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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Prenten De inventarisatie van het prentenkabinet is voltooid.De prenten zijn in een kaartsysteem verwerkt volgens deBibliografie. Een kleine catalogus zal worden samenge-steld. Iconografische Atlas Ook deze wordt veel geraadpleegd. Dank voor de por-tretten, die ons werden toegezonden. Inlichtingen Het aantal verstrekte inlichtingen (mondelinge enschriftelijke) nam dit jaar toe (170). Leerlingen vanmiddelbare scholen, studenten, verenigingen, onder an-dere het Toonkunstkoor, de openbare bibliotheek, hetUtrechts Landschap en vele anderen raadpleegden hetarchief. Aan de tentoonstelling &quot;Kijk op het Slot&quot; verleendenwij onze medewerking. Maar er is nog meer werk, dat ligt te wachten. Ge-dacht wordt onder andere aan de inventarisatie vanvoorwerpen, die ons werden geschonken. Misschien wordtin 1987 hiervoor een oplossing gevonden. Ten slotte heel veel dank

aan de dames en heren mede-werkers; zij zorgen er voor, dat het archiefwerk kanworden voortgezet. J.C. Mollen-Hengeveld



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Zeist tussen 1880 en 1900Inleiding Op verzoek van de Van de Poll-Stichting verteldefreule J.M.E. van de Poll (1872-1970) jeugdherinnerin-gen. De heer F. Wels nam op 7 maart 1968 dit gesprek opde band op, dat hieronder wordt weergegeven. Aan freule Van de Poll is het ontstaan van onzeStichting te danken. &quot;Zij gaf daarbij tevens uitvoeringaan de wens van haar broer, jhr mr F. van de Poll, diein de Zeister samenleving vele jaren een voorname rolspeelde en zich intens voor het Zeist van heden en ver-leden interesseerde&quot; 1). De Stichting zal zeer zeker de nagedachtenis vanfreule Van de Poll in ere houden. Freule Van de Poll vertelt: Er is gevraagd om mijn herinneringen over Zeist meete delen. Ik zit er natuurlijk aan het eind van mijnleven vol van. Waar zal ik mee beginnen of waar zal ik eindigen?Eigenlijk ben ik pas vanaf 1880, toen ik 8 jaar was,bewust geworden

van hetgeen in Zeist gebeurde; daar kanik over spreken. Zeist was een mooi, rustig bosrijk oud dorp metprachtige buitenplaatsen en herenhuizen. Zoveel van dieherenhuizen zijn nu verbouwd tot flatgebouwen. Zoalseen oude zeisterse weduwe mij onlangs schreef: Hoevindt u het toch dat al die mooie huizen vogelkooitjesworden met zaadbakjes ervoor? Middelpunt van het eigenlijk dorp vroeger was hetRond met de twee Dorpsstraten. Het eind van het dorpwas waar nu de winkel van Kraal staat 2) en waar deeikenhouten-bosjes begonnen. Persoonlijk betreur ik hetdat er zoveel veranderd is en het dorp een druk roeze-moezig stadsbeeld geeft en zijn eigen aardig cachetvolkomen verliest.







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Er was een zekere jonge man van ongeveer 20 jaar,voor zover als ik mij herinner. Jantje van de Achter-heuvel. Hoe zijn achternaam was, weet ik niet. Een ech-te mongool met treurig uiterlijk, hangende traanogen eneen hinkende manier van lopen, maar doodgoed. Zo be-trouwbaar dat vrouwen die op een drukke dag geen raadwisten met hun kinderen hen geheel aan hem toevertrouw-den. Jantje, die met de kinderwagen er op uit ging,kwam weer vrolijk en vriendelijk terug met het kind,goed verzorgd en op tijd thuis. Geen mens die hem kwaaddeed, ook geen jeugd. Dan was er Keesje Post. Die was heel anders. Het waseen onschuldige gek, maar die de malste dingen verzon.Eens had hij kans gezien om in de molen op de Bergwegeen zak met meel te veroveren. Hij strooide het meeluit op de grond en wentelde zich daarin. Spierwit kwamKeesje te voorschijn. Hij nam toen een

