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Seijst 1990. - Dl.20 Mevrouw D. van Bamcveld-Vcenendaal (1882-1989). Een opname uit circa 1930(foto particuliere collectie)











Seijst 1990. - Dl.20 Een opname van het uitdiepen van de put Ld oktober 1989 (foto NBstorisdieWeifcgioep Austeiiitz)





Seijst 1990. - Dl.20 In een interview met de Zeister Courant van 2 december 1949 tergelegenheid van haar tachtigste verjaardag zei mevrouw Van Hoog-straten onder meer: &quot;Als ik terugkijk dan is daar veel waar ikvroeger anders over dacht dan thans. Vooral geldt dit voor devrouw. Eens meende ik, dat haar plaats uitsluitend in het gezin was,maar onder de huidige omstandigheden zie ik het nut van de wer-kende vrouw meer dan ooit&quot;. Zij toonde daarmee, dat ze nietschroomde haar eigen visie op de dingen te wijzigen en op hogeleeftijd nog voUedig deel te hebben aan het dagehjks leven. Zijoverleed te Zeist op 20 mei 1951. Een van de onderwerpen van de raadsvergadering in 1923, waarovernogal uitgebreid werd gesproken, is de wederinvoering van de zater-dagavondmarkt. Een daartoe strekkende motie van het raadslid Van den Brink werdop 26 februari wegens het vergevorderde uur van de agenda afge-voerd

en op de agenda geplaatst van 26 maart. Toen de motie op26 maart aan de orde kwam, merkte de heer Van den Brink op,dat het hem speet dat twee voorstanders van de zaterdagavondmarktafwezig waren en dat de kans op aaimeming van de motie er daar-door niet groter op werd. Hij verzocht de voorzitter dan ook debehandeling uit te stellen tot de volgende vergadering. Het isduideUjk, dat sommigen daar wel moeite mee hadden en de herenAdriaanse en Balhuizen wezen de voorzitter erop, dat het in princi-pe verkeerd is eerst de neuzen te tellen en dan te beslissen of eenzaak al dan niet behandeld zal worden. Toch besloot de voorzitterde behandeling maar uit te stellen in de hoop dat zijn beslissinggeen precedentwerking zou hebben. Misschien hield hij rekening methet feit, dat hij zelf de zaak een keer had uitgesteld vanwege hetlate avonduur. Toen de zaak op 30 aprU opnieuw aan de orde kwam, deelde devoorzitter

mee, dat het college tegen algeheel herstel van de zater-dagavondmarkt was, omdat het college geen plaats meer wilde af-staan aan de standwerkers, die vroeger de meeste herrie veroorzaak-ten.















Seijst 1990. - Dl.20 Zeist onder de slopershamer Twee bekende winkelpemden aan de Emmastraat zijn in verbandmet de uitvoering van de centrumplaimen gesloopt. Het eerstverdween &quot;Metz Wcirenhuis&quot; op nununer 4 in juni 1989 en indecember 1989 werd het sigarenmagazijn &quot;De Luifel&quot;, met hetkarakteristieke trapgeveltje, nummer 2c, gesloopt. Aan de overkant aan de Voorheuvel op nummer 23, stond een oudwinkelpand, waarin sinds 1953 Joop ten Have zijn kruidenierswinkeldreef. Het winkelpand werd eveneens in december 1989 gesloopt. Kruidemeisvrinkel van Jcx>p ten Have aan de Vooilieuvel <idak voor de sloopin december 1989 (foto J. Span) 16



Seijst 1990. - Dl.20 De winkel van Metz en het sigaxenmagazijn De Luifel aan de Emmastraat, 1989 (foto H. Wels)















