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Seijst 2002 . - Dl.32 VOORWOORD VAN DE VOORZIHER Ons genootschap heeft het afgelopen jaar het lustrumgevierd. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en deondersteuning van instellingen , fondsen en sponsorsis het mogelijk geweest een aantal activiteiten te ver-richten. Daarbij moet worden genoemd de publicatievan het boek &quot;Zeister Sportverengingen en Sporters&quot;,de productie van de film &quot;Zeist in Beweging&quot;, de organi-satie van de manifestatiedag , de &quot;van de Poll Lezing&quot;,de publicaties van de artikelensehe over sport in onsbulletin &quot;Seijst&quot;, enzovoort. Het thema &quot;sport&quot; was geen gemakkelijk onderwerp,des temeer dient dank te worden uitgesproken aan devele vrijwilligers en andere betrokkenen die veel tijdhebben gestoken in voorbereiding, onderzoek en uit-voering. Naast de bestaande activiteiten van ons genootschapzijn er nog wensen, die wij graag de komende tijd willengaan invullen. Om enkele te noemen: de contacten methet onderwijs, automatiseringen deaanschaf van eenprogramma voor de vastlegging van onze collectie, hetstarten van &quot;oral history&quot; . Kortom er zijn nog vele wensen en dat is het teken datons genootschap leeft en daarbij uw steun en inzet nietkan ontberen. Vootwoord J.B.M.P. VAN GRUNSVEN, VOORZITTER Het jaar 2002 zal een belangrijk jaar worden in degeschiedenis van ons genootschap. Zoals de lezer weetzullen wij

de &quot;van de Poll kamer&quot; in het Slot moetengaan verlaten. Het bestuur is al geruime tijd in overleg met degemeente Zeist over mogelijkheden van nieuwe huisves-ting. Tevens bestudeert een werkgroep bestaande uitbestuursleden en vertegenwoordigers van de gemeentede haalbaarheid van een (vorm van ) samengaan vanhet gemeentelijk archief en het onze.De voordelen daarvan zijn evident. Immers de toeganke-lijkheid voor de belangstellende bezoeker, maar ook envooral voor de onderzoeker neemt in belangrijke matetoe. Desondanks is het nog niet bekend wanneer er besluit-vorming over de beide onderwerpen plaatsvindt. Hetmoge duidelijk zijn dat dit niet te lang op zich mag latenwachten, zowel voor de vrijwilligers in de van de Pollkamer als voor het zorgvuldig onderhoud van onze bij-zondere collectie is duidelijkheid dringend geboden.



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER TRAMRAILS ALS DATERINGS-INSTRUMENT - JANHEIN HEIMEL Zeistet Tramrails alsdaterings-instrument Er zijn duizenden verschil-lende prentbriefkaarten vanZeist verschenen. Alleen al inhet archief van het ZeisterHistorisch Genootschap - vande Pollstichting zijn ruim 1700kaarten opgenomen. JANHEIN HEIMEL Vaak is het interessant om deansichtkaart of een anderefoto te kunnen dateren.Dat kan op vele manieren. Huizen,personen en situaties geven vaak alveel duidelijkheid. Maar ook straat-lantaarns, tramwagons en derge-lijke zijn vaak gebonden aan een Donkerelaan. Na 1909, voor 1925 (enkel spoor met derde spoorstaaf en pas-seerstuk).                                                                                                            FOTO COLLECTIE 2HG



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER TRAMRAILS ALS DATERiNGS-INSTRUMENT - JANHEiN HEIMEL Oude Kerl< na 1908, voor 1950(tweebaans, bovenieiding) Het rond, voor 1908. Geen bovenleiding. COLLECTIE JAN HEIN HEIMEL COLLECTIE JAN HEIN HEIMEL bepaalde periode. Een specifiekemogelijkheid geeft de aanwezigheidvan tramrails; in de periode1879-1955 hebben er een aantalherkenbare veranderingen plaatsge-vonden, op pagina 7 wordt hiervaneen overzicht gegeven. Er waren 2 tramlijnen: Utrecht -Zeist (NBM/STM/NCS) die via de Utrechtseweg en de Ie Dorpsstraattot aan het Rond ging; later verderop de Slotlaan en uiteindelijk totaan het oude spoorstation aan heteinde van de Slotlaan. Deze tram-lijn was uitgevoerd met zo genaamdenormaalspoor (l,435m breed). De andere tramlijn liep in eersteinstantie van het Rond tot aan Driebergen (OSM/STM/NBM). Later was deze lijn onderdeel vande route Amersfoort-Arnhem. Dezetram reed op smalspoor (l,067mbreed). Op de Donkere laan enSlotlaan waar beide trams liepengaf dit verschil in breedte een pro-bleem. In eerste instantie werd ditopgelost door het plaatsen van een





Seijst 2002 . - Dl.32 ZEIST-WEST APART - W. DE JONG o o derde spoorstaaf (zie pag. 5). In depraktijk bleek dit een slechte oplos-sing vanwege de ongelijke slijtageen verzakking van de gemeenschap-pelijke staaf ten opzichte van detwee andere. Uiteindelijk wordt gekozen vooreen smalspoor dat binnen het nor-maalspoor ligt. Curieus is de prent-briefkaart waarop bij de Oude kerkeveneens drie spoorstaven te zienzijn (pag. 6, rechter foto); dit blijktechter een technische voorzieningte zijn welke alleen in de bocht isaangebracht om te voorkomen datde tram de rails verlaat. De overigeafbeeldingen zijn willekeurig geko-zen situaties.Publicaties over de Zeistertram: 'De Zeister tram' en'Trams langs de UtreclitseHeuvelrug', uitgeverij Pirolate SchoorI, 1982 respect.1983. In beide boeken iseen literatuurlijst aanwe-zig- Boven: Driebergseweg. Na 1910, voor 1950 (twee baans, met bovenleiding).Onder: Slotlaan 1955: Sloop tramrails.                                  collectie jan hein heimel



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEIST-WEST APART - W. DE JONG voor ca. 15.000 mensen en onge-veer 4.000 woningen. Zeist-West is naast de reedsbestaande wijken Kersbergen, Grif-fensteyn en de Vogelwijk onderte verdelen in de leefgebiedenNijenheim, Couwenhoven, Brug-akker, de Clomp en Crosestein.Ondanks de noodzaak in Zeist-West4.000 woningen te bouwen, was deopdracht de waardevolle landschap-pelijke elementen te sparen, zoalsde Grift met het sluisje, de bebos-sing bij het landgoed Nijenheim,de Kouwenhovenselaandie vanaf deKoppeldijk naar Bunnik loopt enhet aanwezige bomenbestand. Ookhet parkgebiedje met waterloop aanhet Pesterslaantje met de oude brugin de Kroostweg is ingebed in destedelijke bebouwing. Verder zijneen drietal boerderijen gespaard enis hieraan een passende bestem-ming gegeven, zoals de kinderboer-derij in het wijkpark De Brink. Zeist'West apart Zeist-West maakt deel uit vanhet in mei 1962 door deUtrechtse Provinciale Statenvastgestelde en in juli 1965door de Kroon goedgekeurdestreekplan &quot;De Utrechtse Heu-velrug&quot;. Ter bestrijding van de woning-nood in Zeist is in 1969 door oudwethouder C.J. van Mastrigt daad-werkelijk het startsein gegeven voorde ontwikkeling van Zeist-West. Van Wijnen N.V., Geelen B.V.en N.V. Schokbeton werden aan-getrokken als planontwikkelaar,de ruimte architecten Van Wijken Gelderblom voor de planologi-sche aspecten en het

bureau voortuin- en landschapsinrichting VanEmpelen voor de groenstructuur. Zeist-West is het product vansamenwerking tussen stedebouw-kundigen, architecten, bouwonder-nemingen, verkeersdeskundigen,landschapsarchitecten en organisa-toren, met de opdracht een zo hoogmogelijke woonkwaliteit scheppen W. DE JONG H ' et onbebouwde gebied tenwesten van de Utrechtse- .weg, globaal begrensd doorde Waterige Weg, de wijken Grif-fensteyn en Kersbergen, de Kroost-weg, de gemeentegrens met De Bilten de toen geprojecteerde randwegS8, was in dit streekplan aangewe-zen voor stedelijke bebouwing meteen bebouwingsdichtheid van 35woningen per hectare.



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEIST-WEST APART ? W. DE JONG Het gebied ten westen van deUtrechtseweg maakt deel uit van deRijndelta (kleigrond)(zie tekeningoude Rijnloop in Zeist). Het gebiedten oosten van de Utrechtsewegisonderdeel van de Utrechtse Heu-velrug (zandgrond). De Utrechtse-weg'Driebergseweg vormt een hardescheiding tussen deze gebieden.Oude Zeistenaren zeiden: &quot;Aan deoverzijde van de Utrechtseweg moetje niet gaan wonen want daar krijgje reumatiek&quot;. Bij de ontwikkeling van Zeist-West stond men voor de beslissing&quot;ophogen of verlaging van de grond-waterstand&quot;. Er is gekozen voor ver-lagingvan de grondwaterstand doormiddel van diepdrainage. Met uit-zondering van de wijk Nijenheimis een gescheiden riolering toege-past, wat vrij zeldzaam was voor dietijd. Het vuile water gaat voor zui-vering naar de rioolwaterzuivering,het schone hemelwater gaat recht-



Seijst 2002 . - Dl.32 Ui ZEIST-WEST APART - W. DE JONG streeks naar de randsloten. Voor hetplangebied is een sluitende grond-balans verricht, hetgeen wil zeggendat er geen grond is aan- of afge-voerd, wel verplaatst binnen hetgebied. Omsloten door de Grift, de Grift-laan en de Koppeldijk is in hethart van het plangebied het wijk-centrum gerealiseerd, met winkels,supermarkten, sporthal, kerkelijkcentrum, sociaal cultureel- engezondheidscentrum. Twee parkeer-terreinen voor 150 auto's per ter-rein completeren dit centrum. Terweerszijde van de Koppeldijk zijnscholen met sport- en speelveldjesen gymnastieklokalen gerealiseerd. Het centrumgebied is vanaf alledeelwijken per auto goed bereikbaar,maar ook via de aparte voet- en fiets-paden. Door de verhoogde aanlegvan de Griftlaan konden fiets- envoetgangerstunneltjes worden gere-aliseerd. De wijkopbouw is ontwikkeldmet laagbouw, middelhoogbouw enhoogbouw voor de wijken Nijen-heim en Couwenhoven. Brugakker kent alleen laagbouwen middelhoogbouw, terwijl Cro-sestein alleen laagbouw kent. Hetmiddengebied van Brugakker is vrijdicht bebouwd en steenachtig, dusmeer stedelijk. Nijenheim en Cou-wenhoven zijn ruim van opzet metveel groen. De ontwerpers van de wijk Zeist-West geven de garantie dat er overalle facetten goed is nagedacht enwaar mogelijk overlegd. In het beginvan het proces waren er nog geenbewoners, maar is er overlegd met- en

geluisterd naar maatschappe-lijke organisaties, zoals de VrouwenAdvies Commissie. In zijn totaliteit valt Zeist-Westpositief uit, mede door de zorg en de kwaliteit van de buitenruimte.Naar mijn mening is het een ple-zierige, leefbare en woonbare wijkgeworden. Zeist-West is thuis best! De Jong is eigenaar vaneen woning in Couwenlio-ven, gepensioneerd planolo-gisch hoofdambtenaar vande gemeente Zeist en Lidvan het bouw- en ontwikke-lingsteam Zeist-West.