paraplu waaralle zijde uitgetrokken was, zodat alleen de baleinenoverbleven en bond aan elke balein een dode rat. Zokwam hij langs ons huis. Wij, kinderen, hadden natuur-lijk dolle pret, maar men liet hem kalm gaan. Later ishij in het slootje van de Blikkenburgerlaan gevallen enverdronken. Bij de brand van de Broedergemeente onlangs 6) is mijweer te binnen geschoten wat Keesje ook eens deed. Erwas een binnenbrandje in een huis op het Zusterplein.Mijn broer 7) ging er heen en hielp van alles, duskostbaarheden,- uit het huis te halen. De politie stondnog niet bij de brug om de mensen tegen te houden.Keesje ging er ook heen en ging eens kijken of er nietste pakken was in de keuken. Toevallig was er net eenverjaardag geweest, dus Keesje vond klieken van detaart en flessen wijn. Hij ging met zijn kornuiten mid-den op het Zusterplein in het gras zitten en ze dedenzich heerlijk te goed en lieten de hele boel maar bran-den. Nu komen er een paar

Zeistenaren, die waren niet12



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 rpp Huize &quot;Simorowa&quot; waar het interview met freule J.M.E.van de Poll is gehouden                                               H. Wels Een jeugdfoto van de freuleCollectie Van de Poll-Stichting 13





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 als hij het puntje van de brief wou pakken, zakte debrief weer naar binnen. Dit was eigenlijk een onschul-dige voor-de-gek-houderij, maar toch nog wel geestig. Zo, nou is het op! Noten 1) Uit: &quot;Ter nagedachtenis aan Jonkvrouwe J.M.E. van dePoll&quot;; in: Bulletin van de Van de Poll-Stichting,jaargang 1, no 1, blz. 4 2) Hoek Slotlaan-Weeshuislaan 3) Jhr F.H. van de Poll (overleden in 1907) 4) De Donkere Laan liep van het gemeentehuis tot aan debeide Hogewegen 5) Pauw van Wieldrecht 6) De grote brand op het Broederplein was in de nachtvan 27 oktober 1967 7) Jhr F (Frits) van de Poll 8) Buitenover-schaatsen wordt in Zeist: Beentje-overgenoemd 9) Hotel Schneider is nu hotel Hermitage, het Rond 7 15



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Hervormde kerk te Huis ter Heide foto H. Wels Gevelsteen van de hervormde kerk te Huis ter Heide foto H. Wels u



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Stichting van de hervormde kerk met pastoriete Huis ter Heide Inleiding De samensteller van dit artikel is de heer W. Grapen-daal, die - na een kortstondige ziekte - op 31 januari1972 op 70-jarige leeftijd overleed. &quot;Hoewel de heer Grapendaal geen Zeistenaar van ge-boorte was, woonde en werkte hij bijna 50 jaren tergemeente-secretarie en vrijwel van het ontstaan van deVan de Poll-Stichting gaf hij daaraan zijn krachten,namelijk sedert 1 januari 1954 als secretaris en metingang van juni 1966 als archivaris. &quot;Naar beste kunnen is hij tot het laatst produktiefvoor anderen bezig geweest&quot; 1). Daarvan getuigt onder andere ook het hieronder vol-gende verslag, gedateerd 22 juni 1959, dat in het ar-chief der gemeente Zeist is opgeborgen. Op 18 februari 1856 werd door burgemeester en wethou-ders van Zeist een schrijven ontvangen dat ondertekendwas door de heren:

- J.J. Bos, predikant te Soest; - mr P.M. de la Court, eigenaar van het landgoed &quot;Zand-bergen&quot; onder Zeist; - mr J.I.D. Nepveu, eigenaar van het landgoed &quot;Dijnsel-burg&quot;, onder Zeist en - L.T. Moesvelt, onderwijzer te Soesterberg. In dit schrijven wordt onder andere het volgende naarvoren gebracht: &quot;De toenemende bevolking, gepaard met verbeterde we-gen en gemakkelijker middelen van vervoer, hebben in delaatste jaren tot bewoonde of bebouwde streken gemaakt,wat vroeger waterplas of heide was, en verre verwijderdvan dorpen en steden, zijn buurten en gehuchten verre-zen welke dikwijls oude gemeenten in talrijkheid vanzielen overtreffen.









