


















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 12 Het maakt -indvuk. En dat moeten we hebben. Et zal een tijd komen, dat men dien zelfde indvukook bij helder daglicht beveikt. Namelijk als dezandsteen door den tand des tijds eerst groen endan vaal zal geworden zijn, als de baksteen eenmeer natuurlijke kleur zal aangenomen hebben, alsde roode &quot;pannen niet meer rieken naar de pannebak-kerij. Ban, als de gloed van het nieuwe, verdwenenzal zijn en de hedhte massieve steenklomp door ver-wering en onderhoud een warmer coloviet zal hebbenverkregen en de aanschijn van een aloud raadhuis op 't ruime dorpsplein, dan ...... zal zeker de roem al bekend zijn van 't Zeister Raadhuis, in s'n 17eeeuwsche ovtd-Hollandsche stijl.............. Zes hardstenen treden brengen den bezoeker in hetopen voorportaal. Dit is door een steenen gewelfoverspannen, ingedeeld door

zandsteenen ribben, ge-dragen door gebeeldhouwde consoles die voorstellende pelikaan (zorgzaamheid) en de uil (wijsheid), eenschrijver en een wetsaanwijzer.&quot; De redacteur van de Weekbode gaat nog verder enwijst op alle dingen die er aan en in het raadhuiste zien zijn. Het is misschien nodig ze allemaal nog eens te noe-men, want wie is niet die pelikaan, die uil, dieschrijver en wetsaanwijzer al ettelijke malen voor-bijgelopen zonder er op te letten? Wie weet, dat het wapen van Neurenberg, in kleurmet het onderschrift &quot;Jungfern Adler&quot;, in de ramenvan de zij-ingang van het gemeentehuis is aangebracht? Wie weet, dat in de ramen van de raadzaal, behalvede wapens van de burgemeesters Costerman, Patijn, Huy-decoper en Schas ook de wapens voorkomen van Van Zin-zendorf en de Graven van Nassau? Wie weet, dat in de hal van het gemeentehuis bovende deur van de

voormalige trouwzaal de spreuk van Catsvoorkomt:









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 Links: het raadhuis,briefpapier uit + 1865 Onder: het rechthuis,schilderij C.F. Roos, 1877



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 17 Het pand Ie Dorpsstraat 15 met dehellebaarden en morgensterrenFoto Hanneke Kortlandt, 1978



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 18 .QeMEEHii.ZEigr: Het ontwerp van het raadhuis te Zeistmet enkele neurenbergse torentjes Gewijzigd ontwerp









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 - 22 De brand op 21 oktober 1976. Foto W.J.A. Zwaan



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 23 Het gemeentehuis in de steigersFoto W. Vlietstra, 28 december 1976



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1978. - Dl.8 2k Na de restauratie. Foto W. Vlietstra, 6 juni 1977


