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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 De eigenaar van &quot;Beek en Royen&quot; ziet af van het (ge-bruiks-) recht op het gedeelte van de grond, lopende &quot;totaan de paaltjes, welke door de eigenaar van voorschrevenhuizingen zijn gesteld geworden, tegen de beukehaag vanhet buitengoed Beek en Royen meergemeld, te rekenen vande muur van hetselve tot aan den eigendom van Mevrouw vanMeurs van Vollenhoven (ter plaatse van het tegenwoordigepostkantoor) met belofte om op dezelve grond nimmer enigregt van eigendom te zullen reclameren&quot;. De eigenaren van de Dorpsstraat-huizen verplichten zichonder meer een schutting te plaatsen vanaf de muur van&quot;Beek en Royen&quot; tot aan de eigendom van mevrouw Van Meursvan Vollenhoven. Men had dus blijkbaar op eigen gezagpaaltjes geplaatst en daarmee op de rechten van &quot;Beek enRoyen&quot; inbreuk gemaakt. Intussen gaat de

geschiedenis door. Een dochter van hetechtpaar Van Renesse-Straalman: J.G. Gravin van Renessevan Wilp erft &quot;Beek en Royen&quot;, maar sterft voor haar manWalraven Robbert van Heeckeren van Brandsenburg. Walravenblijft vruchtgebruiker tot zijn dood en bewoont &quot;Beek enRoyen&quot;. Hij overlijdt in 1845 en dan wordt de nalatenschapvan mevrouw Van Heeckeren van Brandsenburg door de nabe-staanden gescheiden en komt &quot;Beek en Royen&quot; op 20 septem-ber 1845 te Utrecht bij de ons reeds bekende notaris G.H.Stevens in openbare veiling. Uit het procesverbaal van die openbare verkoop nemen wede volgende omschrijving over: &quot;Het buitengoed genaamd Beek en Royen, bestaande in eenheerenhuizinge nommer 69, Stalling en Koetshuizen (dezestalling en koetshuizen zullen naast het huis aan de Drie-bergse kant gestaan hebben (vgl. de prent van Soeterikuit de atlas van Mourot, afb. 5), schuur en verdere

ge-timmerten, erven en grooten tuin beplant met vele vrucht-boomen en voorzien van broeiery tezamen groot vijf en ne-gentig roeden twintig ellen staand en gelegen in de ge-meente van Zeyst aan het einde der Dorpsstraat strek-kende uit dezelve tot aan de watersource van Zeyst of wa-terloop van Zeyst achter en langs denzelven tuin gelegenbelend aan de eene zijde den Rijtuigschilder Moen en aande andere zijde eene steeg - kadaster sectie G, nummer 297, 11











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 van de hand hebben gedaan. Zo wordt in 1820 door D. vanWijk een stalhouderij met woonhuis aan het begin van deLaan tegenover &quot;Beek en Royen&quot; gesticht. Op de scheiding van het bezit van het huis te Zeist en'^oog) Beek en Royen&quot; zijn wat kleinere huizen gebouwd.Zij worden aangeduid als de buurt genaamd Nieuw Zeist.Nooitgedacht heet in de volksmond ook nu nog wel deBuurt. De percelen van deze huizen lopen door tot aan deLaan van Beek en Royen. En daar moet in de jaren na 1820Van Wijk ook grond hebben verworven. Omstreeks het middenvan de eeuw ontstaan er de eerste huizen. Wat Laan van Beek en Royen 2 betreft: de grond voor debouw werd door de bekende zeister arts Frans Adriaan Snel-len gekocht van Teunis van Wijk, grondeigenaar te Zeist(acte voor notaris van Diggelen, Amersfoort 19 mei 1863).Het terrein, groot 10 roeden en 40

