








Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 chiae&quot; van pastoor Jansen van de Joseph-parochie. &quot;Een po-ging tot samenwerking met de anti-revolutionaire partijtot het onderling gemeenschappelijk steunen van anti-libe-rale kandidaten stuit af op de onwil van vele parochianen,die tegen deze coalitie zijn gekant. Ook al was deze sa-menwerking tot stand gekomen dan twijfelt de schrijverdezer notulen nog zeer ernstig aan haar resultaat&quot; (9). Bij de landelijke had pastoor Jansen in ieder geval hetgelijk aan zijn kant: Was de eerste ronde van de kamer-verkiezingen op eenoverwinning voor de anti-liberale partijen uitgelopen,bij de herstemming over kandidaten in de stemdistricten,waar in eerste instantie geen meerderheid was behaald,bleken geen r.k. kandidaten gekozen: de liberalen warenuiteindelijk toch de grote winnaars geworden. Dit ondanksde adviezen van Schaepman en Kuyper aan hun achterban,

omdaar waar de eigen kandidaat geen kans maakte op de kan-didaat van de andere partij te stemmen. In de &quot;Weekbode&quot; van 30 juni wordt bij de nabeschouwingonder meer &quot;De Standaard&quot; geciteerd; deze &quot;wijdt de neder-laag aan papenvrees en de vrees het volk ingeboezemd, dathet onder Roomsche heerschappij zou komen&quot; (10). Ook de gemeenteraadsverkiezingen van 12 juli 1897 werdeneen liberaal succes: de 7 kandidaten van de kiesvereniging&quot;Zeist&quot; bleken allen de meerderheid te hebben behaald (11). Een r.k. kiesvereniging In de &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot; van5 april 1905 verscheen het volgende berichtje: &quot;In eenegehouden vergadering van Rooms Katholieke kiezers dezergemeente werd besloten tot oprichting eener eigen kiesver-eeniging. 104 kiezers traden tot de vereeniging toe&quot; (12). Dit ledenaantal verdient wel enige aandacht. In 1905 woon-den er

in Zeist nog geen 2.000 katholieken. Er was nog geenvrouwenkiesrecht, terwijl wat leeftijd betreft nog niet dehelft der mannen voor het actief kiesrecht in aanmerkingkwam. Qua leeftijd en geslacht zouden er dan ook maximaaleen 500 r.k. Zeistenaren als kiezers ingeschreven kunnenworden. Kiesgerechtigden moesten echter aan meer door de 43













Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 theek, die van de r.k. Werkliedenvereeniging &quot;St Joseph&quot;,telde dat jaar 640 boeken. Rond 1912 werd de bibliotheek van &quot;Het Nut&quot; overgenomendoor de Vereniging &quot;Openbare Leeszaal en Bibliotheek&quot;.Deze werd met een leeszaal uitgebreid. In de raadsvergadering van 30 mei 1912 kwam een voorstelvan burgemeester en wethouders aan de orde om de vereni-ging &quot;Openbare Leeszaal en Bibliotheek&quot; een subsidie teverstrekken ten bedrage van 300 gulden. &quot;De heer VAN MELSEN heeft zich na het lezen van hetvoorstel van burgemeester en wethouders afgevraagd, of eenopenbare leeszaal wel is ten algemeenen nutte en dit moetzij zijns inziens toch zijn, wil de Raad de gevraagdesubsidie verantwoorden. Leest men de statuten, dan blijkt,volgens de spreker, daaruit, dat de leeszaal zal gevenstof voor ieder, stof voor iedere richting.

Het bestuur iswel samengesteld uit vogels van diverse pluimage, maartoch alle pluimage is niet vertegenwoordigd en 't is hemondenkbaar dat de niet in 't bestuur vertegenwoordigderichtingen, wel vertegenwoordigd zullen zijn door de stofin de openbare leeszaal. Hoewel overigens een voorstandervan volksontwikkeling, ziet spreker in de openbare leeszaaleen groot gevaar, omdat daar alles ligt: rijp, groen engift en lang niet iedereen is in staat 't gelezene juistte begrijpen en te vatten. De leeszaal plaatst zich op eenneutraal standpunt, maar alles, wat zich ten opzichte vanvolksontwikkeling op neutraal standpunt plaatst, 't zijonderwijs, pers of leeszaal, komt den een of anderen tijdonder den invloed van een of andere partij of richting,die den boventoon voert en zoo haar invloed laat gelden.Spreker vraagt waar of dan de zoogenaamde neutraliteitblijft...&quot;. Op 8 juli wordt door de raad met 9 tegen 2 stemmen (Ben-dien en Van de Poll) besloten de leeszaal

subsidie te ge-ven &quot;op voorwaarde, dat door de openbare leeszaal geenlectuur worde verschaft van socialistische, onzedelijke ofanti-religieuze strekking&quot;. (Het betrokken leeszaal-bestuurheeft daarop de subsidie niet aanvaard). 49



