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De Van de Poll- Sti ch ting bestaa t 25 j a r en! 

Op 24 september 1976 za l het 25 j a r en geleden Z1Jn 
dat door wij l en jonkvrouwe J . M. E. van de Poll, mede 
t er uitvoering van de Hens va n haar overleden br oe
der jhr mr Frederik van de Po ll, een s tichting in 
het l even werd geroepen, met als doel: het bevor
deren en verbr e ide n van de kennis omtrent de ge
schiedeni s van Zeist en wat daarmee verband houdt, 
alsmede het aa nkweken van be l angs telling daarvoor 
in ruime kr ing . 
In de s ti chtingsak te, verleden voor notar is mr 
H. B. van Rhijn, a lhier , werd bepaa ld, dat de stich
ting de naam "Van de Poll- Stichting" zou dragen en 
dat de ee r s t e Raad van Beh eer zou worden gevor md 
door: mr A. P . Ko rthals Al t es (bur gemeester, als 
voo r z itter ) , G. van Dijk (wethouder), F . A. Fick
weiler ( lid Evangel i sche Broedergemeent e) , J.R . 
Peuke r ( id em) , O. J . van Griethuysen (secretarie
ambtenaar), mr F. A. Beunke , mr H.L.L . van Hoogen
huyze , J . I' . Kr aa l , ds P . Kuijper , mr A. J. Labouchèr e , 
H. Martin, mr dr J. Meerdink , J.H.A. Modde rman , dr 
J . Ph . de Mon t e ve r Loren en mr H.B . van Rhijn. 
Haa r om niet - zoals sommi gen vr agen - de duide lij 
ker naam 1I0ud Ze ist" voor onze st ichting is gekozen , 
in navo l ging van soortge lijke ver enigingen als " Oud 
1100rn ll

, "Oud Utrech t ", en andere, vindt dus zijn 
- s t a tuta ire - verklaring a ls hierboven ve rmeld . 

Nu is de naam Van de Poll oude r e ingeze tenen van on
ze gemeente bekend genoeg , maar vele "import - Zeiste
nar en 'l zal h i j vreemd z ijn of we inie zeggend . Daar
om op deze pl aa t s een en a nde r ove r de Zeister l e
den van dat oud e ges l ac h t . - In 1859 vestigde zich 
te Ze i s t , in hui ze "Beek en Royen" in de 2e Dorps 
straat , j hr Fr ederik Ha rman van de Poll (geb . A~

sterd am 9- 1-1 823 , overl ede n Ze i s t 4- 2- 1909) , èie 
op 29 juli 1852 t e Arn hem was gehuwd met j onl"vrouwe 
Hcnriëtte Hi lhelrnine van de Poll (geboren Bur::.mal, 
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Luxemburg, 21-6-1 829, overled en Zeist 3-1- 1909) . 
Hun, door Jan Veth geschilderde, portretten hangen 
in de werkkamer van de stichting in Het Sl o t. Jhr 
Van de Poll was inspecteur der Registratie en 
Domeinen en werd dib.,rij I s overgeplaats t ; \.Jat onder 
andere bI i j kt ui t de geboorteplaa tsen van zij n kin
deren: 1) j onkvroUl~ Frederika Loui se Henriët t e 
(geboren EIst 5- 9-1 853 , overleden Zeist 17- 3- 1946 ; 
zij was dame du palais hon. van H.M . Koningin Hil 
helmina en hofdame van H. M. Koningin Enmla) ; 2) j onk
vrOuwe Clara Catharina (geboren Doesburg 17- 3-1 855 , 
overleden Zeist 29- 1,-1 943) ; 3) jonkvroUl,e Louise 
Pauline (geboren Bergen op Zoom 2 1-4-1 857 , overle
den Zeist 17- 2-1 943 ; ook zij was dame du palais 
hon. van H.M. Koningin Hilhelmina en belast met 
de opvoeding van de jeugdige prinse s Juliana); 
4) jhr mr Frederik (geboren Zeist 17- 3-1 860 , over
leden Ze ist 6- 4-1 937 ; hij was ongehuwd; onder an
dere directeur van de levensverzekeringsmij . "Kos
mos "; vele j aren raadslid en wethouder van onze 
gemeente enz . ) ; 5) j hr Archibald (geboren Zeist 
26- 2-1 862, overleden Zeist 3- 4-1 863; 6) jhr 
Andreas Jacobus (geboren Zei s t 17-1 0-1 864, over
leden Delft 27- 4-1 885, als student) ; 7) jhr 
Hillem Hendrik Joan (geboren Zeist 11-5- 1867, over
leden Haarlem 23-1-1 92 1; hij was kolonel bij de 
cavalerie; gehuwd; had een zoon, \.,1elk e jong st i e r f , 
en een dochter) ; 8) jonkvrouwe J oanna Margaretha Eli s a
beth (geboren Zeist 15-5-1 872, overl eden Zeist 
9-11-1 970) . Zo men ziet is deze Zeister t a k uit
gestorven. 