ellen, wordt omschrevenals tuingrond en gelegen in de &quot;buurt Nieuw Zeist&quot;. Deterreinen langs de Laan van Beek en Royen werden toen dustot het huidige Nooitgedacht gerekend. Er zijn enkelemerkwaardige voorwaarden bij de verkoop: in de genoemdepercelen zal &quot;nimmer sterken drank mogen worden verkocht,noch de stalhouderij uitgeoefend, of enige fabriekzaakdaargesteld mogen worden&quot;. Er wordt tevens een servituutvan uitgang van Nooitgedacht naar de Laan van Beek enRoyen en omgekeerd gevestigd. Ook aan Antonia Scherpenzeel,weduwe van Frederik Verdonk wordt bij dezelfde gelegenheideen perceel tuingrond verkocht. Deze rechten van uitgangnaar Nooitgedacht bij de verschillende woonhuizen hebbennog lang bestaan: het huis no 4, van 1853, beschikt erzelfs nu nog over. Het ziet er naar uit dat de Van Wijks grotere stukkengrond tussen Nooitgedacht en de Laan van Beek en Royen vande eigenaren van

&quot;Hoog Beek en Royen&quot; hebben kunnen ver-werven en er bij doorverkoop voor zorgden dat hun stalhou-derij, kort na 1845 met een diligence-onderneming opUtrecht uitgebreid, aan de &quot;kop&quot; van de Laan geen concur-rentie zou ondervinden. Dr Snellen en later zijn zoon Karel, eveneens arts, wa-ren zeer bekende figuren in de zeister samenleving vanafhet midden der 19e tot diep in de 20e eeuw. De oude dokteroverleed in 1886, waarna zijn beide ongetrouwde dochters 16



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 Bertha en Agatha het huis in 1887 verwierven. Mijn vader,Johan Meerdink, de latere gemeente-architect, kocht hetvan haar in 1898. Van de Snellens zij hier tenslotte nogvermeld, dat een andere zoon van F.A. Snellen, hoogleraarin de oogheelkunde te Utrecht werd en als eerste ter be-paling van de visusscherpte gebruik is gaan maken van ingrootte steeds geringer wordende lettertekens. Blijven we bij de Laan van Beek en Royen: die werd ge-leidelijk volgebouwd met grotere en kleinere huizen langsde - wat we nu zouden noemen - ventweg. Verschillende van deze huizen verhuurden des zomers ka-mers aan pensiongasten uit de steden. In de periode datde Laan nog niet verhard maar een gewone zandweg was, afge-zet met hardstenen paaltjes ter hoogte van de Jufferstraaten de 2e Hogeweg, werd 's middags midden in de Laan theegedronken. Zelfs later werd dit nog wel

gedaan in de bermtussen vent- en middenweg. Een eind kwam aan het thee-drinken midden in de laan toen de weg verhard en voordoorgaand-verkeer geschikt gemaakt werd. Dat gebeurde in1914, nadat de mobilisatie was afgekondigd. Vele bouwwer-ken werden toen stilgelegd en mijn vader - de gemeente-architect - vertelde dat de vrijgekomen arbeiders - voorzover niet gemobiliseerd - werden ingezet voor het verhar-den van de Laan van Beek en Royen. Ik herinner me nog -als klein jonget'je - de vordering van paarden voor hetleger, die op de nog niet verharde Laan van Beek en Royenin 1914 plaats vond. Wat er in de daarop volgende decennia ter plaatse ge-beurde mag bekend worden verondersteld: asfalteringen,verbredingen, rooien van en nieuw beplanten met bomen,weg-verlegging en aan het verkeer aanpassen van de uit-monding bij de Driebergseweg. Dat de laan tussen Hogeweg en Jufferstraat, tussen depaaltjes dus, als voetenlaan werd

aangeduid lijkt me ver-klaarbaar: gaan kon men er alleen te voet. Waarom dit&quot;voeten&quot; evenwel een verbastering van de familienaam&quot;Voute&quot; 30) zou zijn, werd me niet duidelijk. De naam Vouteben ik in verband met &quot;Beek en Royen&quot; nergens tegengeko-men. Wel hebben we de familie Voet van Winssen ontmoet enhet is begrijpelijk, dat zeistenaren in het begin van de19e eeuw, gewend als zij waren de Laan naar de families 17







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 6. Kaart van de Hofstede &quot;Hoog Beek en Royen&quot;en aangrenzende gronden, 1820 20



