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 In de raad van 30 oktober 1913 kwam opnieuw een subsidie-verzoek van deze openbare leeszaal en bibliotheek aan deorde. De heer Adriaanse (anti-revolutionair) merkte ondermeer op: &quot;De openbare leeszaal is niet geboren uit de sym-pathie van de verschillende hier bestaande richtingen. Zijdroeg van den aanvang af een bepaald stempel. Dat blijktal uit de samenstelling van de oprichtingscommissie. Deheer Van der Mersch heeft dat stempel nog scherper inge-sneden. Bij de opening werd n.1. door hem, als voorzitter,gezegd: &quot;Wij verwachten geen steun van Rome noch van Dordt,maar vanden Protestantschen vrijen geest&quot;. De heer Van derMersch heeft dus gevoeld, aldus vervolgt spreker,&quot;dat diebeide richtingen bezwaren zouden hebben tegen de leeszaal,zooals die werd ingericht&quot;. Op voorstel van Adriaanse werd het b. en w.-voorsteloverigens zo

gewijzigd, dat de subsidie alleen mocht wor-den besteed voor de aanschaffing van populair-wetenschap-pelijke- en vakliteratuur. Hierna werd het voorstel aange-nomen, met de stemmen van Pleines en Van Melsen tegen. Van Melsen wilde &quot;geen steun van gemeentewege geven om-dat de openbare leeszaal is de schrik van tal van menschen,die hun kinderen er niet gaarne zouden zien heengaan&quot;; &quot;erliggen bladen als &quot;de Notekraker&quot;, &quot;de Dageraad&quot; e.d., dielang niet onschuldig zijn. Daarentegen ontbreekt lectuurvoor Catholieken, zooals de volksuitgaven van &quot;Futura&quot;. (In 1916 werd ook de bibliotheek van de r.k. Werklieden-vereeniging met een leeszaal uitgebreid. Deze r.k. Open-bare Leeszaal en Bibliotheek was gehuisvest in het St Jo-sephgebouvr aan de Hortensialaan). Kindertoeslag Naar aanleiding van een &quot;verzoek van V.A. Wijnacker e.a.,allen beambten van politie en arbeiders der gemeente,

omkindertoeslag, met het oog op de tijdsomstandigheden&quot;,stelden b. en w. op 11 november 1915 voor, hierop afwij-zend te beschikken (&quot;Wij kunnen geen enkele reden vindenwaarom aan een ambtenaar of werkman, die kinderen heeft,voor hetzelfde werk meer loon zou moeten worden uitbetaald 50

















Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 van bijzondere leeszalen (hetgeen ook in het belang vande r.k. leeszaal en bibliotheek was) (31). De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in dezena-oorlogse periode geven het volgende beeld te zien(32): jaar geldige stemmen %K,V,P.- aantal K.V.P.-stemmen op de K.V.P.-stemmen raadszetelslijst 1946 18.471 2.622 14,2% 1949 20.234 2.907 14,4% 1953 23.411 3.437 14,7% 1958 26.379 3.968 15,0% 3 van de 25 zetels 4 van de 27 zetels 4 van de 29 zetels 5 van de 31 zetels 1962 27.786 4.327 15,6% 5 van de 31 zetels Vanouds was de omgeving van de Joseph-kerk een hechtK.V.F.-bolwerk: 35 a 40% van de in de stembureau's &quot;StJoseph-gebouw&quot; en &quot;Schaerweijde&quot; uitgebrachte stemmenwerden op de K.V.F. uitgebracht (33). De relatie van de K.V.F. met het N.K.V. en met &quot;StAnsfridu^'was hecht: bij de groslijststemming voor

