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ZEIST EN DE HERRNHUTTERS
e

In Wandelingen door Nederland met pen en potlood (Craandijk, 1878) krijgt het 19 eeuwse dorp Zeist
royaal aandacht. ‘“Deftig” is het woord, dat het eigenaardige uitdrukt van het dorp op den viersprong, die
er als het middelpunt deel van uitmaakt [Het Rond, TR]. De breede straat, aan beide zijden met nette,
ten deele aanzienlijke woningen bebouwd,
wordt hier regthoekig gesneden door een
zeer lange, statige laan. Ter linkerhand
verliest die laan zich in het bosch, terwijl
villa’s en landhuizen haar aan weerskanten
omzoomen; regts eindigt zij voor het front van
het groote kasteel, en het rijpad in het
midden, met de voetpaden daarnevens, loopt
daar tusschen twee rijen digte groene hagen.
Juist tegenover elkander vindt men naast de
laan twee vierkante pleinen, aan den voorkant
open en overigens ingesloten door
ouderwetsche roodsteenen huizen,
meerendeels met kleine ruitjes en hooge
stoepen, die er uitermate rustig en tamelijk
steedsch uitzien. [...] Links ligt het
Broederhuis, regts het Zusterhuis [...]. Wij
vinden er twee goed ter naam staande
kostscholen en een gedeelte van het
Broederhuis bezit een aantal winkels. Wat is
daar niet te koop! Galanteriën, speelgoed,
hout- en lederwerk, fotografiën, sigaren en
verdere rookbenoodigdheden, allerlei
voorwerpen van weelde en tot huiselijk
gebruik, snuisterijen, toiletartikelen, kostbaar
en kunstig snijwerk. Wie er komt met een
welvoorziene beurs, kan er een rijke keus
doen [...].
Het huis te Zeist is een van die deftige,
stevige, door en door solide gebouwen, die
de laatste helft der degelijke 17de eeuw ons
naliet. Met keur van bouwkunstige
versierselen pronkt het niet. [...]. De
inwendige inrigting van het huis is ons
onbekend. De tijd ontbrak, om er toegang te
vragen [...]. Het uitgestrekte, digte bosch
langs den Bunnikschen weg behoort tot de
oude ridderhofstad Kersbergen. Van het
gemoderniseerde vierkante steenen
heerenhuis komt niet veel te zien [...].
Van de ridderhofsteden [...] wenden wij ons
naar de stille, vreedzame plek, waar ook de
kinderen der armen hun deel kunnen
genieten van de schoone, vrije, frissche
natuur, die nieuwe levenskracht en nieuwen
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levenslust in de aderen giet. Aan beide zijden van de groote laan [...] vinden wij vooreerst weêr de
landhuizen en omrasterde tuinen van de meer begunstigden door de fortuin. [...]. Dan volgt het nieuwe,
sierlijke Protestantsche weeshuis en een deel daarvan is ingeruimd voor de vriendelijke stichting
Bethanië. [...]. Wie geen vreemdeling is in de steegjes en sloppen onzer steden; wie de holen en krotten
kent, waarin zoo menig zwak en kwijnend kind moet opgroeijen [...], die waardeert de gedachte, om de
versterkende lucht van Zeist ook dienstbaar te maken aan het opkweeken van zulke kinders [...].
Velerelei zegen is er reeds van uitgegaan. Menig kind is reeds hersteld vertrokken. [...]. Een groot Bosch
verschaft aan de ingezetenen en aan de bezoekers van Zeist een zeer geliefkoosde wandelplaats.
1
Geruimen tijd kan men er ronddwalen [...]’ .
Wandelend vanaf de buitenplaats Vollenhoven in De Bilt naar het dorp Zeist zijn ‘talrijk [...] de grootere
en kleinere landhuizen. Zij zijn allen nieuw. Eerst in den loop dezer eeuw werden de heiden en veenen in
een weelderig en bloeijend lustoord herschapen’. En vanaf het dorp naar Driebergen: ‘Een groot aantal,
meestal aanzienlijke, buitengoederen vinden wij aan beide zijden van den breeden straatweg, maar
daarmede zijn nog niet allen gezien, waarop het schoone dorp mag roemen’, waarna Craandijk een
beschrijving geeft van het ‘fraaije’ Wulperhorst en de voormalige ridderhofstad Blikkenburg, ‘thans een
2
niet groote buitenplaats met een modern huis’ .
e

Zeist was dankzij de Broedergemeente al een bijzonder dorp vóór de aanleg in de 19 eeuw van de vele
e
karakteristieke buitenplaatsen. Deze religieuze groepering vindt zijn oorsprong in de 15 eeuw midden in
Europa in Bohemen en Moravië. Rond 1700 waren veel protestanten uit die gebieden naar het Lutherse
e
Saksen uitgeweken. Daar had een aantal van hen in de jaren twintig van de 18 eeuw op het landgoed
van de graaf Von Zinzendorf een nieuwe nederzetting gebouwd, die de naam Herrnhut kreeg. Vanuit
Herrnhut werden nieuwe gemeenten opgericht. In 1746 vestigden de herrnhutters zich met steun van
enkele rijke Amsterdamse kooplieden in de heerlijkheid Zeist, waar zij op twee ter weerszijden van de
oprijlaan van Slot Zeist aangelegde pleinen hun huizen bouwden. De Zeister broeders en zusters
hadden veel relaties en contacten met herrnhutters in de andere Broedergemeenten in en buiten Europa.
Ook de zending speelde een belangrijke rol, het Zeister Zendingsgenootschap dateert al van 1793.

Slot Zeist en het Broeder- en het Zusterplein

De Zeister Broedergemeente bruiste lange tijd van economische bedrijvigheid. De in het Broederhuis
gevestigde bedrijven werden grotendeels voor rekening van de broederhuisdiaconie geëxploiteerd. In
1801 bijvoorbeeld werden er de volgende ambachten uitgeoefend: meubelmakerij (7 man), tingieterij
(4), zilversmederij (4), schoenmakerij (4), linnenweverij (5), bakkerij (2), slotenmakerij (3), blikslagerij
1
2

Craandijk, Wandelingen door Nederland met pen en potlood (1878).
Idem.
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(5), lakkerij (4), pruikenmakerij (1), werkplaats voor lederwaren (3), kleermakerij (3), riemenmakerij (2),
knopenmakerij (2), wasserij (2). In de winkel van het Broederhuis - de Gemeinladen - werden de in huis
gemaakte, maar ook elders ingekochte producten verkocht. Niet verrassend is dat de bakkerij al dateert
uit 1749, het jaar van de inwijding van het Broederhuis3.
De gemeente Zeist telde in 1852 3654 inwoners, van wie 2276 gereformeerd ( = hervormd), 1016
katholiek, 249 moravische broeders en 113 van andere gezindte waren4.
5
Eind 1869 stonden in Zeist 268 herrnhutters ingeschreven: 106 mannen en 162 vrouwen . In het
Broederhuis op het Broederplein woonden dat jaar 32 ongehuwde mannen, van wie er 6 geboren waren
in Zeist, 21 in Duitsland, 2 in Rusland, 1 in Zuid-Afrika, 1 in Amerika en 1 in West-Indië6.