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Naschrift De stichting van kerk met pastorie vond plaats in dejaren 1858-1859. In genoemd jaar was er nog geen predi-kant. Het gebouw wordt wel het &quot;witte Kerkje&quot; genoemd. Een verbouwing van de toren vond in 1915 plaats 2).In het torentje hing - en hangt na 1945 weer - een klokvan F. Hemony uit 1659 3). Noten 1) Uit: Ter herinnering aan W. Grapendaal; in: Bulletinvan de Van de Poll-Stichting, jaargang 2, maart1972, no 1, blz. 3 2) R. Blijdenstein, Zeist, Groei en Bouw; deel 6: DenDolder en Bosch en Duin, 1984, blz. 82 3) K.W. Galis, Huis ter Heide, Bosch en Duin en DenDolder in oude ansichten, 1980, afb. 10 n



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 De melkfabriek aan de Bergwegfoto dienst openbare werken Sloop van de voormalige melkfabriek aan de Bergweg foto H. Wels 22
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 stakingen van 17.9.1944 valt zowelhet trein- als tramverkeer via en naarZeist geheel stil. Het stationspleinbiedt dan een verlaten en desolateindruk, nog versterkt door de ver-nielingen, veroorzaakt door eenaanval van geallieerde vliegtuigen.Als de Duitsers na vijfjaar bezettingeindelijk hun 'Heimatsreise' aanvan-gen moet in mei '45 met gebrekkigemiddelen het railverkeer weer opgang gebracht worden. Voor enkelejaren herleeft even de oude glorievan een druk en omvangrijk tram-verkeer. Oe al voor 1940 ingezetteverbussing gaat nu echter in sneltempo verder, zodat in 1948/49 detrams steeds meer stil komen testaan, uitlopend in de finale op 3 mei1949 ais het trambedrijf definitiefstilgezet wordt. Oe laatste trams ar-riveren met bloemen en toesprakenvanuit Doorn en Utrecht, en makendan met een zekere weemoed hun laatste ritje naar de opstelplaatsenachter de remises. De

remises zelfzijn dan al in gebruik voor de auto-bussen. In 1972 verdwijnen ook nogde laatste goederentreinen op hetbaanvak Bilthoven-Zeist en gaanook de rails de weg van alle oudijzer.In 1976/77 gaat het oude NCS-sta-tion onder de slopershamer, terwijlde laatste tramremisegebouwen inde zomer van 1986 het loodje leg-gen. De hierin gevestigde busonder-neming Centraal Nederland is daninmiddels al verhuisd naar denieuwbouw op het voormalige Gero-ten-ein, waar ooit het gelijknamigebestek de scepter zwaaide. Het kanvericeren. . .Ophetvoonnaligespoor- en tramemplacement gaat degemeente Zeist een omvangrijk wo-ningbouwcomplex neerzetten,waarna dan niets meer zal herinne-ren aan het eens zo rijke en interes-sante railgebeuren in Zeist. Ger Russer Dit artikel is eerder geplaatst in Railhobby nr 1van januari 1987 en met toestemming van de re-dactie overgenomen. Sloop van het oude NCS-station in 1976. ^_ i                                               

 Foto dienst openbare werken





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













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Zomer 1967. De boerderij van de Evangelische Broedergemeente met op deachtergrond de nieuw-aangebouwde vleugel van de textielgroothandel faVan Wees en Weis. De opname werd gemaakt op de Karpervijver doormevrouw T. Hille.





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Contribuanten Wij begroeten als nieuwe begunstigers sinds begin vandit jaar: familie Alblas, Voorheuvel 53;de heer J. v.d. Berg, Oude Arnhemseweg 207;de heer J.G. v.d. Berg, Bloemenheuvellaan 28;familie Den Hengst, Slotlaan 226;de heer H. Hartens, Couwenhoven 3006;de heer A. Niessen, Laan van Vollenhove 2243;de heer D. Struis, Voorheuvel 72-74;mevrouw F.J. Struis-Broggel, Couwenhoven 9007,allen te Zeist. Dank zij deze 8 nieuwe contribuanten zijn wij niet meer onder de 500 gekomen, maar ...... wij willen graag naar de 600, dat is namelijk 1% van het aantal inwonersvan Zeist. Dat is toch wel mogelijk? Wilt u eens een goed woordje voor ons doen, bij fami-lie, vrienden en bekenden? Fijn, dank u wel. H. Wels, administrateur 48



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Van de Poll-Stichting Stichting ter bevordering enverbreiding van de kennis om-trent de geschiedenis van Zeist Archief; het Slot, Zinzendorflaan 1 Het archief der Stichting is geopend op:dinsdag van 10.30 - 12.30 uur Administratie: Mutaties t.b.v. de ledenadministratie uitsluitend terichten aan: Administratie Van de Poll-Stichting, post-bus 342, 3700 AH Zeist 49



