


Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 groene zeep gemaakt wier en verkes gewoge, want 't wasmeteen de Waag. De ouwe Meijers was de waagmeester. Op die fabriek warede directeure de Waal Malefijt, de latere minister enMeheer de Bruijn, uit de tabakswinkel op de 2e Dorp-straat. Dan weer an de rechse kant de wasserij vanPluim Zondag. Die wasserij is t'r nog. Dan ware d'r nog2 wasserije, de eene, van Van Melsen, is nou in deKroost. - Dan had je nog een groote timmerwinkel died'r nou nog is, een paar zaadhandels en 't laatste huiswas de Bierbrouwerij van Meheer Roghair, waar dat besteZeisterse bier wier gebrouwe. - O, o, dat lekkere, ver-sterkende bier! - Madrr nou vergat ik nog heelemaal deKlompenmakerij van Smitje en de Mandenmakerij van Mul-der. Afijn, alles bij alles 'n straat, zooas t'r gintweede op Zeist was, of 't mos dan 't Broederpleinzijn, maar daar was 't alles in 't deftige.Dat vertel ik ie later wel is.

- En toe ging me Opa z'nkenijne voere. Nou, daar mos ik ok bij zijn. Kees van de Achterheuvel In het archief van de Van de Poll-Stichting bevindenzich de twee in dit bulletin opgenomen artikelen uithet Zeister Weekblad, waarin Kees van de Achterheuvelo.a. vertelt over de bedrijvigheid in het centrum vanZeist. De redactiecommissie wil graag weten wanneerdeze artikelen zijn verschenen en wie er achter de naamKees van de Achterheuvel schuil ging. L. Visser 61





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1984. - Dl.14 'n stevige stok, 'n zakkie boteramme en 'n kruikie kof-fie naar de wach. Dan had je ok nog 'n bakker op 'thoekie van de Lommertsteeg en die bakte toch zulk gru-welek lekker roggebrood, dat was bar. En dan woonden erverscheie goeie werklui, zooas schoenmakers en bliksla-gers, die op 't Broederhuis werkten. Ok nog 'n paarsmids en 'n timmerman en 'n kachelbakker, die in debroedergemeente werkte. Ze maakten meestal 'n dag van14 uren en konne 10 gulden tog niet halen, maar omdat't zukke ordenteleke minse ware kwamme ze d'r toch meeuit. Ajje dan om 12 uur de Achterheuvel op kwam, k'ojepersies watte de minse atte, al naar wat de tijd mee-broch.: snert, uiearts-, hutspot of spekbakke en dan liep't water in je mond bij mekaar. En nou geloof ik, d'ajeje bes voorstelle ken hoe 't 'r daar uitzag en wil jed'r meer van wete dan gaje maar naar me Opa, want hijhet 't mijn ook maar

verteld. Nou komp er de volgendekeer wel wat over de Hernhutters. Daar het me Opa al-tijd ze mond vol van, vanof Snijder, waar vrouw de Rooyaltijd ging koken, tot an de Brouwerij bij de ouwe gas-fabriek. Dus tot temeegies. Kees van de Agterheuvel Van de redactie Beste^ Kees, Van je vader hoorden we, dat je opa Zondag 70 jaarwordt. Dat is nog eens een leeftijd, die het vierenwaard is. Wil jij hem daarom namens het Zeister Week-blad eens hartelijk feliciteren en hem toewenschen, dathij nog heel veel jaren gespaard moge blijven en jounog een heeleboel verhaaltjes vertelt om in de krant tezetten? Netjes zeggen, hoor! Dank je wel en een pret-tigen dag toegewenscht. Red. Z.W. 63