Slot Zeist
In 1677 had Willem Adriaan graaf van Nassau-Odijk van de Staten van Utrecht de lage heerlijkheid Zeist
gekocht. Gepousseerd door koning-stadhouder Willem III droegen de Staten aan Nassau-Odijk ook de hoge
jurisdictie over.
Vervolgens ontwierp bouwmeester Jacob Roman het tussen 1682 en 1686 gebouwde huis met zijn uitgestrekte
tuin- en bosaanleg. De gezichtsas aan beide kanten van het Slot kreeg een lengte van vijf kilometer. Figi is
gelegen aan die gezichtsas, op de kruising met de middeleeuwse Dorpsstraat. Voor de decoratieve elementen in
huis en tuin had Nassau-Odijk de ontwerper Daniel Marot aangetrokken. Marot introduceerde de - wat naderhand
zou heten - Hollandse Lodewijk XIV-stijl ook in onder meer de paleizen Het Loo en Huis ten Bosch, het Huis
Huguetan (nu de zetel van de Hoge Raad), het Paleis Kneuterdijk (Raad van State), de Trêveszaal (Ministerraad)
en het Huis Schuylenburg (ambtswoning Duitse ambassadeur).

Het Gezigt van het Huys van Zeyst, met zyn Tuynen en Plantagien, toebehoorende
aan myn Heer de Graaf van Nassau (kopergravure Daniël Stoopendaal, circa 1700)

3
4
5
6

Aart de Groot, Paul Peucker, De Zeister Broedergemeente 1746/1996 (1996).
Utrechtsche Volks-Almanak voor het jaar 1852, Utrecht, L.E. Bosch en Zoon.
Volkstelling 1869
....
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Huis en goed werden in 1745 door de derde generatie Nassau-Odijk verkocht aan Cornelis Schellinger, die
vervolgens de herrnhutters de mogelijkheid bood zich in zijn heerlijkheid te vestigen. In 1767 werd het Slot
overgenomen door Maria Agnes burggravin van Zinzendorf en Pottendorf - dochter van de beschermheer van de
Brüder-Unität. Ook de nieuwe eigenaar in 1784, Jacobus van Laer, was lid van de Broedergemeente.

In 1818 kwam het Slot in handen van mr. C.W. Wijborgh en in 1822 van de Evangelisch Lutherse gemeente
in Berbice (Britse Guyana). In 1830 zou Slot Zeist weer een eigenaar-bewoner krijgen: tot 1867 de familie
Huydecoper en nadien tot 1920 de familie Labouchere 7.

Slot Zeist rond 1900

De huidige eigenaar is de gemeente Zeist. Zij liet het Slot in de jaren zestig door architect ir. J. baron van Asbeck
restaureren. Een opvallend onderdeel daarvan waren de stofferingswerkzaamheden door Ruys’
Meubileerinrichting. Jan Ruijs zou tot zijn overlijden in 2001 de belangrijkste expert in Nederland zijn op het
gebied van de textilia in topmonumenten met een Marot-signatuur. Zo was hij bij de restauraties van alle hiervoor
genoemde monumenten betrokken8.
De horeca van Slot Zeist wordt sinds 1969 verzorgd door Horeca-exploitatie Slot Zeist bv. Met ingang van 1
maart 2009 heeft het Zeister gemeentebestuur Slot Zeist aan deze dochtervennootschap van Figi - waarvan de
naam toen gewijzigd werd in Slot Zeist bv - verhuurd. Alleen een deel van de rechtervleugel (de expositieruimte
en het theater) bleef in gemeentelijk beheer.

Vreemdelingen in het dorp
Het Broedergemeente-complex werd al gauw een toeristische bezienswaardigheid. In verschillende 18 e en 19e
eeuwse reisverhalen wordt expliciet melding gemaakt van bezoeken aan Zeist.
Zo schreef in 1764 monsignore graaf Giuseppe Garampi, prefect van de Vaticaanse Archieven: ‘Alvorens
Utrecht te verlaten, ging ik naar Zeist, de plaats waar de nieuwe secte der Hernhutters, Zinzendorfianen of
Moravische
7

8

Catharina van Groningen, Het Slot te Zeist en zijn bewoners vanaf 1745 tot 1924 (2002).
Catharina van Groningen, Slot Zeist, Een Vorstelyk stuk Goet (2009).
De bewaard gebleven werkdossiers van Ruys Interieurs met betrekking tot de Koninklijke paleizen zijn door de Stichting
Ruijs Archief in bruikleen gegeven aan het Koninklijk Huisarchief.
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Broeders, haar verblijf houdt. Die plaats ligt heerlijk midden in
een Bosch, dat regelmatig verdeeld is in verscheidene lanen
met grachten er om heen en binnenin. […] Behalve het
heerenhuis en den tuin, die midden in het Bosch ligt, zijn er nog
drie groote gebouwen, waar de Hernhutters wonen, nu ten
getale van ongeveer 400. Allen oefenen zich in verscheidenen
ambachten, en ieder betaalt eene rente aan de broederschap
om daar te worden onderhouden en gevoed. […] Men vindt
daar bijna alle soorten van beroepen en alle worden er
voortreffelijk uitgeoefend. De werklieden zelve krijgt men niet te
zien; maar alle voortbrengselen van hun arbeid zijn bevallig
gerangschikt in evenveel vertrekken als er soorten van werk
zijn. In een ziet men niets dan schoenen, in andere
zadelmakerswaren en versierselen voor paarden en koetsen. In
andere ziet men linten, goudsmitswerk, ijzerwerk, bewerkt hout
etc., en alles zóó fijn bewerkt dat, hoewel elk stuk hier vrij wat
duurder is dan elders, er toch steeds een zeer groote toeloop
van koopers is, ook van Hollanders die daar opzettelijk de reis
voor doen […]’9.
Door reizigers kon in Zeist goed gegeten en gelogeerd worden.
De ‘Geheym-Schrijver van Staat- en Kerke der Vereenigde
Nederlanden’ noteerde in 1759: ‘Twee voorname Herbergen
[De Prins en De Swaen, TR] zyn hier te Zeyst, dewelke des
Zomers genoeg te doen hebben van wegen ’t bezoek en de
eer, die men den Herrnhuters alsdan dagelyks aandoet, om
hunnen Godsdienst en manieren van leven na te speuren, dog
wel byzonderlyk om Koophandel met hun te doen, nadien men
by hun byna alles vinden kan’10. Op eerste Pinksterdag 1772
stonden er volgens het Diarium van de Broedergemeente voor
het Prinzen-Wirthaus (de herberg De Prins in de Dorpsstraat,
het latere Het Hof van Holland) ‘s middags 90 wagens 11.
Afbeeldingen:
1. De Zeister kerk en herberg De Prins 1745 (prent naar tekening Jan de Beijer).
2. De herberg De Prins, 1745 (detail tekening Jan de Beijer).
3. Herberg De Prins, 1756 (detail tekening Johannes de Bosch).

