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Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.P.M. RHOEN 2001-1 Jachtgezelschap met o.a. leden van de families Labouchere en Blanckenhagen, circa 1900. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST. meer weg te denken uit onze      sportprogramma's en sport maakt een         En die nationale aandacht voor maatschappij. Avond aan avond      vast onderdeel uit van het journaal en      sport is maar een kant van de zaak: op worden we vergast op televisiebeelden      krijgt evenveel aandacht als oorlogen,      lokaal niveau, ook in de gemeente van sportwedstrijden, er zijn speciale      natuuiTampen en politiek nieuws.            Zeist, bestaan tientallen sport-







Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOCELZANC, R.P.M. RHOEN kolfbaan wordt omschreven als de'boulingrin', een term die wel heeldicht ligt bij het Engelse'bowlinggreen', een vast onderdeelvan een Engelse buitenplaats. De sport tennis of kaatsen, al danniet met een reket (racket) werdlater ook populair onder brede lagevan de bevolking. Dit is eenontwikkeling die we vaak bij sportzullen tegenkomen: eerst wordt hetpopulair bij de adel en de bovenlaagvan de maatschappij, dan 'daalt' ditcultuurgoed af en duikt de sport opbij de lagere standen. Herbergiersbouwden aan of binnen hunetablissement een eigen tennisbaan.Het succes werd ook de ondergang:de tenniswedstrijden deden degemoederen zo hoog oplopen, dat zevaak ontaarden in ruzies envechtpartijen. In de loop van de 18*eeuw werden steeds meer tennisba-nen gesloten op last van dekerkenraad, die aan de overlast eeneinde wilde maken. Ook de enormeweddenschappen die met de sport hand in hand gingen, en zelfs totfaillissement konden leiden, gaventennis een slechte reputatie. Hetkolven ging evenzeer gebukt onderoverlast: mensen speelden het opstraat en sloegen de ballen door deramen of tegen voorbijgangers aanen ook hier werden flinke wedden-schappen afgesloten. Herbergiers waren vaker deinitiator van sportevenementen: zeorganiseerden boks- en hardloop-wedstrijden en in de winterijssporten om klandizie te trekken.De

Zeister herbergier LudwigLorentz bouwde in 1800 aan deUtrechtseweg ter hoogte van hethuidige Ma Retraite een nieuweherberg, die hij uitrustte met eenkolfbaan. Kaats- en kolfbanen warener vele: de gewesten Utrecht enNoord-Holland telden er in de 18*eeuw meer dan 200! Zeist heeft nietbeschikt over een kaatsbaan: hetdorp was waarschijnlijk te klein: noggeen 2000 inwoners aan het begin vande 19* eeuw. schappen afgesloten op de uitslagen.Sommige van onze stadhouderswaren zo verslingerd aan het spel, datbuitenlandse ambassadeurs klaagden,ze nooit dan op het tennisveld tespreken te krijgen! Ook WillemAdriaan van Nassau stamde uit eengeslacht van aan tennis verslaafdeedellieden: het is dan ook verwonder-lijk dat hij bij Slot Zeist geen echtetennisbaan heeft aangelegd, maar welde al eerder genoemde kolfbaan. Die





Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN zelden uitmondde in een massalevecht- en slemppartij. Door de mechanisering werd dearbeid veel meer geregeld: menwerkte een vast aantal uren per dag,en kreeg dus ook uren die 'vrij'waren. Competitie, prestatie enconcurrentie deden hun intrede inhet productieproces, precies diegrondbegrippen die ook bij sport eengrote rol spelen. Arbeidsdiscipline-ring was heel belangrijk in de nieuweeconomische verhoudingen: eenfabrikant kon het niet hebben alseen groot deel van zijn personeelregelmatig dagenlang niet op hetwerk verscheen, omdat er in deomgeving kemris was. Aan deandere kant was er angst voor devrije tijd: mensen zouden daar nietmee om kunnen gaan, de kroegopzoeken en zo hun eigen onder-gang bewerkstelligen. Ook de vrijetijd diende te worden gediscipli-neerd. Die disciplinering maaktedeel uit van een veel brederburgerlijk beschavingsoffensief Die vier zonen van Ernest S. Labouchere op een tandem op het Slotplein, om-streeks 1900.                                                                                            COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST tijd voor plezier In die perioden vielmeestal ook de lokale kermis enjaarmarkt, waar het volk uit de bandmocht springen en 'ruwe' volksver-maken werden georganiseerd, waar-bij vaak dierenkwellerij aan de ordewas. Het was een incidentele maniervan afreageren en lol maken, die niet In

een agrarische samenleving isvrijetijd een veel diffuser begrip,men werkt zolang dat nodig is en deomstandigheden het toelaten, maartijdens het werk wordt gerust enplezier gemaakt. In de rustiger tijdenvan het jaar, als er niet gezaaid ofgeoogst hoeft te worden, is er meer



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN 2001-1 Burgerlijkbeschavingsoffensief In 1773 werd de Maatschappijvoor 't Nut van het algemeenopgericht, die zich inspande omburgerlijke deugden, in hun ogen desleutel voor maatschappelijk succes,aan het volk te brengen. Diedeugden, vaderlandsliefde, gevoelvoor orde en harmonie, zelfbeheer-sing en arbeidzaamheid, werdenmiddels onderwijs, de oprichting vanverenigingen en het organiseren vanvolksfeesten uitgedragen. Ook ver-zette de burgerij zich tegen het ruwevolksvermaak zoals dat op dekennissen plaatsvond. Op veelplaatsen gingen stemmen op om dekermis te verbieden. Ook in Zeistwerd in 1853 vanwege 'dien dollendronkemansboel' de kermis afge-schaft, hoewel daarna nog regelmatigwerd geklaagd over 'getier en gedanslangs de straten', 't Nut, dat sinds 1865ook een Zeister afdeling kende,besefte wel, dat feesten een maat-schappelijke noodzaak hadden en dat gezocht moest worden naar eenalternatief Zij propageerde volksfees-ten, waar beschaafde volksvermakenwerden uitgevoerd. Daar was eennationaal symbool voor nodig, omzowel de katholieke als de protes-tantse vaderlanders omheen teverzamelen. Zij kozen het koninklijkhuis en poogden feestdagen ter erenvan de koning en de prinses teorganiseren. In 1886 werd in Zeist'prinsessedag' georganiseerd, de vie-ring van de verjaardag van prinsesWilhelmina. Voor de

lokale jeugdwaren wedstrijden georganiseerd inbalgooien, mastklimmen, boeg-sprietlopen en hardlopen, elemen-ten die ook al aan het begin van de19''&quot; eeuw voor de jeugd werdengeorganiseerd. Daarbij speelde weleen ander, oud bezwaar tegen sportmee: de luchtige kledij. Aan heteinde van de 18'^'' eeuw vondenhardloopwedstrijden tussen vrouwenplaats, die opvallend veel mannelijkpubliek trokken: de grootste aantrek- Sportfeest in het interneringskamp bij Zeist, 1916.COLLECTIE gemeentearchief ZEIST kingskracht van de wedstrijd lijktmeer de sportieve kleding dan desportieve prestatie te zijn geweest. Eengerucht dat de dames naakt zouden



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (1), F. VOCELZANC, R.P.M. RHOEN 2001-1 meer dan lagere school volgde, wasdit niet erg effectief Het zou nog tot1920 duren voor het ook werdingevoerd op de lagere school. Ookwaren lang niet alle lerarenovertuigd van het nut van het vak:op school stond orde en tucht hoogin het vaandel, en gymnastieklesmet zijn potentie voor herrie enruwheid bedreigde dat schema. Ookartsen waren niet overtuigd van degoede kanten van gymnastiek: eenAmsterdamse arts schreef rond 1920nog over sporters die hij gezien had:'de meesten werden prikkelbaar... Anderen weer werden hinderlijkaanhalig, weer anderen werden minof meer toerekenbaar en dedenhandelingen, welke zij zeker niet ingewone omstandigheden zoudenbedreven hebben'. Het duurde langvoordat gymnastiek meer geaccep-teerd werd. Aan het einde van de18''&quot; eeuw gingen er onder degeleerde stand stemmen op terverbetering van het volk. In de ogenvan de Utrechtse hoogleraar enkele pastoor zich nog ergerde aande 'prikkelende' kledij, is sportkledingvoor de meeste mensen een symboolvan het moderne. Bij latere volksfeesten werd ookaan ringrijden en wielrennen gedaan.Voor het eerst maakte in 1886 bij dezefeesten een Zeister sportvereniginghaar opwachting, de in 1883 opge-richte gymnastiekclub Hercules. Her-cules was opgericht door Hemran vanKreel, een onderwijzer die zich netenkele maanden

daarvoor in Zeisthad gevestigd. Hercules kreeg voorhaar optreden een gemeentelijkesubsidie. Men hoopte propaganda temaken voor de 'stelselmatigelichaamsoefeningen', die bij Herculeswerden uitgevoerd. Gymnastiek wasmet name uit Duitsland overgewaaid,maar kreeg ondanks steun vanwetenschap en onderwijs, lange tijdweinig voet aan de grond. In 1863was het als vrij vak toegevoegd aanhet curriculum van de net ingesteldehogere burgerschool: aangezien maareen klein deel van de bevolking hardlopen, deed bijna een volksoploopontstaan. Rond 1900 lijkt datveranderd: sport is iets voor een apartegroep mensen, die een specialeactiviteit uitvoerden en zich door hunkleding onderscheidden. Hoewel een



