) 30- 3-1973 Drs A. Bertoen: Leven en werken in Zeist en haar randgemeenten sinds 180022-11-1973 W. Harzing:

De geschiedenis van het .(                          kasteel en het dorp Rijsenburg 10- 5-1974 Mevr. dra M.A. Prins-Schimmel: Rond het Zuster- en Broederplein22-11-1974 H.J. Zantkuyl: De architectuur van het stadswoonhuis van de 16e eeuw tot omstreeks 190029- 5-1975 A.P. Smaal: Monumentenzorg in Nederland21-11-1975 Dr C. Dekker: De Kromme-Rijnstreek in de Middeleeuwen7- 5-1976 Prof. dr J.A. Huisman: Plaatsnamen in Zeist en omgeving in historisch en taalkundig perspectief Excursies 27- 8-1960 Rijsenburg (R.K. kerk, Sparrendaal, enz.)24- 9-1966 Zeist (Het Slot tijdens de restauratie)





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 52 - H. Martin: De ontdekking van een oude rivier-schoeiing bij het postkantoorte Zeist Ph.J.C.G. van Hinsbergen: Overzicht van de bezit-tingen der Van de Poll-Stichtingte Zeist Prof. dr W. van Iterson: Heerlijke rechten in het algemeen en de heerlijkheidZeist in het bijzonder Idem: Hoe heeft Zeist zijn vroegere dorpsgronden verloren? A.W. van de Bunt: Willem Adriaan van Nassau, de stichter van Het Slot te Zeist Idem: Cornelis Schellinger, de burger-vrijheer Idem: Ongewenst Koninklijk bezoek aan Zeist W. Grapendaal: De buurtschap Austerlitz in het licht der historie Ph.J.C.G. van Hinsbergen: Bronnen voor de geschie-denis van Zeist, deel I Idem, mr drs J.C. Andries, A. Graafhuis: Bronnen voor de geschiedenis van Zeist,deel II H.J. van Eekeren en ds P. Knijper: De Oude Kerk te Zeist, 3 delen; deel 4 in be-werking En: ,:'.,.,! Reproductie van de &quot;Caerte

van den Hoge, Lage ende Middelbaere Jurisdictie van Seijst?-->                                        ende Driebergen&quot;, 1677 Idem van een bodemkundig kaartje van Zeist, met diverse voormalige RijnarmenIdem van een kaartje van &quot;De Brugakker&quot;Idem van de tekening van J. de Beijer van het- - dorp Zeist in 1748