Seijst 1990. - Dl.20 afb. 2 De jonge Johan de Meester, lezend 24









Seijst 1990. - Dl.20 afb. 4 Schaciwejrde 28





















Seijst 1990. - Dl.20 afb. 6 Wolliaspelende vrouw (Anthon van Rappard) 38



Seijst 1990. - Dl.20 afl>. 7 Wolhaspelende vrouw (Vmcent van Gogji) 39



Seijst 1990. - Dl.20 afb. 8 Weiiplaats met blinde boistelmakeis 40













Seijst 1990. - Dl.20 Een opname van de kastanjeboom in de zomer van 1989 (foto J.W. Span) 46
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Seijst 1990. - Dl.20 Burgemeester Van Holthe tot Echten had op 27 juli tevoren om ge-zondheidsredenen afscheid genomen van de raad en wethouderBeunke was door de Commissaris der Koningin aangewezen towaarnemend burgemeester van Zeist met ingang van 5 september1939 tot het tijdstip, waarop de nieuwe wethouders in functiezouden zijn getreden. &quot;De zifschuwelijke mogeUjkheid, waarvan H.M. de Koningin in haarlaatste radiorede repte, is verkeerd in een realiteit&quot;, aldus wethouderBeimke, &quot;waarvan de volle afschuwelijkheid ons nog ontgaat, maarwaarvan de raad in zijn werk daarvan de weerslag zal ondervinden&quot;. De stemming werd er binnen de raad ook niet beter op, toen deS.DA.P. die met 5 in plaats van 6 zetels en Gemeentebelangen, diemet 2 in plaats van 1 zetel in de gemeenteraad waren gekozen, bui-ten het wethoudersoverleg werden gehouden. Dat bleek onder ande-re andere bij

de installatie van de nieuwe biu^gemeester, mr. WAJ.Visser. Het raadslid Louwerse (S.D.A.P.) zei, dat het niet aan deaandacht was ontsnapt, dat wethouder Beunke, toen hij de nieuweburgemeester welkom heette, dit deed namens het college van bur-gemeester en wethouders. De tijd dat de raad in zulke zaken, on-geacht de politieke partijen, homogeen was is echter voorbij, aldusLouwerse. Hij trad evenwel de nieuwe burgemeester namens zijnfractie met grote welwillendheid tegemoet en sprak zijn vertrouwenuit op een aangename samenwerking. Zo begon burgemeester Visser aan een nieuwe zittingsperiode, diegeen twee jaar zou diuren. De laatste vergadering in de oorlogsjarenonder zijn leiding was op 24 juni 1941. In het verordeningsblad van 12 augustus 1941 werd onder no 152 deachtste verordening van de rijkscommissaris voor het bezette neder-landse gebied betreffende bijzondere maatregelen op

administratiefgebied afgekondigd, waeirvan artikel 1, hd 1, luidde: &quot;De werkzaam-heden van de gemeenteraden en van de provinciale staten blijvenrusten, verkiezingen voor deze vertegenwoordigende lichamen vindenniet plaats&quot;. 55



Seijst 1990. - Dl.20 Daarmee was het emde gekomen azm het werk van de gemeente-raad van Zeist en is tevens een eind gekomen aan een vleugjegeschiedschrijving over onze vroede vaders (en moeders), die vaakgedurende vele jaren met al him vermogen de belangen der ge-meente hebben voorgestaan en bevorderd. L. Visser ^1 r n De gemeenteraad bij het afscheid van burgemeester jhr mr M.L. van Holthe tot Echten op 27 juli 1939. Zittend van links naar rechts de heren: Beunke, Modderman, Van Holthe tot Echten, Dalhuizen en Van Nieuwenhuizen. Staand: Van Kempen, Scheps, Van Griethuijzen, Van Meggelen, Smit, Brandwijk, Jansen, Van Stralen, Van Tets van Goischalxoord, Geijtenbeek, Perquin, Barel, Van Woerden, Van den Brink, Louwerse, Schuling, Meeuwenberg en Van Hoogenhuijze. (foto collectie gemeentearchief Zeist) 56