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 nieksteinming. De gebeurtenissen in 1747/1748 te Utrechtzijn bekend. De belangrijke sociaal-economische en po-litieke spanningen in heel de Republiek, gepaard gaandemet tegenstellingen onder de burgerij, leidde tot eenvergroting van de macht van stadhouder Willem IV. Vijlbrief (33) heeft de rol van het geslacht Pestersbinnen de stad en de provincie Utrecht uitvoerig be-schreven. Willem IV benoemde in hetzelfde jaar, waarinhij te Utrecht het stadhouderschap aanvaardde, WillemNicolaas Pesters, oud-kolonel van de hollandse garde,tot luitenant-stadhouder. Na de dood in 1759 van Annavan Hannover, echtgenote van Willem IV, wist W.N. Pes-ters zijn positie in het Sticht te behouden, toen devoogd van stadhouder Willem V, de hertog van Brunswijk,de macht had overgenomen. Doch de weerstand tegen dekliek van Pesters, de stadhouderlijken of de orangisten,groeide. Na

1780 brak een stroom van pamfletten los,waarin Pesters wordt aangeduid als overste of ex-over-ste. Zijn broer Jan Pesters (1716-1797) en diens zoon,W.N. Pesters Jz. (1754-1831) worden ook in de schot-schriften genoemd. De geschriften bevatten ernstigeklachten over het wanbestuur van Pesters en zijn volspot over de persoonlijke aspecten van zijn leven alsluitenant-stadhouder. Ook de uitgifte van kleine ambtenen posten aan vrienden wordt scherp op de hak genomen. De inwoners van Cattenbroek zullen ook wel het nodigeuit de pamfletten over hun &quot;Heer&quot; vernomen hebben. Zijwisten dat hun ambachtsheer op gewestelijk niveau eenbelangrijker rol speelde. Het zal echter hun dagelijksleven nauwelijks beroerd hebben. De politieke strijdwerd voornamelijk in de stad Utrecht uitgevochten (34). 9. Slot Het beeld van Zeist werd in de 19e eeuw in maatschap-pelijke zin in hoge mate beheerst door de bewoners vanhet Slot, Blikkenburg,

Kersbergen, Wulperhorst en degrote en kleine buitenplaatsen verspreid over de uitge-strekte gemeente. De protestantse adel - onder koningWillem I uit de regentenstand verheven - maakte te Zeist 29









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 28. H.L.L. van Hoogenhuyze en W. Grapendaal, Zeist inoude ansichten, 3e druk, Zaltbommel 1975, pag. 80. 29. Telefoonlijst 1902. Vgl. Bulletin van de Van dePoll-Stichting voor de Zeister Geschiedenis (4)1974, pag. 68. 30. V.A.M, van der Burg, Wasserij Burger te Zeist,Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor de Zeis-ter Geschiedenis (10) 1980, pag. 29 e.v. 31. Th.G.P.M. Ruijs, Een historische schets van Katho-liek Zeist, Van de Poll-Stichting Zeist 1979, pag.75 (Utrechtseweg 89a). 32. G.J. Schutte, Willem IV en Willem V in: Nassau enOranje in de Nederlandse Geschiedenis, Alphen aanden Rijn 1979, pag. 194. 33. I. Vijlbrief, Van Anti-aristocratie tot democratie.Een bijdrage tot de politieke en . sociale geschie-denis der stad Utrecht, Amsterdam 1950, pag. 131,139, 153, 161, 169 e.v., 174 en 210. 34. Aleid W. van de Bunt, a.w., pag. 35,maakt ook mel-ding van deze feiten.

Ambachtsheren van de lage heerlijkheid Cattenbroekuit het geslacht (De) Pesters sedert 1682 1. Mr Johan Pesters (1620-1703) 2. Mr Willem Pesters (1659-1735) 3. Mr Jacobus Pesters (1662-1739) 4. Mr Jan Pesters (1716-1797) 5. Jhr mr Willem Nicolaas Pesters (1754-1831) 6. Jhr mr Jan Everard (De) Pesters (1802-1879) 7. Jhr mr Willem Nicolaas de Pesters (1830-1882) 8. Jkvr. Coenradina Carolina Theodora de Pesters (1865-1923), laatste ambachtsvrouwe van Cattenbroek, echt-genote van mr G.C.D.R. baron van Hardenbroek (1859-1941) Leden van de gemeenteraad van Zeistuit het geslacht De Pesters 1. Jhr Willem Jacob de Pesters m
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 4. Portret van een onbekend lid van het geslacht DePesters (in het bezit van de Van de Poll-Stichtingte Zeist; gesigneerd door J.L. Joncksis) 38