Seijst 2002 . - Dl.32 Filmvoorstellingen De voorjaars-, najaars-, enkoninginnedag filmvoorstellin-gen onder het motto 'eenfeest van herkenning'werden ook dit jaar in Figigehouden, deze inmiddels tra-ditionele activiteit van hetZHG kan altijd rekenen opeen ruime publieke belang-stelling. In 2001 werden er ook diversefilm- en diavoorstellingen 'opmaat' gegeven voor vereni-gingen en verzorgingscentra.Films en dia's met beeldenvan herkenbare Zeister loca-ties en bekende Zeistenarenmogen zich verheugen in eenbijzondere belangstelling, hetZHG wil in de toekomst daarmeer aandacht aan beste-den. Het ZHG heeft thans eentotaal van 120 films, video-banden, geluidsbanden, cd'sen dvd's onder beheer, eennieuwe (digitale) catalogus zal in 2002 verschijnen, eenaparte catalogus voor de dia'szal eveneens in 2002 verschij-nen. Van panden en locaties inZeist die op de nominatiestaan om te verdwijnen wordendoor het ZHG op foto/dia vast-gelegd voor toekomstige pre-sentaties. Oude Algemene Begraaf-plaats Zeist De werkgroep Oude AlgemeneBegraafplaats Zeist, eensamenwerking van deGemeente Zeist, Rijksdienstvoor Monumentenzorg, RotaryClub Zeist, Stichting 't GildeZeisten her Historisch Genoot-schap Van de Poll Stichtinghebben in november 2001een 'Plan voor instandhou-ding en ontwikkeling van deoude algemene begraafplaatsZeist' aangeboden. De partici-panten werden gevraagd zichachter de daarin

venwoorddedoelstellingen te stellen. Het bestuur van het ZHG heeft datvan harte gedaan, en spreektde wens uit dat in 2002een begin met de realisatiegemaakt kan worden.Een bijzonder woord van dankvoor de heer Andy Smithdie namens het ZHG in dewerkgroep heeft deelgeno-men, wordt ook op deze plaatsnogmaals uitgesproken. Zij zochten Adullam In Zeist In mei 2001 verscheen hetboek: Zij zochten Adullamin Zeist, een overzicht vande joodse inwoners van degemeente Zeist 1940-1945,de auteur hiervan is degemeentearchivaris van Zeist,R.PM. Rhoen. Met de uitgavevan dit boek hopen we datdit zal bijdragen aan een blij-vende herinnering aan de velemensen die tussen 1940 en1935 in Zeist hun vergeefsetoevlucht zochten. Bekendheid Het Zeister Historisch Genoot- schap Van de Poll stichtingmag zich verheugen in eenvrij algemene bekendheid inZeist. Dit is mede te dankenaan de verschillende activi-teiten die ontplooid wordenOnze prachtige collectie in devan de Poll kamer, die ookdit jaar weer met schenkin-gen werd uitgebreid en waar-voor we zeer erkentelijk zijn.Er is een verschuiving waarte nemen in het raadplegenvan onze collectie, er is eentendens om steeds meer tele-fonische verzoeken om inlich-tingen. In de toekomst hopenwe zeker ook onze collectie, oftenminste een gedeelte daar-van, via Internet ter beschik-king te kunnen stellen, maardat zal nog veel inspanningen geld vergen. Onze bekendheid

komt verderondersteund door onze boekuitgaven, die ook via tweeplaatselijke boekhandelarenverkocht worden, de filmvoor-stellingen, de lezingen, de 17



Seijst 2002 . - Dl.32 kleine en grote tentoonstellin-gen. De plaatselijke media: Nieuws-bode en Slotstad RTV onder-steunden ons royaal in onsstreven om zo breed mogelijkal onze activiteiten bekendte maken. En in dit jubileumjaar hebben we nog ruimerebekendheid gekregen, doorinterviews in de nieuwsbladenen voor de radio. Ten slotte Het bestuur wil op deze plaatshaar dank uitspreken aan allemedewerkers die, in dit bij-zondere jaar, zoveel belange-loos hebben bijgedragen Dankzij hen kan het Zeister His-torisch Genootschap Van dePoll stichting haar bijzondereplaats in de Zeister samenle-ving innemen en behouden.Zonder onze vele donateurszou het vele werk ook nietgedaan kunnen worden. Weroepen hen op om onsextra te steunen om nieuwedonateurs aan te brengen, mond-op-mond reclame werktimmers meestal het beste. De jaarlijkse subsidie van degemeente Zeist vormde ookdit jaar weer een belangrijkesteun voor ons werk en daarzijn we zeer erkentelijk voor.De directie van Figi dankenwe voor het beschikbaar stel-len van zalen voor de film-voorstellingen. De sponsorendie via advertenties in Seijstons ondersteunen, de plaat-selijke media zij allen hebbenbijdragen om onze doelstel-ling gestalte te geven.Het bestuur spreekt de wensuit dat in 2002 nieuwe huis-vesting mede zal bijdragenaan een verdere ontwikkelingvan: 'het bevorderen en ver-breiden van de kennis omtrentde geschiedenis van Zeisten wat daarmee

verbandhoudt, alsmede het aankwe-ken van belangstelling daar-voor in ruime kring'. Flora de Vrijer C'^ LEZINGEN EN EXCURSIE Op 25 maart waren ruim hon-derd belangstellenden aan-wezig bij de dia-lezing overde historie en toekomst vande Pyramide van Austerlitzverzorgd door de heer TonReichgelt, medewerker vandegemeentelijkearchiefdienstin Amersfoort. Het was eengeslaagde bijeenkomst in eenvoor dit onderwerp passendelocatie: het Beauforthuis inAusterlitz aan de Woudenberg-seweg. Op de achterzijde van hetboek &quot;De Pyramide vanAusterlitz&quot;(erkenning voor eenFrans gedenkteken),geschreven door Ronald Blij-denstijn en uitgegeven in2000, staat kernachtig waarhet om gaat: 'Midden in Nederland, ver-scholen in de bossen vande Utrechtse Heuvelrug, staateen merkwaardige heuvel meteen obelisk er op. Deze heuvelhad oorspronkelijk de vorm





Seijst 2002 . - Dl.32 \- \ FOCUS OP ZEIST- RECENSIE LEO VISSER Leo Visser heeft een fotoboekover de geschiedenis van Zeistvan begeleidende tekst voor-zien. De tekst geeft in kortbestek de lezer veel informatieover de geschiedenis van Zeist.Het accent bij de keuze van defoto's ligt op de periode tussen1930 en 1970, toen Zeist van24.000 tot 56.700 inwonersgroeide. In de jaren vijftig enzestig kreeg Zeist een stedelijkgezicht. Focus op Zeist 1949 gestaakt en vervangen dooreen buslijn. De recreatie in Zeistheeft enkele markante bijzonderhe-den gekend. In 1932 werd het die-renpark geopend, dat vele duizendenbezoekers trok. Het bestand aandieren werd steeds kleiner tussen1940 en 1945. Uiteindelijk volgdeopheffing van het park. Heel ver-makelijk is de speakerscorner in hetWalkartpark. Tussen 1958 en 1964trokken de zeepkistredenaars lan-delijke belangstelling. In het laatste deel Zorg voor Jongen Oud wordt aandacht besteedaan het onderwijs, de groei vande bevolking (de geboorte van devijftigduizendste inwoner van Zeistop 6 december 1957) en het ont-staan van de verzorgingshuizen voorouderen. Werken maakt de auteur duidelijkdat de bevolkingsgroei de bouw vanmiddenstandswijken en villaparkenmet zich mee bracht. Het bedrijfsleven in Zeist teldetot in de jaren zestig enkele grotewerkgevers, zoals bijvoorbeeld deN.V. stoomwasserij Burger en degasfabriek aan de Steynlaan. Aande Voorheuvel trof het

winkelendpubliekmiddenstandsbedrijvenaan.Door reconstructie van het Zeistercentrum kreeg de Slotlaan een ste-delijk allure. Typerend is het flatge-bouw &quot;de Arcade&quot; uit 1956. In het deel Verkeer, Vervoer enRecreatie meldt de auteur dat voorde opkomst van het autogebruikde tramlijn Utrecht-Zeist erg popu-lair was. Deze tramlijn werd in RECENSIE Bi jzonder in Zeist zijn de bui-enplaatsen, te beschouwen ls een eenheid van huis en park. In de jaren dertig van devorige eeuw verdween Kersbergendoor verkaveling helemaal. HoogBeek en Royen is in tegenstellingtot drie andere buitenplaatsen nietgesloopt maar gerestaureerd. In het deel Wonen, Winkelen en



Seijst 2002 . - Dl.32 FOCUS OP ZEIST- RECENSIE LEO VISSER S Het boekje ziet er verzorgd uit.De foto's geven een goed beeld vande ruimtelijke en maatschappelijkeontwikkeling in Zeist. De auteurheeft het geheel van helder en kern-achtig commentaar voorzien. L. Visser, Focus op Zeist Europese Boel<handei Zalt- bommel. Tel. 0418-513144.









Seijst 2002 . - Dl.32 VOORJAARSVOORSTELLING FIGI WEDEROM GROOT SUCCES - JAAP VAN ZOONEN M OO deze film volgt nog een beschrij-ving in een toekomstige editievan dit bulletin. De volgende open-bare -najaars- filmvoorstelling iswederom in Figi, op maandag 21oktober. We houden u op dehoogte. even om de hoek. uit. In 1959 werd er gestopt metde productie van steenkolengas, degasfabriek betrok daarna zijn stads-gas van Gasbedrijf Centraal Neder-land in Utrecht. Eind jaren zestigging Zeist over op aardgas uit Sloch-teren. Op de winterfoto uit 1939 zien wedrie generaties van Scherpenzeel.Jan Willem van Scherpenzeel sr.(met wandelstok), Joop van Scher-penzeel (links, jongste zoon van sr.)en Jan Willem van Scherpenzeel(kleinzoon van sr. en neef van Joop)op 6 jarige leeftijd. Ze staan voor degashouders aan de Scheeperslaanwaar het gasbedrijf het steenkool-gas in opsloeg. De fotograaf vandeze plaat was Willem van Scher-penzeel, zoon van sr. en vader vanJan Willem jr. Bij het nemen van defoto staat Willem naast de brood- enbanketbakkerij die de familie vanScherpenzeel voerde op de hoek vande Wetlaan/Scheeperslaan. Laterging dit bedrijf naar de Steynlaan, De wijk rond het gasbedrijf heeftde afgelopen decennia een waremetamorfose ondergaan. Het sta-tion is verdwenen, zwembad deGeijser is gebouwd (en later ver-bouwd tot bouwmarkt Gamma),de Antonlaan is doorgetrokken

engemoderniseerd en het gehele voor-malige stationsterrein is onlangs vol-gebouwd met woningen en winkels.Daarom zijn de medewerkers vande Van de Poll stichting altijd weerverheugd films, foto's en geschriftenvan historische situaties of personente ontvangen, zodat we filmvoor-stellingen zoals deze voor j aars voor-stelling kunnen blijven organiserenvoor een breed publiek. Intussen is op 30 april j.1. eenKoninginnedag voorstelling geweestwaarbij we de film 'Geel is onzekleur' hebben vertoond onder lei-ding van de inmiddels herstelde JanWillem van Scherpenzeel. Ook van









Seijst 2002 . - Dl.32 KLEIN SCHOONOORD, VOORHEEN DRIEBERGSEWEG 6 - JANHEIN HEIMEL 20





Seijst 2002 . - Dl.32 SKITENNISOUTDOORSPORT-ALLROUND Van Rhijnnotarissen Woudenbergseweg 5Postbus 703700 AB ZeistTelefoon (030)692 08 66Telefax (030) 692 51 76 SPORTMUIS CSUNNYCAMP NOTARISSEN: mr W.H.M. Fransen mr F.G. Bakker mr M.M. Elings-van Hooidonk Slotlaan 178370! GT Zeist Tel.:030-6916737Fax: 030 - 6920969 Als de notaris met u meekijktziet u meer! Skiwerkp laats:Aalscholverlaan 18 -Tel.:030 - 6958548





Seijst 2002 . - Dl.32 BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER als schriftelijk een reactie gegevenop de concept beleidsnota van degemeenteraad, over het cultuurbe-leid van de gemeente Zeist voor dekomende jaren. 'Eenheid'. Bijgaande foto siert devoorkant van deze grammofoonplaatmet zang van o.a. de RozenstraatJongeren- en Kinderkoren. De diri-gent was Hans de Brouwer en Janvan Amerongen leidde het combo.Afgezien van de vermeldingen op dehoes van deze grammofoonplaat iser over dit project niets bekend. DeVan de Poll Stichting vraagt daaromuw medewerking om een tipje vande sluier op te lichten. Herkent u misschien uzelf of iemandanders van de foto (de namen vanhet combo zijn bekend)? Kunt u ietsvertellen over de lotgevallen van demensen die op deze foto staan?Weet u misschien waarom dezegrammofoonplaat werd gemaakt?En wanneer werd deze gemaakt?Kortom, als u iets over deze gram-mofoonplaat kunt vertellen verzoe-ken we u een briefje te sturen naar:Jaap van Zoonen, Kroostweg 24,3704 ED, Zeist. Lintjes Ons bestuurslid, de heer Fred Steen-sma, en ons lid van de Tentoonstel-lingen Excursiecommissie, mevrouwToos Boekhoven-Eikema hebben eenkoninklijke onderscheidinggekregen,wij feliciteren hen daar van hartemee. Schenkingen Het bestuur heeft een paar bijzon-dere schenkingen ontvangen; eenherinneringsmedaille uit 1922, eenzilveren gulden uit 1940 en een pen-ning uit