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (1), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN 2001-1 Matthias van Geuns was daarbij telang de nadruk gelegd op de geest:zonder gezond lichaam geen gezondegeest. In een lezing in 1783besteedde hij aandacht aan het nutvan lichamelijke opvoeding. Hetlichaam als voertuig van de zieldiende ook ontwikkeld worden: hijdacht daarbij aan 'openbaare spelen'en voor meer aanzienlijke jongelin-gen dansen, schermen en paardrij-den. Zo zou het lichaam geoefend enbeschaafd worden. Bij latere hoogle-raren kwam ook de positieve invloedop de gezondheid om de hoekkijken: van gymnastiek zou genees-kundige kracht uitgaan. Gym opschool werd voor het eerst in deeerste decennia van de IP''&quot;' eeuwgegeven. 'Welgeregelde volksspelen[zijn] hoogst nuttig om ook in onsvaderland de verarmde volksklassete vermaken, tot matige spaarzaam-heid te geleiden, geest en lichaam teversterken en daardoor moed op detoekomst te behouden, ja dearmoede minder knellend te doen zijn'. Zo zag D.J. den Beer Portugaelhet nut van sport. Uit diegeneeskundige achtergrond kwamlater de heilgymnastiek voort, maarook het gebruik van sport en spel bijde opvang van geestelijk gehandi-capten, vanaf begin 20'&quot;' eeuwgebruikelijk. Ook Zeist kende rond1910 drie gelegenheden voor heil-gymnastiek, waar onder meerHendrik Marsman nog lessenvolgde. Ondanks de langdurigetegenwerking kreeg

gymnastieklangzaam voet aan de grond en werdde sport populair bij de Zeister jeugd.In 1898 werd Hercules gevolgd dooreen tweede gymnastiekvereniging,Simson. De tegenwerking was nietde enige reden dat Zeist wat laterwas om aan te haken bij de nieuwemode van sportverenigingen: overhet algemeen was sport een stedelijkverschijnsel, dat vooral door dejongeren uit de hogere burgerij werdgedragen. Zeist was lange tijd eenkleine, agrarische gemeenschap waarnieuwe, 'stadse' zaken maar lang- zaam doordrongen. Toen Zeist rond1900 flink begon te groeien en zichin de nieuwgebouwde villawijkeneen ander soort inwoners vestigde,groeide ook de belangstelling voorsport. Sport en sociale klasse Er is een merkwaardige tegen-spraak in de sportgeschiedenis:hoewel de maatschappij voor 't Nutvan het Algemeen sport zag als eenmanier om het volk op te voeden,was het vooral in de hogere klassendat sport populair werd. Onder adelen de hogere burgerij leefde al eentraditie van sport: zij haddentenslotte al eeuwenlang de tijd en demiddelen bezeten om zich in sportente bekwamen. Dat beperkte zichaanvankelijk tot de jacht, paardrij-den, schermen en boogschieten, diewerden gezien als geschikte vrije-tijdsbestedingen van mensen opstand gezien. Bij de verkoop van hetbuiten Beek en Royen in 1818werden dan ook de mogelijkheden





Seijst 2001. - Dl.31 seijsl 2001-1 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F VOGELZANG, R PM RHOEN Het eerste elftal van Zeister Voetbal Vereniging ZVV omstreeks 1908. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST









Seijst 2001. - Dl.31 seijst 2001-1 ZEISTER SPORT IN BEELD (I), F. VOGELZANG, R.RM. RHOEN Rood opgericht vanuit de Zeistervereniging voor Volksweerbaarheid,die ook aan de wieg staat van eenvan de Zeister schietverenigingendie in die tijd het levenslicht zien. In1906 wordt zowel een schaak-vereniging als een zwemverenigingopgericht, in 1907 een paardensport-vereniging. Jhr C. de Pesters had inZeist een eigen renstal: zijn paardGolden Amor won in 1909 de derbyop Duindigt. De Pesters hield zichniet alleen bezig met paardensport: hijwas ook bestuurslid van degolfvereniging. Werd bij de oprichting vanHercules nog een oproep gedaanvoor mensen ouder dan 17 jaar, deleden van de nieuwe verenigingenzijn beduidend jonger: niet zelden isde 'president' van de voetbal-vereniging een HBS-er van 14 jaar.Zeker in Zeist zijn de meesteverenigingen in deze tijd nog gerichtop de hogere standen. Eenarbeidersvereniging ontstaat pas nade Eerste Wereldoorlog, als er opnieuw een enorme groei optreedtin het aantal verenigingen. Daaropzullen we in de volgende afleveringingaan. F. VogelzangR.RM. Rhoen Gymnastiekclub Hercules, omstreeks 1900. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST O» -t--.













Seijst 2001. - Dl.31 GEMEENTELIJKE HERINDELING, R.P.M. RHOEN 200 I-i De gemeentelijke herindeling van Qemeentelijke herindeling iseen actueel onderwerp in deprovincie Utrecht. DrieUtrechtse gemeenten zijn per Ijanuari 2001 opgeheven. Degemeente Vleuten-De Meern isbij Utrecht gevoegd en degemeente Harmeien bij Woer-den. De gemeenteMaartensdijk verloor eveneenshaar zelfstandigheid. Zij komtbij de gemeente De Bilt. Degemeente Maarssen verlooreen gedeelte van haar grondge-bied dat grenst aan het indus-trieterrein Lage Weide aanUtrecht. De beweegredenen van depolitiek om gemeenten opte heffen, staan vaaklijnrecht tegenover de argumentenvan de dorpsbewoners die gekant zijntegen annexatie van hun gemeentedoor          een          buurgemeente. Tegenstanders benadrukken meestalhet feit dat zij een hechte dorps-gemeenschap vormen met een eigencultuur, die men niet kwijt wil raken.Bestuurlijke herindeling is echtereen proces dat niet te stoppen valt.Wie wil weten welke gemeentensinds 1830 zijn opgeheven raadplegehiervoor Vuga's AlfabetischePlaatsnamengids van Nederland. Regionale herindeling is niet ietsvan deze tijd. Twee honderd jaargeleden, rond 1800, ging deprovincie Utrecht voor het eerstbestuurlijk op de schop. Wie denkt dat de huidige gemeente Zeistdaaraan is ontkomen, vergist zich.De gemeente Zeist zoals die nubestaat, wordt gevormd door devroegere gerechten Zeist,

Stoet-wegen, Kattenbroek en De Breul ende in 1806 opgerichte gemeente (erwerd ook gesproken over stad endorp) Austerlitz. Een gerecht isenigszins te vergelijken met eenhuidige gemeente. Oorspronkelijk lagen binnen degrenzen van de huidige gemeente devoormalige middeleeuwse gerechtenZeist (ook wel Zeisteroever ge-noemd). Kroos (De Kroost), Zeister- 'straat, Stoetwegen, Kattenbroek(soms Kouwenhoven genoemd),Kokkertshoeve, S. Pieter, Scherp-weide (verbasterd tot Schaarweide),Vierhoeven en (De) Breul ofWeerdorp. ersbergen was geen gerecht, maar vormde sinds 1677 «2^^/« ^ \





Seijst 2001. - Dl.31 5eijst 2001-1 GEMEENTELIJKE HERINDELING. R.P.M. RHOEN Breiil met Zeist verenigd. In die jarenspreekt men van de gemeente vanZeist, Stoetwegen en Kattcnbroek (ofook wel: Zeist c.s.). Bij de staatsregeling van 1801herkregen de plaatselijke besturenhun zelfstandigheid. In een akte van5 november 1802 wordt weergesproken over het gerecht van Zeistin de oude betekenis. Zcials zal blijken,was dat maar voor enkele jaren. In1805 veranderde de staatsregelingalweer Een gemeentelijke herinde-ling van het departement Utrechtwerd door de minister van Erediensten Binnenlandse Zaken voorbereid.In zijn circulaire van 8 november 1809nodigde de landdrost van Utrecht deplaatselijke besturen uit hun meriingkenbaar te maken over de toekom-stige gemeentelijke indeling. Menmocht aangeven of men zelfstandigblijven wilde of dat samenvoegingmet andere gerechten gewenst werd(' of het belang en het gerief derIngezetenen of andere omstandigheden medebrengen') en zo ja met welkegerechten. Het antwoord moest voorof op 20 november binnen zijn! De gerechten Stoetwegen enKattcnbroek maakten aan delanddrost van het departementUtrecht in november 1809 inverband met de plannen voor degemeentelijke herindeling, kenbaardat men niet met andere gerechtenwilde worden samengevoegd, bietgerecht van Kattcnbroek schreefTer beantwoordingh van LJWHoogu).missive van den 8 van