Zelfs nog in het begin van de 20e eeuw was d e in
vloed van families als de Van de Poll ' s in het 
t oen nog kleine Zeist (zielental ca 1900 : 9000) 
op allerl e i gebied groo t. De Van de Poll- familie 
was zeer gez ien \\Tegens haar eenvoud J sociaal mede 
leven en progressieve opvattingen. Zo drukte bij 
voorbeeld " jonkheer Frederik s r in d e ge
meenteraadsvergadering van 3 jun i 1864 de wens 
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uit "dat er pog ingen mogen 'vorden aa nge'.Jend , ook 
van de z i jde van he t bestuur, opda t in deze gemeen
te de kuns t e n en 'vetenschappen worden bevorderd 
en aangekweek t .. ," , 
Een voorstel van hem - in de vergadering van 4 ok
t ober daaraanvolgend - om een muziekonderwij zer 
te benoemen ,,,erd afges temd . - In de ver gadering 
van 9 februari 1865 hekelde hij fel de oude ge
woonte om zelfmoordenaars t e begraven in een apart 
gedee lte van het kerkhof; daa r over ontstond toen 
een uitvoerige discussie . Ee r st in 1876 werd dit 
gebruik afgeschaft . In 1882 richtte jhr Van de 
Poll he t Zeister Harmonie Huziek Geze l schap op en 
was daa r van een actief lid; het lat er Koninklijk 
geworden korps behaa lde al spoed i g eer s t e prij
zen. 

Terug naar de j arige Van de Po ll-Stichting . Van 
he t begin af werden de werkzaamheden verdeeld 
over een mu seurn- conunissie (\ve l ke nooit goed van 
de gr ond is gekomen, door gebrek aan voldoende 
driedimensionale zaken) en een studie - commi ss i e 
(late r genoemd: archief- en studie- commissie) . 
Laatstgenoemde heef t vele jaren uit stekend werk 
verricht . Het name mogen ve rme ld worden de heren 
J.Ph.C.G. van Hinsbergen, oud-hoofdarchivi s t van 
he t Rijksarchief t e Utrecht, overleden in 1964 
(die een groo t aantal akten op fiches zette en de 
"Bronnen .. . " ge reed maakte); prof. dr J . Ph . de 
Nonté verLoren, r echtshistori cus van naam, over
l eden in 1974 (d ie sedert 1956 vice- voor zitter 
was, het archief onder zijn beheer had in z ijn 
\voning , e r bezoekers ontving, en ook de vergade
ringen va n de Raad van Behee r gas t vr i j herberg
de, tot 1970) ; ds P . Kuijper (d i e onder andere 
vele artikelen publiceerde over oud Ze i st en 
moment ee l "De Oude Kerk te Zeise' - een a rtike l en
ser ie va n wij l en de heer H.J. van Eekeren - be
we r kt en deels al heef t bewerkt) . 
Andere leden van de commissie maak t en zich even-
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Jhr mr Frederik van de Poll ( 1860-1 937) 
(foto F. Kramer) 
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zeer verdienstelijk. - Dan mo ge hier "orden ge
noemd ,.ij len de hee r \1. Grapendaal, overleden in 
1972 (die ambtshalve secr etaris "as van alle com
missies en van de Raad van Beheer en van 1966 - ge
pensioneerd zijnde - tot zijn dood archivar i s 
"as). 
Van I oktober 1970 tot 197 6 "as onderge t ekende a l s 
conserva tor voor de stichting \...,erkzaam . 
De "erkwijze van de sticht ing "erd met ingang van 
1976 veranderd, da t "i l zeggen e r bestaan thans 
de volgende "erkgroepen : a) archeologie , b) gene
alog i e , c) a rchi efwerk , d) hi s torisch onderzoek , 
e) publicaties, f) lezingen en excursies, g) ten
toons tellingen. Leden ervan zijn een aantal per
sonen uit de Raad van Beheer en "vrijwilligers " 
uit de contribuant en . Of deze opzet succes za l 
hebben, moet nog blijken. 
Me t vorenstaande zinsnede raken wij een probleem 
(voor sommigen t enminste), waarover onder meer 
in 1966 binnen de Raad uitvo erig is gesproken, name
lijk over een gr ot er e betrokkenheid van de con
tribuanten bij het doen en laten binnen de s t ich
ting . De Raad - welke bij vacatures zichzelf aan
vult (tot maximaa l 20 personen) - is te vee l 
"een onder onsj e ", zoa ls t oen \".erd opgemerkt . Er 
is .,veinig mo~el ijkheid tot "inspraak" en - het 
zi i gezegd - er is misschi en ook rlaardoor \veinig 
int e resse in , het Clua imvonerta l , gro t e , Zeis t . Directer 
contact t ll ssen Raad en contribuant en, bijvoorbeeld 
door een openbare vergader inr vooraf t e laten 
~aan aan een lez ing , ZOu wenselijk zijn . Hoewel de 
i nvloed van de eemeente r rçoç i s , ~eeft dit oqk 
t-leer voo rd e len, voo ra l administratieve . Van di e 