Bijzondere persoonlijkheden deden Zeist aan, onder wie koning Christian VII van Denemarken (in 1768), prins
Charles-Philippe de Bourbon (de latere koning Charles X van Frankrijk, in 1795), keizerin Marie Louise van
Frankrijk (de echtgenote van Napoleon in 1811) en tsaar Alexander I van Rusland (in 1814) 12.
9

10
11

12

Fr. Von Weech, Monsignore Garampi in Holland im Jahre 1764, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch
Genootschap 20 (1899).
Geheym-Schryver van Staat- en Kerke der Vereenigde Nederlanden, Van de Provincie UTRECHT, eerste deel, 1759.
* Weeknieuws van de Broedergemeente Zeist, 10e jaargang nr. 19, 20 mei 1961: ‘UIT HET DIARIUM 24 JUNI 1772: Op
de 1e Pinksterdag was er een grote toeloop van bezoekers. ’s Middags stonden er 90 wagens voor het PrinzenWirtshaus in de Dorpsstraat. Hier kon men niet alle gasten van eten en drinken voorzien. Daarom werden ze
gedeeltelijk in het Gemeinlogis verzorgd. Er moest 8 keer na elkaar gedekt en bediend worden, voordat iedereen iets te
eten had gekregen’.
* L. Visser, Het dorp Zeist (1980): In 1815 wordt bij de verkoping van Het hof van Holland melding gemaakt van een
stalling voor 250 paarden: een onwaarschijnlijk groot aantal. De Zwaan had volgens een advertentie uit 1875 een
stalling voor 40 paarden.
Vreemdeling, maar niet geïnteresseerd in Zeist, was in het rampjaar 1672 koning Lodewijk XIV van Frankrijk,
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Een schrijven van het Departementaal Bestuur van den Ryn
uit 1799 - het was de tijd van de Bataafse Republiek - maakt
eveneens melding van de vele vreemdelingen in Zeist.
Onderwerp was de lokaliteit waar het gemeentebestuur kon
vergaderen. In het Utrechtse gebeurde dat normaliter in
‘afzonderlijke Raadkamers of Gerechts-huizen of anderzints
eene afzonderlijke kamer in eene der Dorps herbergen, mede
deswegens het Raadhuis geheten’. In Zeist was het laatste
niet mogelijk: ‘de wijl aldaar gedurende het grootste gedeelte
van den zomer, de toevloed van vreemdelingen zo groot is,
dat er in al dien tijd […] in de herbergen geen plaats overblijft,
of gelegenheid daar is, om de vergaderingen van het Gemeente
Bestúúr behoorlijk te kunnen houden […]’13. Voor deze
vergaderingen zouden met name de beide dorpsherbergen in
e
aanmerking zijn gekomen. Er was in de 1 Dorpsstraat sinds
1754 nog een derde etablissement waar vreemdelingen konden
overnachten: het halverwege de straat gelegen Gemeinlogis van
de Broedergemeente, in 1841 vervangen door een nieuw
logement op Het Rond: het huidige Hermitage.
In 1883 bezocht de Portugese journalist Ramalho Ortigao Zeist:
‘De Hernhutters bewonen in het liefelijke dorpje Zeist, onder de
rook van Utrecht, een enorm, maar architectonisch onbelangrijk
gebouw. Hun grote gemeenschap, in de XVIe eeuw door de
vervolgde, verstrooide aanhangers van Johannes Hus gesticht,
bestond, zoals men weet, uit afstammelingen van de vroegere
Boheemse en Moravische Broeders en uit alle Protestanten,
wier opvattingen van die van Luther en Calvijn verschilden’14.

Afbeeldingen:
4. De kerk en het logement Het Hof van Holland rond 1830 (prent I.P. Houtman naar M. Mourot).
5. De 1e Dorpstraat met links de herberg De Swaen (foto rond 1880).
6. De 1e Dorpstraat rond 1900. In 1873/4 was Het Hof van Holland afgebroken. In het rechterdeel van het daarvoor in de
plaats gekomen herenhuis was sinds 1898 de kok en banketbakkerszaak van Hein Dunselman gevestigd. Op de foto staat
deze {(bet)over}grootvader van de huidige generaties Ruijs voor zijn winkel.

De herberg De Prins werd begin 19 e eeuw vergroot en omgedoopt tot logement Het Hof van Holland. In 1847
werd het verbouwd tot een woonhuis dat later vervangen werd door twee herenhuizen. In 1899 kwam in het
rechtergedeelte van het grotere huis de banketbakkerij en kokszaak van Hein Dunselman gevestigd, de
{(bet)over}grootvader van de huidige generaties Ruijs. Ook ter plaatse van Herberg De Swaen kwam - in 1896
– nieuwbouw: hotel De Zwaan, later herdoopt in hotel Willemsen 15. Tot 1 maart 2009 was er het biljartcafé
Victoria en momenteel is er het lokaal Victoria gevestigd.

13

14
15

de Zonnekoning. Deze had tijdens de belegering van de stad Utrecht zijn kwartieren opgeslagen in Zeist, in de villa Veelzicht.
Schrijven van het Departementaal Bestuur van den Rhyn aan den Burger A.J. La Pierre, Agent bij het Departement van
Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republiek, 11 mei 1799 (GAZ).
Ramalho Ortigao, Holland 1883, uit het Portugees door dr. M. de Jong (1948).
H.J. van Eekeren, P. Kuijper, De Oude Kerk te Zeist, deel 4 (1978).
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TRAUGOTT WÜNSCHE, BROT- UND ZUCKERBÄCKER,
KOEK- EN BANKETBAKKER
Bij de volkstelling van 31 december 1849 woonde er in het Broederhuis een veertigtal ongehuwde
mannen, over het algemeen van Duitse afkomst en werkzaam bij een der Broedergemeentebedrijven.
16
Een van hen was de uit de ‘Herrnhuterkolonie’ Neudietendorf in het Duitse hertogdom Saksen-CoburgGotha afkomstige Ludwig Traugott Wünsche (1820-1903). Traugott Wünsche - hij werd aangesproken
met zijn tweede voornaam - stond vermeld als broodbakkersknecht; de broodbakker in het Broederhuis
was de Deen Christian Lehmann Marsch. Wünsche was, voor hij naar Zeist kwam, in Neudietendorf
17
Zuckerbäcker .
In de notulen van de Aeltesten Conferenz van de Broedergemeente van januari 1850 wordt melding van
gemaakt van een verzoek van Traugott Wünsche om een ‘Brod- und Zuckerbäckerei’ te mogen
beginnen.