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Bulletin van de Van de Poll-Stichting Verschijnt 4 maal per jaar 17e jaargang, september 1987, nummer 3 Redactie; dr J. Meerdink, R.P.M. Rhoen, drs Th.G.P.M.Ruijs, drs H.M.J. Tromp, H. Wels enK. Scharten (eindredacteur) Redactie-adres: Postbus 342 3700 AM Zeist Dagelijks bestuur der Stichting: Vacature voorzitter. Mr dr A.A.H. Stolk, vice-voorzitter, Krullelaan 28 I.D. Heyning, secretaris, Sophialaan 33 Dr J. Meerdink, tweede secretaris. Laan van Beek en Royen 2 L. Visser, penningmeester, Lommerlust 17; postgiro: 3.840.383 t.n.v. deVan de Poll-Stichting; bank: Algemene Bank Nederland te Zeist (postgiro 30.549),t.g.v. rekening 55.86.18.049van de Van de Poll-Stichting R.P.M. Rhoen, tweede penningmeester, Nijenheim 63-23 Drs Th.G.P.M. Ruijs lid, Kersbergenlaan 10 50
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 als tuinmansleerllng in Driebergen bij de dames Wil-link. Dit beroep zinde de jonge Hendrik helemaal nieten in zijn schaarse vrije tijd, vooral in de winter,leerde hij timmeren van zijn broer Evert. Op zijn 18e jaar kreeg hij van zijn vader toestemmingzich te verhuren als tlmmermansknecht. Een paar jaarlater was hij al opzichter. Al snel na zijn huwelijk in1881 werd hij zelfstandig timmerman-aannemer. Alle kinderen van Hendrik Wels sr hielpen in hunjeugd bij het rietdekken en het knopen van rietmatten.Zij hadden het niet makkelijk die kinderen: het opste-ken van de zware bossen riet en het gevaar je vingerste snijden aan het scherpe riet waren geen prettigeherinneringen op latere leeftijd. Het riet Het riet moest lang en van uitstekende kwaliteitzijn. Dit riet werd betrokken uit de Biesbosch en hetgebied van de Brielse Maas. Het transport vond plaatsin het voorjaar, omstreeks april. Het riet

uit de Bies-bosch voer men naar Dordrecht, vanuit het gebied van deBrielse Maas naar Rotterdam. Vanuit deze steden brach-ten grote schepen het riet naar Utrecht, waar het over-geladen werd op pramen, die naar Zeist werden geboomd.Op de losplaats langs de Waterigeweg werd het rietovergeladen op wagens van de stalhouderij van Van Ar-kel. Alleen dit laatste vervoer vergde al een volleweek. Er reden zes wagens per dag, 90 tot 100 bossenriet per wagen. Voor het stille Zeist van die dagen washet transport van dit lange gepluimde riet een helebelevenis. Men krijgt wel bewondering voor de organisatie vandit vervoer als men bedenkt, dat het riet altijd onmid-dellijk verladen moest worden en nergens mocht blijvenliggen. Het riet werd opgeslagen in een loods van plm.30 meter lengte. Voor zover bekend is er nooit brandgeweest! 54









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Hoog Kanje Op deze plaats staat nu de R.K. Christus Verrijzenis-kerk. In het huis heeft nog vele jaren de familie Hof-land gewoond. 58



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Hendrik Wels,ontwerper enbouwer van hetmattenraam Frank Wels, de rietmattenmaker(met jongste zus Lien) Deze foto's werden omstreeks 1880 gemaakt. 59



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Losplaats van de firma C. van Ekdom aan de Waterigeweg. (Foto dienst openbare werken) 60





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 De oprichting van de gemeentelijkezelster gasfabriek in 1887 Op 23 november 1886 vroegen de heren J. Ledoux, alsvoorstander van de Evangelische Broedergemeente en H.M.van der Mersch verlenging van de concessie van 28 maart1859 voor de plaatselijke gasfabriek, met 30 jaar. In 1859 had de gemeenteraad aan de heren Van derMersch, Voullaire en Croockewit een concessie verleendom gedurende 30 jaar gas te leveren voor de straatver-lichting en tot het hebben van gasbuizen in openbaregrond. A.C. Spruijt en G. van den Broeke uit Utrechthadden op 27 oktober 1858 concessie aangevraagd voorlevering van gas en de heren Van der Mersch, Voullaireen Croockewit in december daaropvolgend. Door de Evan-gelische Broedergemeente waren echter reeds toezeggin-gen gedaan aan de laatstgenoemde heren. Hierdoor stondhet meest winstgevende gedeelte van de