~i~de , juist van de be id e burgemeesters, t e weten 
Cl1' fI .r . Ko rth a l s Altes (septeMb er 195 1 - apr il 
1968) en mr dr A. A.H. Stolk (november 1968 - heden), 
is steeds vee l belangstelling r.e toond . 

\.Jat betreft de r esu ltaten van de \.,e r kverdeling, van 
onze activ iteit en dus , deze bestonden uit het houden 



- 46 -

van lezingen, excursies, t entoonste llingen (of 
deelneming daaraan) en uit publicaties. Men zie 
de bijlage. In de afgelopen jaren is veel belang
rij k ,,,erk gedaan om de doelst elling van onze stich
ting te verwezenlijken. Zo ",erd een aantal bro
chures, betrekking hebbend op onze locale historie, 
uitgegeven, maar landelijk gezien tame l ijk uniek 
.. .,;ras en is de publicatie van de IIBrannen voor de 
geschiedenis van Zeist " ; deel I bevat alle - vol
ledig of in excerpt ",eergegeven - acten en derge
lijke over het tijdvak 838 - 1529 en deel 11 be
slaat de periode 1529 - 1600. Deel 111 is thans 1n 
bewerking. Binnenkort zal deel IV (het laatste) 
verschijnen van IIDe Oude Kerk te Zeis t il ; het 
eerste deel zag in november 1974 het licht. Ook 
bevat, sinds 1970, ons k",artaal- Bulletin bijdra-
gen over de Ze ister historie. - Tot de activi
teiten mogen eveneens 'tvorden gerekend he t aan-
kopen (naast de vele en velerlei schenkingen) van 
grote en kleine zaken. Ter",ijl er tussendoor diver
se dia-vertoningen, verzorgd door de heren Gra
pendaal, Van Hoogenhuyze en Visser , ",erden ge-
geven voor plaatselijke verenigingen . Onze stich
ting heeft namelijk een verzameling dia's (ca 300 
stuks), ter",ijl onze topografische kaarten- collectie 
ca 350 nummers telt; de zogenaamde topografische 
atlas (foto- verzameling) een 3700 nummers ; er 
ongeveer 2900 prentbriefkaarten zi jn en de biblio
theek ~ 500 nummers (maar meer delen) heeft . 