Seijst 1990. - Dl.20 De gemeenteraad bij het afscheid van burgemeester jhr mr M.L. van Holthe tot Echten op 27 juli 1939. Zittend van links naar rechts de heren: Beunke, Modderman, Van Holthe tot Echten, Balhuizen en Van Nieuwenhuizen. Staand: Van Kempen, Scheps, Van Griethuijzen, Van Meggelen, Smit, Brandwijk, Jansen, Van Stralen, Van Tets van Goischalxoord, Geijtenbeek, Perquin, Barel, Van Woerden, Van den Brink, Louwerse, Schuling, Meeuwenberg en Van Hoogenhuijze. (foto collectie gemeentearchief Zeist) 56





Seijst 1990. - Dl.20 De Leusderhcide met de pyramide van Austerlitz nog zonder de bossen die J.B. Stoop (1781-1856) en deBeaufort's in de loop der 19de eeuw aanplantten. Schilderij door J. van Ravenswaay 1833. Part. coll. 00















Seijst 1990. - Dl.20 CONTRIBUTIES Hartehjk dank dat zo velen zo snel gereageerd hebben en decontributie overmaakten. Verheugend is het ook dat het gemiddeldevan de contributie hoger wordt. Van slechts ongeveer veertig begimstigers kregen wij nog geenreactie, wilt u nog even overmaken? Het spaart ons veel werk enonnodige kosten. NIEUWE CONTRIBUANTEN Wij begroeten in het 2e kwartaal 1990 als nieuwe contribucmten: 1.  mevrouw M. van Arkel-Gerhngs, Laan van Rijnwijk 1 2.  de heer mr. R. Barendsen, Zoelen 3.  de heer D. van Barneveld, Chopinlaan 2 4.  de heer A.J.A.M. Lisman, Nieuwersluis. De vier nieuwe begunstigers hartehjk welkom! Helaas moesten vwjvan vijf contribuanten afscheid nemen. Voor het eerst sedert langetijd een nadelig saldo. Met het nieuwe winterseizoen hopen wij de groei er weer in tekrijgen. Was het aantal begunstigers jarenlang maximaal 400, sederteen jaar is dit aantal boven de 600. Door dit grotere

aantal begun-stigers kon ook het aantal activiteiten groeien. Er zijn zoveel plan-nen, zoveel voornemens, dat wij erop rekenen dat er weer een forsegroei komt. U rekent op ons, mogen wij ook op u rekenen? Hartelijk dank, H. Wels, administrateur 64
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Seijst 1990. - Dl.20 A. Het gemeentehuis aan Het Rond (foto J.W. Span) 70



Seijst 1990. - Dl.20 De Oude Kerk aan de Ie Dorpsstraat (foto J.W. Span) 71







Seijst 1990. - Dl.20 Het Rijksarchief in de provincie Utrecht, Alexander Numankade201, 3572 KW Utrecht bezit de dubbele exemplaren van de ge-boorte-, huwelijks- en overlijdensregisters alsmede de tienjarige tafelsdaarop en de huwelijksbijlagen, die in de periode 1811-ca 1850 ooknog uittreksels uit de doopregisters bevatten. Het RijksarchiefUtrecht verleent in de leeszaal inzage in de burgerlijke stand-registers van Zeist. In het gemeentehuis van Zeist bevinden zich voorts de patentregis-ters (belangrijk voor ambachten en winkelnering in de 19e eeuw),de belastingregisters (kiesrecht tot 1917 was censuskiesrecht voor degemeente, provincie en de Eerste en Tweede Kamer) (vergeUjkV.A.M. van der Burg, De hoogstaangeslagenen te Zeist in 1889,Bulletin van de Van de Poll-Stichting (17) 1987, blz. 99-103) en eenkaartsysteem op straatnamen en huizen van Z^eist. Het archief van de Van de Poll-Stichting in het Zeister Slot beziteen belangrijke

reeks van adresboeken van Zeist vanaf 1889 opnaam en villa en indicatie van de stemgerechtigdheid. Het Nieuw Notarieel Archief (1811-1895) bevindt zich in het Rijks-archief Utrecht. Daar kan men de protocollen van de Zeisternotarissen raadplegen op boedelscheidingen, testamenten, huwelijksevoorwaarden en transportakten. Ook het kadaster is te vinden in Utrecht bij de Openbare Registersten hypotheekkantore. De gemeente Zeist beschikt over de kadastra-le leggers. De Memories van Successie - tot 1890 ter inzage - zijn in afschriftte bestellen bij het Algemeen Rijksarchief, hulpdepot Schaarsbergenbij Arnhem. Voldoende is de vermelding van de datum van overlij-den en de plaats van overlijden. Voor de plaatselijke pers moet men naar het archief van de Van dePoU-Stichting, die &quot;De Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstre-ken&quot; bijna compleet bezit alsmede een grote collectie persberichtenvanaf 1924. 74