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 chiae&quot; van pastoor Jansen van de Joseph-parochie. &quot;Een po-ging tot samenwerking met de anti-revolutionaire partijtot het onderling gemeenschappelijk steunen van anti-libe-rale kandidaten stuit af op de onwil van vele parochianen,die tegen deze coalitie zijn gekant. Ook al was deze sa-menwerking tot stand gekomen dan twijfelt de schrijverdezer notulen nog zeer ernstig aan haar resultaat&quot; (9). Bij de landelijke had pastoor Jansen in ieder geval hetgelijk aan zijn kant: Was de eerste ronde van de kamer-verkiezingen op eenoverwinning voor de anti-liberale partijen uitgelopen,bij de herstemming over kandidaten in de stemdistricten,waar in eerste instantie geen meerderheid was behaald,bleken geen r.k. kandidaten gekozen: de liberalen warenuiteindelijk toch de grote winnaars geworden. Dit ondanksde adviezen van Schaepman en Kuyper aan hun achterban,

omdaar waar de eigen kandidaat geen kans maakte op de kan-didaat van de andere partij te stemmen. In de &quot;Weekbode&quot; van 30 juni wordt bij de nabeschouwingonder meer &quot;De Standaard&quot; geciteerd; deze &quot;wijdt de neder-laag aan papenvrees en de vrees het volk ingeboezemd, dathet onder Roomsche heerschappij zou komen&quot; (10). Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 12 juli 1897 werdeneen liberaal succes: de 7 kandidaten van de kiesvereniging&quot;Zeist&quot; bleken allen de meerderheid te hebben behaald (11). Een r.k. kiesvereniging In de &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot; van5 april 1905 verscheen het volgende berichtje: &quot;In eenegehouden vergadering van Rooms Katholieke kiezers dezergemeente werd besloten tot oprichting eener eigen kiesver-eeniging. 104 kiezers traden tot de vereeniging toe&quot; (12). Dit ledenaantal verdient wel enige aandacht. In 1905 woon-den er

in Zeist nog geen 2.000 katholieken. Er was nog geenvrouwenkiesrecht, terwijl wat leeftijd betreft nog niet dehelft der mannen voor het actief kiesrecht in aanmerkingkwam. Qua leeftijd en geslacht zouden er dan ook maximaaleen 500 r.k. Zeistenaren als kiezers ingeschreven kunnenworden. Kiesgerechtigden moesten echter aan meer door de 43













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 theek, die van de r.k. Werkliedenvereeniging &quot;St Joseph&quot;,telde dat jaar 640 boeken. Rond 1912 werd de bibliotheek van &quot;Het Nut&quot; overgenomendoor de Vereniging &quot;Openbare Leeszaal en Bibliotheek&quot;.Deze werd met een leeszaal uitgebreid. In de raadsvergadering van 30 mei 1912 kwam een voorstelvan burgemeester en wethouders aan de orde om de vereni-ging &quot;Openbare Leeszaal en Bibliotheek&quot; een subsidie teverstrekken ten bedrage van 300 gulden. &quot;De heer VAN MELSEN heeft zich na het lezen van hetvoorstel van burgemeester en wethouders afgevraagd, of eenopenbare leeszaal wel is ten algemeenen nutte en dit moetzij zijns inziens toch zijn, wil de Raad de gevraagdesubsidie verantwoorden. Leest men de statuten, dan blijkt,volgens de spreker, daaruit, dat de leeszaal zal gevenstof voor ieder, stof voor iedere richting.