1980, allen gerelateerd aande geschiedenis van Zeist.In het volgend bulletin schenken wehier uitgebreid aandacht aan. Huisvesting Het gesprek met de gemeente overonze toekomstige huisvesting is nogsteeds gaande. Huisvesting in devoormalige apotheek aan de Dorps-straat is niet meer actueel. Wijhouden u op de hoogte over het ver-dere verloop. Beleidsnota Cultuur Het bestuur heeft zowel mondeling Grammofoonplaten uitde vergetelheid Dorpsgenoot Leo Visser heeft de Vande Poll Stichting onlangs een belang-wekkende stapel grammofoonplatenuit de zestiger en zeventiger jarenvan de vorige eeuw geschonken. In die stapel ontdekten we de Elpee





Seijst 2002 . - Dl.32 BADHUIZEN iN ZEIST - LEO VISSER Badhuizenin Zeist Over de badgewoonten vande Romeinen in het beginvan onze jaartelling zijn weredelijk goed op de hoogte.De Romeinse badhuizen warengezondheids- en culturelecentra waar mensen met veeltijd en geld elkaar dagenlangkonden ontmoeten... LEO VISSER Over de badgewoonten vande Zeistenaren aan hetbegin van de vorige eeuw isniet zoveel bekend. Uit het volgendeoverzicht van de diverse badhuizenin Zeist blijkt, dat de volksgezond-heid ook hier de doorslaggevendereden was om openbare badhuizente bouwen. Bij het onderzoek viel Het badhuis aan de Bothalaan ca. 1930. COLLECTIE VAN DE POLL-STICHTING. het mij op, dat tot in het beginvan de jaren tachtig, kort voor desluiting van het laatste badhuis,nog steeds een probleem niet wasopgelost en wel de gewoonte vande overgrote meerderheid van debaders om op zaterdag het badhuis te bezoeken. Zaterdag was de dagwaarop je vroeger in de teil gingen dat moest zo blijven. Het gevolgwas dat er op de overige dagen altijdovercapaciteit was en dat op zater-dag mensen teruggestuurd werdenwegens onvoldoende badcellen. .; 35













Seijst 2002 . - Dl.32 BADHUIZEN IN ZEIST - LEO VISSER aangebracht; hij deze gelegenheidkan dit echter niet en dit is ook nietzo erg. Bekend is namelijk dat devrouwen in het algemeen om niette noemen redenen in een hotel eendouchebad boven een kuipbad pre-fereren. Onder douches kunnen zijhet hoofd bedekken, evengoed alsin de zweminrichting en aan hetstrand.&quot; Daarmee was het probleem opge-lost. Nadat de voorzitter er nog op hadgewezen dat er voor middenstandersaan de Utrechtseweg ook reeds langeen badgelegenheid bestond merktewethouder Adriaanse op dat zijnsinziens onder een volksbadhuis inde eerste plaats moest worden ver-staan een inrichting voor het volken wel bepaaldelijk voor de arbei-ders. Een badhuis voor middenstan-ders blijkt niet nodig te zijn, aldusde wethouder, anders zou de inrich-ting aan de Utrechtseweg wel betertieren. Het voorstel werd vervolgens instemming gebracht en met elf stem-men voor en drie tegen aangeno-men. Op 11 december 1923 werd hetbadhuis geopend. De Zeister Cou-rant van 15 december 1923besteedde er een artikel aan dateindigde als volgt:&quot;Resumerende kan werkelijk deconclusie worden getrokken dat degemeente een keurige, praktische ennuttige inrichtingrijker geworden is.Volksbadhuis staat er geschreven.Wij twijfelen er niet aan of uitalle lagen der burgerij zal de inrich-ting bezoekers trekken. Het is onzestellige mening dat niemand uit

deburgerklasse zich voor een gebruikmaken van de inrichting behoeftte generen. Tenslotte merken wijnog op dat iedere bezoeker gedu-rende een half uur van de badcellengebruik kan maken. Is de inrich-ting toegankelijk voor baadsters dan 1923 in de gemeenteraadsvergade-ring in behandeling kwam zeidende indieners van de motie dat ditplan in geen enkel opzicht beant-woordde aan de verwachtingen vaneen volksbadhuis. Een der voor-naamste bezwaren was dat er alleenmaar douches waren en geen kuip-baden. Het raadslid Van der Lindenwas van mening dat dit badhuis alsverlengstuk van de wasgelegenheidvan de arbeiders van de gasfabriekniet geschikt was voor ambtenarenen middenstanders. Voor vrouwenwas er volgens Van der Lindenwegens gemis aan kuipbaden hele-maal geen plaats. Ook het raadslidGroesbeek pleitte voor enkele kuip-baden opdat ook vrouwen van deinrichting gebruik zouden kunnenmaken. Wethouder Adriaanse wist daarwel een oplossing voor. Hij rea-geerde als volgt: &quot;Men betreurt het dat er voor vrou-wen geen kuipbaden zullen worden 41



Seijst 2002 . - Dl.32 BADHUIZEN IN ZEIST ? LEO VISSER wordt uitsluitend hulp verleend doorde echtgenote van de badmeester. &quot;Het tarief voor een sproeibad,warm of koud, zonder zeep of hand-doek was twaalf cent. Tien sproei-baden kostten een gulden. Zeep enhanddoek met badmuts kon menvoor resp. drie en vijf cent huren. Uit het verslag van de bedrijfs-commissie van 15 juli 1926 blijkt dathet aantal bezoekers de verwach-tingen ver had overtroffen. In 1924waren er 14-571 bezoekers geweesten in 1925 15.039. Aanvankelijk was het badhuisalleen op donderdag, vrijdag enzaterdag open, vanaf 9 april 1925ook op woensdag. Het grootste pro-bleem was dat veel bezoekers nietmidden op de dag konden komenen dat men niet wenste af te wijkenvan de gewoonte om de wekelijksereiniging op zaterdag te houden. Hetgevolg was dat er op zaterdag steedsweer bezoekers teruggestuurd moes-ten worden omdat er geen plaats Het zwaar beschadigde badhuis aan de Steyniaan op 12 augustus 1962. PART. COLLECTIE. grond benut voor de bouw van win-kels en woningen. Daarmee zijn delaatste sporen van het volksbadhuisuitgewist. Bronnen Archief der gemeente Zeist, 1906 - 1945, inv.nrs.13,15,16 en 1642; Gemeentearchief Zeist.Zeister Courant d.d. 15 december 1923; idem. was. Het einde van het eerste volks-badhuis is Zeist kwam op zondag12 augustus 1962 toen een ont-plofte gastank boven op het bad-huis

terechtkwam. Het gebouw werdgesloopt en de vrijgekomen ruimtewerd jarenlang gebruikt als parkeer-plaats. In 1999 is ook dit stukje















Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT In 2004 zal het precies 200 jaargeleden zijn dat de Pyramide vanAusterlitz is gebouwd. Een mooiegelegenheid om de restauratie van dePyramide af te ronden en dit feit te vieren. uratieterlitz Bouw, verVivan de Pyti Iaf4ur>ir 4r ZnM Afinnf-M*r ?irt^rm^ l^-*Kit' 1>YHAMI1)KNAPOLEON r.&quot; mmtfrstaffs »tr Mfixi'Msmr Bi A, /'i4.i3itfiut I« Mrwrrr Jlmr^^. t^l-Mi, 49



Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ ? A.F.M. REICHGELT A.F.M. REICHGELT Het is niet de eerste res-tauratie. In 1894 werd dePyramide voor het eerstgerestaureerd, hard nodig omdat deoorspronkelijke Pyramide ernstig inverval was geraakt. Anders dan bijde eerste restauratie, wil men nuveel terug restaureren naar de oor-spronkelijke situatie: een pyramidevan aarde en graszoden, herstel vande oorspronkelijke afmetingen vande treden en meer zicht op hetbouwwerk. De grootse plannen die de Fransegeneraal Marmont in het beginvan de vorige eeuw koesterde tenaanzien van de heide bij Zeistheeft Woudenberg een monumenten uitspanning van landelijke ver-maardheid opgeleverd. Generatiesschoolkinderen werden hier gecon-fronteerd met een overblijfsel uit deNapoleontische tijd. Die landelijke Woudenberg, 18 KUYPER-ATLAS. vermaardheid heeft er ook toe bijge-      hite, P.J. Frederiks, kon in 1895dragen dat er diverse afbeeldingen      in het artikel dat hij ter gelegen-gemaakt zijn die een indruk geven      heid van de restauratie publiceerdevan de veranderingen die Pyramide      de volgende impressie van het land-en het landschap in de loop der tijd      schap geven: 'Wanneer men methebben ondergaan. Het lid van de      een trein van de Hollandsche IJze-Oudheidkundige Vereniging Fle-      ren Spoorweg-Maatschappij voorbij 50







Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT Kortom het moet daar een vrolijkeboel zijn geweest. In het voorjaar van 1805 wildeMarmont het kamp een meer per-manent karakter geven. Hij lietde tenten vervangen door houtenbarakken. Ook de Pyramide kreegaandacht. Aan de voet van de Pyra-mide werden aan de iedere zijdeplaten bevestigd. Deze platen zijnnog te zien op de ets die Baltardin 1806 van de Pyramide maakte.In het bijschrift van deze ets staande teksten die daarop waren aan-gebracht. De eerste plaat bevatteeen opdracht aan Napoleon. Dezehad zichzelf op 2 december 1804tot keizer gekroond. Verder werdende afmetingen vermeld, zoals dehoogte: 36 meter of 110 voet. Opde tweede plaat kwamen de namenvan alle overwinningen die Napo-leon tot op dat moment behaaldhad. De naam Austerlitz ontbrakhier nog aan. De derde vermelddede overige verdiensten van Napo- leon. Op de vierde werd een opsom-ming gegeven van de Franse enBataafse legeronderdelen die in hetkamp waren gebivakkeerd en die de Pyramide hadden helpen bouwen.Het landschap in deze tijd is nogvolledig onbebost en het uitzichtweids. Maar in het bijschrift bij de ^fa







Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT 1807 zoals we al gezien hadden, de neder-zetting en de Pyramide naar Mar-mont vernoemd. Aan de commissie,bestaande uit de heren Van Eys,Six en Changuion, was de onaan-gename taak toebedeeld om toteen compromis te komen en Mar-mont die toen in Split verbleef opde hoogte te stellen. Het eindigdeermee dat de annexatie ongedaan werd gedaan en de naam Marmontgereserveerd bleef voor de terreinendie hij had gekocht. Op den duurzou de Pyramide toch de naam Aus-terlitz gaan dragen. Toen Lodewijk Napoleon eind1806 op zijn terugreis uit DuitslandDriebergen aandeed, ontbood hijde gouverneur van Austerlitz, De Pineda. Deze kon hem weinig vreug-devols meedelen. Voor winkeliersen andere kleine ondernemers vieler weinig meer te verdienen, omdatvan de permanente vestiging vanmilitairen weinig terecht was geko-men. Door gebrek aan paarden-mest was de ontginning ook al geensucces geworden. Met de nederzet-ting bij de Pyramide ging het nog





Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT naren in deze omgeving, deAmsterdamse bankier J.B.Stoop, en de Utrechtse bur-gemeester Van Asch vanWijck, er toe over grote stuk-ken met bos aan te planten.Langzaamaan verloor hetlandschap zijn open karak-ter. Toch kon Frederiks, zoalswe in de inleiding al hebbenvastgesteld, nog aan heteinde van de negentiendeeeuw schrijven dat de Pyra-mide vanuit de verte zicht-baar was. Met Pyramide washet inmiddels triest gesteld.De houtsnede van J.C. Greive Jr.laat ons een wat asymmetrische enafgeplatte heuvel zien met boven opeen paar berkenboompjes. die onder aan de Pyramidebevestigd was geweest, doorde majoor bij het 5e regimentinfanterie te Amersfoort,O.G.H. Heldring, tevenssecretaris van de verenigingFlehite. De Beaufort schonkhet fragment aan het gelijk-namige museum. Hij kon op 18 februari1893 de vereniging latenweten dat het onderzoek vande Pyramide was gestart,onder                erbarmelijke weersomstandigheden volgens Fre-deriks: Aanhoudende regens enwilde windvlagen bemoeilijkten hetonderzoek van de Pyramide en hetterrein van het kamp. Wat vanhet gedenkteeken was overgebleven,was weinig meer dan een 20 meterhooge zandhoop'. Bij dit onderzoekwerd de loden bus die bijna negentigjaar vroeger in de Pyramide begra-ven was, opgegraven. Het moet uit- na het overlijden van zijn moeder,Anna Alida Stoop,

eigenaar vande grond waarop de Pyramide staat.De Beaufort vatte vrij snel plannenop om tot herstel van de Pyramidete komen. In 1888 kwam de archi-tect D. van der Werf uit Amersfoortal met een plan in tot herstel. Eensterke impuls kregen de plannentot restauratie door de vondst vaneen brokstuk van de derde plaat. Herstel In 1887 werd de burgemeestervan Woudenberg, J.B. de Beaufort 58



Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ - A.F.M. REICHGELT eindelijk een anticlimax geweestzijn. We citeren nogmaals Fre-deriks: 'Op den 25sten Februaribegaven zich de Voorzitter en dePenningmeester naar de Pyramideten einde de werkzaamheden in locote bezichtigen. Bij hunne aankomstvernamen zij reeds aanstonds, datde loden bus gevonden was. Spoe-dig ontmoetten zij de heer De Beau-fort, die hun mededeelde, dat deinhoud wel niet door dieven gesto-len was, doch, naar hij vreesde,door roest in casu lekkage, geledenhad. Inderdaad was dit het treurigegeval'. Van de perkamenten oor-konde was niets meer over. Watrestte was slechts de houten rol,stank en ondefinieerbare bruinevloeistof De Beaufort schonk de busaan het Rijksmuseum te Amster-dam. In maart besloot De Beaufortom met Van der Werf in zee tegaan. Na enkele adviezen van de bekende architect Pierre Cuypers,onder andere om meer steen tegebruiken, kwam het definitieveontwerp tot stand. De restauratievond plaats in de zomer van 1894.de obelisk werd daarbij weer in erehersteld, in steen. Stenen trappenvoeren de bezoeker sinds die tijdnaar boven. Bezoekadres: Het Slot Zeist, Zinzendorftaan l (030) 692 17 04 n Zeister Historisch GenootschapVan de Poll Stichting Ook u kunt donateur worden van tiet Zeister HistorischGenootschap Van de Poll Stichting (ZHG).Donateurs ontvangen 4 maal per jaar ons blad Seijst.De minimum bijdrage is 16,50

per jaar.Meld u aan per post of e-mail en vermeld daarbij uwnaam en voorletters, adres, postcode en woonplaats. De uitspanning In het gebied waar later de Pyra-mide kwam te staan moet van oudsal een herberg hebben gestaan langsde oude weg van Woudenberg naarUtrecht. De Beaufort en Jansenmaken gewag van een herberg inde Franse tijd. Naspeuringen in dearchieven aan de Woudenbergsekant hebben hier vooralsnog geenaanwijzingen voor opgeleverd. Opde volkstellinglij st van 1824 onderhuisnummer 88, hetzelfde huisnum-mer waaronder Barend Philips stond Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting Postbus 342 , 3700 AH Zeist e-mail: fl.devrijer@worldonline.nl Wacht met betalen tot u een bevestiging en een acceptgiro heeftontvangen.                                .              .





Seijst 2002 . - Dl.32 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ A FM REICHGELT DE PIRAMIDE TA?f AU8TEBLITZ; teekening op hout van J. C. Greive Jr.













Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Zeistet bedrijvenKoninklijk ondersclieiden V.A.M. VAN DER BURG R.P.M. RHOEN De nijverheid te Zeist in kaart gebracht 1830-1930 67
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Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN C. Avis Jzn., boek-, muziek- en kunst-handel met boekbinderij, uitgever vande Weekbode, (1892), J. van Zanten,kleermaker, (1898), D. van Arkel, ver-voerbedrijf en stalhouderij, (1900) enC.J. van Scherpenzeel N.V., slagerij,(1936). Op het aansluitend gebiedNooitgedacht 26 zat de firma A.J.Kraan en Zoon (1963), terwijl aande Jufferstraat de rijtuigmakerij vanUitman gevestigd was. Met de smidse,de hotels, de bazaar en de vele win-kels vormde de beide Dorpsstraten enhet omliggende gebied in de periode1830-1930, maar vooral na 1900 eendruk centrum van Zeist. Het gebiedKroostweg / Noordweg / Koppelweghad een concentratie van wasserijen:1889 W.G. Burger (Noordweg), deeerst in het centrum van Zeist aan deAchterheuvel (1868) opgerichte was-serij A. van Melsen aan de Kroostweg35 en Van der Voort aan de Koppel-weg. De wasindustrie was in Zeist na1932 geheel in r.-k. handen.Op het terrein naast de korenmo- len 'De Hoop' (afgebrand 1867) hoekVoorheuvel/Jagerlaan richtte Antho-nie Rogair in 1863 de bierbrouwerij'De Leeuw' op, die ruim veertig jaarbestaan heeft. Ook rond de Voorheuvel ontwik-kelde zich ambachtelijke nijverheid.1881 Fa. L. Gadellaa, verwarmingsin-dustrie, Voorheuvel 37. De smederijvan firma C.W. Aben (later Sinus-Aben N.V. aan de Odijkerweg) ende natuurblekerij van de familie

C.H.Hoogstraten (Voorheuvel 39). De win-kels en wekelijkse markten maaktende Voorheuvel ('De Slof' geheten inde volksmond) tot een druk gebied. De Karpervijver 8-10 huisvestte defirma Kraepelien en Holm, nadat in1890 de apotheek, opgericht in 1774door G. van Wees aan Broederplein19, van de fabriek was gescheiden. Hetbedrijf werd in 1876 Hofleverancier. Nahet faillissement van de voormalige rij-wielfabriek Wilhelmina kwam in hetfabrieksgebouw aan Karpervijver 17 deN.V. Koninklijke Nederlandse Fabriek van Gouden en Zilveren Werken, Ger-ritsen en Van Kempen, N.V. in 1904-Het predikaat 'Koninklijk' verwierfhet bedrijf in 1926. Aan de Bergweg 107A en I07B ver-rees in 1911 de Eerste NederlandscheFabriek van Nieuwe Zilveren Werken(sedert 1931 Gerofabriek genaamd)vlakbij het Openbaar Slachthuis(Bergweg lOlB). De Gerofabriek ver-schafte in 1926 aan 236 mannen en37 vrouwen werk en was daarmee degrootste werkgever van Zeist. Gerrit-sen en Van Kempen volgde in de zil-verindustrie met 125 mannen en 15vrouwen. De jongste loot. Nieuw Zil-veren Werken 'Solafabriek' aan deVan Reenenweg 155, opgericht in1922, sloot de rij met 95 mannen en13 vrouwen. Ook aan de Bergweg opnr. 25 verrees een nieuwe korenmolen'De Vriendschap' (1867; molenrompgesloopt 1981). Voor de werknemers bij de 'Gero'bouwde de woningbouwvereniging'Gerodorp' in 1920 reeds aan de 75



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN 'Het Stille Hofje'. In 1916 verkregende Zeepfabrieken 'De Duif' het predi-kaat Koninklijk. Ook is vermeldenswaard het ini-tiatief van de Hernhutter ConradWilhelm Anton (1831-1908)&quot; in 1866eigenaar van het Antonpark enoprichter van de garen- en bandfa-briek aan de Weeshuislaan (thansWeeshuislaan/hoek Belcour). Ook hierwoonde het personeel bij de fabriek,die in 1967 werd gesloten. Niet tot de nijverheid gerekendwerden de 'Bloemkweekers' van Zeist.Toch is het bloemistenbedrijf zeerbelangrijk voor Zeist geweest. Ont-staan doordat tuinlieden van de bui-tenplaatsen in Zeist zich zelfstandiggingen vestigen, waren er in het beginvan de 20*&quot;^ eeuw tal van gerenom-meerde bloemisten in Zeist. De heerC.G. van Dijk van bloemisterij 'Flora'aan de Montaubanstraat werd in1895 hofleverancier. Hij leverde aanhet Hof Na zijn faillissement in1904 werd Derk Meeuwenberg eige- naar. Her bedrijf werd in 1952 opgehe-ven. Bekend waren ot)k bloemisterij'Aurora' 2&quot; Dorpsstraat 27 (eigenaarH.H. ile Kruijff) en met diezelfdenaam, Slotlaan 47 (eigenaar A.G. deKruijff) en Bloemenmagazijn 'Corona',Voorheuevel 31 (eigenaar H. Steen-huis). C. Smitskamp huurde de kwe-kerij achter het Protestantse Weeshuisaan de Slotlaan (thans HEMA-gebouw),Weeshuislaan 5, waar hij de bloemis-terij 'Semper

Florens' exploiteerde. Uit de 'Naamlijst der Aangeslote-nen van het Telephoonet' (ook gepu-bliceerd in Seijst (4) 1974, blz. 67-68,blijkt dat alle grote leveranciers teZeist in 1902 reeds voorzien warenvan telefoon, zodat vanaf de grote enkleine buitenplaatsen en villa's door debeter gesitueerden gemakkelijk besteldkon worden. De werkgevers organiseerden zichook al in het begin van de 20'&quot;^ eeuw:Zeister Handelsvereniging (opgericht1907), de r.-k. middenstandsvereni-ging St. Ansfridus (enkele dagen later Gerolaan. Bij het 50-jarig bestaan vande 'Gerofabriek' in 1962 ontstond hetGeroplein, welke naam na het ver-dwijnen van de fabriek in 1977 weerwerd ingetrokken. Den Dolder, een buurtschap onderZeist, maakte in de 20'&quot;' eeuw eenmetamorfose door. Op een gedeeltevan de buitenplaats 'De Ewijckshoeve'ruim 207 ha groot kwam een vesti-ging van de Willem Arntszstichtinguit Utrecht in 1911. Nadat zijn fabriekin Amersfoort afgebrand was, kwam in1902 de zeepfabrikant Christoph Plei-nes naar den Dolder om &quot;eene zeep-fabriek en toiletzeepfabriek&quot; te bouwenop een gedeelte van het buiten 'PrinsHendriksoord' aan de spoorweghaltevan de lijn Utrecht-Amersfoort bijde Dolderseweg. De fabriek 'De Duif'kreeg een heel dorp om zich heen:veelal gebouwd door de woningbouw-vereniging 'Duivendorp': directeurs-woning, boerderij ('Nieuw Transvaal'),zes dubbele arbeiderswoningen, kerk-zaak school en

eigen begraafplaats



Seijst 2002 . - Dl.32 ?M%tmm WTiKS-aWI^W De stakende Zeister bouwvakkers voor liet St. Joseph-gebouw aan de Hortensialaan, 1919. foto: gemeentearchief zeist 1% .a«i»%fiiJi,r





Seijst 2002 . - Dl.32 van Chr. Pleines te Den Dolder degrootste werkgever in Zeist - na de 2'^'^Wereldoorlog in gebruik door o.a. dehandelsmaatschappij Klewabo en laterdoor de verwarmingsindustrie Sinus-Aben N.V. Bij deze fabriek werden ookarbeiderswoningen gebouwd (Odijker-weg 2-24A). Aan Driebergsezijde lagde vleeswarenfabriek 'Gevato' (thansstaat op die plaats het kantoor van hetStaatsbosbeheer). Grenzend aan de manufacturenwin-kel Jacky afkomstig van het Broe-derplein en in 1899 geopend aande Ie Dorpsstraat op de plek vanhet Nieuw Logement van de Broe-dergemeente (Dorpsstraat 20) richtteHerman Broedelet^ na zijn tabaks-(1895) en rijwielhandel (1904) hetgaragebedrijf Broedelet op. Hij ver-kocht in 1908 zijn eerste auto aanLouis Anne Labouchere, (1865-1936),lid van een van de rijkste families inZeist. Nog bestaat het Automobiel- enGaragebedrijf Fa. G. van Amersfoort,dat voorkomt uit de rijwielfabriek 'De De Zeister Machinefabriek aan de'Odijkerweg, circa 1900. foto; gemeentearchiefzeist KISTi:KMAClllNKFABRlEK. station opende voor Driebergen demogelijkheid tot forensenverkeer. Inde voormalige boerderij 'De groteBreul' aan de Odijkerweg, die aan-vankelijk dienst deed als stoommeel-fabriek, kwam in 1899 de Zeister Machinefabriek. Aan de Zeisterzijdeaan de Odijkerweg werd in 1905 eennieuwe metaalwarenfabriek gebouwd(Odijkerweg 22) - in 1916 eigendomvan Bamag Didier en met 100 man-nelijke

werknemers na de zeepfabriek



Seijst 2002 . - Dl.32 Literatuur -     R.P.M. Rhoen, De zuivelfabriek 'Hygieia' aan deKoppeldijk, Seijst (22) 1992, biz. 49 e.v. Werd in1901 gebouwd en in 1911 naar de Torenlaan ver-plaatst. -     R.P.M. Rhoen. Van sterrebos tot koppelgebied.Seijst (23) 1993, biz. 25 e.v. -     R.P.M. Rhoen, Het Rond als marktplein. Hetinstellen van een groentemarkt in 1854. Seijst(26) 1996, biz. 10 e.v. -     R.P.M. Rhoen, Een autominnend dorp. Auto's enhun eigenaren in Zeist tussen 1899 en 1919.Oud-Utrecht (74) 2001, biz. 123 e.v. -     L. Visser, De markt terug in het hart van Zeist.Seijst (26) 1996, biz. 14 e.v. Arend', Slotlaan 24- Diligence VanWijk naar Utrecht werd verdrongendoor de paardentram Zeist-Utrecht,op zijn beurt vervangen door de elek-trische tram tot 1950^. De NBM-bussenvan Zeist naar Utrecht zijn opgevolgddoor de bussen van het bedrijf 'Con-nexxion'. De economische structuurvan Zeist anno 2000 is gebaseerdop hoogwaardige productie en dedienstverlening van de nieuwe eco-nomie, zoveel mogelijk verdwenen uitde woonwijken naar speciaal inge-richte industrieterreinen. Nijverheiden woongenot verdragen elkaar niet Noten 1.  J. Meerdlnk, Herinneringen aan 'De Koppel' teZeist, Seijst (9) 1979, biz. 43 e.v. Afbeelding (biz.64); dezelfde , Enkele grepen uit de geschiedenisvan Zeist tijdens de inlijving bij Frankrijk, Seijst(13) 1983, biz. 28 e.v. m.n, biz. 31 33. De Week-bode voor Zeist, Driebergen en Omstreken van 22april