gemeente nietmeer open voor concurrentie en moest de gemeente zelfook afzien van de oprichting van een eigen gasfabriek.Om deze redenen besloot de gemeenteraad op 22 februari1859 dan ook tot onderhandse aanbesteding aan Van derMersch c.s. De eerste zeister gasfabriek was gelegen inde buurt van de Brouwerij. De raad besloot het verzoek van Ledoux en Van derMersch in handen te stellen van een speciale raadscom-missie, bestaande uit de heren J. Meerdink, C.W. Antonen C. Guldensteeden Egeling. De commissie liet zichadviseren door de directeur van de utrechtse gasfa-briek, de heer A.C. Spruijt, en won inlichtingen in bijde gemeenten Elburg, Hilversum, Middelburg en Winters-wijk, die een gemeentelijke gasfabriek exploiteerden.In haar rapport van 2 mei 1887 kwam de commissie tot deconclusie dat de oprichting en de exploitatie van eengemeentelijke gasfabriek te prefereren was boven deverlenging van de bestaande concessie.

Ingevolge arti-kel 20 van de overeenkomst van 28 maart 1859 had degemeente het recht om de gebouwen, het materieel enalles wat voor de gasverlichting nodig was, alsmede het 62











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 U.P. 195 Landgoederen in de omgeving van Beerscho-ten. Natuur- en Kunsthistorische verken-ning, samengesteld door K.N.N.V. afdelingZeist. Uitgave van de Prov. WaterstaatUtrecht. Utrecht 1984 U.P. 201 Nota museumbeleid. Provincie Utrecht.Utrecht 1986 U.P. 199 Reinders, Hein, Bunnik. Utrecht 1986 U.P. 197 Stichting Culturele Raad Bunnik, Johan deKruyf, Leven en werk, 1885-1966. Uitg.Stichting Culturele Raad Bunnik. Bunnik1985 UTRECHT STAD (U.S.) U.S. 83 Dam, C. van. Jodenvervolging in de stadUtrecht. Stichtse Historische Reeks, nr 10,Zutphen 1985 U.S. 82 Gids van Utrecht en omliggende plaatsen.Utrecht, ca 1900 (?) U.S. 84 Hulzen, A. van, Utrechtse Kerken en Kerkge-bouwen. Baarn 1985 GEMEENTE ZEIST (Z) Z.1.1-5 Broek, C.M.P.F. van den. Inventaris van deCollectie Prenten, Tekeningen en Kaartenvan de Evangelische Broedergemeente teZeist, ca

1700-1969. Rijksarchief Utrecht1983 Z.1.1-6 Emmer, H., De Kartografie van Zeist. Over-druk van art. uit Seyst, Buil. Van dePoll-Stichting, Jaarg. 15, nr 3. Zeist 1985 Z.1.1-7 Handschriften en inventarissen van archie-ven berustende bij de Van de Poll-Stichting Z. 2-17 Meerdink, J. , Zeist, 1811-1815. Inlijvingen bevrijding. Zeist 1985 Z. 2-18 Album van Zeist Z.3.1-13 Wat is waar in Zeist? 1971, 1975, 1982/1983, 1984, 1985 67



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Z.3.1-18 Adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist 1889-1890, 1899Z.3.1-24 Greef, Piet de, Nostalgisch Gezicht Zeist. Groningen 1985Z.3.2-28 Bewonerskomitee De Kern, Gebied Antonlaan- Torenlaan: Behoud is mogelijk. Zeist 1984Z.3.2-29 Zeist '86: Zeist is 't. Slot Zeist 300 jaar. Zeist 1986Z.3.6-1 Het gemeentehuis van Zeist. Zeist 1985Z.3.7-17 Oranje en Nederland: catalogus tentoonstel-ling in het Zeister Slot. Zeist 1938 (zie 15.1-5)Z.3.7-22 Visser, Irmin, Het Slot te Zeist. Amster-dam/ Dieren 1986Z.3.8-6 De Brouwerij - De moeite van het redden waard. Gemeente Zeist 1982Z.3.8-7 Belangrijke verkooping van de Hofstede &quot;Zeister Hoeve&quot; onder Zeist enz. Donderdag 19 november 1925Z.3.10-8 Vroon, H., Zeist, Groei en bouw, dl 7. De Dieptetuin te Zeist. Zeist 1985Z.3.10-9 Derks, Elvire, Zeist, Groei en bouw, dl 8. De openbare bibliotheekZ.3.14-14 Vereniging