Protocoll der Aeltesten Conferenz zu Zeist vom Sept. 1848 bis Aug. 1857 (zitting januari 1850)

17

Neudietendorf: Meyers Kleines Konversations-Lexikon (1899).
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Kadastrale kaart Gemeente Zeist sectie G genaamd Cattenbroek, 1832. Nog aanwezig is de 17e eeuwse formele structuur
van tuinen en park achter Slot Zeist. Op de kaart staat nabij de Zeister haven het tuinhuis ingetekend, waarin Wünsche in
1850 zijn banketbakkerij zou beginnen.
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Kaart van het Hof en Landereyen der Broedergemeente gelegen in de Gemeente Zeist, H.L.E. Schutz, 1871. De formele
tuinaanleg achter Slot Zeist heeft plaats gemaakt voor de Engelse landschapsstijl ( Jan David Zocher). Het tuinhuis op de
kaart van 1832 heeft inmiddels plaats gemaakt voor het woon-winkelpand van Wünsche.
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De reactie van de oudstenraad was niet erg enthousiast. ‘Der ledige Br. Traugott Wünsche hat seinen
schon in früheren Jahren mehrmals geäußerten Wunsch, sich hier im Orte als Brod- und Zuckerbäcker
etabliren zu dürfen, diesmals dargelegt, indem er jetzt Aussicht habe, sowohl durch Darlehen von
Privaten mit Mitteln unterstützt zu werden, als auch ein Lokal zu bekommen woran es
bisher gefehlt hatte. Die Conferenz sprach sich die Schwierigkeiten aus, die von solches Unternehmen
bei der bedeutenden Concurrenz für jeden nicht sehr bemittelten oder zur Führung eines solchen
Geschäftes besonders befähigten Mann haben würde, welche Eigenschaft bei Br. Wünsche nicht in
vorzüglichem Grade zu finden sein möchte, so sehr übrigens sein stiller und solider Sinn und Wandel
18
anzuerkennen ist’ .
Wünsche bepleitte zijn verzoek toch verder te behandelen, waarop de oudstenconferentie de zaak
voorlegde aan het Aufseher Collegium (het college van de Broedergemeente, dat belast was met het
toezicht op bedrijfsaangelegenheden). Ook dit college was (op 21 januari 1850) aarzelend. ‘Das schon
im vorigen Protokoll erwähnte Gesuch des Br. Traugott Wünsche wegen Errichtung einer Brod- und
Zuckerbäckerei im hiesigen Orte kam nun zur Berathung, auf Grund einer von demselben an das
Collegium gerichteten Eingabe, worin er darlegt, daß er sowohl im Besitz der zum Anfang erforderlichen
Mittel durch Unterstützung von Privaten sich befinde als auch Aussicht habe auf ein passendes Lokal,
neml. das Gartenhaus der Geschw. Schneider, welches ihm dieselben zu einem billigen Miethpreis
überlassen wollen. […] Das Collegium konnte sich nicht verbergen, daß Br. Wünsche geringe Kenntniß
der eigentlichen Brodbäckerei bei der hierorts bestehenden Concurrenz in diesem Geschäft, ingleichen
seiner, wie es scheint, nicht vorzügliche Gabe zur zweckmäßigen und vortheilhaften Einrichtung eines
eignen Geschäftes überhaupt, Bedenken erregen mußten, welche durch die Rücksicht auf seine
anerkannte Geschäftlichkeit in der Conditorei, wie auf seinen soliden und achtungswerthen Charakter
nicht aufgewogen werden. Da er aber andrerseits keine Unterstützung von der Gemeine beansprucht
und wenigstens das vorgeschlagene Lokal bei übrigens günstiger Lage zu einer sparsamen Einrichtung
sich eignet, so glaubte das Collegium, daß bei der Betreibung dieses Geschäftes von ihm, als [??]
lediger Bruder eigentlich nicht viel riskirt sei, da er doch wohl für seine Person sein Brod dabei finden
werde, zumal wenn er sich wie man hoffen kann, des Rathes erfahrener Leute zu erfreuen hat. Das
Collegium gab also seine vorläufige Zustimmung zu dem Plan des Br. Wünsche, welcher aber, wie jedes
19
neue Etablissement, noch dem Gemeinrath vorzulegen sein wird’ .
Het ‘Gartenhaus’ dat Traugott Wünsche kon huren stond in een grote tuin, gelegen achter de huizen van
e
de 1 Dorpsstraat, aan de kant van het Zusterplein, bij de Zeister haven. Het was eigendom van Carl
Schneider, de logementhouder van het een paar jaar eerder aan Het Rond gebouwde Gasthof der
20
Brüdergemeine .
Uit oudere stukken blijkt dat dit tuinhuis wel enige omvang gehad moet hebben. Schneider had het
namelijk in 1836 gekocht als ‘Een zeer goed onderhouden tuinmanswoning, ongenummerd met de
grond, een ruime en vrije losplaats aan de Zeijster grift; een schuur en loots, mitsgaders een zeer
vruchtbaar stuk moestuin van voorschreven losplaats door een muur afgescheiden, waartegen een
e
21
druivenkast met 3 ramen is geplaatst en een 2 van 9 ramen tegen de muur naar de Dorpstraat; […]’ .
18

19
20
21

*
*

Lijst van bewoners van het Broederhuis, opgenomen in het bevolkingsregister/volkstelling van Zeist (GAZ).
J. Meerdink heeft in het archief van de Broedergemeente de achtergrond van Wünsche nagegaan: deze oefende in
Zeist het beroep Zuckerbäcker en Konditor uit.
Notulen Aeltesten Conferenz zu Zeist vom Sept. 1848 bis Aug. 1857 (transscriptie Paul Peucker).
Notulen Aufseher Collegium 1847 - 1854 (transscriptie Paul Peucker).
* Eerder was het in bezit van Sophia Schellinger en nadien van Christiane van Laer-Verbeek. Sophia Schellinger woonde op
het Broederplein in het Schellingerhuis, de weduwe van Jacob van Laer op het Zusterplein. Carl Schneider had de
tuinmanswoning in 1836 van haar erfgenamen gekocht. Bron: Kadaster gemeente. Zeist: art. 100, 259, 968 en 1961.
* Het pand was in de tarievenlijst gebouwd ingedeeld in de (lage) klasse 31. Ter vergelijking: een aantal kleinere huizen in
de 2e Dorpsstraat (zuidzijde) en in het Nooitgedacht hadden dezelfde klassering. Bron: Zeist in 1832 – Grondgebruik en
eigendom, 1996).
* Citaat uit: Hugo de Lanoy Meijer, Proces Verbaal van publieke Verkoop, 11 mei 1836, notaris mr. H.A.R. Vosmaer te
Zeist. Vervolg citaat: ‘Strekkende uit de Zeister grift tot aan het volgende te veilen perceel, zover als het vóór de verkoop
is afgebakend geworden. Eene zijde = met de gehele sloot aan de erven achter de Dorpstraat. Ander zijde = met de
gehele gracht aan de achterlaan bezijden het Zusterplein [de huidige Lageweg, TR]. Terwijl tot dit perceel mede
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De oudstenconferentie kwam uiteindelijk tot een conclusie: ‘In Betreff des Ansuchens des Br. Wünsche
hatte durch das Collegium die dabei obwaltenden Schwierigkeiten nicht verhehlt, da derselbe aber keine
Unterstützung von Gemeindiakonie beansprucht, und in dem von ihm vorgeschlagenen Lokale, dem
Gartenhause der Geschw. Schneider, sein Geschäft im kleinen und auf einen billigen Fuß anfangen
kann, so glaubte Collegium, daß er doch wohl für seine Person sein Bestehen dabei finden werde und
hatte demgemäß die vorläufige Zustimmung zu der Sache gegeben.
Die Conferenz, welche dieser Ansicht im Ganzen beitrat, da bei so bewandten Umständen das Risiko
der Gemeine nicht so groß sei, sprach sich nun dahin aus, daß in der Folge hinsichtlich der
Verheirathung dieses Bruders alle Vorsicht angewendet werden möge, was auch im Collegium geäußert
22
worden war. Uebrigens ist auch diese Angelegenheit dem Gemeinrath zur Begutachtung vorzutragen’ .
De kanttekening van de oudstenconferentie ten aanzien van de Verheiratung moet gezien worden in de
context dat leden van de Broedergemeente die wilden trouwen daarvoor toestemming van de leiding van
de gemeente nodig hadden. In het geval van Wünsche was men er kennelijk niet zo zeker van of hij
gezien de besproken risico’s financieel in staat zou zijn voor zijn mogelijk toekomstige vrouw (en
kinderen) te kunnen zorgen.
Op 14 februari 1850 schreef Traugott Wünsche - ‘sedert twee jaren Banketbakker in het Broederhuis
Alhier’ - het gemeentebestuur ‘dat hij thans voornemens is eene brood en banketbakkerij voor zijne
eigene Rekening in deze gemeente op te rigten en daartoe aanvankelijk gehuurd heeft het tuinhuis van
den Logementhouder Schneider, staande op den hoek van deszelfs tuin aan de Schipperssloot bij den
steenen beer [een muurstut, TR], aan welks buiten muur op de voornoemde slootkant de requestrant ten
23
dien einde eenen bakoven wil laten zetten [...]’ . Burgemeester en Assessoren van Zeist besloten een
maand later, op 13 maart 1850, positief op het ‘request [...] houdende verzoek om in het gebouw
geteekend N.23 staande in deze gemeente aan het einde van den tuin van het logement der
24
Broedergemeente eenen bakoven te mogen daarstellen’ .
In de Staat van Fabrijken, Trafijken en Bedrijven van de gemeente Zeist werden de bedrijven genoteerd
25
die tussen 1848 en 1853 in Zeist waren opgericht: ‘koekbakkerij’ van Wünsche, ‘tevens banketbakker’
is er een van.