1865 (beschrijving van 'De Grote Koppel').In 1865 voor afbraak verkocht. 2.   K.W. Galis, De molens in Zeist, Van de Poli-Stich-ting, Zeist 1981, biz. 45-47. 3.   L. Visser, Christoph Pleines. Pfalzdorf1857-Schaan 1936. Zeepfabrikant in Den Dolder,in: Markante Zeistenaren, Van de Poll-Stichting1991, biz. 64 e.v. 4.  J. Meerdink, Conrad Wilhelm Anton. Gnadenfeld1831-Neuwied 1908. Hernhutter koopman enfabrikant, in: Markante Zeistenaren, Van de Poll-Stichting 1991, biz. 59 e.v. 5.  J. Meerdink, Herman Broedelet. Zwolle 1872-Zeist1930. Zeister pionier in de autohandel, in: Mar-kante Zeistenaren, Van de Poll-Stichting 1991,biz. 108 e.v. 6.  Ger Russer, Zeist: vergane glorie van trein entram, Seijst (17) 1987, biz. 28 e.v.







Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - VA.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Ie Dorpsstraat in 1906 met linksvooraan de sigarenwinkel vande Kampense firma W.G. Boele. Boven de ingang prijkt het Hof-leveranciersbord van koningin Emma. foto: gemeentearchiefzeist.











Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN ? V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Hofleverancier Het predikaat Hofleverancier is eenprerogatief van het Staatshoofd. Lode-wijk Napoleon, koning van Holland,heeft het begrip Hofleverancier inge-voerd. Koning Willem I heeft het over-genomen. Oorspronkelijk werd het recht tothet voeren van het Koninklijk Wapenverleend aan leveranciers enambachtslieden die aan het Hof moch-ten leveren. Tijdens de regering vankoning Willem III (1849-1890) vervieldeze eis. Door hem werd als richtlijnvastgesteld: 'dit recht alleen te verleenen aan hendie qua soliditeit en belangrijkheid bij-zonder uitmunten. Het voeren van hetKoninklijk Wapen strekt derhalve totbeloning voor beweezen diensten bijden vooruitgang van handel en nijver-heid en mag tot geen bedrieglijk lokaasstrekken voor het publiek, daar waarnog geen genoegzame waarborgen vandeugdelijkheid bestaan.'





Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG. R.P.M. RHOEN geval de firma Kraepelien en Holm,(firma) G.M. de Bruijn, C. Avis Jzn.,C.G. van Dijk en D. van Arkel hetKoninklijk Wapen. Het predikaat Hofleverancier werdook gebruikt om er reclame mee temaken. Stalhouderij Van Arkel lietmet grote letters het woord hofleve-rancier op zijn verhuiswagen schilde-ren. Wasserij Burger gaf als reclameeen mapje uit met twaalf prentbrief-kaarten van het fabrieksgebouw en deverschillende afdelingen. Op de hoesheeft men duidelijk gebruik gemaaktvan het recht de titel van Hofleveran-cier te mogen voeren. Op de achter-zijde van de foto's is het Rijkswapenmet de predikaatsvermelding even-eens afgerukt. Dat het bezit van het predikaat eenpositieve uitstraling heeft op de klan-dizie blijkt uit twee rekesten uit 1936.In dat jaar richtten twee eigenarenvan een bedrijf in Zeist, waarvan devroegere eigenaren zich Hofleveran- enz., vdB en Rh.). Hij oordeelde datde zaak te klein was en van te weinigbelangrijkheid om in aanmerking tekomen voor de onderscheiding. Bij gelegenheid van een jubileumvan een firma of een ander belang-rijke gebeurtenis, werd het predikaattijdens haar regering ook vaak ver-leend. Door de Firma van Zanten enZonen, een kleermakerij, werd in 1927bij het zestig jarig bestaan een verzoekingediend en voor de 'n.v. Stoomwas-scherij en Strijkinrichting,

voorheenW.G. Burger' werd in 1929 een aan-vraag ingediend in verband met hetveertig jarig bestaan van de onderne-ming. Vanaf 1899 was het niet meer detaak van de burgemeester maar vande Commissaris van de Koningin omadvies op ingekomen aanvragen te ver-strekken aan respectievelijk de Hof-commissie (tot 1919), de Commissietot het verlenen van het predikaat'Koninklijk' en het Koninklijk Wapen (van 1919 tot 1940) en de grootofficierin speciale dienst van H.M. de Konin-gin (vanaf 1950). De grootofficier in speciale dienstvan H.M. de Koningin stelde naberaad met de Commissarissen van deKoningin in 1954 nieuwe richtlijnenop voor het verlenen van het predi-kaat Hofleverancier. In 1965 werdennieuwe en meer stringente voorwaar-den vastgesteld. Degene aan wie het predikaat Hof-leverancier was verleend, was gerech-tigd het Koninklijk Wapen te voeren.Hij kon dat doen door het Wapenaf te drukken in briefhoofden en opnota's, maar ook door het aanbrengenvan een Wapenbord, ook wel Hofleve-ranciersbord genoemd, aan zijn gevel.Het is bekend dat in ieder geval deheren Holm, De Bruijn, Van Zantenen Van Arkel en mevrouw Holm-Lie-der een Hofleveranciersbord hebbenaangebracht. Op drukwerk gebruikten in ieder 90













Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Dit kantoor werd in 1937 verplaatstnaar Maarssen, alwaar het in 1971werd opgeheven. Koninklijke Nederlandse Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van Kempen -1926 Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer -1960 N.V. Koninklijke Nederlandse Fabrieken van Gouden en Zilveren Werken Van Kempen en Begeer -1982 De Commissaris van de Koninginliet de burgemeester op 22 mei 1926weten dat de koningin aan de'Naamlooze Vennootschap Fabriekvan Gouden en Zilveren Werken Ger-ritsen en Van Kempen' het recht ver-leend had het predikaat 'Koninklijk'te voeren. De burgemeester had in zijnadvies de aanbeveling gedaan de toe-kenning van het predikaat te latensamenvallen met de viering van hetzestigjarig bestaan van het bedrijf op4 mei 1926. de Duif voorheen Chr. Pleines', diestatutair in Den Dolder was gevestigddoch feitelijk in Rotterdam, werd in1973 omgezet in een besloten vennoot-schap. De nieuwe vennootschap zagin 1973 af van het predikaat 'Konink-lijk' en de naam werd gewijzigd in'Zeepfabrieken De Duif b.V. Het bedrijf was in 1889 in Amers-foort door Christoph Pleines opge-richt. Zijn gedeponeerd fabrieksmerkwas 'De Duif'. Nadat zijn fabriek inAmersfoort was afgebrand begon hijin 1902 opnieuw in Den Dolder

('aanden Dolderscheweg'). De fabriekster-reinen ca. besloegen een oppervlaktevan tachtig hectaren. Het bedrijf fabri-ceerde zeeppoeder, zachte zeep, toilet-zeep en huishoudzeep. De productiebedroeg in 1914 15 miljoen pakjes van'4 kg. In 1922 was dat gedaald tot 12miljoen pakjes. Het bedrijf had in 1914130 a 140 man personeel in dienst. Inde inlichtingenstaat van 1922 wordtde vraag over uiterlijk voorkomen van de zaak vermeld: 'Grootsch, zoowel was massaliteit derfabrieksgebouwen betreft, als aantalnevengebouwen, woningen en riantenaanleg der terreinen.'Over de werkgever werd gezegd:'Gunstig [bekend], zoowel wat beloo-ning en huisvesting van het personeelbetreft, als zorg voor en verplegingvan zieken, het geven van verloftij-den, wintervoeding van de van elderskomende arbeiders enz. Stakingenkwamen niet voor.'Als bijzonderheid werd vermeld:'De opleving en bloei van een eertijdsafgelegen en vrijwel onbewoondgedeelte der gemeente, is mede aanhare vestiging te danken geweest.'De N.v. 'Koninklijke ZeepfabriekenDe Duif voorheen Chr. Pleines' werdlater overgenomen door het Unilever-concern, maar bleef als dochteronder-neming gehuisvest in Den Dolder. In1931 werd het bedrijf verplaatst vanDen Dolder naar Rotterdam. Slechtseen bijkantoor bleef hier gevestigd.









Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN De apotheker C.F. Kraepelien namin 1843 zijn neef Waldemar Corne-lius Holm (18354890) bij zich inhuis. Deze werd door zijn oom inde apotheek opgeleid. De apotheek,oorspronkelijk eigendom van de Evan-gelische Broedergemeente, bestond alsinds 1772. In 1864 ging Kraepelienmet Holm een vennootschap aan.Na het overlijden van Kraepelien in1871 bleef de vennootschap tot 1876bestaan. ; i > Naast de werkzaamheden in deapotheek hield Holm zich bezig methet fabriceren van nieuwe producten,zoals Quina La Roche-pastilles (1877),astmasigaretten en salmiak-pastilles(1882), Tamarinde-bonbons (1884) eneikelcacao (1886). Zijn oom was reedseerder begonneri met het fabricerenvan mondwater en vruchtensappen.Op den duur werd de fabricage van dieproducten belangrijker dan de apo-theek. Na zijn dood in 1890 werd de apo-theek gescheiden van de fabriek. De apotheek werd in 1891 overgedaan aanJ.H. Broedelet. Tot 1921 bleef zij ophet Broederplein gevestigd. Toen werdzij overgebracht naar de 2e Dorps-straat. In 1968 werd zij door Drs. J.H.Versteeg overgenomen. De Hofcommissie berichtte op 2 (of23) augustus 1892 aan 'Mejuffrouw deWed. M. Holm geboren Lieder (firmaKraepelien en Holm) Fabrikante vanEikelcacao en medicinale wijnen' datdoor koningin Emma vergunningverleend was tot het voeren vanhaar

Wapen. In het bevolkingsre-gister wordt P.C.M. Holm-Lieder'fabrikante van pharmaceutische pre-paraten' genoemd. In het diplomawordt alleen het initiaal van haarderde voornaam vermeld. Wanneer een Hofleverancier wasoverleden, was de opvolger verplichttoestemming te vragen het verleendepredikaat te mogen blijven voeren. Deweduwe van W.C. Holm, PhilippineCharlotte Martha Lieder (1852-1936) heeft aan die verplichting voldaan.In haar rekest aan koningin Emmasprak zij haar bezorgdheid uit overhet feit dat het verlies van het predi-kaat schade zou toebrengen aan hetbedrijf. De fabriek kwam in 1930 in handenvan Dr. J.F.M. Feldhaus van Ham. In1926 had de fabriek tien man per-soneel in dienst. Tot 1960 bleef hetbedrijf in Zeist gevestigd op de Karper-vijver. Het werd toen door Brocacef inMaarssen overgenomen en verplaatstnaar Oosterwolde. In 1937 moest de toenmalige eige-naar van de firma Kraepelien enHolm, Dr. J.F.M. Feldhaus van Ham,de Hofleveranciersborden van koningWillem III en van koningin Emma ophet pand aan de Karpervijver verwij-deren. Op zijn rekest van 26 septem-ber 1936 aan de koningin om hemvergunning de verlenen tot het voerenvan het Koninklijk Wapen met de II DO















