


Seijst 2000. - Dl.30 Seiist 2000-111 DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.P.M. RHOEN voor het opstellen van een stoom-machine of een gas- ofelektromotor voor het aandrijvenvan een koelmachine. De bierbrouwerij De korenmolenaar Paulus vanEde verkocht op 24 juni 1863 aanRoghair een perceel grond van 14roeden en ruim 19 ellen voor desom van dertienhonderd gulden.Van Ede was eigenaar van dekorenmolen De Hoop, die op dehoek van de Voorheuvel en deJagerlaan heeft gestaan. Het per-ceel dat hij verkocht, lag naast demolen, maar dan aan de kant vande Jagerlaan. In hetzelfde jaar op 18 juli ver-leenden Gedeputeerde Staten vanUtrecht aan Roghair vergunningvoor het oprichten van een bier-brouwerij met een mouterij en eeneest. De vergunning was vereistingevolge het 'Besluit, rakendevergunningen ter oprigting vansommige fabrijken en trafijken' met de kwaliteit van het bier. In dejaren zeventig en tachtig van denegentiende eeuw gingen meerbrouwerijen over tot het brouwenvan ondergistend bier. Bij die me-thode van brouwen vindt het gis-tingsproces plaats bij een tempera-tuur van 5 tot 10 °C. Dat kanalleen als het bier tijdens het gis-ten gekoeld wordt ofwel metnatuurijs of met behulp van eenkoelmachine. Heineken kocht in1872 de eerste koelmachine omniet meer afhankelijk te zijn vannatuurijs. Veel kleine brouwers die nogambachtelijk werkten, waren nietkapitaalkrachtig genoeg om

tekunnen investeren in de aanschafvan stoommachines en koel-apparatuur. De eigenaren van DeLeeuw waren te traditioneel inge-steld en niet bereid of bezaten nietde mogelijkheid tot innovatie. Datkan met zekerheid gesteld worden,omdat zij nimmer een hinderwet-vergunning ontvangen hebben Dat men ook succes konhebben in de brouwnijverheid, is bewezendoor Gerard Adriaan Heineken.Deze kocht in 1863 als 22-jarigejonge man de Amsterdamse bier-brouwerij De Hooiberg. Hij hadniet veel verstand van bier brou-wen, maar hij wist dat in debrouwnijverheid grote winsten ge-maakt konden worden. Brouwerij De Hooiberg had alstweede brouwerij in het land in1856 een stoommachine aange-schaft. In 1858 hadden vijf brou-werijen een stoommachine en in1880 waren dat 65. Bij de startvan zijn bedrijf maakte Roghairgeen gebruik van stoomkracht.Door het bedrijf werd ook nimmereen stoommachine aangeschaft. De brouwerij van Heinekenschakelde in 1870 over van hetproduceren van bovengistend bierop ondergistend bier Dat had temaken met de voorkeur van deconsument voor dit soort bier en









Seijst 2000. - Dl.30 DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.RM. RHOEN 2000-111 Eigenaren en brouwers De ongehuwde Roghair woondetoen hij de vergunning aanvroegin Rhenen. In die plaats werd hijop 17 januari 1838 geboren,alwaar hij ook op 1 juli 1891 over-leed. Bij zijn overlijden was hijmede-eigenaar van onroerendgoed in die gemeente met eengeschatte waarde van 16.262,56gulden. Daartegenover stond eenschuld van 16.000 gulden aanD.W de Waal bij wie hij in 1884een lening had gesloten. Met deoverige schulden en lasten gaf denalatenschap zelfs een nadeligsaldo van meer dan 700 gulden. Hij had zich in Zeist gevestigdop 20 februari 1864. De laatstemaanden van zijn leven, van apriltot juli, woonde hij op kamers bijA.H. Bielke. Roghair was geen bierbrouwer.In de vergunning van Gedepu-teerde Staten wordt gezegd dat hijzonder beroep is. Hij heeft dusiemand moeten aantrekken om de ciale kuipen. Het gistingspioceb bijDe Leeuw zal volgens de boven-gistende methode verlopen zijn,die enkele dagen duurde. Men be-schikte namelijk niet over de mo-gelijkheid voor koeling voor hetbrouwen van ondergistend bier.Het voordeel van ondergistendbier is dat het veel langer houd-baar is. Om het bier te laten nagistenwerd het in vaten gedaan. Na eenweek kon het verkocht worden.Het bier dat De Leeuw produ-ceerde was vermoedelijk voor deplaatselijke en de regionale marktbestemd. In een