Notulen College van Burgemeester en Assessoren, 13 maart 1850

22
23
24
25

behorende is de stenen beer het water dezer gracht van de Zeijster grift afscheidende […]. Onder welk perceel en het
volgende ingelijks begrepen is het recht om de brug, thans bij deze stenen beer gelegen, te kunnen verleggen op die
plaats der Achterlaan, welke de koper het geschikst zal voorkomen ’. Bij het perceel hoorde ‘het recht van doorvaart, bij
dag, door het schuitenhuis van de schipper, in de sloot achter der erven van de Dorpstraat […]’.
Notulen Aeltesten Conferenz zu Zeist vom Sept. 1848 bis Aug. 1857 (transscriptie Paul Peucker).
Schrijven Traugott Wünsche aan het Gemeente Bestuur van Zeijst, 14 februari 1850 (GAZ).
Notulen Vergadering van Burgemeester en Assessoren van Zeijst gehouden op woensdag den 13 maart 1850 in het
Gemeentehuis te Zeijst (GAZ).
Veranderingen tot den 1 Januarij 1853 in den Staat van Fabryken, Trafijken en Bedryven, welke op den eersten Januarij
1848 aanwezig waren in de Gemeente Zeyst (GAZ).
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˄ Weekbode, 9 juli 1864
< Schrijven Wünsche aan gemeentebestuur Zeist, 14 februari 1850

Wünsche’s zaak lag gunstig nabij zowel het Duitse Hof
(de pleinen van de Broedergemeente) als het dorp. Het
voormalige tuinhuis stond op de hoek van een van de
waterlopen van de watercourse van Slot Zeist en de
Schippersvaart of Schipperssloot. Deze vaart sloot aan op de rond 1640 tussen Utrecht en Zeist
gegraven Zeister en Biltse Grift. Aan het eind (het begin) van de vaart lag de Zeister haven. Nabij de
Dorpsstraat stonden het schippershuis en een schuitenloods. Langs de Waterigeweg lagen de laad- en
loswallen. De waterweg had voor de Zeister samenleving een belangrijke transportfunctie: voor
zwaardere en meer volumineuze materialen was vervoer over land eigenlijk geen goed alternatief. In
1889 voer de bodedienst C. Ekdom vanuit deze haven zes dagen in de week ’s morgens om 4 uur op
Utrecht (en ’s woensdags op Amsterdam). De Zeister haven was in 1891 voor twaalf vaartuigen de
26
thuishaven .
In 1864 trouwde Traugott Wünsche met Sophia Schilling, dochter van een van de Zeister nachtwachten. Hetzelfde jaar vernieuwde hij zijn zaak ‘In den tuin van het logement der Broedergemeente aan
27
den Waterigen Weg’ . Die vernieuwing bestond er uit dat ter plaatse van het voormalige tuinhuis er
een huis met schuur gebouwd werd. ‘De ondergeteekende betuigt hiermede hartelijken dank aan zijne
geëerde begunstigers voor het sinds vele jaren geschonken vertrouwen en beveelt zijne nieuw
ingerigte winkel, voorzien van de fijnste Banket- en Dessertwaren, alle soorten van Taarten en Kleine
26

*

In 1638 hadden Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten een grift te doen graven tussen Utrecht en Zeist, een jaar
later besloten zij die vaart door te trekken tot het dorp Zeist: ‘Op de requeste van den schout, gerechte ende
gemeengebueren van Seyst, inhoudende dat de nieuwe vaert van Utrecht aff gegraven wordt tot voorbij der supplianten
gerechte ende omtrent hondert roeden van het ptincipaelste van hemluyder dorp, waeruyt men met kleyne kosten
zoude connen graven een vaert naer voorschreven dorp van Seyst, vermidts oock de gelegenheydt ter zijden van de
Waterigewegh, die men met kleyne kosten soude connen verdiepen en opruymen, zulcx dat de supplianten
bequaemelijk met een schuyt uut ende in d’voorschreven vaert souden connen comen, versouckende daermede
gebeneficieert te mogen werden, is geappoincteert’. (beschikking Gedeputeerde Staten, 15 maart 1639, Bronnen voor
de geschiedenis vsan Zeist, deel III.).
* Volgens het Jaarboekje van Zeist 1889 dagelijks om 4 uur ’s morgens naar Utrecht en elke woensdag naar Amsterdam.
27
Weekbode, 9 juli 1864.
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Gebakjes, Geconfijte Vruchten, Limonade en Siropen, Gelei, Chocolaad, als ook diverse soorten
Poeder-Chocolaad uit de voor-naamste fabrieken, bij vernieuwing op het minzaamst aan, belovende
een prompte en civile bediening. N.B. De van ouds beroemde Zeister Krakelingen zijn onveranderd,
28
dagelijks versch te bekomen’ .

De Zeister haven en het pand de Schippershoek waarin in de 19e eeuw de banketbakkerij van Wünsche was
gehuisvest (foto’s rond 1930).