Seijst 2002 . - Dl.32 2EISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Dorpsstraat 33 naar de 1'&quot; Dorpsstraatverplaatst. Op een foto van omstreeks1920 prijkt het Hofleveranciersbordvan koningin Emma op de voorgevelvan het pand V&quot;^ Dorpsstraat 17. De zaak bleef tot 1951 bestaan. Indat jaar werd de firma verkocht aan deN.v. Verenigde Nederlandsche Kleer-makerijen in Den Haag en verplaatstnaar Utrecht. In 1901 werd de burgemeester via deCommissaris van de Koningin doorde Hofcommissie om inlichtingen enadvies gevraagd over de firma VanZanten en Zoons in verband met eenaanvraag om het Wapen van koninginWilhelmina te mogen voeren. De bur-gemeester adviseerde gunstig op dieaanvraag. Alhoewel men in 1907 ver-moedde dat in 1901 opnieuw vergun-ning was verleend, is dat niet gebeurd.In 1904 werd de in dat jaar ingediendeaanvraag ook niet gehonoreerd. Ter gelegenheid van het zestigjarigbestaan in 1927 vroegen de broersW.M. enj.j. van Zanten op 8 april 1927 opnieuw vergunning tot het voerenvan het Wapen van de koningin. Deuitdrukking 'Drie keer is scheepsrecht'ging in dit geval niet op, want ookdeze aanvraag werd niet gehonoreerd. 107



Seijst 2002 . - Dl.32 D. van Arkei -1900J.P. van Arkei -1937 De Hofcommissie berichtte op 31augustus 1900 de Commissaris van deKoningin dat aan 'D. van Arkei, stal-houder' het recht tot het voeren vanhet Koninklijk Wapen was verleend.Op 26 september d.o.v. stelde de Com-missaris van de Koningin de burge-meester hiervan op de hoogte. De aanvraag daartoe was door Dirkvan Arkei op 21 mei 1900 ingediend.De aanvraag werd door de Hofcom-missie om advies gestuurd door tus-senkomst van de Commissaris van deKoningin. Op 10 juli 1900 bracht deburgemeester zijn advies uit. Het bedrijf was in 1820 door Teunisvan Wijk opgericht. Het werd in 1860door zijn zoon Dirk van Wijk over-genomen. Diens kleinzoon Dirk vanArkei (1861-1917) nam de zaak op 21januari 1897 over. Na zijn dood werdhet bedrijf geleid door zijn weduweJohanna Adriana van Arkel-Kraan(1863-1933). Hun zoon Johan Pieter ^OflEVEKANC^t^- D. VAN ARKEL,- STALHOUDER. Telefoon 25, ZEIST. TWEEDE DORPSSTRAATtloek Laan v. Beek- & Royen. Advertentie van stalhouderij van D. van Arkei met het wapen van koninginWilheimina, 1907. Onder: Advertentie van stalhouderij van D. van Arkei met hetwapen van koningin Wilhelmina, 1920. D, hoek Laan van Beek en Royen. Telefoon 25. io8





Seijst 2002 . - Dl.32 C.J. van Scherpenzeei -1906Naamloze vennootschap 'C.J. vanScherpenzeei en Zoon N.V.' -1936 Op 31 augustu.s 1906 verleendekoningin Wilhelmina aan CornelisJan van Scherpenzeei (1874-1935) hetrecht om haar Wapen te voeren. Hetdiploma werd op 13 septemher 1906door de Commissaris van de Konin-gin aan de burgemeester ter uitreikingaan Van Scherpenzeei toegestuurd.De Hofcommissie had op 9 juni 1906aan de burgemeester door tussenkomstvan de Commissaris van de Koninginom advies gevraagd op de aanvraagvan januari 1906 van Van Scherpen-zeei. De aanvrager was sinds 1895 eige-naar van de grootste slagerij in Zeist. FEDERATIE DER SLAGERIJEN BIELKE, MEIJER en VAN SCHERPENZEEL. Teleph. 74.           Teleph. 184.                                            Teleph. 40. Bestellingen en Hoofdadministratie! HOFLEVERANCIER VAN H.M. DE KONINGIN. Winkels: Lageweg i. Dorpstraat 61. Voorheuvel 45. MODEL-VLEESCHHOUWERIJ4« en Varkensslachterij (ELECTRISCH BEDRIJF)Postrekening 65448                    Opgericht 1822 Boven: Advertentie van slagerij C.J.van Scherpenzeei met het wapenvan koningin Wilhelmina, 1920.Onder: Advertentie van 1929. HOFLEVERANCIERVANH-M'DE KONINGIN C. J. van Scherpenzeei 2e DORPSSTRAAT 61, ZEIST               Tel. Int. 40



Seijst 2002 . - Dl.32 N.V. StoomwasscheriJ en Strijkinrichting, voorheen W.G. Burger -1930 De Commissaris van de Koningindeelde in 1930 aan de burgemeestermede dat hij op 10 december 1930van de Commissie tot het verlenenvan het predikaat 'Koninklijke' en hetKoninklijk Wapen bericht ontvangenhad dat aan de 'n.v. StoomwasscheriJen Strijkinrichting, voorheen W.G.Burger' vergunning verleend was hetKoninklijk Wapen te voeren met detitel van Hofleverancier. Commissie tot het verlenen van hetpredikaat 'Koninklijk' en het Konink-lijk Wapen vroeg door tussenkomstvan de Commissaris van de Konin-gin advies aan de burgemeester. DeCommissaris van de Koningin liet inzijn brief van 5 november 1936 deburgemeester weten dat de genoemdecommissie hem had bericht dat hetindertijd aan C.J. van Scherpenzeeltoegekende recht voor de naamlozevennootschap was bestendigd. In 1953 werd de vennootschap geli-quideerd. Men slachtte er ruim driehonderdstuks vee. Het familiebedrijf bestondal sinds 1822. De eigenaar betaaldeeen goed loon aan zijn knechten enbij ziekte werd het loon geregeld uitbe-taald; zelfs tot een halfjaar. Het bedrijf werd in 1930 omgezetin de naamloze vennootschap 'C.J.van Scherpenzeel en Zoon n.V. Na hetoverlijden van C.J. van Scherpenzeelin 1935 werd de zaak voortgezet doorzijn weduwe Gijsbertha van Scher-penzeel'Pothoven (1874-1963) en zijnzoon Cornelis

(1900-1939). Het bedrijfhad in die tijd een grote winkel in de2 Dorpsstraat en twee filialen. Hethad ongeveer tien man personeel indienst. Jaarlijks werden er ongeveer400 varkens, 140 koeien en 120 kalve-ren geslacht. Zijn weduwe diende in augustus1936 bij de koningin een verzoek intot het bestendigen van het recht tothet voeren van het Koninklijk Wapenmet de titel van Hofleverancier. De Het fabrieksgebouw van WasserijBurger aan de Noordweg, circa 1940. . FOTO: GEMEENTEARCHIEF ZEIST III



Seijst 2002 . - Dl.32 Het bedrijf was opgericht in 1889door Willem Geerlof Burger(1861-1932). In 1919 werd het bedrijfomgezet in een firma, die in 1920 weerwerd omgezet in een naamloze ven-nootschap. In veertig jaar tijd was hetbedrijf uitgegroeid tot de grootste opdat gebied in ons land. In het jaarvan de aanvraag bedroeg het aantalpersoneelsleden 196. Speciaal werd inhet advies van de burgemeester ver-meld dat de verhouding van directietot personeel goed was; dat er nooitgestaakt was of met staking gedreigden dat bij ziekte het loon vrijwillig Boven: Foedraal voor een set prentbrief kaarten van Wasserij Burger aan deNoordweg met een afbeelding van het Hofleveranciersbord van koningin Wilhel-mina, circa 1940. Rechts: Een medewerkster bij een droogmachine in de fabriekvan Wasserij Burger aan de Noordweg, circa 1940. fotos:gemeentearchiefzeist



Seijst 2002 . - Dl.32 werd doorbetaald. Paleis Soestdijk behoorde tot deklantenkring van Wasserij Burger, het-geen iets over de kwaliteit van ditbedrijf zegt. Met ingang van 1 januari 1985 isLips Textielservice B.V. eigenaressevan het bedrijf. Het bedrijf is in 1999aan de Noordweg gestaakt. Bestendiging van het recht tot hetvoeren van het Koninklijk Wapen metde titel van Hofleverancier werd nietaangevraagd. Firma A.J. Kraan & Zoon -1963 Op 3 mei 1963 verklaarde de groot-officier in speciale dienst van H.M. deKoningin dat koningin Juliana gun-stig had beschikt op het verzoek vanA.J. Kraan sr. en A.J. Kraan jr., fir-manten van de Firma A.J. Kraan enZoon, lood- en zinkwerkersbedrijf tothet toekennen van het recht tot hetvoeren van het Koninklijk Wapen metde titel van Hofleverancier. De firma werd in 1967 omgezet in 'n.v. voorheen A.J. Kraan & Zoon'.Er werd op 8 mei 1967 een aanvraagingediend tot bestendiging van hetpredikaat Hofleverancier bij de omzet-ting van de firma in een naamlozevennootschap, waarop op 10 januari1968 positief werd beschikt. Het lood- en zinkwerkersbedrijfwerd in 1838 opgericht door GerardusKraan (1798-1857) en groeide uit toteen groot bedrijf op sanitair gebied.Het was gevestigd op Nooitgedacht.In 1963 werkten in het bedrijf onge-veer 48 man. Op 26 maart 1986 werdhet bedrijf door faillissement opgehe-ven. Kwekerij Abbing B.V. -1992 Op 14 september 1992 onderte-kende

koningin Beatrix het besluitwaarbij aan Kwekerij Abbing B.V. hetrecht verleend werd tot het voerenvan het Koninklijk Wapen met detoevoeging 'Bij Koninklijke Beschik-king Hofleverancier'. Het koninklijk predikaat werd verleend ter gelegen-heid van het honderdjarig bestaan vanKwekerij Abbing. In 1892 begon Jan Abbing(1843-1929), na onder andere als chef-bloemist op paleis Soestdijk te hebbengewerkt, een kwekerij te De Bilt.Omdat het stuk kweekgrond al spoe-dig te klein bleek, werd een perceelgrond nabij het station Driebergen-Zeist aangekocht. Op die plaats is hetnog steeds gevestigd. Het bedrijf werddoor zijn zonen voortgezet; vanaf 1934door Dirk Cornelis alleen. In 1975werd het bedrijf omgezet in een beslo-ten vennootschap. De inschrijving in het handelsregis-ter uit 1942 luidt: 'Boomkweekerij en -handel, tuinaan-leg, hovenier, handel in tuinbouw-benoodigheden, tuinbouwzaden engraszaden, meststoffen, bloemisterij-artikelen, tuingeredschappen. Allesgroot- en kleinhandel.'



