
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 De &quot;Muzijkvereeniging te Zeijst&quot; van 1861-1865 Het is in het algemeen wel bekend dat de familie Vande Poll op cultureel gebied veel betekend heeft voorZeist. Hierover is ook reeds gepubliceerd in het Bulle-tin, periodiek van de Van de Poll-Stichting 1). In eengesprek met leden van deze Stichting op 7 maart 1968vertelde freule J.M.E. van de Poll (1872-1970) overhaar herinneringen aan Zeist in haar jeugd. Wat hetculturele leven betreft memoreerde zij de activiteitenvan haar vader jhr F.H. van de Poll (1823-1909). Dezewas mede-oprichter in 1871 van de afdeling Zeist van deMaatschappij tot bevordering der Toonkunst en in 1882van het Zeister Harmonie-Muziekgezelschap, sinds 1907Koninklijk. Maar, en dat wordt niet door de freule ge-noemd, reeds tien jaar eerder was haar vader actiefgeweest bij de oprichting van een muziekvereniging teZeist. Een lang leven is deze

muzikale vereniging nietbeschoren geweest, maar omdat het ongeveer 125 jaargeleden is, proberen wij deze vereniging in. beeld tebrengen. Op zondag 17 november 1861 kwam een aantal muziek-liefhebbers bijeen ten huize van jhr mr F.A.L. riddervan Rappard. Zij waren van mening dat in Zeist te wei-nig instrumentale muziek gemaakt werd. Het doel vandeze bijeenkomst was dan ook om te komen tot de oprich-ting van zo'n vereniging. Aanwezig waren de voorgenoemde Van Rappard, J.H. Leh-mann, J.N. Lund, CL. van Calker, E.L. van Calker enjhr F.H. van de Poll. Van de heer mr M.C.H, ridder Pauwvan Wieldrecht wordt vermeld dat hij afwezig was. Hijzal zich dus hebben laten verontschuldigen. Van Rappard merkte op dat sinds de muzikanten op 4oktober van dat jaar voor het eerst bijeen gekomen wa-ren, de animo om gezamenlijk te musiceren toegenomenwas. Hieruit mocht men de conclusie trekken dat de mu-ziekvereniging levensvatbaar was en

als opgericht be-schouwd kon worden. Voor de nieuwe vereniging moest eenreglement worden vastgesteld, hetgeen al in dezelfdevergadering gebeurde. Het tweede besluit dat genomen 34



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 werd, was het vaststellen van het tarief voor hetschenken van drank aan haar leden. Vervolgens werd mrPauw van Wieldrecht tot ere-voorzitter benoemd. Daarnaging men over tot het kiezen van een bestuur. Van Rap-pard werd gekozen tot voorzitter en Van de Poll totsecretaris-penningmeester. Interessant hierbij is dat de heren Van Rappard enVan de Poll zich pas vrij recent in Zeist gevestigdhadden, namelijk in respectievelijk 1860 en 1859. Vreemd is dat bij de verkiezing van de voorzitter intotaal zeven stemmen uitgebracht werden en bij de daar-op volgende verkiezing van de secretaris-penningmeesteracht stemmen. Terwijl in het begin van de notulen ver-meld staat dat zes personen aanwezig waren. Mogelijkzijn twee heren later ter vergadering gekomen zonderdat dit in de notulen vastgelegd werd. Dat zouden ge-weest kunnen zijn C. baron du Tour en G. Costerman.Want op

31 oktober voorafgaande aan deze bijeenkomsthadden deze negen personen zich met een schrijven totde zeister ingezetenen gericht. Verwacht mag dan ookworden dat ze gezamenlijk deze oprichtingsvergaderinggehouden hebben. Tenslotte werd aan de nieuwe vereni-ging de naam &quot;Muzijkvereeniging te Zeijst&quot; gegeven. Nadat men begonnen was om gezamenlijk te musiceren,voor de oprichtingsvergadering, hadden de eerder ge-noemde heren zich, zoals al vermeld werd, op 31 okto-ber, tot de inwoners van Zeist gericht met het verzoekom zich aan te melden als gewoon lid voor een bedragvan vijf gulden per jaar of om zich als donateur op tegeven, hetgeen inhield dat men een groter bedrag zougeven. Donateurs waren tevens erelid van de vereniging.Voor dit doel kon men intekenen op een speciale lijst,die hiervoor aangelegd was. Als tegenprestatie kondende contribuanten de openbare uitvoeringen bijwonen. Demuzikanten beloofden van

hun kant: &quot;Bij ijverige stu-die, zullen er waarschijnlijk in dezen winter een twee-tal uitvoeringen kunnen gegeven worden&quot;. Op de inteken-lijst komen de namen van eenenzestig personen voor diezich opgegeven hadden als gewoon lid en zeven personen,die zich als donateur opgaven. Men kende dus werkende 35











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Lund, Johannes Nicolaas, geboren 30 juli 1801 te Zeist timmerman raadslid van 1851-1870 : overleden op 11 mei 1870. Moen, Gerrit, geboren 9 oktober 1810 te Loenen vestigde zich in Zeist op 21 november 1832, komende uit Loenen schilder overleden op 24 maart 1873. Pauw van Wieldrecht, mr Matthieu Christiaan Hendrikridder, geboren 19 februari 1816 te 's-Gravenhagevestigde zich in Zeist op 17 april 1856, komende uit's-Gravenhageoverleden op 2 februari 1895. Poll, jhr Frederik Harman van de, geboren 9 januari1823 te Amsterdam vestigde zich in Zeist op 21 mei 1859, komende uit Dor-drecht inspecteur van de registratie en domeinenraadslid van 1851-1870overleden op 14 februari 1909. Rappard, jhr mr Frans Alexander Lodewijk ridder van,geboren 18 maart 1828 te 's-Gravenhage vestigde zich in Zeist op 1 mei 1860, komende uit's-Gravenhage gemeentesecretaris en

-ontvanger van 1861-1863; raads-lid van 1865-1866vertrokken op 2 november 1866 naar Utrecht. Tour, Constantin baron du vestigde zich in Zeist in 1861, komende uit Arnhem vertrokken op 2 mei 1862 naar Utrecht. 40