Austerlitz Belang, Veertig jaar Austerlitz Belang; een duik in het archief. Austerlitz 1985Z.3.14-15 Historische wandelingen; Fransekamp-Wande- lingenZ.5-3 Statistisch Zakboek van Zeist; toevoegen 1984, 1985, 1986Z.5-11 P.S.V. 1945-1985Z.5-12 Twaalf over Drie. Op pag. 43 een bijdrage over C.J. van MastrigtZ.10-16 Centraal. Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. Voeding, een zaak van weten. Zeist 1978Z.10-17 Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek &quot;Schoonoord&quot;, I.V.0. 25 jaar. Zeist 1977 68











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Op de plaats van Rijwielhandel Ten Haaft kwamhet bekende Servicestation van Henny de Goede. (Foto dienst openbare werken) De huidige bouwactiviteiten die van dit bekendestukje dorp een stukje stad maken, gezien vanaf deJagerlaan. (Foto dienst openbare werken) 73





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Contrlbuanten Wij begroeten deze keer als nieuwe begunstigers:Fam. G.J.J. Baars, Slotlaan 92BMej. Astrld Bergsma, WoudenbergFam. W.Th. Bos, Jan Meerdlnkpleln 2Fam. H.A. v. Donselaar, Nljenhelm 9119Mevr. T. Forma-Stemerding. Zusterplein 6De heer M. Hoogeveen, Slotlaan 304De heer J.G. Lehmann, Broederplein 21 ben.De heer J. Lokhorst, Couwenhoven 5019De heer C. Renes, H. v. Lyndenlaan 3Fam. A. Rlebeek, Blokhulslaan 8De heer H. Sllvls, Thorbeckelaan 22Fam. J.W. Span, Nljenhelm 1138 Fam. R. v. Sprakelaar-Veenendaal, B. Patljnlaan 128Fam. J.G. Steenbeek, Ridderschapslaan 2Fam. J.W. v.d. Vijver, Laan v. Vollenhove 2539Fam. A. v.d. Wielen, Krullelaan 53 De heer J.W. Span, komt onze fllmcommlssle verster-ken met dia- en fIlmklankbeelden, u hoort binnenkortstellig meer over hem en zijn werk. Alle 16 nieuwe contrlbuanten hartelijk welkom. H.

Wels,administrateur 75
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Mr Willem (de) Pesters (1659-1735) Foto Iconografisch Bureau 88
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Architect Johan Meerdink Nevenstaand getuigschrift ontving Johan Meerdink op20-jarige leeftijd. Geboren in 1873, werd hij na zijnschooltijd bij de Broedergemeente in het eind der tach-tiger jaren opgeleid als bouwkundige op het kantoor vanarchitect Hazenbosch aan de Maliebaan te Utrecht, waarhij als medeleerling een broer van de bekende dirigentWillem Mengelberg had. Later werkte hij als bouwkundigopzichter te Amsterdam, onder andere bij de bouw van de(hervormde) Muiderkerk, het pand van Blikman en Sarta-rius (Dam/hoek Rokin) en de Amstelbrouwerij aan de Mau-ritskade. 's Avonds volgde hij de lessen van de bekendearchitect dr P.J.H. Cuypers op de bovenste verdiepingvan het door Cuypers ontworpen Rijksmuseum. Aan heteinde der negentiger jaren vestigde Meerdink zich alsarchitect aan de Ie Dorpsstraat te Zeist en werd op 1april 1900 benoemd tot

&quot;gemeente-opzichter&quot; van Zeist,destijds een bijbaantje, waarin hij zijn oom HermanMeerdink (1837-1920) opvolgde. In 1904 kreeg hij detitel van gemeente-architect. Allengs ging deze taak degehele persoon vergen, en moest de particuliere prak-tijk als architect worden opgegeven. De aanbouw aan hetpand Laan van Beek en Royen een kantoor en tekenkamer,dateert uit deze periode; bij zijn huwelijk in 1901vestigde Meerdink zich in dit huis. Omstreeks 1930 werdhij directeur van gemeentewerken. Op 59-jarige leeftijdoverleed hij in 1932. J. Meerdink 95