Seijst 2002 . - Dl.32 Koninklijk Huisarchief. Correspondentie Hofcommissie, 1849-1919,inv.nr. E Ib-ilb (nrs. 47, 48, 55 II, 57, 60, 123 en144); Koninklijk Huisarchief.Correspondentie Hofcommissie, verlening WapenH.IVI. de Koningin-Regentes, 1890-1898, inv.nr. EIb-IVb (nrs. 4, 7 en 12); Koninklijk Huisarchief.Correspondentie Hofcommissie, verlening prae-dicaat Koninklijke en het Koninklijk Wapen,1899-1906, inv.nr. E Ib-IVc (nrs. 4, 5 en 12);Koninklijk Huisarchief. Correspondentie 'Commissie tot het verleenenvan het Praedicaat Koninklijke en het KoninklijkWapen', 1919-1940, inv.nr. E 5 (nrs. 6, 10, 11,13 en 15 I); Koninklijk Huisarchief.Correspondentie Grootofficier in Speciale Dienst,1948-1963, inv.nr. E 20 (nrs. 49 I, 51 i en 56-2);Koninklijk Huisarchief. A.l. Bierman, IVI.J. van Lieburg en D.A. WittopKoning, Biografische index van Nederlandse apo-thekers tot 1867, Rotterdam 1992V.A.IVl. van der Burg, Wasserij Burger te Zeist.Seijst. Nr. 2 (1980) p. 29-38Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier, Rijs-wijk 1991 Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van eenvorstelijk predikaat, Rijswijk 1991GIJs Kuus, Topografie 'Godsakker' EvangelischeBroedergemeente Zeist, Zeist 1998Remco Meijer, Aan het hof. De monarchie onderkoningin Beatrix, Amsterdam 1999, biz. 243 e.v.R.P.M. Rhoen, De historie van de buitenplaatsVeelzigt te Zeist. Cascade. Nr. 1 (1996) p. 20-42Meindert Stokroos, Zink in Nederland, Amster-dam (1983) D. van Zanten, Een stukje

apothekershistorie uithet dorp Zeist. Pharmaceutisch Weekblad. 1931De Zeister Broedergemeente 1746-1996, Zut-phen 1996Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken van Straten en Boon (Koninklijk;1951); N.v. G. van Wees en Weiss(Koninklijk; 1952); Boek- en kunst-handel Jan W. Kraal n.v. (Koninklijkc.q. Hofleverancier; 1953), N.v. Bis-cuitfabriek B. van Doesburg & Zonen(Koninklijk; 1959), n.v. Stoomwasse-rij en Strijkinrichting voorheen A.van Melsen en Zoons (Hofleveran-cier; 1968-1969) en Maison KuiperB.V. (Hofleverancier; 1979). Bronnen en literatuur -     Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nrs.159, 203 (ag.nr. 2418/119 K), 221 (ag.nr.277/22K), 256 (ag.nr. 892/59K), 266 (ag.nrs.207/13K en 208/14K), 269 (ag.nr. 637/31K),273 (ag.nr. 1093/57K), 302 en 316; Gemeente-archief Zeist. -     Idem, 1906-1945, inv.nrs. 2357 en 2358:Gemeentearchief Zeist. -     Idem, 1946-1965. ds.nrs. 7017 en 7018;Gemeentearchief Zeist. -     Idem, 1966-1975, ds.nr. 10544; Gemeentear-chief Zeist. -     Idem, na 1976, ds.nrs. 6984, 13431, 15872,15875 en 15876; P.G. Middelen gemeenteZeist. -     Secretariaatsarchief koningin Wllhelmina,1898-1948, inv.nr. A 50-XXa/c (nrs. a-105 enc-60); Konlnklijl< Hulsarchief. -     Secretariaatsarchief           koningin           Jullana,1948-1980, Inv.nr. A 52-XXc (nrs. 598 en 761); NIET GEHONOREERDE VERZOEKEN Natuurlijk konden niet alle aan-vragen voor het ontvangen van hetrecht tot het voeren van het

predi-kaat 'Koninklijk' of het KoninklijkWapen worden gehonoreerd. Somskwamen de aanvragen niet verder dande burgemeester. Enkele aanvragenzijn reeds in dit hoofdstuk ter illustra-tie genoemd. Niet altijd is duidelijkop grond waarvan die afwijzing heeftplaatsgevonden. Wel valt op dat na deTweede Wereldoorlog vaker het predi-kaat 'Koninklijk' werd aangevraagd. Het betreft onder andere de aanvra-gen van Firma van den Brink en vanDijk (Hofleverancier; 1898); J. vanHensbergen (Hofleverancier; 1901);Firma van Zanten en Zoons (Hofle-verancier;                1901/1904/1927);'Pharmaceutische-Chemische FabriekKraepelien & Holm (Hofleverancier;1937); N.v. Gerofabriek (Koninklijk;1937/1952/1962); N.V. Papierindustrie 114



Seijst 2002 . - Dl.32 Van Rhijn notarissen Woudenbergseweg 5Postbus 703700 AB ZeistTelefoon (030)692 08 66Telefax (030) 692 51 76 NOTARISSEN: mr W.H.M. Fransen mr F.G. Bakker mr M.M. Elings-van Hooidonk Als de notaris met u meekijkt ziet u meer! On top of the World: Global Inves' Global Invest is een lijfrente-programma van DBV Verzekeringen,in samenwerking met PrudentialSecurities Inc. uit New York. Met Global Investbent II verzekerd vaneen lijfrente die biju past. Uw vermogenwordt professioneelbeheerd en objectiefgecontroleerd. Met Global Invest kiest u voor eenbeleggingsstijl die bij u past.De beleggingen worden uitgevoerddoor de absolute top van 's wereldsvermogensbeheerders. Prudential Securities Inc. heeftdeze elite van vermogensbeheerdersgeselecteerd. Daarnaast controleertPrudential Securities Inc. deze vermo-gensbeheerders doorlopend.De controle is geheel in lijn &quot;&quot;van de strenge regelgevingomtrent vermogensbeheerdie in Amerika geldt. Voor meer informatiekunt u contactopnemen met:DBV VerzekeringenUtrechtseweg 753702 AA Zeist030-6933166info@dbv.nl









Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN 1904 C.G. van Dijk failliet; Derk Meeuuien-berg eigenaar. Kwekerij Montaubanstraat 4 en Artistiek Bloemsierkunst, Slotlaan 65.1952 Bedrijf opgeheven. N.B. Te Zeist zijn er in: 1891 5 bloemkwekers met 7volwassen mannelijke arbeiders in dienst: 1896 5  bloemkwekers met 10 volwassen mannelijkearbeiders In dienst: 1901 7 bloemkwekers met20 volwassen mannelijke arbeiders in dienst:1906 6 bloemkwekers met 30 volwassen man-nelijke arbeiders en 5 jongens in dienst; 1911 6  bloemkwekers met 40 volwassen mannelijkearbeiders in dienst: 1916 7 bloemkwekers met40 volwassen mannelijke arbeiders en 4 jongensIn dienst: 1921 7 bloemkwekers met 42 volwas-sen mannelijke arbeiders en 8 jongens In dienst:1926 10 bloemkwekers met 48 volwassen man-nelijke arbeiders en 10 jongens in dienst. Literatuur -     V.A.M, van der Burg en R.P.M. Rhoen, De gemeen-teraad van Zeist 1851-1976, Rotterdam/Zeist1994, biz. 42 (gemeenteraadslid C.G. van Dijk)en bIz. 129-131 (gemeenteraadslid D. Meeuwen-berg). -     R.P.M. Rhoen, De historie van de buitenplaatsVeelzigtte Zeist. Cascade. Nr. 1 (1996) p. 28-32 -     De Weekbode van Zeist, Driebergen en Omstre-ken van 7 april 1895. ? De Zeister Courant van 15 mei 1926 (adverten-tie). -     Het adresboek van Zeist, 1905, bIz. 131 (adver-tentie).

J. van Zanten sr., W.M. van Zantenen J. van Zanten -1898 ADRES 2e Dorpsstraat 33, later Ie Dorps-straat 17. LEVENSLOOP 1867 Jan van Zanten Sr. kleermakerij opge-richt 2e Dorpsstraat 33. 1895 Eenmanszaak omgezet in v.o.f. VanZanten en Zoons. Verplaatst naar IeDorpsstraat 17. 1951 Verkocht aan NV. Verenigde Neder-landsche Kleermakerijen in Utrecht enovergeplaatst naar Utrecht. (Weduwe J.van Zanten-van Loghem bewoont pand IeDorpsstraat 17 in 1952.) N.B. Te Zeist zijn er In: 1891 6 kleermakers met12 mannelijke volwassen arbeiders en 5 jongens:1896 10 kleermakers met 17 mannelijke volwas-sen arbeiders en 7 jongens: 1901 13 kleerma-kers met 17 mannelijke volwassen arbeiders en7 jongens: 1906 10 kleermakers met 17 manne-lijke volwassen arbeiders en 3 jongens: 191112kleermakers met 35 mannelijke volwassen arbei-ders en 10 jongens; 1916 13 kleermakers met43 mannelijke volwassen arbeiders en 10 jon-gens: 1921 13 kleermakers met 43 mannelijkevolwassen arbeiders en 12 jongens: 1926 20kleermakers met 38 mannelijke volwassen arbei-ders en 7 jongens. Literatuur -     De Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstre-ken van 22 september 1883 (advertentie). -     De Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstre-ken van 6 augustus 1898 (advertentie). D. van Arkel -1900J.P. van Arkel -1937 ADRES 2e Dorpsstraat 67/hoek Laanvan Beek en Royen. LEVENSLOOP 1820

Vervoersbedrijf en stalhouderij opge-richt door Teunis van Wijk, 2eDorpsstraat/hoek Laan van Beek enRoyen. 1860 Overgenomen door zijn zoon Dirk vanWijk. 1897 Diens kleinzoon Dirk van Arkel neemt ?het bedrijf over. 1933 Zoon]ohan Pieter van Arkel zet hetbedrijf voort. 1952 Bedrijf gestaakt. Laatstelijk verhuizin-gen, luxe auto's verhuur, meubelbewaar-plaats. 1974 Bedrijf bij de Kamer van Koophandel enFabrieken te Utrecht uitgeschreven. 1982 Stalhouderij Van Arkel gesloopt. N.B. Te Zeist zijn er In: 1896 6 stalhouders envoerlieden met 18 mannelijke volwassen arbei-ders In dienst; 1901: 8 stalhouders en voerlie-den met 18 mannelijke volwassen arbeiders in







Seijst 2002 . - Dl.32 Ai/iii-:ooz 5 Bijlagen Voornaamste ambachten 1891 volw. kind.I]|gQ j m AMBACHTEN 1.      Blekers 2.      Bloemkwekers3       Boekbinders 4.      Brood-, koek- en banketbakkers 5.      Handschoenmakers 6.      Horlogemakers 7.      Huisschilders en glazenmakers 8.      Huis- en rijtuigschilders 9.      Kamerbehangers en stoffeerders 10.    Kleermakers 11.    Koper-en blikslagers 12.    Kuipers 13.    Kunstdraaiers 14.    Loodgieters en loden pompenmakers 15.    Mandenmakers 16.    Metselaars 17.    Paraplumakers 18.    Fotografen 19.    Pompenboorders 20.    Porseleinschilders 21.    Rietdekkers en rietmattenmakers 22.    Schoenen en laarzenmakers 23.    Schrijnwerkers 24.    Sigarenmakers 25.    Slachters, slagers en vleeshouwers 26.    Smeden 27.    Steenhouwers 28.    Stoffenververs 29.    Stukadoors 30.    Suikerballenmakers 31.    Timmerlieden 32.    Tuiniers voor particulieren 33.    Verlakkers 34.    Wagenmakers 35.    Zadelmakers 36.    Zadelmakers en kamerbehangers AANTAL 4 3B22 1 4 7 11 5 6 5 11 1 3 I 6 6 1 1 2| 1 110 5 2 7 31 3 7 5 1 24 91 45 7 2 11 2 12 5 10 2 1 11 43 43 1 14 6 7 1 8 2 19 6 3 54 4 6 2 2 15 4 n 7 5 2 1 1 1 810 1 2» 1| 7 * hoofden derbedrijven niet begrepen.



Seijst 2002 . - Dl.32 Voornaamste ambachten 1926 volw. kind.[QQ j m AMBACHTEN 1. Barbiers en kappers 2. Bierbottelaars 3. Bloemkwekers 4. Boekbinders 5. Broodbakkers 6. Banketbakkers 7. Fotografen 8. Horlogemakers 9. Huisschilders 10. Kamerbehangers 11. Kleermakers 12. Koperslagers enz. 13. Mandenmakers 14. Metselaars 15. Meubelmakers 16. Moffelinrichtingen 17. Poeliers 18. Slagers 19. Schoenmakers 20. Smeden 21. Steenhouwers 22. Stalhouders en voerlieden 23. Timmerlieden 24. Tailleuses AANTAL 10 4 8 2 48 10 6 62 14 10 2 1 1 2 1 61 10 42 2 15 38 7 21 6 2 1 60 12 9 3 6 2 1 1 34 16 9 5 34 9 3 1 15 63 21 52 20 AI/lll-ZOQg







Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Namenindex Dunselman................... 102,103 Dunselman, H.F............ 93,102,118 Dunselman, J.J.M....................118 Eberson.L.H.........................94 Eerste Nederiandsche Fabriek van Nieuw Zil-veren werken....................... 117 Eerste Nederiandsche Fabriek van Nieuwe Zil-veren Werken........................75 Emma, koningin82, 84,89, 93, 98,100, 101,102, 103, 104, 107 Engelen, A. van......................73 Euterpe, Utrechts Mannenkoor..........86 Evangelische Broedergemeente___ 68,100 Eversz.,J.W.................... 103,118 Feidhaus van Ham ..................101 Feldhausvan Ham, J.................117 Feidhaus van Ham, J.F.M.......... 93,100 Flora ..................... 76,105,118 Forseii, C............................72 Fransen van de Putte................109 Fries, C.P............................74 Gadeilaa, L..........................75 Gero....................... 69, 75, 117 Gerodorp...........................75 Gerofabriek................. 75,76,117 Gerofabriek, N.V................. 85, 114 Gerofabr., N.V........................87 Gerritsen en Van Kempen..........75,117 Gerritsen en Van Kempen, Kon. NederlandseFabriek van Gouden en Zilveren Werken .. 98Gerritsen en Van Kempen, Kon. NederlandseFabriek van Gouden en Zilveren Werken .. 96Gerritsen en Van Kempen, N.V. Kon. Neder-landse Fabriek van Gouden en Zilveren en Zilveren Werken Van Kempen en......96 Begeer, N.V Kon......................98 Begeer,