Het bestuur iswel samengesteld uit vogels van diverse pluimage, maartoch alle pluimage is niet vertegenwoordigd en 't is hemondenkbaar dat de niet in 't bestuur vertegenwoordigderichtingen, wel vertegenwoordigd zullen zijn door de stofin de openbare leeszaal. Hoewel overigens een voorstandervan volksontwikkeling, ziet spreker in de openbare leeszaaleen groot gevaar, omdat daar alles ligt: rijp, groen engift en lang niet iedereen is in staat 't gelezene juistte begrijpen en te vatten. De leeszaal plaatst zich op eenneutraal standpunt, maar alles, wat zich ten opzichte vanvolksontwikkeling op neutraal standpunt plaatst, 't zijonderwijs, pers of leeszaal, komt den een of anderen tijdonder den invloed van een of andere partij of richting,die den boventoon voert en zoo haar invloed laat gelden.Spreker vraagt waar of dan de zoogenaamde neutraliteitblijft...&quot;. Op 8 juli wordt door de raad met 9 tegen 2 stemmen (Ben-dien en Van de Poll) besloten de leeszaal

subsidie te ge-ven &quot;op voorwaarde, dat door de openbare leeszaal geenlectuur worde verschaft van socialistische, onzedelijke ofanti-religieuze strekking&quot;. (Het betrokken leeszaal-bestuurheeft daarop de subsidie niet aanvaard). 49



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 In de raad van 30 oktober 1913 kwam opnieuw een subsidie-verzoek van deze openbare leeszaal en bibliotheek aan deorde. De heer Adriaanse (anti-revolutionair) merkte ondermeer op: &quot;De openbare leeszaal is niet geboren uit de sym-pathie van de verschillende hier bestaande richtingen. Zijdroeg van den aanvang af een bepaald stempel. Dat blijktal uit de samenstelling van de oprichtingscommissie. Deheer Van der Mersch heeft dat stempel nog scherper inge-sneden. Bij de opening werd n.1. door hem, als voorzitter,gezegd: &quot;Wij verwachten geen steun van Rome noch van Dordt,maar vanden Protestantschen vrijen geest&quot;. De heer Van derMersch heeft dus gevoeld, aldus vervolgt spreker,&quot;dat diebeide richtingen bezwaren zouden hebben tegen de leeszaal,zooals die werd ingericht&quot;. Op voorstel van Adriaanse werd het b. en w.-voorsteloverigens zo

gewijzigd, dat de subsidie alleen mocht wor-den besteed voor de aanschaffing van populair-wetenschap-pelijke- en vakliteratuur. Hierna werd het voorstel aange-nomen, met de stemmen van Pleines en Van Melsen tegen. Van Melsen wilde &quot;geen steun van gemeentewege geven om-dat de openbare leeszaal is de schrik van tal van menschen,die hun kinderen er niet gaarne zouden zien heengaan&quot;; &quot;erliggen bladen als &quot;de Notekraker&quot;, &quot;de Dageraad&quot; e.d., dielang niet onschuldig zijn. Daarentegen ontbreekt lectuurvoor Catholieken, zooals de volksuitgaven van &quot;Futura&quot;. (In 1916 werd ook de bibliotheek van de r.k. Werklieden-vereeniging met een leeszaal uitgebreid. Deze r.k. Open-bare Leeszaal en Bibliotheek was gehuisvest in het St Jo-sephgebouvr aan de Hortensialaan). Kindertoeslag Naar aanleiding van een &quot;verzoek van V.A. Wijnacker e.a.,allen beambten van politie en arbeiders der gemeente,

omkindertoeslag, met het oog op de tijdsomstandigheden&quot;,stelden b. en w. op 11 november 1915 voor, hierop afwij-zend te beschikken (&quot;Wij kunnen geen enkele reden vindenwaarom aan een ambtenaar of werkman, die kinderen heeft,voor hetzelfde werk meer loon zou moeten worden uitbetaald 50

