Ons onderdak ",as gedurende l ange tijd te vinden 
in de Krullelaan, ten huize van ",ij len prof. De 
Monté verLoren, namelijk van 1951 tot najaar 1969. 
Toen verhuisde het grootste deel van ons bezit 
naar het gerestaureerde Slot, tolaar een eigen , ruime, 
werkkamer - met een nevenvertrekje - t er beschik
king was gekomen . Zo is de situatie nog. Verder is, 
sedert 1956, een kelderruimte in "Kosmos " , dat wil 
zeggen het gebouw van de dienst voor openbare tver
ken, als dependance in gebruik . 
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Hoe heeft de stichting een en ander financiëel kun
nen boh/erken (de uitgifte van de " Bronnen ... " was 
bijvoorbeeld een dure zaak)? Oorspronkelijk werd 
voor het lidmaatschap f 2,50 en voor het donateur
schap f 10, -- gevraagd. Per I januari 1973 werd 
het één bedrag, namelijk minimaa l f 10, -- contri
butie per jaar. Naas t de reeds gereleveerde hulp 
van de gemeente Zeis t hebben de Cedeputeerde Staten 
van Utrecht nog gedurende een zestal jaren f 500, -
' s jaars subsidie geschonken. En verkoop van publi
caties bracht en brengt wat geld in ' t laadje . 
Het zal hierbij duidel ijk zijn: hoe meer contri
bu anten - of : donateurs - hoe beter . 
Wat het aantal contribuanten aangaat : in 1959 
waren dat er 157 , in 196 5 23 1 en (nu op I septem
ber) 3 16 . Van hen is omstreeks 18% j onger dan 
50 jaar, de overigen ca 82% is dus ouder. Er ,;enen 
70 cont ribuant en buiten Zeist (ruim 22%) , bijvoor
beeld te Alkmaar , Purmerend, Zandvoort, Markelo, 
Middelburg , Rotterdam enz . maar de meesten toch 
in de naaste omtrek (De Bil t , Utrecht, Dr iebergen) . 
Al is het contribuanten-tal, zeker in vergelijking 
met andere plaatselijke hi storische organisaties, 
niet onbevredigend, toch is het op een inwonertal 
van ca 58700, dat Zeis t heeft , te weinig . Laat 
i eder e lezer(es) nog eens t rachten één (of meer) 
nieuwe be l angstellende(n) voor onze s ti cht ing te 
lv inne n! Als "geschenk" voor de jarige , welke - naar 
wij hopen - nog vele jaren mo ge voegen bij de 
vijfentwintig gepasseerde. 

Tenslotte vo l gt dan de huidige samenstelling van de 
Raad van Beheer; men za l bemerken, dat nog vier 
l eden "van het eerste uur !! onder hen zijn . Nr dr 
A. A. H. Stolk (burgemeester , als voorzitte r ) , mr 
H. L. L. van Hoogenhuyze (vice-voorzitt er), mr dr 
H. Emmer (secretaris) , mr dr J. Meerdink (2e se
cretar i s) , L. Visser (penningmeester), dr s A. 
Bertoen (2e penningmees ter), proE dr G.A.M. Ab
bink, C. J . Bard e t, dr K. W. Galis, me j. A. G. Groe-
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newegen, mej. T. Hille, ds P . Kuijper, C. J. van 
Mastrigt, mevr . E. A. van de Po ll-Witholt, mr H.B. 
van Rhijn, dr s Th.G.P.M . Ruys, W. A. Storm de 
Gr ave , H.E . van Te l lingen. 

Dr K.H.G. 

Bijlage 

Een overz i cht van gehouden l ez ingen, excursies en 
t entoonstellingen (of deelneming daaraan) moge aan 
de ve r getelheid worden ontrukt. 

Lezingen 

20- 5-1 953 Pro f. dr J.Ph. de Mo nté verLoren: De 
geschiedenis van de Dorpsstraat 

14- 5-1 954 Ph . J . G.C. van Hinsbergen : Overzicht 
van de be zittingen van de Van 
de Poll-Stichting 

27-1 0-1 954 mr dr J . Meerdink: De Nederlandse in
s lag in de Evange lis che Broeder
gemeente t e Zeist in de 18e eeuw 

27- 1-1 955 Me j. dra A.I' . van de Bunt: \.Jillem Adri
aan van Nassau, de s tic hter van Het 
Slot te Ze i s t 

4- 4-1 955 H. Ma rtin: De be t ekenis van be lang
ri j ke oudheidkundige opgravingen 
in ver schi ll ende delen van Neder
land, waaronder Zeist 

23- 1-1956 Drs A. Bertoen : De dorps- en s tedebouw
kundige ontl,ikke ling van Zeist 1n 
de loop der tijden 

26- 4-1 956 Mej . dra A.I' . van de Bunt : Corne li s 
Schell i nger , de burger- vrijheer 

25- 2- 1957 Prof . dr J . M. van de r Lind e : Vijf
honderd jaar Evangel i sche Broeder
gemeente 