Weekbode, 1 december 1866.

Enkele jaren later moest Wünsche blijkbaar geruchten over een dreigende sluiting tegenspreken,
getuige een advertentie in de Weekbode van 20 maart 1869: ‘L.T. Wünsche Gaat, ondanks alle
beweringen, steeds voort met het leveren van ALLE ARTIKELEN, die tot zijn vak behooren’29.
In 1880 kon Wünsche in de Weekbode meedelen dat het besmettingsgevaar, dat zich blijkbaar in zijn
zaak had voorgedaan, geweken was.

28

*
*
*

Burgerlijke stand gemeente Zeist, 21 januari 1864 (GAZ).
De Weekbode, 9 juli 1864.
Het Gasthof der Brüdergemeine werd ook genoemd logement der Broedergemeente, hotel Broedergemeente, hotel
Schneider en - later - hotel Hermitage.
29
De Weekbode, 20 maart 1869.
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Zuckerbäcker, koekbakker, banketbakker, Konditor, confiseur, kok,
pasteibakker, cuisinier, patissier
De Zeister kok-en-banketbakkers Figi en Dunselman en hun voorgangers
Wünsche, Güth en Kruijder resp. De Bruijn werden in artikelen en
advertenties aangeduid met een variatie aan benamingen: Zuckerbäcker,
koekbakker, banketbakker, confiseur, kok, pasteibakker, cuisinier en
patissier.
Zuckerbäcker en Konditor pasten in het Duitse taalgebruik van de Zeister
Broedergemeente. Het benoemen van beroepen in het Frans - confiseur,
cuisinier, patissier - lag in het verlengde van de dominante positie van de
Franse keuken in de Nederlandse gastronomie.
De gebruikte beroepsaanduidingen voor de 19e eeuwse voorgangers van
Figi geven een aardig beeld van hun veelzijdige ambachtelijk capaciteiten.
De confiseur (confiser = konfijten) – op zijn Duits de Konditor (het
Nederlandse woord kandij zou daarmee verwant zijn) - had oorspronkelijk
als specialisatie het versuikeren van vruchten. Deze worden door het
konfijten verduurzaamd, blijven daardoor langer eetbaar: een uitkomst in
een tijd waarin veel grondstoffen nog seizoensgebonden waren en invriesen koelingapparatuur de tijd nog niet konden overbruggen. De confiseur
doopt of kookt daartoe de vruchten meermalen in suikerstroop. Voorbeelden
van het werk van de confiseur: Turks fruit, jams (confiture, marmelade),
sukade (de gekonfijte schil van de cederappel), bigarreaus (gekonfijte
kersen o.a. voor kerstkransen), siropen en gelei.
Speculaasplank >

De Zuckerbäcker of suikerbakker maakt suikergoed zoals de suikerbeesten
en het borstplaat met Sinterklaas; hij kon suiker trekken (suiker smelten en daarvan draden trekken: Theo Ruijs
moet daar een expert in zijn geweest en de mooiste sierstukken voor de tafel of de etalage hebben kunnen
maken). Suiker bereid met olie en amandelnoten is de basis voor marsepein.

Marsepeinvormen
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Uit de advertenties blijkt dat ook ijs en chocolade (paaseieren, chocoladeletters en Sinterklazen van chocolade) tot
het winkelassortiment van de beide Zeister banketbakkers behoorden: zij waren dus ook ijsbereider en
chocoladebewerker (glacier resp. chocolatier).

IJsvorm (twee kinderen), chocolade vormen (vliegmachine, paasei, chocolade sigaren, Sinterklaasletters)

Het werk van de koekbakker is meer verfijnd dan dat van de broodbakker: hij heeft zich gespecialiseerd in het
bakken van koek- en koekjesproducten, zoals de Zeister specialiteiten Hernhuttertjes (in kleine gekartelde
vormpjes lichtbruin gebakken koekjes gemaakt van boter, bloem en basterdsuiker) en Zeister Geduld (dunne zoete
koekjes in de vorm van een krakeling).
De pasteibakker bakt pasteitjes, gebak van fijn deeg, bruikbaar voor zoete of voor hartige gerechten.
De banketbakker heeft in zijn assortiment
ook taarten en gebakjes. De Franse
benaming voor pasteibakker
– patissier – werd uiteindelijk de benaming
voor het brede ambacht, zoals Duitstalig
het banketbakkersberoep met Konditor en
Nederlandstalig met banketbakker
aangeduid is gaan worden.
De kok / cuisinier vormt een aanverwant,
niet direct op snoepen maar op eten
gericht beroep. Een ervaren kok had
in zijn loopbaan de verschillende
keukenfuncties doorlopen, waaronder die
van patissier: vandaar het voorkomen van het gecombineerde beroep kok en banketbakker / patissier-cuisinier.
Deze voorlopers van de traiteur / cateraar hadden in plaatsen als Zeist goede klandizie: hun belangen lagen
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anders dan die van de louter banketbakkers. Bij hen konden dus ook gerechten en volledige maaltijden besteld
worden, aan huis te bezorgen. Zij verzorgden ook bij de klant aan huis te bereiden exclusieve diners bij bijzondere
festiviteiten.
Om hun winkelassortiment te vergroten verkochten de beide
Zeister kok-en-banketbakkers naast de door hen zelf gemaakte
producten ook fijne eetwaren van andere huizen en fabrieken van
naam: de comestibles.
Een volgende stap was dat patissiers en cuisiniers hun klanten de
in de gelegenheid stelden in hun zaak iets te nuttigen door er tafels
en stoelen neer te zetten of er zelfs een aparte ruimte voor te
reserveren: de salon voor verversingen en de theesalon resp. de
lunchroom en de noenzaal.
Los van het kok-en-banketbakkersmetier was in het toeristische Zeist
voor velen financieel interessant om pension te houden, kamers
beschikbaar te stellen aan vakantie- of kostgangers.
De doorgroei van Figi naar een hotel-restaurant is in het hiervoor
beschreven ontwikkelingsproces goed te plaatsen.

IJsvormen (kabouter)

zalmsalade vorm

IJsvormen (vruchten en noten)

De afgebeelde houten, stenen, blikken, koperen en tinnen vormen komen uit Figi’s banketbakkerij.
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< Weekbode, 20 maart 1869.
˄ Weekbode, 6 november 1880.

< Weekbode, 17 november 1880.
˄ Weekbode,19 november 1883.