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 van bijzondere leeszalen (hetgeen ook in het belang vande r.k. leeszaal en bibliotheek was) (31). De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in dezena-oorlogse periode geven het volgende beeld te zien(32): jaar geldige stemmen %K,V,P.- aantal K.V.P.-stemmen op de K.V.P.-stemmen raadszetelslijst 1946 18.471 2.622 14,2% 1949 20.234 2.907 14,4% 1953 23.411 3.437 14,7% 1958 26.379 3.968 15,0% 3 van de 25 zetels 4 van de 27 zetels 4 van de 29 zetels 5 van de 31 zetels 1962 27.786 4.327 15,6% 5 van de 31 zetels Vanouds was de omgeving van de Joseph-kerk een hechtK.V.F.-bolwerk: 35 a 40% van de in de stembureau's &quot;StJoseph-gebouw&quot; en &quot;Schaerweijde&quot; uitgebrachte stemmenwerden op de K.V.F. uitgebracht (33). De relatie van de K.V.F. met het N.K.V. en met &quot;StAnsfridu^'was hecht: bij de groslijststemming voor

dekandidaatstelling voor de gemeenteraad werd veelal dooreen &quot;commissie van politiek advies&quot; een stemadvies uit-gebracht : de beide standsorganisaties participeerden indit politiek advies. Ook in de samenstelling van de frac-tie (en van het bestuur) was deze samenhang te herkennen:. beide na-oorlogse K.A.B./N.K.V.-voorzitters (N. Neele,voorzitter van 1945 tot 1957 en H. de Goede, voorzittervan 1957 tot 1980) hebben vele jaren van de K.V.P.-frac-tie deel uitgemaakt; ook waren H.C.A. Adelaar en A.A.van Dorrestein bestuurslid van het N.K.V.;. de R.K. Middenstandsvereeniging &quot;St Ansfridus&quot; had na1945 vier voorzitters: A.A. Fluitman (1946-1957), J.J.Smulders (1957-1968), H.L.A.Th.M. Duetz (1968-1973) enJ.G.M. Ruijs (1973 tot de fusie met de Zeister Handels-vereniging in 1978). De twee eerstgenoemden hebben voorde K.V.P. in de zeister raad gezeten, terwijl H. Duetz 58











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 uit de akten van verkoop en koop blijkt dat Willemen Hendrik van Dijk in 1879 vijf/zesde gedeelte vande betrokken percelen gekocht hebben van hun moeder,Gerritje Uylenbroek, terwijl het resterende gedeeltedoor hen in 1884 gekocht werd van W., K. en J.M.Uylenbroek (bron: uittreksels uit de akten van ver-koop en koop met betrekking tot de percelen B 3220en B 4171 d,d. 6 augustus 1879 en 8 augustus 1884,F AR) . 7.  &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;, 19juni 1897 (GAZ). 8. ibidem, resp. 19 en 26 juni 1897 (GAZ) . 9. Memoriale Parochiae Sti Josephi (PAJ), 10. &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;, 30juni 1897 (GAZ). 11. ibidem, 14 juli 1897 (GAZ). 12. ibidem, 5 april 1905 (GAZ). (In &quot;Het Adresboek van Zeist&quot; van april 1905staat bij de r.k. kiesvereniging als oprichtingsda-tum 1 februari 1905 genoemd). 13. - bij de

volkstelling van 1909 was 45,7 % der mannelij- ke Zeistenaren 25 jaar of ouder (CBS); - zie: I. Lipschitz, &quot;De protestants-christelijke stro-ming&quot;, Kluewer, 1977, pag. 13. 14. - zie &quot;Het Adresboek van Zeist&quot; van april 1905 (GAZ); - zie voor de bijdrage van het r.k. onderwijs aan deemancipatie der katholieken ook: Th.G.P.M. Ruijs,&quot;Honderd jaar katholiek onderwijs Zeist&quot;, artikel inde &quot;Nieuwsbode&quot;, 8 mei 1980. 15. &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;, resp.28 juni en 12 juli 1905 (GAZ). (De hier genoemde Gey-tenbeek zou van 1923 tot 1941 raadslid voor de R.K.S.P.worden). 16. Gegevens over de r.k. middenstandsvereniging uit:&quot;Overzicht van de R.K. Middenstandsvereniging over deafgelopen 70 jaren&quot;, geschreven door J.H. Gadellaa, se-cretaris van St Ansfridus voor de laatste ledenvergade-ring, 26 januari 1978 (archief St Ansfridus). 17. - Gegevens met betrekking tot de
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