10-12- 1957 
7- 3- 1958 

23- 1-1 959 

14- 4-1959 

26- 1-1 960 
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Or A.R . Kleyn : Zeister heraldiek 
Prof . dr W. van I terson: Heer l ijke 

rechten i n het a l gemeen en de 
heerlijkheid Zeist in het bij 
zonder 

Dr C. \.J. Drooge r: Het on tstaan van de 
Utrechtse Heuvelrug 

Mevr . M. A.M . Renes- Bo l dingh : Erns t 
en l uim i n l even e n we rke n de r 
Evange l ische Broedergemeent e 

I r J . B. baron van Asbeck: De r es t aura
t ie va n Het Slo t 

26- 4- 1960 Prof . dr W. van I t erson : Hoe heef t Ze i st 

20- 2- 196 1 
20- 4- 196 1 
20- 2- 1962 

zijn vroegere do r ps gronden ver-
loren? . 

W. Harzing: Oud Rij senburg 
Chr . Bos : Kl okken en kl okkenspelen 
Mevr . dr A. Volg r aff - Roes : De Fr iese 

terpen 
26- 4- 1962 Mr P.H. Damsti : Grepen uit het verl e

den van De Bilt 
4- 3- 1963 Mej. dra A. Ilo van de Bun t : Ongewens t 

Koni nkl ijk bezoek aan Zeis t 
25- 4-1 963 H. J. van Eekeren : De Oude Kerk aan de 

Dorpss traa t 
10- 3- 1964 Ir l·l .L. Jansen : De ontwikke l i ng van de 

bossen op de Utr echtse Heuve lrug 
2- 4- 1964 Jh r drs H. W. M. van der Wi jck : De on t 

,ákkeling van de Neder l and se 
buitenpl aa t sen 

2- 3- 1965 Ors H. Halber tsma : De ke r s t ening va n 
Neder l and bi nnen de grenzen van 
het bisdom Utrech t 

28- 4-1965 Or O.A . Ihttop Koning : De geschiedenis 
der pharmac i e 

22- 2-1 966 G. Riemer : Zeist in de ti j d van de 
equipages en daarna .. . t oen de 
automobie l en kwamen 

20- 4-1966 Prof . dr J . M. van der Linde : Zij zoch ten 
Zeist 



19- 4-1 967 

22- 4- 1968 

16- 12-1 968 

4- 2- 1970 

20-11 - 1970 
5- 2- 1971 
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Dr lr C.L. Temminck Groll: Historische 
woonhuizen in de provincie Utrecht 

Mr dr J. Meerdink: T"eehonderd en t,ántig 
jaren Broederhuis (1748- 1968) 

Mej. dra A.W . van de Bunt: Zeist in de 
negentiende eem.J 

H.W.J. Volmuller: De geschiedenis van de 
stad Utrecht 

G. Koppert: De Romeinse limes in Utrecht 
Dr J.G.N. Renaud: De Utrechtse bis 

schoppen als kastelenbou"ers in 
de late Middeleem.en 

29- 9- 1971 Dr ir C.L . Temminck Groll: He t ontstaan 
van de gebou"en der Broeder ge
meente 

21 - 4- 1972 Jhr drs H.W.M. van derWijek: Onbescherm
de buitenplaatsen in Nederland 

10-11- 1972 E. de Kler k en L. Visser: Het nabij e 
verleden van Ze ist (ca 1900-
19 10) 

30- 3-1973 Drs A. Bertoen : Leven en "erken in Zeist 
en haar randgemeenten sinds 1800 

22- 11 -1 973 W. Harzing: De geschiedeni s van het 
kasteel en het dorp Rijsenburg 

10- 5- 1974 Mevr. dra M.A. Prins-Schimmel: Rond 
het Zuster- en Broederplein 

22-11 - 1974 H.J. Zantkuyl: De àrchitectuur van 

29- 5- 1975 
21 - 11- 1975 

7- 5-1 976 

Excursies 

2ï- 8- 1960 
24 - 9-1 966 

het s tadswoonhuis van de 16e eeuw 
tot omstreeks 1900 

A.P. Smaal: Monumentenzorg in Nederland 
Dr C. Dekker: De Kromme- Rijnstreek 1n 

de Middeleeuwen 
Prof. dr J.A. Huisman: Plaatsnamen 1n 

Zeist en omgeving in historisch 
en taalkundig perspectief 

Rijsenburg (R.K. kerk, Sparrendaal, enz .) 
Zeist (Het Slot tijdens de restaurati e) 