advertentie uit 1889 vanCoulier die een drankenhandeldreef in het Haagsche Koffiehuisaan de Montaubanstraat, wordenveertien soorten bier aangeboden.Een ervan heet Zeister gerste eneen ander Zeister stout. Het magaangenomen worden dat dit biergeleverd werd door De Leeuw. bierbrouwerij op poten te zetten.Schippers vraagt zich in zijn boekHet nieuwe bier (Zutphen 1992) afin welke bierbrouwerij in Utrechtde brouwmeester WilhelmFeltman jr. omstreeks 1865 ge-werkt heeft. In een In Memoriamvan deze bekende brouwmeesterwordt de brouwerij van deBroedergemeente genoemd, maardie brouwerij was in het begin vande negentiende eeuw al opgehe-ven. Een andere bierbrouwerij inZeist was Schippers niet bekend.Het is niet uit te sluiten datFeltmann de bierbrouwerij vanRoghair opgezet heeft. Opgemerktmoet wel worden dat Feltmannniet in het bevolkingsregister vanZeist voorkomt. Aannemelijk isl dat Gijsbert vanVeldhuizen voor Roghair gewerktheeft. Van Veldhuizen staat in hetbevolkingsregister namelijk gere-gistreerd als 'BierbrouwerM[eeste]rknecht'. Hij werd gebo-ren in Ede op 19 juni 1802. Voor-



Seijst 2000. - Dl.30 ^Seiist 2ooe-iii DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.RM. RHOEN voor vijftienduizend gulden aan defabrikant Karel Herman Lange-meijer uit Eindhoven. De verkoperverbond zich om in de provincieUtrecht geen bierbrouwerij op terichten of op andere wijze zichdaarmee te bemoeien. Langemeijer wordt in het bevol-kingsregister niet meteen als bier-brouwer vermeld. In een akte vande burgerlijke stand wordt hij in1886 bierbrouwer genoemd.Langemeijer werd geboren in Am-sterdam op 15 mei 1836. Uit hetregister van het kadaster blijkt dathij in 1885 het pand heeft veran-derd door een bijbouw, maar quagrootte is er niets aan veranderd.Wel steeg de waarde van de belast-bare opbrengst van 275 naar 425gulden. Nadat hij zich in Zeist had ge-vestigd, is hij getrouwd met MariaCatharina Eugenie du Moulin uitMaastricht. Vijf jaar later, op 27november 1889, verkochtLangemeijer de bierbrouwerij De Leeuw aan de bierbrouwer AngeloLouis Dominicus Mazzoli. Dekoopprijs bedroeg zeventien-duizend gulden. Langemeijer ver-huisde met zijn gezin, intussen wa-ren twee zoons geboren, naarMaastricht. De bierbrouwer Mazzoli werdgeboren in Amsterdam op 6 juni1853. Hij kwam vanuit Den Boschnaar Zeist op 20 november 1889,samen met zijn vrouw WilhelminaJohanna Christina van Hal. Op 19maart 1892 vertrok hij reeds uitZeist naar Haarlem. Hij had DeLeeuw op 12 maart 1892

verkochtaan de bierbrouwer FerdinandMaria Ingenhousz te Waalwijk.Mazzoli ontving vijftienduizendgulden voor de bierbrouwerij;tweeduizend gulden minder danwaar hij de bierbrouwerij voor ge-kocht had. Bij Mazzoli was als brouw-meester in dienst TheodorusJohannes de Groen, geboren in dat hij op 2 mei 1864 naar Zeistkwam, woonde hij in Veenendaal.Hij kocht op 14 augustus 1866 hethuis op hoek van de Voorheuvel -Jagerlaan (was genummerd 128A;in 1869: D 183, en circa 1888: D191), vlakbij de brouwerij. Hijoverleed in Zeist op 24 augustus1887. Bij Roghair was in ieder geval indienst Arie van Eek, die in dehuwelijksakte van 26 januari 1871bierbrouwersknecht        genoemd wordt; in het bevolkingsregisterdaarentegen als bierbrouwer. Hijheeft het vak bij Roghair geleerd,want voorheen was hij gewoondagloner. Voor zijn huwelijk metCornelia Geest woonde hij in bijzijn baas. Daarna in een ernaastgelegen huis op nummer D 74. Hijvertrok in 1878 naar De Bilt. Van1905 tot zijn dood in 1907 woondehij weer in Zeist. Roghair verkocht de bierbrou-werij De Leeuw op 1 oktober 1884