Seijst 1990. - Dl.20 Het Centraal Biu-eau voor Genealogie te 's-Gravenhage bezit vanaf1795 een grote collectie advertenties uit de couranten, faire-parts,bidprentjes en andere persoordijke annonces uit dag- en weekbladen. De archieven van de arrondissementsrechtbank te Utrecht en hetkantongerecht te Amersfoort, die van belang zijn voor Zeist, bevin-den zich in het Rijksarchief te Utrecht. Zowel de criminele als deciviele zaken leveren stof op voor een famihegeschiedenis. Ook van de begraeifplaatsen te Zeist is een boekhouding bijgehou-den: -    Oude Algemene Begraa^iaats aan de Bergweg (1829-1965) gesloten. Gemeentearchief Zeist. -    Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg (1917-heden).Beheerder van de begraafplaats, Woudenbergseweg 48. -    R.K. Kerkhof aan de Utrechtseweg (1855-1976) gesloten. R.K.Parochie van de H. Familie J.M.J. te Zeist. Register van hetzogenaamde eigen graven-gedeelte

aanwezig. -    Begraa^laats van de Evangelische Broedergemeente (1748-heden).Rijksarchief Utrecht en Broedergemeente. -    Begraafplaats te Austerlitz (1827-heden). Hervormde gemeenteAusterlitz. -    Begraafplaats te Den Dolder (1906-heden). Hervormde gemeenteDen Dolder. 3. De periode 1580-1811 Het concihe van Trente keert zich tegen de clandestiene huwehjken.Elk huweHjk moet voor de pastoor in het bijzijn van twee getuigengesloten worden. Het Trentse huwelijksrecht geldt in de R.K. Kerknog steeds. Op 11 november 1563 tijdens de 24ste zitting van hetalgemeen concihe van Trente besluiten de aanwezige kerkvaders inde strijd tegen het clandestiene huweUjk dat de pastoor in zijnparochie een doopboek moet aanleggen en daarin de dopeling, zijnouders en peter en meter moet aantekenen. Tevens moet de pastooreen huwelijksregister aanleggen met de namen van de gehuwden enhun getuigen. Over het

aantekenen van overUjden en begraven zwijgt 75











Seijst 1990. - Dl.20 Leeuwenberg, De Bataafsche Omwenteling te Zeist, Aantekenin-gen uit het Gemeindiarium van de Evangelische Broedergemeentete Zeist, 4 januari-5 februari 1795, Nederlandse HistorischeBronnen III, Amsterdam 1983, blz. 147 e.v., veel gegevens overZeister leden van de Broedergemeente.Wie stuit op de grenzen van het oude schrift kan bij het gemeente-archief te Utrecht informeren naar cursussen die in deze regioplaatsvinden. Alvorens van stamboom tot familiegeschiedenis te geraken is raad-pleging van: W. Jappe Alberts en A.G. van der Steur, Handleidingvoor de beoefening lokale en regionale geschiedenis, tweede, geheelherziene druk, Fibuia-van Dishoeck, Weesp 1984, ook nog van nut. mr dr V.A.M, van der Burg Een opname uit 1971 van de schuur aan het Dorpsplein, hoek Oude Postweg(collectie Gemeentearchief Zeist)











Seijst 1990. - Dl.20 De beeldjes van een schoolgaande jongen en een meisje bij de hoofdingang van deschool aan de Burgemeester Patijnlaan (foto mw. M.E. Stades-Vischer) 85
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