Uit 1885 dateert de enig bekende foto van Wünsche’s zakelijke activiteiten, afkomstig uit een album
van de familie Pauw van Wieldrecht van de Zeister buitenplaats Pavia: twee heren zittend aan een
tafeltje met een borrel (en een boek) voor zich en een derde personage staand voor een decoratieve
wand met daarop de tekst: ‘DESSERT en BANKET – L.T. WUNSCHE’.
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De oudste foto van de Wünsche / Figi uit het album van de familie Pauw van Wieldrecht
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ALBERT KRUIJDER, CONFISEUR, CUISINIER,
PASTEIBAKKER
Volgens het Adresboek van Utrecht, De Bilt en Zeist van 1890/1891
woonde bij het echtpaar Wünsche een zoon in, Ferdinand (*1866).
Ook deze was banketbakker van beroep. In 1892 droeg Traugott
Wünsche zijn zaak over, niet aan deze zoon (die dat jaar naar
Londen verhuisde), maar aan de Haagse confiseur Eduard B.
Güth. Deze verkocht de zaak nog geen jaar later aan de
vroegere chef de cuisine van het bekende Utrechtse hotel
Des Pays Bas, A.W. Kruijder.
Traugott Wünsche was inmiddels zelf weer op het Broederplein gaan
30
wonen . Hij had in ruim veertig jaar een zaak opgebouwd met een sterke
naam. Zijn opvolgers zouden zich er nog mee afficheren: Eduard B. Güth,
banketbakker, voorheen Wünsche , vervolgens A.W. Kruijder, firma Wünsche en
ook George H. Figi, voorheen A.W. Kruijder, firma Wünsche. En ruim een halve eeuw
later, in 1947, zou Figi’s toenmalige president-commissaris, mr. W.H.J. Blanckenhagen,
bewoner van Livland (Lommerlust) en opgegroeid op het aan de andere kant van de Waterigeweg
gelegen Kersbergen, op de begrafenis van George Figi in zijn herdenkingswoord nog herinneren aan
‘het bedryf van den Heer Wünsche aan den Lageweg, by het bekende bruggetje aan de
31
Waterigeweg’ .

30
31

˄

Weekbode, 18 maart 1892.

>

Weekbode, 21 januari 1893,

Bevolkingsregister gemeente Zeist, in- en uitschrijvingen familieleden Wünsche.
* De Weekbode, 13 augustus 1892 resp. 21 januari 1893.
* Grafrede uitgesproken door de heer Blanckenhagen bij de begrafenis van George Figi.
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e

In de eind 19 eeuwse Gids voor Zeist is een wandelroute opgenomen die ook de winkel van Kruijder
aandoet: ‘Aan het einde van de 1ste Dorpstraat, tegenover het hotel de Zwaan, dat onder zijn veranda
of in den tuin aardige zitjes biedt, die als uitnoodigen er een wijle te poozen, slaan wij links om en gaan
den Waterigen weg op, waar wij, zoodra de Bazar en het Schippershuis gepasseerd zijn, tusschen het
geboomte door, een aardig kijkje hebben op de schoone heerlijkheid Kersbergen. [...]’. ‘Langs de
schippersvaart voortgaande, treffen wij weldra een brugje aan, dat ons aan de andere zijde der vaart
brengt. Aan onze linkerzijde zien wij nu weer een brugje, dat
naar Alb. W. Kruyder, Confiseur enz. voert, waar men voor
weinig geld een smakelijk diner kan bekomen, en gelegenheid vindt, zich door ‘t gebruik van ‘t een of ander te
32
verfrisschen’ . Hier wordt Kruijder dus aangeduid als
confiseur; zelf noemde hij zich in advertenties in de
Weekbode ook cuisinier en pasteibakker.
Op Het Rond, op de plaats waar Figi nu gevestigd is stond
rond 1900 een kiosk waar reizigers kaartjes voor de
paardentram konden kopen en op de tram konden wachten.
Ook was er een bodega in gehuisvest. Boven de ingang
hing een groot reclamebord van Alb. W. Kruijder. Bij zijn
naam stond - naast het adres ‘Lageweg 10’ en ‘Diners a f 1’
- als bedrijfsactiviteit vermeld: ‘Kok en Banketbakker’ en (!) ‘Restaurant’.
Kruijder vertrok rond mei 1902 weer naar Utrecht. Zijn bedrijf had hij verkocht aan George Figi, een
33
cuisinier patissier uit Dordrecht . Een speculaasplank waarin zowel de naam Wünsche als de initialen
van Albert Kruijder - AK - gekerfd staan, herinnert nog aan deze ondernemers uit de beginjaren van
Figi.

< De Weekbode van 31 augustus 1898 was oranje gekleurd
ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina.
Albert Kruijder speelde daar met zijn advertentie die dag
op in

32

Gids voor Zeist – Uitgegeven door de vereeniging tot verfraaiing van Zeist en tot bevordering van het
Vreemdelingenverkeer, C. Avis Jzn Zeist, 1e druk, 1895 resp. 2e druk, 1896.
33
Tekst op koekjesblik: George H. Figi, Cuisinier Patissier, Voorstraat no. 172, telephoonnummer 31, Dordrecht.
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EEN MODIEUS EN MODERN DORP
In 1900 had het dorp Zeist nog geen 9000 inwoners. Toch oefenden er 35 brood-, koek- en/of
banketbakkers34 - onder wie twee kok èn banketbakkers - hun ambacht uit. Dat hing natuurlijk samen
met het type dorp dat Zeist was.
Het weekblad Eigen Haard gaf in 1900 (zo’n twintig jaar na Craandijk) het volgende beeld Van ’t
oude en ’t nieuwe Zeist: ‘Thans is Zeist modieus en modern, een dorp dat niet alleen het antieke
cachet der middeleeuwen of overblijfselen daarvan geheel verloren heeft, maar zelfs het
ouderwetsch-burgerlijk karakter van de 16de en 17de eeuw begint in te boeten. Want de reeds zoo
aanzienlijke gemeente [...] breidt zich nog steeds uit, zoowel met ambacht- als met villakwartieren,
en de bouwtrant van beiden huldigt den nieuwen smaak. Men moet, om dit dorp op z’n voordeeligst
te zien, het bezoeken in den tijd wanneer ‘de grootheid’ er de zomerkwartieren betrekt. Villa’s en
optrekjes die den ganschen langen winter ledig stonden, die niets te zien gaven dan gesloten
blinden, kale voorerven, met stroo omwoelde siergewassen, ledige serres en bevroren vijvertjes,
hebben dan weer toilet gemaakt. Men ziet de grijze hoofden van douairières en geretireerde
‘mannen van beteekenis’ achter de spiegelruiten, en nuffig gekleede stadsmeiden om het huis
dwalen; er krinkelt weer rook uit de schoorsteenen en de equipage met den gegalonneerden
koetsier en palfrenier staat voor de deur te wachten. Een reeks van buitenplaatsen, breed en
hoofsch aangelegd, schakelt zich in dubbele rij langs den Driebergschen en Utrechtschen
straatweg, en velen onder de bezitters dier vaak uitgestrekte goederen dragen adellijke namen. [...]
Maar zoo dat adellijk element aan de bevolking van Zeist een ‘ruggegraat’ geeft, de groote massa
bestaat toch uit den handwerkers- en neringdoenden stand.
Wie van den Driebergschen weg komende het dorp ingaat langs de Tweede Dorpstraat en recht
voor zich uit de Eerste Dorpstraat ziet, waar de aaneengebouwde huizen weer eindigen, zou zich

Driebergseweg/2e Dorpsstraat met het huis Beek en Roijen.

Kersbergen.
34

De 2e Dorpsstraat.

Het Wilhelminapark.