dekandidaatstelling voor de gemeenteraad werd veelal dooreen &quot;commissie van politiek advies&quot; een stemadvies uit-gebracht : de beide standsorganisaties participeerden indit politiek advies. Ook in de samenstelling van de frac-tie (en van het bestuur) was deze samenhang te herkennen:. beide na-oorlogse K.A.B./N.K.V.-voorzitters (N. Neele,voorzitter van 1945 tot 1957 en H. de Goede, voorzittervan 1957 tot 1980) hebben vele jaren van de K.V.P.-frac-tie deel uitgemaakt; ook waren H.C.A. Adelaar en A.A.van Dorrestein bestuurslid van het N.K.V.;. de R.K. Middenstandsvereeniging &quot;St Ansfridus&quot; had na1945 vier voorzitters: A.A. Fluitman (1946-1957), J.J.Smulders (1957-1968), H.L.A.Th.M. Duetz (1968-1973) enJ.G.M. Ruijs (1973 tot de fusie met de Zeister Handels-vereniging in 1978). De twee eerstgenoemden hebben voorde K.V.P. in de zeister raad gezeten, terwijl H. Duetz 58











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 uit de akten van verkoop en koop blijkt dat Willemen Hendrik van Dijk in 1879 vijf/zesde gedeelte vande betrokken percelen gekocht hebben van hun moeder,Gerritje Uylenbroek, terwijl het resterende gedeeltedoor hen in 1884 gekocht werd van W., K. en J.M.Uylenbroek (bron: uittreksels uit de akten van ver-koop en koop met betrekking tot de percelen B 3220en B 4171 d,d. 6 augustus 1879 en 8 augustus 1884,F AR) . 7.  &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;, 19juni 1897 (GAZ). 8. ibidem, resp. 19 en 26 juni 1897 (GAZ) . 9. Memoriale Parochiae Sti Josephi (PAJ), 10. &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;, 30juni 1897 (GAZ). 11. ibidem, 14 juli 1897 (GAZ). 12. ibidem, 5 april 1905 (GAZ). (In &quot;Het Adresboek van Zeist&quot; van april 1905staat bij de r.k. kiesvereniging als oprichtingsda-tum 1 februari 1905 genoemd). 13. - bij de

volkstelling van 1909 was 45,7 % der mannelij- ke Zeistenaren 25 jaar of ouder (CBS); - zie: I. Lipschitz, &quot;De protestants-christelijke stro-ming&quot;, Kluewer, 1977, pag. 13. 14. - zie &quot;Het Adresboek van Zeist&quot; van april 1905 (GAZ); - zie voor de bijdrage van het r.k. onderwijs aan deemancipatie der katholieken ook: Th.G.P.M. Ruijs,&quot;Honderd jaar katholiek onderwijs Zeist&quot;, artikel inde &quot;Nieuwsbode&quot;, 8 mei 1980. 15. &quot;Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken&quot;, resp.28 juni en 12 juli 1905 (GAZ). (De hier genoemde Gey-tenbeek zou van 1923 tot 1941 raadslid voor de R.K.S.P.worden). 16. Gegevens over de r.k. middenstandsvereniging uit:&quot;Overzicht van de R.K. Middenstandsvereniging over deafgelopen 70 jaren&quot;, geschreven door J.H. Gadellaa, se-cretaris van St Ansfridus voor de laatste ledenvergade-ring, 26 januari 1978 (archief St Ansfridus). 17. - Gegevens met betrekking tot de

raadsverkiezingen: zie: &quot;Proces-verbaal van de zitting van het Hoofdstem- 63



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 bureau bedoeld bij artikel 39 der Kieswet&quot;, vanaf 1907(GAZ); - C.H. de Greef stond eveneens in 1923 kandidaat voorde gemeenteraad, op de r.k. lijst; - Gegevens over de kandidaten: zie &quot;Het Adresboek vanZeist en De Bilt&quot;, resp. &quot;Het Adresboek van Zeist,De Bilt en Bilthoven&quot;, 1909, 1915 en 1927 (GAZ). - Gegevens met betrekking tot de politieke stellingna-me van Van Melsen uit de raadsnotulen en het gemeen-teblad, 1908 - 1917 (GAZ); - Gegevens met betrekking tot de bibliotheken uit: . Verslag van de toestand der gemeente Zeist overhet jaar 1906, leesbibliotheken, pag. 69 (GAZ); . Rerum Novarum, uitgave ter gelegenheid van het25-jarig bestaan van de R.K. WerkliedenvereenigingSt Joseph (1927). 18. Raadsnotulen gemeente Zeist, 4 december 1919, no 65,pag. 18 en 19 (GAZ). 19. - Advertentie in de &quot;Zeister Courant&quot; van 18

