Seijst 1996. - Dl.26 lieden veel te lang, omdat er nu al op zaterdag na twee uur nietsmeer te doen is. Maar wanneer de kramen tussen de winkels in het Koppelgebiedstaan, blijven de klanten misschien wel tot 5 uur komen. De terug-komst van de markt in het winkelcentrum zal ongetwijfeld delevendigheid en de sfeer in dit gebied vergroten, waarbij de verwach-ting mag worden uitgesproken dat er ook nu nog aristocratischekopers op de markt aanwezig zullen zijn. Bronnen -Archief der gemeente Zeist, 1906-1946, inv.nrs 14,15 en 17; Gemeentearchief Zeist. -De Zeister Courant van 8-11-1919 - 30-10-1920; Gemeente-archief Zeist. DE HAAN VAN DE NIEUWE KERK (2) door L. Visser In december 1991 wijdde ik in dit blad een artikeltje aan de haan, diein 1927 op de toren van de Nieuwe Kerk aan de Boulevard werdgeplaatst. Nadat hij in december 1964 tijdens een zware storm zijn hoge posthad moeten verlaten kwam hij in een

pastorietuin aan de Eikenlaanterecht. Hij verhuisde vervolgens naar de Prinses Irenelaan om viaEenmes in Voorthuizen te belanden. Ik eindigde het verhaal toen met de volgende woorden:''Aangezien dekritiek op het werk van de heer Stokmans inmiddels heeft plaatsge-maakt voor waardering, zou terugkeer van de haan naar Zeist, onderde rook van de Nieuwe Kerk, zeker op zijn plaats zijn.' Inmiddels gingen er in Zeist stemmen op om de haan in Zeist terug . .

?'

21

Seijst 1996. - Dl.26 te krijgen en inmiddels prijkt hij weer- zij het op een wat lagerniveau- op de Nieuwe Kerk. Mijn veronderstelling dat er in tegenstelling tot voorheen nu welwaardering voor de haan zou zijn, bleek evenwel niet juist te zijn.Zijn strijdlustig min of meer agressiefuiterlijk ontlokte dr.M. Verduin, voor-ganger van de Patijnwijk in HervormdZeist van 29 september 1995 o.m. devolgende opmerking: 'Hopelijk schrikt depraatjesmaker de kerkgangers die uit derichting van de Slotlaan komen nietdefinitief af.' Blijkbaar was vroeger en is ook nu nietbekend, dat de heer G. Stokmans, leraartekenen aan het Christelijk Lyceum,alhier een gestileerde haan ontwierp, die De haan van de Nieuwe Kerk. de Strijdende Kerk voorstelt. Van Dale's'Groot Woordenboek&quot; geeft daarvan de volgende omschrijving: 'de gelovigen, die nog op aarde zijn en strijdvoeren tegen de zonde'. Met die wetenschap zal men ongetwijfeld begrip krijgen voor

destrijdlustige houding van de in Zeist teruggekeerde haan. JAARVERSLAG 1995 VAN DE SECRETARIS In 1995, vierenveertig jaar na de oprichting van de Van de Poll-Stichting, is de bestuurlijke inrichting er van sterk gewijzigd.Vanaf het begin bestonden er sterke banden tussen de gemeente Zeisten onze stichting. De voorzitters stoel werd statutair bezet door de burgemeester enbehalve in de periode dat de heer Eysink burgemeester was, is datook in persoon het geval geweest. Verder waren er kwaliteitszetels voor een wethouder en een ge-meentearchivaris . 22