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Het kiesrecht na 1848 Op verzoek van de redactie heb ik een gedeelte vaneen eerder gepubliceerd artikel 1) over &quot;de gemeente-raad in de loop der tijden&quot; enigszins bewerkt, omdatdaarin nadere informatie wordt gegeven over het kies-recht na 1848, waarvan sprake is in de bijdrage van mrdr V.A.M, van der Burg over de hoogstaangeslagenen teZeist. Een van de belangrijkste ondeirwerpen van de grond-wetsherziening van 1848 was de regeling van het kies-recht, zowel het recht om te kiezen, het actief kies-recht, genoemd in het recht om gekozen te worden, hetpassief kiesrecht. Met betrekking tot het actieve kiesrecht werdenrechtstreekse verkiezingen voor de tweede kamer, deprovinciale staten en de gemeenteraden ingevoerd. De eerste kamer werd en wordt nog steeds gekozendoor de provinciale staten. Het overzicht van de hoogstaangeslagenen was van be-lang

voor het passieve kiesrecht van de leden van deeerste kamer. De grondwet van 1848 bepaalde namelijk,dat de provinciale staten hun keuze moesten beperkentot de hoogstaangeslagenen in de directe belastingen. Dat duurde tot de grondwetsherziening van 1887, toenaan de verkiesbaren een nieuwe categorie werd toege-voegd, namelijk zij, die bij de wet aan te wijzen hogeopenbare ambten bekleden of bekleed hebben. Een beper-king, die steeds hinderlijker werd. Zij heeft de so-ciaal-democraten, in wier kringen de verkiesbaren dungezaaid waren, verplicht een man als Polak, vooraan-staande figuur in de vakbeweging, eerst even in detweede kamer te brengen om hem aldus een verkiesbareplaats voor de eerste kamer te verschaffen. Het heeft overigens tot 1917 geduurd voor ook dezebeperkingen opgeheven werden en het passief kiesrechtvoor de eerste kamer gelijk werd aan dat van de tweedekamer. Na 1848 was er het kiesrecht voor de

gemeenteraden. 96





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Na herverkiezing waren gekozen de heren SchuurbecqueBoeije 69, De Pesters 64 en baron van Lijnden 61 stem-men. Bij de grondwetsherziening van 1887 werd gebroken methet beperkte censuskiesrecht en werd het actief kies-recht uitgebreid tot die kiezers, die de door de kies-wet te bepalen kentekenen van geschiktheid en maat-schappelijke welstand bezaten. Ingevolge de eisen, indit verband door de kieswet gesteld, kende men: belas-ting-, woning-, loon-, spaarbank- en examenkiezers. Ook hier duurde het tot 1917 voor er sprake was vanalgemeen kiesrecht. Aanvankelijk alleen voor mannen,dankzij de initiatiefwet-Marchant sedert 1919 ook voorvrouwen. L. Visser Noot 1) C.D.A.-info Zeist 1985/1987 98









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Prins Hendriksoord, Soestdijkerweg 17 Foto dienst openbare werken 102





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1987. - Dl.17 Contribuanten                                                              J iWij begroeten deze keer als nieuwe begunstigers:                             I De heer ing. J.C. Bauer, Woudenbergseweg 10                                           j De heer H. v.d. Born, Egelinglaan 27                                                          | De heer M, ten Haaft, Kroostweg 56 De heer E.B.P. Ie Haen, Zusterplein 6 Familie D. Horsman, Arnhemse Bovenweg 18 Familie A.J. de la Mar, Herenlaan 2d                                                          I Mevrouw B.T. Nauta, Wilhelminalaan 47                                                        i Familie H. van Gort, Javalaan 111 De heer D. Schneider, Nijenheim 3122                                                          ! Familie J. Schwencke, Burg. Van Tuylllaan 48.                                       } Alle 10 nieuwe contribuanten hartelijk welkom.                                 | Helaas moeten wij ook regelmatig afscheid nemen van joude vertrouwde namen. Het

bestand beloopt eind 1987 1precies 511 betalende begunstigers.                                                             | De aanwas van 27 nieuwe begunstigers het laatste half jjaar heeft voorkomen dat wij onder de grens van 500 «begunstigers kwamen. Wilt u nog eens een goed woordje voor ons doen bijfamilie en bekenden? Bij voorbaat dank, ij H. Wels, administrateur 104
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