




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 centraal. Zo heeft men in juli van dit jaar (1971) bij het inorde maken van de zuidelijke oeverbeschoeiing oude fun-deringen gevonden van de brug, die aan de achterzijdevan het Slot uitkwam op de Koelaan. Vroeger heette de Koelaan Achterlaan en de werkliedenvan openbare werken zijn op bruggehoofden gestoten, dieprecies in de hartlijn van deze laan en de achteruit-gang van het Slot lagen. Dit bruggehoofd lag iets onderde waterspiegel en bestaat uit twee voetstukken op on-geveer zes meter afstand van elkaar. De brug dateertuit dezelfde tijd als het Slot (1686) en komt ook voorop een serie oude gravures (Stoopendaal ca 1720). Het is niet bekend, wanneer deze brug verdwenen is,maar op plattegronden van de gemeente uit 1860 komt debrug nog wel voor; op plattegronden van ca 1900 nietmeer. Ook in 1966 bij de restauratie van het Slot werdeneveneens steunen van de

brug aangetroffen. Van bijzonder grote historische waarde is de vondstoverigens niet, maar desondanks is ze toch wel dermatebelangwekkend, dat de Raad van Beheer van de Van dePoll-Stichting de Rijksdienst voor het OudheidkundigBodemonderzoek op de hoogte heeft gesteld&quot;. We bladeren verder in onze documentatie van persbe-richten en krijgen de &quot;Stucadoorspatroon&quot; van november1971 in handen. Hierin wordt vooral de aandacht geves-tigd op het aandeel van het werk, dat de stucadoor inhet Slot heeft geleverd. Zo schrijft men over de opzet van de vormgeving vanhet plafond in de hal, dat in casettemodel is uitge-voerd, namelijk verschillende ornamentversieringen invierkante omlijstingen op een vlakke basisondergrond.Ook wordt in de hal gewezen op de fraaie deuromlijstin-gen, die in gebouwen van een dergelijke allure als hetSlot worden toegepast. Het plafond in de koepelkamer bestaat in tegenstel-ling tot de meeste plafonds

in het Slot, die van houten bijzonder mooi met allerlei figuren en voorstellin- '...is







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1986. - Dl.16 Gaat u, als u in het Slot bent, hetzij met een rond-leiding, hetzij om andere redenen, het eens bekijken. Over rondleidingen in het Slot gesproken: het U.N./N.Z.C, van 27 augustus 1983 vermeldt, dat deze tot ruim14.000 personen zijn gestegen. De promenadeconcertendaarentegen zijn gestopt, vanwege de hoge kosten en deteruglopende belangstelling, schrijft het U.N./N.Z.C,op 10 juli 1985, welk artikel het opschrift draagt&quot;Maori's in het Slot: een zoete herinnering&quot;. Dit slaat op het gebeuren in 1978, toen de NationaleBand van Nieuw-Zeeland rechtstreeks als winnaar van hetWereldmuziekconcours in Kerkrade naar de zeister slot-tuin kwam waar meer dan 1.500 enthousiaste mensen hettheater tot in de bomen en de lichtmasten vulden. DeNieuw-Zeelanders werden daarna in de statige Spiegel-zaal van het Slot ontvangen en gaven toen nog een vro-lijk dansje van

onvervalste Maori's ten beste. J.C. Mollen-Hengeveld 1) H. Hijmans: Het Huls aan den Boschkant, aanwezig inde bibliotheek van het archief van deVan de Poll-Stichting 18