Slagtmaayid1809 rakende het geven vanconsideratien en advies bij de oplumdenzijnde              organisatie              der gemeentebestuuren, dient dat ditgerecht zedert onheugelijke jaarenaltoos een vrijgerecht heeft [sic]geweest, voorts een vrij en allodiaalgoed van den heer van voorz- gerechten eijndelijk het grootste verlangen desingezetenen, dat het zelve op zich zelveblijve bestaan en geenzins zoudeverhoopen van dit hun zedertonheugelijke jaaren vrije recht te worden verstoten en met anderegerechten te wordet} gecombmeerl, enhierrnede 7\iet na alvoorensverscheijdene in deze het meestbelanghebbende ingezeteiien ie hebbengehoord en alles derzelve gevoelens indeeze overeeyistemmende i'ertrinm'ende berigten voldaan te hebben /.../'. Het gerechtsbestuLir van Stoet-wegen verzond een haast exactdezelfde brief. Gerechtsheer van Kattcnbroekwas Mr Willem Nicolaas Pesters(1754-1831) en van StoetwegenJhr.Mr Gerard Cornelis Wttewaalvan Stoetwegen (1780-1863).Vreemd genoeg wordt in de brief vanhet gerecht Stoetwegen gesprokenover de vrouwe van het gerecht. Hetkan zijn dat men de moeder vanGerard Corrielis Wttewaal vanStoetwegen, Catharina Cornelia vanVoorst (1743-1823), sinds 1803weduwe van de vorige gerechtsheerMr Ferdinand Wttewael (1733-1803)hiermee bedoelde. Volgens huidige begrippen was het







Seijst 2001. - Dl.31 GEMEENTELIJKE HERINDELING, R.P.M. RHOEN Kattenbroek. De namen van de voormaligegerechten werden in de 19&quot; eeuwnog gebruikt voor het aanduidenvan kadastrale secties (sectie B Zeist;sectie D Austerlitz; sectie E (De)Breul; sectie F Stoetwegen en sectieG Kattenbroek) en als wijk-aanduiding in het bevolkingsregister.R.P.M. Rhoen aan te geven. De belangrijkheid wasgeringer: in 1759 stonden er tweehuizen en het aantal inwonersbedroeg volgens schatting tien (in1829: twaalf huizen en 68 inwo-ners). Wat betreft het schoutambtvormde dit gerecht een personeleunie met het gerecht Zeist. Austerlitz werd in 1811 bij degemeente Zeist gevoegd. Oorspron-kelijk viel het grondgebied van ditdorp onder Driebergen. Bij descheiding van de hoge heerlijkheidZeist-Driebergen in 1768 (Austerlitzbestond nog niet) hadden de Statenvan Utrecht bepaald dat deOdijkerweg 'Berg- en Rhijnu/aarts' degrens zou vormen tussen de beidehoge heerlijkheden. De burgemees-ter van Zeist schreef op 29 december1831 dan ook aan gedeputeerdestaten dat 'de Gemeente Austerlitz nietonder de Ambachtsheerlijkheid Zeijstkan worden getrokken, en wel opgrond, dat Austerlitz, bij de vestigingdoor Koning Lodewijk tot eene Stad, grootendeeb van de Jurisdictie vanDriebergen is afgenomen [??.]'? Ditwordt bevestigd in een transportaktevan 31 mei 1806 waarin vermeldstaat 'Kamp te Zeijst onder de gerechtevan

Driebergen'. Onvrijwillige samenvoeging vangemeenten kan lang voelbaarblijven. Zeker als een plaats eeneigen identiteit bezit. Rond dejaarwisseling van 2000 verklaardeAusterlitz zich voor enkele dagenonafhankelijk van Zeist. Hetgeen alseen ludieke actie moet wordengezien. Het Utrechts Nieuwsbladkopte op 30 december 1999 met:Austerlitz, al 150 jaar de blindedarmvan Zeist'. Na het herstel van de Neder-landse onafhankelijkheid in 1813stond de gemeentelijke indeling inde provincie alweer op de agenda.Op 1 januari 1818 werd Utrechtopnieuw gemeentelijk heringedeeld.Onder de gemeente Zeist vielenAusterlitz, De Breul, Stoetwegen en BONNEN EN LITERATUUR Archief der gemeente Zeist. 1599-1905. inv.nrs. 2. 3. 4 (f. 96. 177 en 209), 40, 139 (f. 10), 297, 301 en 435: Gemeentearchief Zeist. Archief van het Huis Zeist, 1677-1953. inv.nr. 26: C.fl.Z. A.N. Beets e.a. (redactie). De archieven in Ulrechl. p. 3-4, Alphen aan den Rijn 1985. C. Dekker, Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen. Een instilutioneet-geogralische studie, p. 453-466, s.1. 1983. Qeschiedenis van de provincie Utrecht vanaf 1780. biz. 85 e.v., Utrecht 1997. D.T. Koen, Inventaris van de archivalia afkomstig van de dorpsgerechten in de provincie Utrecht, ;4S9-/8//: Utrecht 1985. E.B.F.F, V/ittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche ridder- hofsteden en heerlijkheden, deel 2, 's- Cravenhage 1912. Het Utrechts Nieuwsblad, 30

december 1999,



Seijst 2001. - Dl.31 )eijst INTERVIEW MET DE VOORZITTER, M. V/ORTMANN 2001- Interview met de voorzitter op het genootschap afkomen. Behoud en verandering &quot;Met behoud van het goede dat ernu is, zullen we de komende jarenop een aantal terreinen moetenveranderen. De huisvesting in hetSlot loopt ten einde en we wetennog niet waarheen we zullen gaanverhuizen. Hoewel het Slot op zicheen prachtige lokatie vormt, zijn dewerkomstandigheden voor metname de commissie archief enbeheer moeilijk. De Van de Poll-kamer is te krap en de archiefruimtevolstrekt beneden peil (schimmel!).Met een nieuwe behuizing zal hetarchief toegankelijker moeten wor-den en beter aansluiten op detoenemende vraag vanuit de bevol-king naar archiefonderzoek. Hetbestuur heeft met nadruk uitgespro-ken te willen integreren met het bestuur en commissies bevolken. Hetgoede behouden en tegelijkertijdveranderen en vernieuwen is onzeopgave voor de komende jaren&quot;, aldusde voorzitter. &quot;Zonder te willenconcurreren mag gezegd worden dathet aantal en de kwaliteit van depublicaties gunstig afsteekt tenopzichte van vergelijkbare historischegenootschappen. We hebben eenbehoorlijk aantal donateurs, ook geletop de forse doorstroming in debevolking van Zeist.&quot; In de loop van het jubileumjaar zaleen publicatie verschijnen overvijftig jaar Van de Poll-Stichting[van de hand van oud-voorzitterVincent van der Burg]. Wij

kijkenmet nieuwe voorzitter, die in maart1999 aantrad, vooral vooruit naarhet komende jubileumjaar en devragen die er in de komende jaren Bij de start van het jubileum-jaar, waarin het ZeisterHistorisch Qenootschap Vande Poll-Stichting 50 jaarbestaat hadden wij eengesprek met de voorzitter vanhet bestuur, Boudewijn vanQrunsven over verleden, hedenen toekomst van het genoot-schap. ^ LOp de belangrijkste werkterreinen; beheer, educatie,exposities, publicaties enonderzoek heeft de stichting in deze50 jaar een &quot;vette voldoende&quot;gehaald. De kwaliteit mag er zijn ener wordt gewerkt met veel inzet vaneen groot aantal vrijwilligers, die











Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG Zeister sport in beeld (2) De tijd van de wereldoorlogen (1) De geschiedenis van de sportin Zeist in de jaren uan dewereldoorlogen is er een uanups en downs. Nieuwe sportenen sportverenigingen kwamen,oude verenigingen verdwenen.Er waren vele problemen;financieel en met accommoda-ties, maar ook stimulansen,zoals de 9* Olympische SpelenIn /Amsterdam. Onderzoek naar sportgeschiedenis in Zeist indeze periode stuit op eenaantal problemen. Er zijn slechtsweinig schriftelijke bronnen overge-leverd en voor mondelinge geschie- denis ligt de periode net te ver in hetverleden. In de Zeister Courantwordt in deze tijd regelmatig oversport bericht: sterker nog, sportwordt zo populair dat er een eigenweekuitgave, De Zeister Sport wordtuitgegeven. Wat later gaat dit bladop in De Stichtse Sport. Helaashebben we noch De Zeister Sport,noch De Stichtse Sport tot nog toekunnen achterhalen. Mocht u oudenummers van deze tijdschriften inhuis hebben, dan houden we onszeker aanbevolen. Slechts weinig sportverenigingenhebben een archief achtergelaten.Hun gedenkboeken gaan meestaldieper in op het jubileum zelf dan opde achterliggende decennia. Inter-views met oude sporters leveren voor deze periode slechts weinig op,omdat zij hooguit als jeugdlid actiefwaren en dus weinig weten van hetreilen en zeilen van de vereniging.De schets hieronder is dan

ooktentatief: aanvullend onderzoek iszeker nodig. In dit eerste deel over hetInterbellum gaan we in op voetbalen gymnastiek, de belangrijkstesporten in Zeist en besteden weaandacht aan een aantal sporten dienieuw opduiken in Zeist. Ookbelichten we de problemen rond desportaccommodaties. In het vol-gende nummer van Seyst besprekenwe de invloed van religie, van deolympische spelen van Amsterdamin 1928 en tot slot de sport tijdensde Tweede Wereldoorlog.



Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-11 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG gewijzigd: door de groeiende popula-riteit van atletiek werd eenatletiekafdeling toegevoegd. De clubging toen verder als Voetbal- enAtletiek vereniging Zeist (VAVZ). Ook rond de naam van DeZeistenaren (1914) is onduidelijk-heid. Af en toe werd deze verenigingaangeduid als Z.N.C., ook wel Z.N.C.De Zeistenaren. Er is een voetbalclub Z.N.C, die in1922 is opgericht. Heeft er een fusiemet De Zeistenaren plaatsgevonden?De informatie ontbreekt. Grappig is,dat ook Z.N.C, later een adetiek-afdeling heeft en dat zowel DeZeistenaren als VV.Z. een onderafde-ling zijn van de VerenigingVolksweerbaarheid. Volksweerbaarheid had al eeneigen voetbalafdeling, D.O.S. Hetverhaal van die club is nogingewikkelder. D.O.S. werd in 1907door een groepje vrienden opgerichten speelde succesvol in de Onder-linge Voetbalbond. De verenigingsloot zich aan bij Volksweerbaarheid, want die beschikte over goedeaccommodarie. Nu had de club eenspeelveld en enkele teams. Maar deOnderlinge Voetbalhond hield er meeop, D.O.S. viel buiten de competitieen veel leden vertrokken. Daaromsloot DOS zich aan bij de UPVB, maardaarbij was al een DOS aangesloten.Men besloot de naam te wijzigen inGroen-Rood, ingegeven. door declubkleuren. Verwarrend genoegechter onderhield de vereniging inde Zeister Courant een eigeninformatiecolumn, die

onverdrotenDOS-nieuws bleef heten! In dekranten duiken regelmatig namenop van voetbalverenigingen, waar-van we soms niet meer weten dan denaam, zoals de Postshotters (depostale voetbalvereniging, opgericht1934), voetbalvereniging De Bijen-korf, of de internaatsvereniging Z.I.S.Er is nog een schoolvereniging, deVoetbalvereniging JongenskostschoolZeister Sportclub. Eigen verenigingen duiken op inde dorpen in de omgeving zoals Austerlitz. Huis ter Heide en DenDolder, terwijl ook bedrijven huneigen teams oprichten: de Gero(later Zilvervogels geheten), de clubMoubal van de firma Van Mouweriken Bal en de kantoorverenigingc;.A.z.().. Los van al deze onduidelijkheidkunnen we gerust stellen, dat hetaantal voetballers in Zeist flinktoegenomen is. En die toenamezorgde voor problemen met deaccommodaties. Er waren maarweinig sportvelden in Zeist (om vankleedruimte te zwijgen: meestalkleedden de spelers zich om bij eenbevriend gezin nabij het veld, ofthuis), het onderhoud is duur engrondeigenaren willen nogal eenshet gebruik van het veld terugeisen.Veel clubs verkassen dan ookregelmatig van speelveld. Eenvoorbeeld van het ruimtegebrek:ZVV brengt in 1941 vijf elftallen inhet veld voor de zaterdagcompetitieen drie voor de zondagcompetitie.De club beschikt echter maar over









Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-11 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG lands kampioen A.G. OUand. Hijkreeg tijdens een wedstrijd toen eenhartverlamming en stierf achter hetbord. In 1940 zijn er diverse dam- enschaakverenigingen in Zeist. Meer seizoensgebonden waren hetschaatsen en zwemmen. Alleen alsde weersomstandigheden dat toelie-ten, traden de schaatsvereniging ende zwemclub naar voren. Wel werder regelmatig vergaderd, onder meerover de aanleg van een zwembad.De gemeente vond dat niet nodig:het huidige bad was groot genoeg,meestal was het er toch niet druk.Alleen bij mooi weer was het watvol... De krant gaf regelmatig weerhoeveel 'baden' er waren genomen:dat kon oplopen tot duizenden perweek! Het schort er nog maar aan,dat B&W afzien van ondersteuningvan de schaatssport, omdat demensen er alleen aan doen als hetflink vriest. hlieuwe sporten Zeist liep niet vooraan bij de introductie van nieuwe sporten. Inde Verenigde Staten werden aan heteinde van de 19'''-' eeuw in kringenrond de YMCA basketbal envolleybal ontwikkeld, maar het zounog meer dan een halve eeuw durenvoordat die sporten hun intrede inZeist zouden doen. Een op Nederlandse bodemontwikkelde sport, korfbal, deed eriets korter over. In 1902 werd doorde Amsterdamse onderwijzer NicoBroekhuysen een gemengde sportontworpen. Een jaar later reedswerd er een landelijke korfbalbondvoor opgericht. Zulke

bonden warenvan belang om regels te uniforme-ren en competities te organiseren.In Zeist werden pogingen gedaanom enthousiasme voor korfbal tekweken. Op instigatie van deZeister afdeling van de Verenigingvoor Volksweerbaarheid (zie kaderpag. 43) werden tijdens eenvoetbaltoernooi in 1911 demon-stratiewedstrijden door Utrechtsekorfbalverenigingen gegeven. De         demonstratie         korfbal- wedstrijden werden door de krantenthousiast aangekondigd: 'de korfbalweditrijd zal veel belang-stelling trekken, niet alleen omdat erdames meedoen, maar ook omdat hetmeer om vlugheid en behendigheidgaat, in plaats van kracht zoals bijvoetbal'. De Zeister Courant spreekt de hoopuit dat ook Zeist snel over een eigenkorfbalvereniging kan beschikken.Ondanks een aantal herhalingenvan de demonstratiewedstrijdenduurt het nog tot 1923, voordat dekorfbalvereniging Tot Ons Vermaak(TOV) wordt opgericht. TOV, lateromgedoopt tot de Tovers, omdat er aleen Dordrechtse vereniging met denaam TOV bestond, kan op eengoede pers rekenen. Zeer regelmatigverschijnen er wedstrijdverslagen inde krant en ook de andereactiviteiten van de club wordenbelicht. Net zoals de meeste anderesportverenigingen in Zeist organise-ren zij toneelavonden, dans-





Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 208I-P ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG Utrechtse boksschool. Dat is vrijzeldzaam, want tot aan de TweedeWereldoorlog is boksen vaak verbo-den. Ook nieuw in Zeist, maar al langerin de provincie Utrecht, was degolfsport. Golf, een Engelse sport dievooral erg aansloeg bij de rijken ende aristocraten, was aan het eindvan de 19'*&quot; eeuw naar Nederlandovergewaaid. In 1894 werd oplandgoed Bomia bij Driebergen eenkleine golfbaan ingericht, maar naproblemen met de grondeigenaarverhuisde de golfvereniging naarZeist, waar in het Panbos van deN.V Schaerweijder Bosschen eenterrein gekocht kon worden. Daarwerd een prachtige 9-holes baanaangelegd, die later werd uitgebreidtot een 18-holes baan. De golfclubging nu De Pan heten. Golfbanenwerden bij voorkeur op zandgrondaangelegd, dat draineerde goed ende grondprijzen waren niet hoog. Inde jaren dertig werd een eigenclubgebouw neergezet. Haar leden trok zij vooral uit de aristocratie (hetaantal bestuursleden met eenadellijke titel was bijna 100%) maarook uit de studentenpopulatie vande Utrechtse universiteit. Er zijn nog diverse verenigingenen sporten, die in deze tijd voor heteerst opduiken. Er is de mixedhockeyclub Grasshoppers, vanaf1925 Sprinkhanen genoemd, dehockeyvereniging Schaerweijde entennisverenigingen Shot, D.T.O. enFit, die af en toe open tennis-wedstrijden organiseren op develden aan de

Franssen van dePuttelaan. Conform het landelijkpatroon hebben deze sporten vooraleen achterban uit de betere standen.Ook leren we van handbal-verenigingen, pingpongclubs diemeedraaien in de provinciale com-petitie en de kanovereniging Njord,die in de slotgracht propaganda-demonstraties geeft. Heel modernzijn de motor- en autosport. Er is eenZeister Motorclub onder leiding vanJ. Renes, die ritten door het hele land organiseert. De Zeister auto-bezitters moeten zich aansluiten bijde Stichtse Automobiel Club. Dezeverenigingen krijgen relatief weinigaandacht in de media. Doodlopende weg naar eenZeister sportpark Sommige gemeentebesturen voe-ren een actief beleid op sportgebied,zo niet de gemeente Zeist. Al in1915 sturen enkele verenigingen envooraanstaande burgers brievennaar B&W om tot een verbeteringvan de sportaccommodaties tekomen. De verenigingen zijn tearmlastig om zelf velden te kunnenaankopen en huur is duur. Ook hetonderhoud laat te wensen over. Veelvan de in gebruik zijnde veldenworden voor een seizoen gehuurd endoen in de winter dienst alskoeienwei. In het begin van de jaren20 blijken er drie sportvelden in degemeente te liggen, waarvan dat aande Bergweg in het bezit is van degemeente en met zand is bedekt.







Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOGELZANG overtuiging is, dat sport vooral in degezonde buitenlucht beoefend moetworden, betekent dat automatischde aanleg van sportvelden. Degemeente Zeist bouwt er 6, opverschillende locaties bij de Bergwegen de prof. Lorentzlaan. Tot eensportpark komt het nog steeds niet. Pas tijdens de Duitse bezettingworden enkele velden bij het slotaangewezen als noodsportpark. Ditgebied, stond op de nominatie omeen woonwijk te worden, maar doorde crisisjaren en de oorlog was dat erniet van gekomen. Daar moetenvoetbalvelden, korfbalvelden en eenatletiek baan komen. Opnieuw stuitdat op problemen. De gemeente ishet niet eens met de aanleg vanvoetbalvelden, omdat die veel grondnodig hebben en slechts door 22mensen tegelijk te gebruiken zijn.Voor korfbal gaat die redeneringblijkbaar niet op. Ook wil met deatletiekbaan in gras aanleggen.Daaruit komt een onvriendelijke correspondentie met de KNAU voort,die stelt dat grasbanen absoluutongeschikt zijn voor atletiek en dateen sintelbaan noodzakelijk is. DeKNAU biedt de gemeente haarexpertise aan, maar daar is Zeist nietvan gediend. De gemeente houdt zeaanvankelijk aan het lijntje enwordt dan gered door de DuitseWehrmacht: die spit het hele terreinom om er groente te poten voor devoedselvoorziening van het leger.Wanneer de KNAU in augustus nogeen poging waagt met de boodschap,dat er dan wel

geoogst zal zijn dushet veld weer vrij is, meldt degemeente met voelbaar leedvermaakdat de Duitsers ook het volgend jaarde velden weer zullen beplanten. Zozijn deze velden gedurende deoorlog buiten gebruik. Een echtsportpark wil de gemeente er nietvan maken: het terrein zou te kleinzijn, bovendien zijn de sportveldenesthetisch niet verantwoord. F. Vogelzang fOTO'S GEMEENTEARCHIEF ZEIST 1943 de oude stal van de beestenomgebouwd tot kleedruimte voor deturnvereniging Fit. Inmiddels beschikte de gemeenteover 13 sportvelden en 7 gym-lokalen. Twee gymlokalen wordendoor de gemeente bekostigd, omdatze vanwege de onderwijswet ver-plicht is gelegenheid te geven voorgymnastiekonderwijs. De veldenbevinden zich nabij scholen en zijnparticulier bezit. Veel sport-verenigingen moeten gebruik makenvan de gemeentelijke velden. Eenenkele club ontvangt van eenweldoener voldoende geld om eeneigen veld te kunnen aanschaffen.Het onderhoud drukt zwaar op declubkas. De 'veldennood' wordt eenbeetje gelenigd, als de gemeenteonder druk van de wet nieuweaccommodaties aanlegt. In 1920 isafgesproken dat per 1 januari 1941gymnastiek een wettelijk verplichtvak zal zijn in het lager onderwijs.Omdat inmiddels het de algemene







Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 208 i-PI ZEISTER SPORT IN BEELD (2), F. VOCELZANG minder waar! Het overheidsgezag(de heerlijkheid) bleef in handenvan de landsheer tot 1677; tot 1528de bisschop van Utrecht, tot 1581Karel V en Philips II van Spanje entot 1677 de Staten van Utrecht alssoeverein. De sauveren benoemde de schout.Deze vergaderde met de schepenenin de aanvankelijk naamloze, latergeheten 'De Prins' (18e eeuw) ennog later 'Het Hof van Holland'(19e eeuw) genoemde oudste eneerste herberg rechts naast de OudeKerk aan de Dorpsstraat (Vgl. H.J.van Eekeren, De Oude Kerk teZeist, deel 4, Uitgave van de Van dePoll-Stichting, Zeist 1978, blz. 331e.v.). De combinatie herbergier-schout deed zich dus ook te Zeistvoor. Pas met schout (periode 1655-1667) Louis la Haey (a.w., blz. 397e.v.) is sprake van een verhuizing:deze schout woonde in het eerstehuis links van de kerk, het latereVeekigt). Op deze plaats staat sedert 1939het politiebureau van Zeist. Het'Hof van Holland' aan de eersteDorpsstraat is onlangs gerestaureerd. De eerste drost van Zeist vanaf1677 tot 1699 was de Utrechtse MrJohan Beijer (a.w., blz. 404 e.v.), die2 oktober 1699 als opvolger van zijnvader tot raad in de vroedschap vanUtrecht werd aangesteld (a.w., blz.470). Het verwondert mij dat bij debespreking van de kloosters (blz. 60)te Zeist het klooster Mariaoord aande Rozenstraat niet genoemd wordt.Dit klooster van de kleine Zustersvan

Joseph uit Heerlen werd in 1927ingewijd onder het pastoraat vanG.J. Reinders en leverde onderwijs-krachten voor de daarin opgenomenbewaarschool, de meisjesschool'Mariaschool' aan de Voorheuvel enfunctioneerde als opvolger van deZusters van Liefde (Tilburg), die aande Utrechtseweg ter hoogte van hetthans daar gelegen Shellstation 'Renes' van 1906-1921 het rK.Liefdegesticht en meisjesschool run-den maar na een ruzie niet depastoor weer vertrokken. Dezezuster zaten al sedert 1855 inRijsenburg. Het klooster 'Mariaoord' wordtthans omgebouwd tot eenappartementencomplex met huur-en koopwoningen voor jong en oudin het centrum van Zeist. Met betrekking tot de kerkelijkegebouwen een aantal correcties. Hetbijschrift op blz. 100 bij foto nr 150moet ten rechte luiden: R.K.Parochie van de H. Familie J.M.J. enpastorie aan de Utrechtseweg 58 en60 te Zeist in 1972. Op blz. 186 staatals mede-architect van de restaura-tie van de kerk aan de Utrechtsewegin 1950 genoemd W.PV Hartog, ditmoet zijn Dijkman. P den Hartog de aannemer! was Onder het kopje kerk-inventarissen (blz. 189) wordt als

















Seijst 2001. - Dl.31 BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER noemd. Wij hebben kunnen genieten vaneen boeiende voordracht en vanprachtige dia's van diverse kunst-werken en schilderijen. Wij kijkenterug op een bijzondere avond opeen passend moment gehouden, inde week voorafgaand aan de 'goedeweek, die eindigt met het Paas-feest. Bestuursmededelingen Het bestuur van het Zeister Histo-risch Genootschap van de PollStichting hoopt dat wij u vaakzullen ontmoeten tijdens de ver-schillende activiteiten in 2001 tergelegenheid van ons 50 jarigbestaan. Zij zochten Tidullam inZeist_____________________ Op 23 april 2001 werd een Joodsherdenkingsteken in het Walkart-park officieel onthuld door deburgemeester van Zeist, de heerR.G. Boekhoven. Ter gelegenheid daarvan heeft hetZeister Historisch Genootschapvan de Poll Stichting een boekuitgegeven en het eerste exemplaaris aan de heer Boekhoven overhan-digd en tevens aan de auteur. Deauteur van het boek is de heerR.RM. Rhoen, gemeentearchivaris,het boek geeft een overzicht vande joodse inwoners van de ge-meente Zeist, 1940-1945. Hetbelang van deze uitgave is dat heteen blijvend appel op ons allendoet om niet te vergeten, om teleren uit het verleden voor deontwikkelingen in het heden entoekomst. Het boek te koop bij hetZHG en kost 20 gulden voordonateurs en 25 gulden voor nietdonateurs (exclusief verzend-kosten). hlieuw bestuurslid________

De heer RC.M. (Pieter) den Biemanis in de bestuursvergadering van 6maart 2001 benoemd tot voorzit-tervan de PR en Sponsoringcommissie en daarmeetot lid van het bestuur. Hij is deopvolger van Mw. M. E. van Bellen,die twee jaar geleden de commissieheeft opgezet. Het bestuur be-dankt ook vanaf deze plaats marjo-lein van Bellen voor haar inzet voorhet ZHG gedurende haarbestuurslidmaatschap. Nieuwe donateurs________ Dhr. drs R.H. Aalten, Zeist Dhr. F. van Barneveld, Leerdam Dhr. en Mw. Beijersbergen-van Bosveld Heinsiusj, Zeist Mw. J. Beemer-van Rijkom, Odijk Mw. G.M. Broek, Zeist Dhr. J. van Ede, Zeist Dhr. D. van de Kamp, Zeist Mw. M.H. Klumpenaar-Bijlsma, Zeist Mw. W. van Raalte-Venema, Driebergen Mw. E.C.M. Reijnders-Welschen, Zeist Mw. E.C.M, van Straten-van der Have, Zeist Mw. M.W. von Weiier- van Hall, Zeist Ledenstand_______________ Seijst I (tot januari 'O!).................. Seijst II (tot mei 'O!)..................... ,875.868



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOGELZANC Zeister sport in beeld (3) De tijd van de wereldoorlogen (2) De heer A.C. Nijenhuisreageerde op onze oproep inhet sportartikel in de vorigeaflevering van Seijst door zijnjaargangen van De ZeisterSport ter beschikking testellen. Dat blad ging na ruimeen jaar op in een provincialeuitgave, die helaas nog nietboven water is gekomen.Duidelijk wordt wel uit debruikleen van de heerNijenhuis. dat De ZeisterSport een mooi inzicht geeft inde sportbeoefening van deZeistenaren. Sport en religie In 1920 dook de eerste katholieke voetbalclub in Zeist op,Concordia. Enkele jaren laterkwam uit de rooms-katholieke vereni-ging St. Joseph de voetbalclubVriendschap Op De Eerste Plaats(voDEP) voort. Toen echter hetlidmaatschap van deze verenigingwerd gekoppeld aan dat van St.Joseph (een brede vereniging, bedoeldom de katholieke jongeren meer aande kerk te binden), verliet een aantaljongeren de club en richtte ZEO {Zeisten Omstreken) op. Het was meteenhaat en nijd tussen deze twee clubs.Deze broederstrijd werd door kape-laan H. Wieggers met lede ogenaangezien. Hij verzoende de clubs endeed hen fuseren tot de rooms- katholieke sportvereniging Saestum.Saestum werd een totaalvereniging,met een voetbal-, wandel-, atletiek-en gymnastiekafdeling. Alleen voorjongens uiteraard, voor de katholiekemeisjes was er de gymnastiek-vereniging Rapiditas. Dit

ontstaan vansportclubs op godsdienstige grondslagpast in de verzuiling; de splitsing vande samenleving in zuilen, waarbinneneen complete minimaatschappij werdaangeboden. Verzuiling in de sportzien we vooral in de populairevolkssporten zoals voetbal en gymnas-tiek. Bij sporten die vooral hunbeoefenaren recruteerden uit dehogere klassen zoals cricket, tennis engolf komt het niet voor. De eliteonderscheidde zich niet naar levens-overtuiging.



