
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Zeist tussen 1880 en 1900Inleiding Op verzoek van de Van de Poll-Stichting verteldefreule J.M.E. van de Poll (1872-1970) jeugdherinnerin-gen. De heer F. Wels nam op 7 maart 1968 dit gesprek opde band op, dat hieronder wordt weergegeven. Aan freule Van de Poll is het ontstaan van onzeStichting te danken. &quot;Zij gaf daarbij tevens uitvoeringaan de wens van haar broer, jhr mr F. van de Poll, diein de Zeister samenleving vele jaren een voorname rolspeelde en zich intens voor het Zeist van heden en ver-leden interesseerde&quot; 1). De Stichting zal zeer zeker de nagedachtenis vanfreule Van de Poll in ere houden. Freule Van de Poll vertelt: Er is gevraagd om mijn herinneringen over Zeist meete delen. Ik zit er natuurlijk aan het eind van mijnleven vol van. Waar zal ik mee beginnen of waar zal ik eindigen?Eigenlijk ben ik pas vanaf 1880, toen ik 8 jaar was,bewust geworden

van hetgeen in Zeist gebeurde; daar kanik over spreken. Zeist was een mooi, rustig bosrijk oud dorp metprachtige buitenplaatsen en herenhuizen. Zoveel van dieherenhuizen zijn nu verbouwd tot flatgebouwen. Zoalseen oude zeisterse weduwe mij onlangs schreef: Hoevindt u het toch dat al die mooie huizen vogelkooitjesworden met zaadbakjes ervoor? Middelpunt van het eigenlijk dorp vroeger was hetRond met de twee Dorpsstraten. Het eind van het dorpwas waar nu de winkel van Kraal staat 2) en waar deeikenhouten-bosjes begonnen. Persoonlijk betreur ik hetdat er zoveel veranderd is en het dorp een druk roeze-moezig stadsbeeld geeft en zijn eigen aardig cachetvolkomen verliest.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Er was een zekere jonge man van ongeveer 20 jaar,voor zover als ik mij herinner. Jantje van de Achter-heuvel. Hoe zijn achternaam was, weet ik niet. Een ech-te mongool met treurig uiterlijk, hangende traanogen eneen hinkende manier van lopen, maar doodgoed. Zo be-trouwbaar dat vrouwen die op een drukke dag geen raadwisten met hun kinderen hen geheel aan hem toevertrouw-den. Jantje, die met de kinderwagen er op uit ging,kwam weer vrolijk en vriendelijk terug met het kind,goed verzorgd en op tijd thuis. Geen mens die hem kwaaddeed, ook geen jeugd. Dan was er Keesje Post. Die was heel anders. Het waseen onschuldige gek, maar die de malste dingen verzon.Eens had hij kans gezien om in de molen op de Bergwegeen zak met meel te veroveren. Hij strooide het meeluit op de grond en wentelde zich daarin. Spierwit kwamKeesje te voorschijn. Hij nam toen een

paraplu waaralle zijde uitgetrokken was, zodat alleen de baleinenoverbleven en bond aan elke balein een dode rat. Zokwam hij langs ons huis. Wij, kinderen, hadden natuur-lijk dolle pret, maar men liet hem kalm gaan. Later ishij in het slootje van de Blikkenburgerlaan gevallen enverdronken. Bij de brand van de Broedergemeente onlangs 6) is mijweer te binnen geschoten wat Keesje ook eens deed. Erwas een binnenbrandje in een huis op het Zusterplein.Mijn broer 7) ging er heen en hielp van alles, duskostbaarheden,- uit het huis te halen. De politie stondnog niet bij de brug om de mensen tegen te houden.Keesje ging er ook heen en ging eens kijken of er nietste pakken was in de keuken. Toevallig was er net eenverjaardag geweest, dus Keesje vond klieken van detaart en flessen wijn. Hij ging met zijn kornuiten mid-den op het Zusterplein in het gras zitten en ze dedenzich heerlijk te goed en lieten de hele boel maar bran-den. Nu komen er een paar

Zeistenaren, die waren niet12



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 rpp Huize &quot;Simorowa&quot; waar het interview met freule J.M.E.van de Poll is gehouden                                               H. Wels Een jeugdfoto van de freuleCollectie Van de Poll-Stichting 13





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 als hij het puntje van de brief wou pakken, zakte debrief weer naar binnen. Dit was eigenlijk een onschul-dige voor-de-gek-houderij, maar toch nog wel geestig. Zo, nou is het op! Noten 1) Uit: &quot;Ter nagedachtenis aan Jonkvrouwe J.M.E. van dePoll&quot;; in: Bulletin van de Van de Poll-Stichting,jaargang 1, no 1, blz. 4 2) Hoek Slotlaan-Weeshuislaan 3) Jhr F.H. van de Poll (overleden in 1907) 4) De Donkere Laan liep van het gemeentehuis tot aan debeide Hogewegen 5) Pauw van Wieldrecht 6) De grote brand op het Broederplein was in de nachtvan 27 oktober 1967 7) Jhr F (Frits) van de Poll 8) Buitenover-schaatsen wordt in Zeist: Beentje-overgenoemd 9) Hotel Schneider is nu hotel Hermitage, het Rond 7 15