N.V. Kon. Nederlandse Fabr. vanGouden en Zilveren Werken Van Kempen en ............................... 96, 98 Begeer, Van Kempen en...............98 Begeer, Van Kempen en...............69 Bentinck..........................105 Berain, Le..........................94 Bern, Frans Nicolaas van..............73 Bern, Van...........................94 Biscuitfabriek B. van Doesburg & Zonen . 114 Bianckenhage......................109 Blijdestein Willink N.V.................120 Boek- en kunsthandel Jan W. Kraal N.V. .............................. 82,114 Boekweg, H........................118 Boekweg, Johannes Hermanus.........105 Boele, firma W.G.....................84 Boissevain, A.A.H....................116 Bolhuis, Gerrit......................121 Braat..............................94 Braat, firma.....................74,116 Brink en van Dijk, firma van den........114 Brocacef..................... 100,117 Broedeiet...........................79 Broedelet, Herman...................79 Broedeiet, J.H.......................100 Brouwer, P.H.........................68 Bruijn, (firma) G.M. de................90 Bruijn, De...................... 90,102 Bruijn, firma G.M. de............ 102,118 Bruijn, G.M. de............. 74,101,118 Bruijn, Gerardus Michiel de............101 Burger.................69, 90, 113, 120 Burger, L............................73 Burger, Leonardus....................73 Burger, N.V. Stoomwasscherij en Strijkinrich- ting,v/hW.G.......................111 Burger, N.V. Stoomwasserij en Strijkinrichting, v/h W.G...........................120 Burger, W.G.................. 73, 75,120 Burger, Willem Geerlof...............112 Calker, P.C. van......................73 Caiker,

Van.........................73 Chr. middenstandsvereniging...........78 Connexxion.........................80 Corona.............................76 Dijk, C.G. van........76,90,104,118,119 Dijk, Cornelis Gijsbertvan.............105 Dijk, Van..................... 104,105 Doesburg & Zonen, N.V. Biscuitfabriek B. van ..................................114 Duif B.V., Zeepfabr. De................96 Duif, De............................76 Duif, De'............................96 Duif, Kon. Zeepfabr. de................95 Duif, N.V 'Kon. Zeepfabr, de............95 Duif, N.V Kon. Zeepfabr. de...........116 Duif, v/h Chr. Pleines, Kon. Zeepfabr. de ............................... 89, 95 Duif, v/h Chr. Pleines, N.V 'Kon. Zeepfabr. De ............................... 95,96 Duif, v/h Chr. Pleines, N.V. Kon. Zeepfabr. de .............................. 96,116 Duif, v/h Chr. Pleines, Zeepfabr. de......95 Duif, Zeepfabr. De....................76 Duivendorp.........................76 Abbing...........................121 AbbingB.V.........................121 Abbing B.V., Kwekerij.................113 Abbing en Zn., firma.................121 Abbing, D,C........................121 Abbing, Dirk Cornelis.................113 Abbing, J...........................121 Abbing, Jan........................113 Abbing, Kwekerij....................113 Aben N.V., Sinus.....................75 Aben N.V., Sinus-.....................79 Aben,C.W...........................75 Amersfoort, Automobiel- en Garagebedrijf Fa. G. van.............................79 Anton, Conrad Wilhelm................76 Arend, De..........................79 Arkei, D, van........................90 Arkei, D. van........75, 82,108,109,119 Arkel, Dirk van................. 108,119

Arkei, J.P. van.............. 108,109,119 Arkei, Johan Pieter van.......... 109,119 Arkel, Van................. 90,109,119 Arkel-Kraan, Johanna Adriana van......108 Artistiek Bioemsierkunst..............119 Aurora.............................76 Avis..............................103 AvisJzn.,C.............. 74,90,103,118 AvisJzn., Cornelis...................118 Avis, Cornelis.......................103 BamagDidier........................79 Beatrix, koningin............. 87,93,113 Begeer en Vos, N.V. 'Kon. Edelmetaaibedrijven Van Kempen........................98 Begeer, Kon. Nederlandse Fabr. van Gouden 126



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN - V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Zilveren Werken J.M. van Kempen & Zonen 98Kon. Nederlandse Fabriek van Gouden en Zil-veren Werken Gerritsen en Van Kempen .. 96Kon. Nederlandse Fabriek van Gouden en Zil-veren Werken Gerritsen en Van Kempen, N.V. .............................. 98,117 Kon. Nederlandse Fabriek van Gouden en Zil-veren Werken, Gerritsen en Van Kempen.. 75Kon. Nederlandse Fabr. van Gouden en Zilve-ren Werken Van Kempen en Begeer......96 Kon. Nederlandse Fabr. van Gouden en Zil-veren Werken Van Kempen en Begeer, N.V ............................... 96, 98 Kon. Stearine Kaarsenfabriek Gouda.....95 Kon. Zeepfabr. de Duif, N.V.........95,116 Kon. Zeepfabr. de Duif, v/h Chr. Pleines... 89Kon. Zeepfabr. de Duif, v/h Chr. Pleines, N.V. .............................. 96,116 Kon. Zeepfabr. De Duif, v/h Chr. Pleines, N.V ............................... 95,96 Kon. Zeepfabr. de Duif'................95 Kraal N.V, Boek- en kunsthandel Jan W. .............................. 82,114 Kraan & Zn., firma A.J................113 Kraan & Zn., N.V v/h A.J..............113 Kraan en Zn., firma A.J........ 75, 113,121 Kraan jr., A.J........................113 Kraan sr., A.J.......................113 Kraan, A.J..........................121 Kraan, G...........................121 Kraan, Gerardus....................113 Kraepeiien.........................100 Kraepelien & Holm, Pharmaceutische-Chemi- sche

Fabriek.......................114 Kraepeiien en Hoim .................117 Kraepeiien en Hoim, firma......... 75, 89, 90,91,99, 100,117 Kraepeiien, C.F.....................100 Kruijff, A.G. de.......................76 Kruijff, H.H.de.......................76 Kuiper B.V., Maison..................114 Kwekerij Abbing.....................113 Kwekerij Abbing B.V............. 113,121 Labouchere........................109 Labouchere, Louis Anne...............79 Leeuw, De..........................75 Lens, P.A............................95 Lieder......................... 99,100 Lieder, Philippine Charlotte Martha.....100 Liefrink, H.H.........................73 Lijnden, Van........................109 Lips Textielservice B.V........... 113,120 Lodewijk Napoleon, koning......... 84,88 Loon, Van..........................109 Mackay...........................105 Maison Kuiper B.V...................114 IVIartin, E.C..........................74 Meeuwenberg, Derk......... 76,105,119 Meisen en Zn.s, N.V. StoomwasseriJ en Strijk- inrichting v/h A. van.................114 Meisen, A. van.......................75 Meisen, Van.........................69 Middenstandscentraie van Zeist........78 N.V 'Kon. Zeepfabr. de Duif............95 N.V. G. van Wees en Weiss............114 N.V v/h A.J. Kraan & Zn.'.............113 Naamlooze Vennootschap Fabriek vanGouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van Kempen............................96 Naamloze Vennootschap C.J. van Scherpen- zeeiN.V............................120 NBM...............................80 Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilve-ren Werken Gerritsen en Van

Kempen, N.V 98Nederiandsche Fabriek van Gouden en Zilve-ren Werken v/h J.A.A. Gerritsen, N.V......98 Nieuw Zilveren Werken 'Solafabriek'.....75 Nieuw zilveren werken Solafabriek......117 van................................98 Kempen en Begeer, Kon. Nederlandse Fabr. van Gouden en Zilveren Werken Van.....96 Kempen en Begeer, N.V. Kon. NederlandseFabr. van Gouden en Zilveren Werken Van ............................... 96, 98 Kempen en Begeer, Van........... 69,98 Kempen, A.E. van....................97 Kempen, Antonius Everdinus van........97 Kempen, Begeer en Vos, Kon. Edeimetaaibe- drijven Van..........................98 Kempen, Gerritsen en Van.............75 Kempen, Johannes Mattheus van.......97 Kempen, Kon. Nederlandse Fabriek vanGouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van ...................................98 Kempen, Kon. Nederlandse Fabriek vanGouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van ...................................96 Kempen, N.V. Kon. Nederlandse Fabriek vanGouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van ..................................117 Kempen, N.V. Kon. Nederlandse Fabriek vanGouden en Zilveren Werken, Gerritsen en Van ...................................75 Kempen, Naamlooze Vennootschap Fabriekvan Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van ...............................96 Kempen, Nederlandsche Fabriek van Gouden en Zilveren Werken Gerritsen en Van.....98 Kempen, Van........................98 Klewabo............................79 Klokke,

F.H..........................84 Kon. Begeer, N.V......................98 Kon. Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos, N.V....................98 Kon. Fabriek van gegoten zink- en bronswer- ken................................94 Kon. Nederlandsche Fabriek van Gouden en Werken ........................75,117 Gerritsen en Van Kempen, Naamlooze Ven-nootschap Fabriek van Gouden en Zilveren Werken ............................96 Gerritsen en Van Kempen, NederlandscheFabriek van Gouden en Zilveren Werken .. 98 Gerritsen, gebr...................... 117 Gerritsen, J.A.A..................98, 117 Gerritsen, M.J.......................117 Gerritsen, Nederiandsclie Fabriek van Gouden en Zilveren Werken v/h J.A.A............98 Gevato.............................79 Haks, H.J.L..........................91 HE,VIA..............................76 Hendrik, prins.......................98 Hensbergen, J. van...............89, 114 Heus & Co., De.....................104 Heus & Co., firma De ................104 Heus en Co., dirma De...............118 Heus en Cc, firma De................118 Heus,W.J. de.................. 103, 118 Holm...................... 90,99,100 Hoim,F.H.,......................... 117 Hoim,W.C.......................99,117 Hoim, Waldemar Cornelius............100 Holm, wed. M................... 99,100 Hoim, weduwe W.C...................100 Holm-Lieder.........................90 Holm-Lieder, P.C.M...................100 Holm-Lieder, weduwe.................91 Hoogstraten ........................69 Hoogstraten, C.H.....................75 Hoop, De...........................75

iacky..............................79 Jansen, D..................... 104,118 Juliana, l<oningin....................113 Juliana, prinses......................82 Kempen & Zonen, Kon. NederlandscheFabriek van Gouden en Zilveren Werken J.M.





Seijst 2002 . - Dl.32 ZEISTER BEDRIJVEN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN ? V.A.M. VAN DER BURG, R.P.M. RHOEN Mededelingen van het bestuut Baedeker van Zwitserland Het bestuur is zeer ingenomen meteen geschenk van de heer Bijlsmauit Heereveen. Het is een &quot;Baede-ker&quot; (reisgids) van Zwitserland, dieafkomstig is van freule Jo van dePoll. Op sommige pagina&quot;s staan Gero In aansluiting op onze publicatieover zilver in Zeist: in het DrentsMuseum te Assen is op 7 decem-ber 2002 een tentoonstelling overde Gero geopend. Stichting Oude Begraafplaats:de Kleine en de Grote Op een zonnige maandagmorgen inseptember is de bovengenoemdeStichting opgericht. De oprichtings-acte is getekend op de Oude begraaf-plaats, ook voor de notaris was diteen bijzondere lokatie.De deelnemers zijn de gemeenteZeist, het Gilde, de Rotary enhet Zeister Historisch Genootschap.Namens ons ZHG zijn de heer AndySmith, lid van de tentoonstellings-commissie en mw. Flora de Vrijer,secretaris de bestuursleden. Het SOHWEIZ I'H.IIIIISIX, I.UGASBR, LASOfS.'- D-N'BCOMEK SEE, HASfDBUCH FtJR REISENJIE nog wat persoonlijke aantekeningen,een waardevol bezit. Ook kregen wenog een fotoalbum met oude foto's,maar helaas is niet bekend van wiedat album is geweest. Oproep Heeft u oude foto's, boeken, voor-werpen of wat dan ook en het heeftmet Zeist te maken denkt u daneens aan

een schenking aan onsGenootschap. Wij zijn er blij mee enhopen in de toekomst ons bezit watmeer te kunnen tentoonstellen. .^^^^ ^. A--C^^       ^r^
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