11 - 10-1 969 
6- 6-1 970 

5- 6- 197 1 
26- 5- 1972 

3- 6- 1972 

2- 6- 1973 
8- 6- 1973 
7- 6-1 974 

12-1 2-1 974 
13- 6- 1975 

20- 5-1 976 
1- 10- 1976 

- 5 1 -

Zeis t (Het Slot nà de r estaura ti e) 
Ame r sfoort (St Joris ke r k , "Ar me n de 

Poth ll
, enz . ) 

Langbroekerwetering (kas t e l en) 
Ame r ongen (kasteel , N. H. ke r k) 
Betutole (N . H . kerken t e Ornrneren , ~ Ia urik , 

Li enden en kasteel Ha rd enbr oek) 
Breukelen (Gun terste in, N.H . ke r k) 
Kas t elen Lunenbu r g en Ha rd enbro ek 
Rhenen (Cune r akerk , mus eum) 
Ut recht ( "Er fgoed van Herrnhu t " ) 
Buren (N . H. ke r k , ex- Weeshui s , Boer e-

Hagenmuseum) 
Vechtstreek (boottoch t , kas t ee l Zuyl en ) 
Ammerzoden (voo rname lij k kas t ee l Ammer

soy en ) ; deze dag t ocht d i en t t e 
wo rden beschou,,,d a l s een fees 
t e l i jk s l o t van ons vi jfde lus 
trum 

Tent oonstellingen 

25/8 
3/7 

30/4 

22/ 11 
24/6 
16/3 
16/3 
19/6 

t/m 8/9 
t/m 17/7 
t/m 7/5 

t/rl 1,/ 12 
t/m 26/6 

t/m 18/3 
t/m 25/6 

1952 
1954 
1955 

195 7 
1958 
1960 
1965 
1965 

Amito V te Ze i st 
Aus t erlit z ( I SO-j a rig bestaan ) 
Be zet tings ti jd- doc umen ten 
t e Ze i s t 
Openba r e l eeszaa l t e Ze i s t 
Shet land ShOt-' t e Zeis t 
f i g i te Zei s t 
Ver zet- expos i tie te Zei st 
Utrechtse Heek te Scheve-
n ~ngen 

9/ 10 t/m 1/ 11 1969 Opening geres t auree r de 
Slot t e Ze i st 

22/6 t/m 10/8 
9/ 10 t/m 13/ 10 

1972 Prinsenhof t e Delft 
1972 Family Fa ir te Zeist 

Tens l otte nog een l ij s t van de publicaties 

Prof . dr J . Ph . de Mo nt i ve r Lo r en : De geschiede ni s 
van de Ze i ster Dorp sst raat 
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H. Martin: De ontdekking van een oude rivier
schoe iing bij het postkantoor 
te Ze i st 

Ph . J.C . G. van Hinsbergen : Overzicht van de bezit
tingen der Van de Po l l - Stichting 
te Zeis t 

Prof . dr W. van Ite r son : Heerlijke rechten in het 
algemeen en de heerlijkheid 
Zeist in het bijzonder 

Idem : Hoe heeft Zeist z ijn vroegere dorps gr ond e n 
verloren? 

A. W. van de Bunt : Will em Adriaan van Nassau, de 
stichter van Het Slot te Zeist 

Idem: Cornelis Schellinger, de burger-vri j heer 
Idem: Ongewenst Koninkl ij k bezoek aan Zeist 
w. Grapendaal : De buurtschap Austerlitz in het 

licht der historie 
Ph .J. C.G . van Hinsbergen: Bronnen voor de geschie

denis van Zeist , dee l I 
Idem, ror drs J . C. Andries, A. Graafhuis : Bronnen 

voor de gesch i edenis van Ze ist, 
deel II 

H.J. van Eekeren en ds P . Kuijper : De Oude Kerk te 
Zeist, 3 delen; deel 4 in be
werking 

En : 
Reproductie van de "Caerte van den Hoge, Lage ende 

Midde lb ae r e Jurisdic tie van Seij st 
e nd e Driebergen", 1677 

Idem v an een bodemkundig kaartje van Zeist, met 
di verse voormalige Rijnarmen 

Idem van een kaartje van "De Br ugakker ll 

Idem van de tekenin g van J. de Beijer van het 
dorp Zeist in 17 48 




