
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 72 - Hoe oud is Zeist? ( De in het Slot te Zeist ingerichte tentoon-stelling, onder bovenstaande naam, kwam totstand naar aanleiding van het 25-jarig be-staan van de Van de Poll-Stichting, en werdopgezet in samenwerking met de Zeister Kunst-Stichting. Bij de opening van de expositie, op zaterdag16 oktober j.1., hield de burgemeester vanonze gemeente - tevens voorzitter van deStichting - de volgende toespraak: Dames en Heren, Namens het gemeentebestuur wil ik v66r alles uit-spreken de gelukwens tot de jarige Van de Poll-Stichting, de gelukwens, die behoort bij een zil-veren jubileum - en ook uitspreken de dank enwaardering voor het uitstekende werk, ten nutte vangemeente en samenleving in de afgelopen 25 jaar gedaan. De Van de Poll-Stichting vult een lacune aan inde gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft - hoe voortreffelijk haar mensen

of haar organi-satie ook zij - geen gemeente-archivaris, die zichspeciaal bezig houdt met het oud-archief of anti-quiteiten. De gemeente is er erkentelijk voor, dathet vrijwillige werk van de Van de Poll-Stichting - met liefde gedaan - die plaats inneemt. De gemeentelijke bijdrage is goed besteed. Met de-ze bijdrage wordt - en de burgemeester zegt ditvoor de voorzitter van de Stichting - gewoekerdin de werkelijke zin van het woord. Het gemeentebestuur wil vandaag bij de opening vande tentoonstelling en de herdenking van het jubi-leum waardering uitspreken tegenover de initiatief-



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1976. - Dl.6 - 81 - Van de Poll-Stichting, ook voor de komende jaren. Met deze woorden verklaar ik de tentoonstelling &quot;Hoe oud is Zeist?&quot;officieel geopend. Verslag tentoonstelling . De tentoonstelling &quot;Hoe oud is Zeist?&quot; is gehoudenvan 16 oktober tot 14 november in het hoofdgebouwvan het Slot, in de drie expositie-ruimten van deZeister Stichting voor Kunst en Kuituur. Deze drieruimten gaven een goede mogelijkheid de tentoon-stelling chronologisch op te bouwen. De eerste zaalbevatte archiefmateriaal over Zeist tot 1800, voor-namelijk afkomstig uit de rijksarchieven en uit hetarchief van de Van de Poll-Stichting, aangevuld metprenten uit particulier bezit en een aantal voor-werpen afkomstig uit de Oude Kerk en uit de Gevan-genpoort in Den Haag. De tweede zaal was ingerichtmet voorwerpen en archiefmateriaal van de Broeder-gemeente, betrekking

hebbend op de 19e eeuw. Delaatste zaal betrof de 19e eeuw, met voor de eerstehelft van deze eeuw voornamelijk prenten en kaartenvan een aantal buitenplaatsen, uitlopend tot dejaren twintig en dertig van de 20e eeuw, waarbijgeleidelijk meer verscheidenheid aan materiaal voor-handen was. Het was, zoals reeds in de tentoonstellingsuitgavebenadrukt is, niet mogelijk alle aspecten van dezeister historie erin te betrekken: maar waar voorde tentoonstelHngscommissie van de Van de Poll-Stichting expositiemateriaal niet voorhanden was,is voor de studiecommissie des te meer studiemate-riaal aanwezig. In totaal hebben ongeveer 4000 personen, oud en