Seijst 2000. - Dl.30 s eijsi DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW, R.P.M. RHOEN 2000-111 Zevenaar op 30 december 1862.Hij woonde sinds 22 november1889 in Zeist. Tot aan zijn huwe-lijk in juni 1890 woonde hij in bijzijn baas. Voorheen had hij inHeusden gewoond. Nadat DeLeeuw verkocht was, is hij met zijnvrouw Adriana Maria Luijben op23 maart 1892 naar Utrecht ver-huisd. Bierbrouwer Ingenhousz was eenzwager van Mazzoli. Hij was ge-trouwd met Wilhelmina HenrietteMaria Mazzoli uit Amsterdam. Hijzelf stamde uit Breda, waar hij op 3februari 1853 werd geboren. Hijkwam in Zeist wonen op 1 april1892. Daar voor woonde hij inWaalwijk. Vijf van zijn kinderenwerden tussen 1877 en 1884 inBreda geboren. Lang zou hij hierniet blijven. Wel vergrootte hij hetterrein van de bierbrouwerij doorde aankoop in 1893 van een aan-grenzend perceel grond van 4,5are. De Leeuw liet hij op 18 ja- nuari 1894 openbaar veilen. Deovername was vastgesteld op 1maart d.o.v. De koper was de tim-merman Jan van den Brink juniorHij kocht de bierbrouwerij op deveiling voor 12.500 gulden.Mazzoli verloor bij de verkoop dus2500 gulden op de bierbrouwerij.Ter vergelijking: de Amersfoortsebrouwerij De Phoenix - voorheenAmersfoortsche-Beijersch Bier-brouwerij - werd in die tijd ver-kocht voor 72.000 gulden. Zij hadtwee ton gekost. Na de verkoop van De Leeuwvertrok hij met zijn vrouw op 2maart 1894 naar Soest. Van den Brink,

de nieuwe eige-naar, was een geboren ZeistenaarHij werd geboren op 11 november1855. Hij trouwde met EvertjeStrietman. Het echtpaar ging wo-nen aan de Karpervijver Zijn zwa-ger Hendrik Strietman woonde bijhem in. De vader van HendrikStrietman was tuinbaas en in die traditie was Hendrik tuinknechtgeworden, maar hij was niet bangom iets nieuws te beginnen. In1890 kreeg Strietman eenhinderwetvergunning voor het op-richten van een fabriek voor hetmaken van mineraalwater aan deKarpervijver, waarmee hij degrondlegger werd van een bedrijfdat vier generaties zou bestaan.Nadat zijn zwager in 1894 eige-naar was geworden van De Leeuw,bracht hij zijn fabriek over naarhet koetshuis van de bierbrouwe-rij, waarvoor hij in 1894 eenhinderwetvergunning kreeg. Dedrankenhandel van Strietmanwerd in Zeist een begrip. Opmer-kelijk is dat de vrouw van HendrikStrietman een felle tegenstandervan sterke drank was. Het bedrijfvierde in 1990 zijn honderdjarigbestaan. Een volgend jubileum zalnimmer meer gevierd kunnen wor-den. Strietman Zeist BV werd in1996 aan Heineken verkocht enin 1999 werd het bedrijf verplaatst



Seijst 2000. - Dl.30 DE ZEISTERSE BIERBROUWERIJ &quot;DE LEEUW&quot;, R.P.M. RHOEN 2000-111 tussen 1882 en 1901 afwisselend 4of 5. Liquidatie en sloop De bierbrouwerij heeft het on-der het beheer van Strietman nietzo lang volgehouden. Van denBrink, opgeklommen van timmer-man tot aannemer, was ook direc-teur van de in Zeist gevestigdeN.V &quot;Handelmaatschappij Zeist,tot exploitatie van roerende enonroerende goederen&quot;. Op 22 sep-tember 1902 werd deze naamlozevennootschap eigenaresse van hetwoonhuis met stal, bierbottelarij,zaal, mouterij en eesten, erf engrond aan de Jagerlaan hoekEmmastraat. Het gehele terreinhad een grootte van bijna 20 aren. In 1902 wordt gesproken overeen bierbottelarij en niet over eenbierbrouwerij. Daaruit moet wor-den afgeleid dat de bierbrouwerijal geliquideerd was. Het pandwerd verbouwd tot lokaal, waar-aan de naam &quot;De Vereeniging&quot; Situatieschets van hetperceel aan de Jagerlaan,hoek Emmastraat in 1911 H, DE LANOy MEIJER. 199 Lo&gtanoL in. 1911. naar Houten, waar HeinekenBrouwerijen een nieuw verkoop-en distributiecentrum voor de re-gio Utrecht en omstreken heeftgebouwd. De op 8 juni 1866 in Hilversumgeboren Hendrik Strietmantrouwde in 1893 met OttolinaNuman. Zijn zwager gaf hem hetbeheer over de bierbrouwerij. Inhet bevolkingsregister wordt hij naast fabrikant ook vermeld alsbierbrouwer. Bij de geboorte vaneen

kind in 1894 staat hij in deakte van de burgerlijke stand alsfabrikant vermeld, maar bij de vol-gende aangifte van een kind in1895 liet hij zich bierbrouwer noe-men. Hij overleed in Zeist op 20april 1959. Het aantal arbeiders bedroeg






