




Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 3. De. oprichting van stoomwasserij Burger aan de Noordweg Zijn zoon, Wilhelmus Geerlof Burger (Zeist 1861-Zeist1932) verzocht op 3 april 1889 (3) het college vanb. en w. van de gemeente Zeist om een vergunning totoprichting van &quot;eene stoomwasscherij&quot; op het perceelkadastraal bekend Sectie G nr 968 te Zeist (Noordweg).Op 17 april 1889 vindt om 12.00 uur de hoorzittingplaats, waarbij gelegenheid werd gegeven tot het in-brengen van eventuele bezwaren tegen het oprichten vangenoemde stoomwasserij. Op deze zitting verschenen:Willem Dorresteijn en Cornelis van Ooyen. Beide herenmaakten bezwaar &quot;uit hoofde, dat het hun toebehoorendevee door het drinken van het vuile afgevoerde water inde aangrenzende sloot nadeelige gevolgen zou kunnenondervinden, welk bezwaar door den veearts Hoogland,te Utrecht, gedeeld

wordt&quot;. Daarop verzoekt de burge-meester van Zeist op 30 april 1889 de districtsveeartsvoor de provincies Gelderland en Utrecht te Utrechtnaar aanleiding van het gerezen bezwaar een onderzoekin te stellen. 1 mei 1889 deelt de districtsveeartsmede dat &quot;wanneer het afvalwater, van de eventueel opte richten wasscherij en bleekerij, voordat het in dewatertocht afvloeit, van schadelijke bestanddeelenwordt ontdaan, de gezondheidstoestand van het vee datuit die watertocht dan mocht drinken geen gevaar zalloopen&quot;. Onder die voorwaarde verleent het college vanb. en w. dan op 6 mei 1889 vergunning tot de oprich-ting van &quot;eene stoomwasscherij aan den Noordweg alhier&quot;. Hoe deze wasserij eruit zag, weten we heel nauwkeuriguit de omschrijving behorend bij het verzoek van 3april 1889: &quot;De beweegkracht welke zal worden aangewend is eenestoommachine, geplaatst in de machinekamer aan de

west-zijde van het gebouw. Verder is het gebouw in de bene-denverdieping ingericht voor wasscherij en stamperijvoor goederen en bijbehorende complete inrichting alsspoelderij, filteratie inrichting enz., terwijl de bo-venverdieping stoomdrogerij bevat met strijkzaal enmangelkamer&quot;. 31





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Wasserij Burger bezat veruit deL: meeste personeelsleden.Ook de omzet zal wel het grootste geweest zijn. 5. Uitgroei tot landelijk wasserijbedrijf 1918-1940 Het bedrijf heeft in deze periode een klantenkring,die de grenzen van de regio Utrecht ver overschrijdt. De N.V. Stoomwasscherij Burger beschikt in 1931 overeen geheel gemoderniseerde en vernieuwde fabriek aan deNoordweg met aan de overzijde een garage voor devrachtauto's die dagelijks de particuliere was ophalenen brengen. Tegenover de wasserij staat de bedrijfs-woning, waarvoor op 11 januari 1913 de eerste steen isgelegd. In dit pand ging toen het echtpaar Burger-Havens Wasserij Burger 1931: Totaal aanzicht van de geheelgemoderniseerde en vernieuwde fabriek (CollectieL. Visser, Zeist). 33



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 wonen. Het bedrijf telde in 1931 250 personeelsleden engenoot een landelijke bekendheid. Toen de oprichter in 1932 overleed volgden zijn zoons,L.W. Burger (Zeist 1895- ) en C.G.H. Burger (Zeist1896-1975) hem op als directeur. Als bedrijfsleider wa-ren in het bedrijf zijn zoonsi W.G. Burger (Zeist 1897-Zeist 1946 en P.M. Burger (Zeist 1901- ) werkzaam. Het bedrij f bezat steeds de modernste machines. Het waseen echt familiebedrijf. Door goede service wist menhet bedrijf tot grote bloei te brengen. Het leverdeeen aanzienlijke bijdrage aan de werkgelegenheid teZeist. Het bedrijf mocht zich tooien met het predicaat&quot;Hofleverancier&quot;. Wasserij Burger, droogmachine speciaal voor badgoe-deren, prentbriefkaart ca 1931, (Collectie L. Visser,Zeist). 34