Seijst 2001. - Dl.31 Seiist 200I-III ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOCELZANG &quot; ni**SiS4ifiS«J-'-;?»J?fl|W- Het was niet vanzelfsprekend datde veizuilmg zich zo duidelijk deedvoelen in de sport. Sport werd langetijd met ambivalente gevoelensbenaderd, door zowel de katholiekeals de protestante geestelijken. DeZeister pastoor G.J. Reinders had geenhoge pet op van sport, maar zijnkapelaan was daarin heel actief. Datpast in het landelijke patroon, waarbijvooral de jongere geestelijken en metname de katholieke het voortouwnamen bij het stichten van eigen,katholieke verenigingen en scholen.De kerk vond dit lange tijd maarniets: dat hoorde niet bij hetkatholieke denken van opoffering ensamenwerking: in sport werd gespro-ken over winnen en tegenstanders.Bovendien zouden de 'fijnere' senti-menten verdwijnen door de jacht opsucces en de nadruk op krachts-ontplooiing. De jongere geestelijkenechter zagen in, dat de jeugd zichniet liet weerhouden door de kerk: zijwilde sporten. En het gevaar datjongelieden op een neutrale vereni- ging kennis zouden krijgen aaniemand van het andere geloof wasniet denkbeeldig. Dat moest kostewat het kost voorkomen worden.Daarom werden er confessioneleverenigingen opgericht. Sport-verenigingen zijn tenslotte ook be- langrijke sociale ontmoetingsplaatsen,waar velen hun toekomstige levens-partner ontmoeten. Om die gevarente bezweren kregen de kapelaans alsgeestelijk

adviseur de taak desportende jongelui in het gareel tehouden. ?'&quot;'''lil



Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOGELZANG Rond 1910 ontstonden in Neder-land de eerste voetbalclubs van vooralkatholieke signatuur Veel verenigin-gen kwamen voort uit de katholiekejeugdbeweging, de patronaats-verenigingen. Regelmatig werden wedstrijdenmet niet-katholieken georganiseerd,in de hoop die zo de kerk binnen telokken. Bij de gemeentebesturenwerd gelobbyd om de beschikkingover sportvelden. De kapelaans kekener streng op toe dat de jongens na dewedstrijd niet bleven hangen en dater op zondag bij voorkeur niet werdgespeeld of pas na 12.00 uur, zodat het kerkbezoek niet in de knel kwam. De katholieke sport ging bijna aanhaar eigen succes ten onder: de clubssloegen enorm aan bij de jongerenmaar door de vele contacten metniet-katholieken dreigden de jongensteveel met de verkeerde mensen omte gaan. Oplossingen werden gezochtin het samenstellen van puurkatholieke competities, zoals deRoomS'Katholieke Utrechtse Voetbal-bond (al vanaf 1916), onder de leus:'in alles roomsch en steeds bijeen'.Maar daardoor beperkte men hetaantal tegenstanders en het aantalwedstrijden. Het niveau daalde en daarmee het aantal toeschouwers.Bovendien werd lidmaatschap vaneen patronaatsvereniging verplichtgesteld voordat met lid kon wordenvan een voetbalclub. Daardoor liependiverse leden weg naar de neutraleverenigingen. Niet alle geestelijken waren echterovertuigd

van de goede kanten vansport. De grootste tegenwerkingkregen vrouwelijke sporters: alleengymnastiek mocht voor meisjes,omdat het niet competetief en ruwwas. Er heerste wantrouwen jegenshet lichaam: sport betekende &quot;De ijsvereeniging Zeist hield op haar banen een zeer geslaagden gecostumeerden wedstrijd, waaraan door honderden werddeelgenomen. Een groepsfoto van de deelnemers(sters) met het hooggehoede bestuur als jury.&quot;



Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-III ZEISTER SPORT IN BEELD (3), F. VOGELZANG Ondanks die restricties groeide devrouwensport enorm. Opnieuwhaalde de kerk bakzeil en richtte zijvrouwenverenigingen op op religieuzegrondslag, uit angst dat de vrouwenen meisjes massaal naar neutraleverenigingen zouden vertrekken. Totdan toe hadden vrouwen in desportvereniginen een zeer onderda-nige rol: zij mochten het vaandel vande club borduren. Toen de r.k. meisjesverenigingRapiditas werd opgericht, luidde dedoelstelling: 'volgens de r.k.beginselen de godsdienstig-zedige,lichamelijke en maatschappelijkebelangen van vrouwelijke gymnastente behartigen en de r.k. gymnastiek inden ruimsten zin te bevorderen'.Opvallend is dat de godsdienst eerderwordt genoemd dan de lichamelijkebelangen. Duidelijk bleef de angstvoor het fysieke. Een dominee zagweliswaar: 'Wat is er veel moois en goeds in eengezonde lichamelijke opvoeding: Bestuur Hygiea in 1926, lichamelijkheid en dat zat angstigdicht bij emotionaliteit en seksualiteit.Vrouwen moesten onderdanige, ge-duldige moeders worden, geenwedstrijdvrouwen. In de pauselijkeencycliek Divini' Illius Magistri van1929 werd schoorvoetend gymnastiek voor vrouwen toegelaten, mits zijdecent gekleed gingen enuitvoeringen niet in openbaar plaats-vonden. De aanwezigheid van man-nelijk publiek was uit den boze.Vrouwen mochten ook beslist geen lidzijn van een gemengde vereniging.























Seijst 2001. - Dl.31 DE PAARDENSTOETERIJ VAN DE CEBR. VAN DER HAAR, L. VISSER beijst 2001-111 Van der Haar Een span paarden bestemd voorhet huwelijk van een van debeste zakenrelaties n.l. DeBoliviaanse tinkoning enmilliardair Antenor R. Patino.Patino trouwde op 8 april 1931prinses Maria Christina deBourbon, een nicht van devroegere Spaanse koning AlfonsXIII. Volgens Henk van der Haarwerden de paarden te Parijsbezorgd en aldaar gereden doorde op de foto afgebeelde ArieGerritsen uit Zeist, (partcollectie) Over het bedrijf van de gebroedersVan der Haar schreef de ZeisterCourant van 14 maart 1931, na hetoverlijden van Teunis van der Haarondermeer: &quot;In de glorietijd van het paard vuaszijn zaak zeker de bekeiidste in ons Driebergseweg 12, villa Groenoord. land en ver buiten onze grenzen had zijn naam op dit gebied een goede klank&quot;. Het           huis           Groenoord, Driebergseweg 12 werd in 1890gebouwd in opdracht van Teunis vander Haar (27-094854) op een perceel GEMEENTEARCHIEF ZEIST. grond dat hij in 1889 had gekocht vanJ.A. van der Mersch te Zeist. Teuniswas een zoon van Gerardus van derHaar (06-09-1811) en van Jacoba deKruyf(f) (05-02-1821), wonende opde (pacht) boerderij Zomerdijk,Tiendweg 1.





Seijst 2001. - Dl.31 Seijstj 2001-iii DE PAARDENSTOETERIJ VAN DE CEBR. VAN DER HAAR, L. VISSER Gerardus y- Jacoba 6-9-1811                  5-2-1821 X Teunis 27-9-185412-3-1931 Gerardus 11-02-186022-10-1928 Gerardus jr. 17-12-188325-08-1945 ?^s Equipages voor de Oude Kerk te Zeist. Z^,^&quot;



Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2081-111 omdat zij vaak ondeskundig waren oppaardengebied en dus afhankelijkvan hun personeel en dan vooral vande koetsiers. Het was dan ook een uitkomst voorde buitenplaatsbezitters toen hetsysteem van maandpaarden van degrond kwam. Dit had grote voordelen voor degebruikers omdat de verhuurder bijeen kreupel of ziek paard voorvervanging moest zorgen. Wat dat betreft is er met de huidigelease-auto's niets nieuws onder dezon. In het boek 'De glorietijd van hetpaard' van Wouter Slob worden viereerste-klasse handelaren genoemd diemaandpaarden verhuurden. Dat wa-ren baron van Brakel van Doorwerth,de gebrs. Van der Haar, deAmsterdamse Rijtuigmaatschappij ende gebrs. Van der Kuylen in DenHaag. In het begin van de vorige eeuwstonden er op Groenoord altijd wel 40 paarden op stal die bijvoorbeeld rustnodig hadden of ingeruild moestenworden voor nieuwe maandpaarden,terwijl er steeds 60 paarden voorbereidwerden voor de maanddienst. Verderliepen er ruim 300 paarden in de maandhuur zodat er ongeveer 400luxe paarden beschikbaar waren. Het is dan ook begrijpelijk dat eraltijd veel bekijks was aan deBunsinglaan waar Gerardus (Gradus)van der Haar jr en zijn helper Arie





Seijst 2001. - Dl.31 DE TUINEN VAN SCHOONOORD, JH HEIMEL Wie ontwierp de tuinen van In 1819 liet Otto van Romondtin Zeist de buitenplaatsSchoonoord bouwen.Van het huis en hetomringende landgoedis heden ten dage nogveel bekend.Van de tuin is een nietgesigneerde ontwerp-tekening bewaardgebleven. Lange tijd isZocher jr als mogelijketuinarchitect genoemd.Onlangs viel echter denaam Hendrik vanLunteren. In dit artikelwordt hier nader opingegaan. De datering ophet ontwerp is vermoede-lijk onjuist. ^^3^-»,',















Seijst 2001. - Dl.31 Seijst ZOOi-ill BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER Het jubileum Het 50 jarig jubileum van ons genootschap zal op 22 en 25 september 2001 gevierd worden. U bent als donateur hierbij van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Het programma van zaterdag 22 september 2001: 10.00 - 15.00 uur een (historische) wandeling of fietstocht. 14.00- 16.00 uur een demonstratie van een kaatswedstrijd 16.00 start van een receptie in het Slot Zeist. Op dinsdag 25 september 2001 in Figi 50 jaar sportontwikkeling in Nederland, lezing door Dr. W. de Heer, Driebergen. Premiere van een historische film over sport in Zeist.



