






Seijst 1996. - Dl.26 het algemeen niet zo'n ruim bestaan hadden.Toch bleken er sommigen vooruit te gaan. Zo zag men vroeger b.v.onder zakenmensen sporadisch een motorfiets. Tegenwoordig makenze er steeds meer gebruik van, onder andere de slagers, aldusNieuwenhuizen. Schoenwerk kwam ook in massa's op de markt. Toch achtte hij ditgeen ramp voor Zeist. Integendeel. De mensen deden er hun voordeelmee. Schoensmeer kostte op de markt een kwartje en sindsdien werdhet ook in de winkel voor die prijs verkocht. Na een langdurigediscussie werden behalve het pleintje tussen de Voorheuvel en deEmmastraat nog enkele gedeelten van de Weeshuislaan, de OudeArnhemseweg en de Rozenstraat aangewezen als marktplaatsen.De markt werd gehouden op dinsdag, woensdag, donderdag envrijdag van zeven uur 's morgens tot twee uur 's middags en opzaterdag van zeven uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Volgens het

raadsvoorstel zouden op zaterdagavond ook ongeregeldegoederen verkocht kunnen worden, maar door aanneming van eenamendement werd deze markt beperkt tot vis, aardappelen, groentenen fruit. Sigaren, koek, boeken, bloemen en planten en huishoudelij-ke artikelen zouden voortaan 's avonds niet meer verkocht mogenworden. Daar kwamen honderden Zeistenaren tegen in actie en tijdens deraadsvergadering van 2 juni 1921 lagen er 1197 bezwaarschriften opde collegetafel. Maar het mocht niet baten. Volgens de burgemeesterscheen de zaterdagavondmarkt inderdaad demoraliserend te werken.Er werd door enkele kooplieden een taal gebezigd met dubbelzinnig-heden, waarvan het aanhoren verderfelijk was voor de jeugd, die ermaar al te graag naar luisterde en waartegen de politie machteloosstond, omdat er geen strafbare feiten konden worden geconstateerd,aldus de burgemeester. Bij de stemming bleken er vier

stemmen voor een uitgebreidezaterdagavond markt te zijn en acht stemmen tegen, waardoor dezemarkt beperkt bleef tot de dagelijkse levensbehoeften. 17



Seijst 1996. - Dl.26 De markt aan de Voorheuvel in 1936 (Utrecht in Woord en Beeld 17-1-1936,particuliere collectie). Twee jaar later had een motie van het raadslid G. van den Brinkmeer succes. Overigens dankzij de welwillende houding van devoorzitter, want toen de motie op 27 maart 1923 aan de orde werdgesteld vroeg Van den Brink de behandeling uit te stellen tot eenvolgende vergadering, omdat er twee voorstanders van de zaterdag-avondmarkt afwezig bleken te zijn. Hoewel wethouder Adriaanse erop wees, dat het in principe verkeerd is eerst de neuzen te tellen endan pas te beslissen of een zaak behandeld wordt, liet de burgemees-ter genade voor recht gelden en stelde de behandeling uit tot 30 april.Van den Brink wees er in een vurig pleidooi voor de zaterdagavond-markt op, dat er weliswaar ook op donderdag markt werd gehouden,maar 'dan hangt de lamp in menig gezin al voorover', aldus Van denBrink. Het feit,

dat op donderdag de 'petroleumlamp' al voorover 18



Seijst 1996. - Dl.26 hing, omdat er bijna geen olie meer in zat, hield ongetwijfeldverband met het feit, dat toen de lonen op zaterdag werden uitbetaalden donderdag de bodem van de portemonnaie al zichtbaar was.Na de mededeling van de voorzitter, dat burgemeester en wethouderser wel voor voelden, mits er geen standwerkers zouden wordentoegelaten, werd de motie zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Deze situatie was in 1940 nog steeds van kracht. Toen ontstonden er problemen met de verduisteringsvoorschriften. Omdat er zonder licht weinig verhandeld kon worden werd toen de markt gehouden van 12 tot 4 uur. Later is er een bepaling opgenomen, dat de markt op zaterdag zou duren tot het tijdstip, waarop de winkels gesloten moesten zijn. De markt op het pleintje aan de Voorheuvel in december 1967 (particulierecollectie).                                                                                               . i , i Door de jaren heen was er

altijd al veel belangstelling voor de markt 19



Seijst 1996. - Dl.26 op donderdag, waarop ook geregelde en ongeregelde goederen mochten worden verkocht. Omdat het pleintje aan de Voorheuvel dan te klein was werd op donderdag de markt voor vis, aardappelen, groente en fruit gehouden op het gedeelte van de Weeshuislaan tussen de Emmastraat en de Torenlaan. De markt op het Emmaplein circa 1980 (particuliere collectie). In de verordening op het marktwezen van 11 april 1983 zijn dewoorden 'geregelde en ongeregelde goederen' geschrapt en wordt dedonderdagmarkt aangeduid als 'algemene warenmarkt'.De markt verhuisde van de Voorheuvel naar de Emmastraat, naar deTorenlaan, naar het tussen de Emmastraat en Torenlaan braakliggen-de terrein, toen Emmaplein geheten en tenslotte naar de Steynlaan.De nieuwe openingstijden van 9 tot 5 uur zijn volgens de marktkoop- 20



Seijst 1996. - Dl.26 lieden veel te lang, omdat er nu al op zaterdag na twee uur nietsmeer te doen is. Maar wanneer de kramen tussen de winkels in het Koppelgebiedstaan, blijven de klanten misschien wel tot 5 uur komen. De terug-komst van de markt in het winkelcentrum zal ongetwijfeld delevendigheid en de sfeer in dit gebied vergroten, waarbij de verwach-ting mag worden uitgesproken dat er ook nu nog aristocratischekopers op de markt aanwezig zullen zijn. Bronnen -Archief der gemeente Zeist, 1906-1946, inv.nrs 14,15 en 17; Gemeentearchief Zeist. -De Zeister Courant van 8-11-1919 - 30-10-1920; Gemeente-archief Zeist. DE HAAN VAN DE NIEUWE KERK (2) door L. Visser In december 1991 wijdde ik in dit blad een artikeltje aan de haan, diein 1927 op de toren van de Nieuwe Kerk aan de Boulevard werdgeplaatst. Nadat hij in december 1964 tijdens een zware storm zijn hoge posthad moeten verlaten kwam hij in een

pastorietuin aan de Eikenlaanterecht. Hij verhuisde vervolgens naar de Prinses Irenelaan om viaEenmes in Voorthuizen te belanden. Ik eindigde het verhaal toen met de volgende woorden:''Aangezien dekritiek op het werk van de heer Stokmans inmiddels heeft plaatsge-maakt voor waardering, zou terugkeer van de haan naar Zeist, onderde rook van de Nieuwe Kerk, zeker op zijn plaats zijn.' Inmiddels gingen er in Zeist stemmen op om de haan in Zeist terug . .                         ? '                                      21