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 6. De periode 1945-1971 Na de tweede wereldoorlog herstelde ook het wasserij-bedrijf zich spoedig. De nadruk bleef liggen op de par-ticuliere was. De Minister van Economische Zaken gingzich met de prijsstelling bemoeien. De opkomst van dewasmachine en de wasserette alsmede de sterke loonkos-tenstijging bij dit arbeidsintensieve bedrijf deed dedirectie besluiten tot een koerswijziging. Tot deze di-rectie was inmiddels de derde generatie in de personenvan W.G. Burger en J.G. Burger toegetreden. Burger-Zet-lin linnenverhuur N.V. trachtte een nieuwe markt van in-stellingen zoals hotels, verpleegtehuizen en ziekenhui-zen aan te boren. Men verhuurde het linnengoed en wastehet als het vuil was. Ook in de wasserij-sector kwam ereen verschuiving van particuliere was naar was van in-stellingen. Toen bij de viering van het 75-iarig bestaan in 1964(8) de

oudste directeur, C.G.H. Burger, tot Ridder in deOrde van Oranje-Nassau werd benoemd, telde het bedrijf200 personeelsleden. Korte tijd later, 1 juli 1965, werdeen filiaal te Dordrecht geopend. Het bedrijf expandeer-de. Intussen verdwenen de wasmeisjes, die voor een deelper autobus uit Utrecht gehaald werden, langzaam enkwamen de mannelijke gastarbeiders ervoor in de plaats.Filialen te Amsterdam., N.V; Beumac, en te Wageningen volgden. In deze periode werd ook een groot bedrijfsrestaurantgebouwd. In 1969 verliet J.G. Burger de wasserij en werd direc-teur van N.V. Stoomwasserij en chemische wasserij v/hA. van Melsen en Zoons aan de Kroostweg te Zeist. C.G.H. Burger was inmiddels voorzitter van de raad van com-missarissen geworden. Zijn zoon W.G. Burger was toen deenige directeur. In het fusietijdperk werd ook wasserij Burger in eengroter geheel opgenomen. 35



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Wasserij Burger, Overzicht mangelafdeling, prent-briefkaart ca 1931 (Collectie L. Visser, Zeist). 7. Onderdeel van een textielconcern 1971-heden In 1971 verzorgde wasserij Burger wekelijks 70.000 a80.000 kg was (9). Het aantal werknemers was gedaaldtot 150, overwegend mannen. De particuliere was hadmen in 1969 afgestoten. Alleen instellingen verspreidover heel Nederland werden bediend. Het bedrijf werddoor het concern Blydestein Willink N.V. te Enschedeovergenomen. Per 15 juni 1971 trad W.G. Burger alsdirecteur af. Te Zeist werd kort nadien wasserij &quot;DeLelie&quot; aan de Leliestraat nr 38a overgenomen.Thans zijn er tevens vestigingen te Dordrecht enHilversum. 36







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1980. - Dl.10 Aantekeningen 1. Als eerste wordt genoemd: Petrus Christiaan van Cal-ker (Zeist 1778-Zeist 1863), bleker, zijn zoon enkleinzoon waren eveneens bleker bij De Koppel onderZeist: Nederland's Patriciaat (60) 1974, blz. 185e.v. 2. Archief van de Parochie van de H. Joseph te Zeist,lijst (zooveel mogelijk) aangevende het getal en dewoonplaatsen der Kath: gemeentenaaren van Zeist inmaart 1868. 3. Archief van de gemeente Zeist, Agenda gemeente Zeist,1889, inv. no 238, stuk no 541/25 J, 4. Verslag van den toestand der gemeente Zeist over hetjaar 1891, door burgemeester en wethouders aan denRaad dier gemeente, ingevolge art. 182 der gemeente-wet, aangeboden. Zeist, C. Avis Jzn 1892, blz. 74. 5. Idem, 1896, Zeister Boek- en Kunsthandel J.F. Mars-man 1897, blz. 76. 6. Idem, 1901, L. Steenbergen, Zeist, blz. 72. 7. Idem, 1911, L. Steenbergen, Zeist,

blz. 96-97. 8. Nieuwe Zeister Courant 5 augustus 1964. 9. Nieuwe Zeister Courant 4 september 1970; Kamer vanKoophandel en Fabrieken voor Utrecht en Om.streken,Handelsregister, dossier no. 3007. Ikdankdeheer L. Visser te Zeist voor zijn hulp bijhet samenstellen van dit artikel. 39