december 1920 (GAZ); - Artikel in de &quot;Zeister Courant&quot; van 24 december 1920 (GAZ). 20. Bron: desbetreffende verslagen van het hoofdstembu-reau (GAZ). 21. Gegevens volkstelling 1930 (CBS): geboortejaren inwoners Zeist van wie R.K. in % 1930-1921 4.291 828 19,3 1920-1911 4.431 718 16,2 1910-1901 4.274 722 16,9 1900-1891 3.426 551 16,1 1890-1881 2.894 418 14,4 1880-1871 2.502 296 11,8 1870-1861 1.852 218 11,8 1860-1851 859 81 9,4 ouder 225 24 10,7 totaal 24.754 3 .856 15,6 64





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 34. Leeftijdsopbouw totale bevolking Zeist versus r.k. be-volkingsgroep: bron: volkstelling 1960 (CBS): tot. bevolking aant. R.K. % R.K. 0-24 jaar 21.834 5.206 23,8 25 jaar en ouder 29.790 4.988 16,7 totaal 51.624 10.194 19,7 35. Bron: bureau verkiezingen gemeente Zeist. GAZ = Gemeente-archief Zeist CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg PAJ = Parochie-archief St Joseph, Zeist FAR = Familie-archief Ruijs Raadsleden R.K. Kiesvereeniging, RKSP, KVP 1908 - 1980 1908 - 1911: A.G. van Melsen1911 - 1917: A.G. van Melsen1919 - 1923: ir A.F.C, de Pont (in december 1919 opgevolgd door J. van der Linden) J.H. Grundmeijer1923 - 1927: J. Bode G.F. Geytenbeek1927 - 1931: J. Bode G.F. Geytenbeek1931 - 1935: J. Bode G.F. Geytenbeek1935 - 1939: ir N. Perquin G.F. Geytenbeek1939 - 1941: N. Neele G.F. Geytenbeek 1945 - 1946: N. Neele J.P.M. Ruijs drs

M.M.A.A. Janssen 1946 - 1949: N. Neele J.P.M. Ruijs drs M.M.A.A. Janssen 66



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 1949 - 1953: J.P.M. Ruijs N. Neele drs M.M.A.A. Janssen (in 1950 opgevolgd door C. Dhondt, in 1952 weer terug in de raad) H.J. de Goede1953 - 1958: J.P.M. Ruijs N. Neele H.J. de Goede H.J. Smit1958 - 1962: H.J. Smit N. Neele H.J. de Goede J.J. Smulders mevr. mr W.Th.M. van Kerkhoff-Leenders (in 1960 opgevolgd door H.C.A. Adelaar; deze nam in juli 1962 ontslag, in welke vacature Lv.m. de raadswisseling niet meer kon worden voor-zien)1962 - 1966: H.J. de Goede A.A. Fluitman ir J.P.J.M. Voskens N. Neele (in 1964 opgevolgd door A.A. van Dorrestein) J.J. Smulders1966 - 1970: H.J. de Goede ir J.P.J.M. Voskens J.J. Smulders A.A. van Dorrestein1970 - 1974: H.J. de Goede A.A. Fluitman mr R.F.M, van der Weerd A.A. van Dorrestein1974 - 1978: A.A. Fluitman mr R.F.M, van der Weerd A.A. van Dorrestein1978 - : mr R.F.M, van der Weerd drs Th.G.P.M. Ruijs A.A. van

Dorrestein. 67
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1981. - Dl.11 3                                             4                                             5 3 M.M.A.A. Janssen, wethouder van september-decem-ber 1946 4 H.J. de Goede, wethouder van 1962 tot 1974 5 A.A. Fluitman, wethouder van 1974 tot 1978 6 Burgemeester Korthals Altes, wethouder Ruijs(1946-1958) en pastoor Overmaat (Opening van deMaria Goretti-school aan de Tulpstraat, 1955) 74
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