Seijst 2001. - Dl.31 BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER 2001-11! Het bestuur is op zoeknaar een bestuurslid PR . Juist in deze tijd is het van grootbelang dat onze activiteiten bekendworden bij u, bij de Zeisterbevolking, bij onze sponsors en bijallen die interesse hebben in(plaatselijke) historie. Het bestuurzoekt iemand die interesse heeftom het PR beleid van het ZHGverder vorm te geven.Bent u dat misschien? Of kent uiemand die hiervoor interesseheeft? Zo ja, neem dan contact op metde secretaris. historische foto's over de Steynlaante zien geweest. Excursie Naarden-Vesting Op donderdag 28 juni vond delaatste dagexcursie in 200! plaatsen wel naar de oudste stad in hetGooi: Naarden-Vesting,. Met dezeplaats met ca I 700 inwoners werddoor bijna 60 mensen onder leidingvan 3 gidsen kennis gemaakt. Hetunieke van deze vestingstad is dedubbele grachtengordel, de enige inEuropa. Verder zijn een groot aantalhistorische aspecten enbouwwerken belicht en bekeken.Na de lunch bestond ergelegenheid om uitgebreidgeinformeerd en rondgeleid teworden in de St Vituskerk, dievooral bekend is vanwege dejaarlijkse uitvoering van deMattheus Passion op GoedeVrijdag. Agenda 22 september 2001: jubileumviering, zie onder bestuursmededelingen 25 september 2001: Figi: Lezing Sportontwikkeling in Nederland: prmiere film 22 oktober 2001: Figi: filmvoorsteling 14 november 2001: Schoonoord: lezing Zilver in Zeist. Van

Qasweg en Steinlaantot Steynlaan____________ Onder dit thema heeft de tentoonstellingscommissie een etalage-fototentoonstelling ter gelegenheid van de renovatie en heropening van de Steynlaan georganiseerd. In veel etalages zijn vanaf 25 mei





Seijst 2001. - Dl.31 Seijst 2001-IV ZEISTER SPORT IN BEELD (4), F. VOGELZANC, R.P.M. RHOEN Werd sport lange tijd een belang-rijke sociale functie toegeschreven, totin de sportnota van de gemeente Zeistvan 1999 toe, in de werkelijkheid lijktsport steeds meer voor de gezondheidte worden bedreven en is er een grotetoename van het aantal individuelesporten. Sport is ook van karakterveranderd: de professionals, die er(soms dik) voor betaald worden staanver af van de recreanten, een verschildat in Nederland voor 1940 nauwe-lijks bestond. Het lijkt geaccepteerddat professionele sport gaat om hetwinnen en voor de prestaties, terwijlbij de recreanten sportiviteit en eenleuke wedstrijd hoog in het vaandelstaan. Toch zijn ook de recreantengeprofessionaliseerd: de uitrusting vande gemiddelde sporter nu is stukkenbeter dan die van 50 jaar geleden. Westellen ook hogere eisen: aan onszelf,aan de accommodatie en aan hetmateriaal. Wederopbouw Dat de Tweede Wereldoorlog De overdekte tribune van v.v. Zeist op De Koeburg aan de Driebeigseweg, 1957. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST weinig invloed had op de ontwikke-ling van de sport is in het vorige artikel(Seijst 2001-III) al naar vorengekomen. Door de stimulerendemaatregelen van de bezetter en de a-politieke houding van de meestesporters gingen trainingen enwedstrijden         gedurende          de oorlogsjaren gewoon door Pas in 1944 begon het tekort aan

materialenvoelbaar te worden en verdwenensporters in de Duitse werkkampen,moesten onderduiken of kwamen ombij acties van de illegaliteit. Tijdens deoorlog ontstonden er zelfs nieuweverenigingen. Daar waren tweewandelclubs bij: om de wandelsportuit te oefenen, was weinig materiaal











Seijst 2001. - Dl.31 F. VOCELZANG, R.P.M. RHOEN ZEISTER SPORT IN BEELD (4), had de oorlog niet geleerd dateendracht macht maakte? Zo'noproep was aan weinigen besteed, inde jaren die volgden ontstonden velenieuwe clubs op religieuze grondslag.Naast tafeltennisvereniging 't Slotontstond er de Katholieke Tafeltennis-vereyiiging ktv, er kwam eenkatholieke atletiekvereniging, dekatholieken stichtten zwem-vereniging Jonas. Dat ging gepaardmet de uitdrukkelijke waarschuwing,dat gemengd zwemmen uit den bozewas. Jonas was de tweede katholiekezwemvereniging, naast het eveneensin 1949 gestichte Laga. De echteontzuiling begon pas midden jaren'60. Weliswaar organiseerde Saestum,dat zich toen volledig op voetbal hadgericht, toen nog een lezing voorouders van aanstaande pupillenwaarin sport werd omschreven alsgoed voor de opvoeding, maar danwel binnen katholiek verband, hetlijkt toch om een achterhoedegevechtte gaan. Sportverenigingen die na detijd werden opgericht, afficheren zich Op 14 augustus 1971 werd op de sportvelden Achter het Slot en op Blikkenburg hetPoliotoernool voor jonge voetballertjes gehouden. 94 wedstrijden werden er gespeeld.Burgemeester A.A.H. Stolk gaf de aftrap. Scheidsrechter was R. IJzendoorn. richten. Het bestuur van die z-v- Zeisti.o. kreeg meteen onenigheid: dehelft wilde graag zwemmen inzwembad Blikkenburg, de anderehelft in het natuurbad Mooi Zeist.Met

die zwembaden bleef hetellende. In 1959 werd het oude badBlikkenburg (waarin bij slecht zwem-weer gevist mocht worden) geslotenvanwege het vervuilde water. Er niet meer met een levensbeschouwe-lijke grondslag. Sterker nog, in eenboekje uit 1964 werd door de schrijverzelfs getracht het geloofdichter bij dejeugd te brengen door geloven net zoleuk voor te stellen als sport! In desport beleeft men zijn menszijn, en hetgeloof hoort daar bij. In 1947 nam de knzb het initiatiefom in Zeist een zwemvereniging op te









Seijst 2001. - Dl.31 Seiist 2001-IV ZEISTER SPORT IN BEELD (4), F. VOCELZANC, R.RM. RHOEN verenigingen in Zeist die in de jaren'50 en '60 ontstonden, vaak voortkwa-men uit schoolteams. Clubs als Cito,.SNS, Olympia doken tip in de lokalekranten. Toch was de groei vanvolleyhal onverwacht: eind jaren '40dacht men nog dat vooral honkbal enbaskethal Nederland zouden verove-ren. Dat is nauwelijks gebeurd. In1980 startte er weliswaar een tweedesoftbalvereniging in Zeist, deD.Runners, maar een massale sport ishet niet geworden, evenmin alsbasketbal. Opvallend is wel dat inNederland volleybal vooral eenvrouwensport is geworden. Ook aangeslagen is het uitEngeland overgewaaide badminton.Gezien ons klimaat is het logisch datzaalsporten het goed doen, omdat dieonafhankelijk van de weersomstan-digheden kunnen worden uitgeoe-fend. Een schrijnend voorbeeld vandie weersinvloeden in Zeist waren dejaren 1959-60. Door langdurigedroogte waren de voetbal- enkorfbalvelden onbespeelbaar gewor- 1 *iS&A»<»-. De ponyclub Schaerweijde o.l.v. W.A. Storm de Grave. Vierde van rechts prinsesMargriet, 1957. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST ?n»!





Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (4). F. VOCELZANC, R.RM. RHOEN De gemeente en desportaeeommodaties In december 1946 richtte DenHaag de Rijksdienst voor Sport enLichamelijke Oefening op. In eenserie redactionele commentarenjuichten de Zeister kranten ditinitiatief toe. Weliswaar constateerdenzij dat sportverenigingen van onderopontstonden en dat daar dus geenoverheidsstimulans voor nodig was,maar lichamelijke oefening was eengoede en belangrijke zaak. Steun waser vooral nodig bij accommodaties. Erwerden wat kanttekeningen gezet bijsport: dat was veel eenzijdiger danlichamelijke oefening en hoewelcompetitie een menselijke drijfveerwas, kon het door sport tot excessenleiden. Maar er werden ook geeste-lijke waarden als zelfbeheersing ensportiviteit door aangekweekt, dusuiteindelijk waardeerde men sportpositief Sterker nog, de redactievergeleek de moderne sporter met hetoude ridderideaal. Andere overheidsrapporten over de voorbeeld is Guusje van Maurik (delatere wereldkampioen karate), diejudo als zelfverdediging ging beoefe-nen. Zij moest door 'enge bosjes' naarde manege waar ze paardreed. Datimago van kinderzelfverdedigingtastte, ondanks het olympisch kam-pioenschap van provinciegenootAnton Geesink, de populariteit vanjudo als sport aan. himiddels was uitKorea het hardere karate overge-waaid en in 1965 gaf Vandervlugt deeerste karatedemonstraties. Er

ont-stond een geweldspiraal: steedsnieuwe, hardere varianten vanvechtsporten kwamen naar Neder-land. Toen in een onderlingewedstrijd twee bekende Japansekarate-ka's het onderspit delfdentegen twee Thaise kickboxers, werddie sport populair onder bepaaldegroepen jongeren. Nadeel was dat desport niet in hoog aanzien stond endiverse kickboxers als lijfwacht indienst kwamen van onderwereld-figuren. Zo kregen de vechtsporteneen crimineel stigma. door de oorlog losgeslagen jeugdzagen in sport ook een manier totdisciplinering, en wel een die door dejeugd zelf werd nagestreefd. Zulkerapporten over de problemen rond demoderne jeugd bleven ook in de jaren'50 verschijnen en telkens werd sportals oplossing opgevoerd. Het is dan ook niet verwonderlijkdat de gemeente Zeist zich positiefuitliet over sport en meteen na deTweede Wereldoorlog toezegde werkte maken van het lang gevraagde ensteeds uitgestelde sportpark. Daarvoorwas aanvankelijk geen geld, maar welwerden enkele noodvelden bij hetSlot aangelegd. Er was een nijpendtekort aan accommodaties. In af-wachting van een bestemming voorhet slot besloot de gemeenteraad eendeel in te richten als gymzaal.Daarvan mochten ook enkeletafeltennisverenigingen zoals Unionen 't Slot gebruik maken. De krantengaven de gemeente er duchtig vanlangs: wilde men de jeugd redden,dan waren er goed uitgeruste







Seijst 2001. - Dl.31 ZEISTER SPORT IN BEELD (4), F. VOCELZANC, R.P.M. RHOEN mensen die de troonrede van 2001hebben gevolgd) kon daarin geenommekeer brengen. Fit sprong welis-waar in op deze dreigende boodschapmet het aanbieden van fitness, terwijlBATO een nieuwe doelgroep aan-boorde door turnlessen te organiserenvoor moeder en kind, maar detraditionele verenigingen kunnen niettegemoetkomen aan de behoefteindividueel te sporten. De laatste jaren is de doorbraak vanindividuele sporten als joggen, aerobic,skeeleren een feit. De gemeente kanaan die behoefte tegemoetkomendoor het aanleggen van padeni, banienen looproutes. En dan spreken we nogniet eens van de invloed van televisie:al in 1973 klaagden Zeister sport-verenigingen dat het verzuim op detrainingen vooral onder invloed vande beeldbuis steeds groter werd. Sportis misschien meer iets aan het wordenom naar te kijken dan om te doen. Enals men sport, dan individueel, op eentijd die men zelf kiest, zonder verplichtingen aan een vereniging.Aan de andere kant bestaan er nogsteeds tientallen verenigingen dieduizenden sporters een nuttige vrije-tijdsbesteding bieden. Misschien is degolfsport (naast De Pan kan men nuook bij Schaerweytle golfen) wel dekwintessens van deze nieuwe hou-ding: om met Freek de Jonge tespreken, golfen doe je in je eentje,met een club. F. VogelzangR.P.M. Rhoen ARCHIVALIA Archiel der Gemeente Zeist I

945-1 965. Archief van de BLOZ,krantencollectie AANVULLENDE LITERATUUR Veel literatuur waarop dit artikel is gebaseerd staat algenoemd bij het vorige artike 100 jaar Phoenix. Cricket, hockey, softbali baseball (z; zp] Beleidsstruciuren in de sport (Utrecht 1973) [Gemeente Zeist] Spoftnota gemeente Zeis/ I96t Prognose inzake de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties (Zeist 1961) [Gemeente Zeist] Sportnota 1974. Enkele aspecten van het sportbeleid (Zeist 1974) Herhalingsonderzoek Utrechtse sportwereld. Rapport van het bureau sport en openluchtrecreatie van de gemeente Utrecht (Utrecht 1977) ]ubileumuitgave Zeister Sportclub Patria 45 jaar [zj zp] Kerk en sport (Heemstede 1964) Schaerweyde 82. [en boekje vol wetenswaardigheden [Zeist 1982] K.H, van Schagen en H.Th. Rooswinkel. red.. Doel. weg en middelen van de lichamelijke opvoeding, de sport en de vrije Op 9 juli 1962 speelde het eerste elftal van v.v. Zeist tegenelftal samengesteld uit ambtenaren van de gemeente Zeist:voor v.v. Zeist.







Seijst 2001. - Dl.31 .Seijst 2091-IV BERICHTEN UIT DE VAN DE POLL-KAMER Hoe Zeist zijn glans verloor Zonder wrijving geen glans. Dat isbijna een eeuw lang van toepassinggeweest op de Gerritsens. Een tijdperkvan drie generaties bijzondere liedendie Zeist gemaakt hebben tot dezilverstad van Nederland. De geschie-denis ook van drie generaties vaneigenzinnige en gedreven vakmensendie tussen twee oorlogen en de jarendaarna met hun producten deeettafels van miljoenen Nederlandershebben veroverd, maar die de strijdtegen de harde wetten van de tijdtenslotte moesten verliezen. Maar dieook in belangrijke mate hebbenbijgedragen aan de groei en bloei vande gemeente. Zij vormen een deelvan de historie van Zeist, en zijhebben daarom recht op erkenningvan die verdienste. Johannes was de stamvader, de De geschiedenis van een eeuw vol zilver adellijke en minder adellijke vriendentot ver in het buitenland. Het werkvan hun ontwerpers en hun ciseleurstrekt op tentoonstellingen nog steedsgrote aantallen bezoekers. Johannes, Jan als roepnaam, flo-reerde niet alleen in zijn bedrijf, maarook in zijn huwelijk. Hij gewon vijfdochters en vijf zonen. De dochtersJo, Marie en Cor bleven ongehuwd.Tine trouwde met Johan Steenbeek,die later in dit verhaal een rol speelt.Zij kregen vijf kinderen. De vijfdedochter van Johannes, Mien, trouwdeop latere leeftijd en bleef kinderloos.Zoon Nico werd de uitvinder van deMobaco

bouwdoos, een begeerdSinterklaascadeau in die jaren, Johan eerste generatie. Een zilversmid metgouden handen, ontwerper en uit'voerder tegelijk van schitterendekunststukken. Zoals het zilverenstoom/zeilschip dat op een Parijs'concours een onderscheiding kreeg.Hij was begonnen in 1866, in eenbescheiden juwelierszaak met atelieraan de Looiersgracht in Amsterdam.Een eenvoudig, maar uiterst degelijkvakman, die het aandurfde eenmarkt te betreden waar de zilver-smeden van Van Kempen inVoorschoten al sinds 1800 bijnaalleenheersers waren. De klandizievan de Voorschoters was gering inaantal, maar groot in vermogen.Voorop het prinselijk en daarnakoninklijk huis, en in hun kielzog de u







Seijst 2001. - Dl.31 Gero Zilmeta, gemaakt uit eenroestvrij metaal dat tot hoogglans wasgepolijst. Het Gero sloeg aan en werdverkocht aan de detailhandel, aanhotelbedrijven en aan grote klantenals de scheepvaartmaatschappijen diegrote partijen afnamen. De cassetteskwamen en voor hele generatiesbruiden was dit het mooiste geschenkop de huwelijksdag. Alles ging goed, tot ergens in 1920,toen Marius onenigheid kreeg metzijn compagnon Simonis. Het geschilging over de jaarstukken. Mariusweigerde zijn handtekening er onderte zetten en stapte op. Hij begon eennieuw avontuur onder de naam Sola.De derde zilverfabriek die zich inZeist vestigde, in een pand aan deVan Reenenweg. Marius was vastbesloten het nualleen te doen. Geen compagnonsmeer, geen pottenkijkers. Opnieuwmoest hij een markt opbouwen en hijrichtte zich op de brede basis van de bestekkopers. Snel, veel en goedkoopleveren was zijn motto, en ook zijncredo en hij gebruikte het om stapvoor stap met ijzeren vasthoudend-heid zijn doel te bereiken: een sterkeplaats in de Nederlandse bestek-industrie. En dat is hem gelukt, tot opde dag van vandaag. In z'n eentje,ondanks de felle concurrentie vanGero. Zijn Sola is de enige die het heeft gered. Zijn zoon Bert volgdehem op en nu is de leiding in handenvan diens zoon, weer een Bert. Na het vertrek van Marius gingGero verder met een nieuwe directievan drie man: Simonis voor deverkoop aan hotels en

schepen.Vermeer zorgde voor de contactenmet de detailhandel, en ir Kortland
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