Gegevens m.b.t. 1901 uit: R.P.M. Rhoen, Opgaven van de belangrijkste beroepen en de aantallen arbeiders in deze
beroepen werkzaam 1891-1926, website gemeente Zeist.
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Zeist rond 1880
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vergissen te meenen dat hij nu geheel Zeist, althans het meeste er van gezien had. Want die straat
wordt in het midden (het Rond) gekruist door een breede, statige laan, de Slotlaan, welke links
naar het uitgestrekte Hernhutterskwartier voert [...]. Rechts voert die laan naar het eindpunt van de
tramlaan, waar zich aan de rechterhand een groot villa-kwartier, het Wilhelmina-park bevindt. En
links vindt men een nog grooter arbeiderskwartier. Het is vooral aan die zijde dat de gemeente zich
uitbreidt [...]. Evenwel, die dubbele Dorpsstraat met het aangrenzende Hernhutterskwartier blijft de
kern [...].
In het voor- en najaar behoudt die Eerste Dorpsstraat, aan welks einde de kerk gelegen is, hare
rustige dorperlijke physionomie, zonder andere levendigheid dan die welke de winkels, het
postkantoor en ’t gemeentehuis daaraan vermogen bij te zetten. Maar in de lente en zomer is ’t er
drukker. Dan rollen tal van equipages door die straat, er bewegen zich ruiters en wielrijders, heeren
en dames in modieuse toiletten en kinderen in Kate Greenaway-kostuumpjes; altemaal trekvogels
welke de zomer en het natuurschoon aan de gemeente toevoeren.
Ook das Militär komt dan te voorschijn. Ginds uit de Slotlaan, of eigenlijk uit het verlengde daarvan,
den grintweg naar Soesterberg [vanuit het Kamp van Zeist dus, TR], komen ze aanzetten,
kanonnen met hun bespanning en geleide’ 35.
‘Het dorp Zeist heeft een steedsch karakter’, zo werd Zeist in 1889 omschreven in de Gids van
Utrecht naar Rhenen. Een tiental jaren later gaf de Gids voor Utrecht, Stad en Provincie eenzelfde
soort typering: ‘Zeist is ongetwijfeld een der mooiste dorpen in geheel Nederland, haast een stadje
te noemen’36.

Het Rond.

Pompweg (de huidige Johan de Meesterstraat).

35
36

De 1e Dorpsstraat.

Het Kamp van Zeist.

S. Kalff, Van ’t oude en ’t nieuwe Zeist in Eigen Haard, 14 april 1900, no. 15.
* Gids van Utrecht naar Rhenen, J.G. Broese, Utrecht (1889).
* Emile Coenders, Gids voor Utrecht, Stad en Provincie, P.J. Diehl, Utrecht, na 1 september 1901
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Op de Utrechtse Heuvelrug waren de buitenplaatsfamilies op allerlei gebied dominant aanwezig,
natuurlijk niet in aantal, wel qua posities: de burgemeesters kwamen uit hun milieu evenals nogal
wat gemeenteraadsleden en bestuurders van waterschappen, maatschappelijke organisaties en
allerlei
verenigingen. Zij waren grootgrondbezitter, boden werkgelegenheid aan veel dorpelingen en
vormden een belangrijke klantenkring voor de lokale middenstand. Zij kenden hun eigen en zeker
andermans plaats in de Stichtse standen- en rangenmaatschappij, waren veeleisend en
verwachtten in de omgeving waar zij ’s zomers verbleven een kwaliteitsniveau en service zoals zij
gewend waren in de steden waar zij buiten het seizoen woonden. En in dat Zeist vestigden zich
ondernemende ambachtslieden die hen dat kwaliteitsniveau ook konden bieden.
In de zomermaanden kwamen veel toeristen en dagjesmensen naar Zeist, voor wie met name de
lommerrijke Zeister bossen grote aantrekkingskracht hadden. Het is dan ook niet toevallig dat al in
1894 de Vereeniging tot Verfraaiing van Zeist en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer
werd opgericht; de Utrechtse VVV dateert uit 1895.
In het op toerisme ingestelde dorp stonden vier hotels: ‘Hôtel du Croix bij de Herv. Kerk aan den
straatweg; Hôtel Schneider (Gasthof der Brüdergemeine) met stalling, einde der 1 e Dorpsstraat;
Hôtel Parkoord, voorheen het Jagertje, met stalling, in het Park (= aan de Slotlaan, TR); Hôtel de
Zwaan, met stalling, 1 e Dorpsstraat’37. Voor de bezoekers aan het dorp waren er verder pensions,
uitspanningen, salons voor verversingen en stalhouderijen, waar rijtuigen en dagpaarden gehuurd
konden worden om een rijtoer in de omgeving te maken.
Zeist werd voor buitenstaanders een aantrekkelijke plaats om te gaan wonen. De eerste villawijk,
het Wilhelminapark, dateert uit eind 19 e eeuw. Begin 20 e eeuw volgden er meer. Al met al was Zeist
een welvarend en uitbreidend dorp waarvan het goed te plaatsen is dat de ondernemende kok en
banketbakkers Hein Dunselman en George Figi zich er in 1899 resp. 1902 vestigden.

Het Zeister Bos.

De dynamiek van Zeist wordt verwoord in de rond 1909 uitgegeven Nieuwe Groote Gids van Zeist:
Voor hen die in den zomer de stoffige stad ontvluchten, is Zeist een goede haven, een gezond, lief
en boschrijk plekje, dat om zijn afwisselenden grondslag nimmer verveelt. Op uw stoel kunt ge dat
op de zeer nauwkeurige wandelkaart reeds opmerken. Immers, de eene zijde van ’t dorp leunt
tegen de hooge dennenbosschen, die zich uren ver uitstrekken ten Noorden van ’t dorp en den

37

Gids van Utrecht naar Rhenen, J.G. Broese, Utrecht (1889).
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prachtigen Straatweg, tevens de grenslijn van den lageren weide- en akkergrond. In ’t bosch vindt
ge de gezellige heuvels en ’t heldere bronwater, in de bloemrijke weiden aanschouwt ge de heerlijke
luchten en verten, ’t dartele vee bij de schilderachtige boerderijen. En langs den Straatweg en in de
vroolijke parken pralen de weelderig aangelegde villa’s en landhuizen.
Zoo is Zeist, zoo is Driebergen en Doorn, met recht genoemd de paarlen aan de kroon van ’t Sticht;
maar Zeist is van alle schoon en van ’t comfortable dat ze aanbieden, dubbel bedeeld. Telken jare
komen meer vreemdelingen, meer dagjesmenschen en ’t aantal neemt gestadig toe van hen, die den
zomer hier doorbrengen. De vele pensions, grootscheeps ingerichte hotels en talrijke gemeubileerde
villa’s, die ge hier ter keuze vindt - als ge tenminste vroeg in ’t voorjaar komt zoeken naar een
dergelijke gelegenheid - zijn ’t beste bewijs dat Zeist des zomers veel gasten heeft, die immer vol lof
over de goede bediening en ’t aangenaam verblijf zijn. [...]
Dat Zeist door vele gegoede families als woonplaats wordt gekozen, vindt zijn oorzaak niet alleen in ’t
natuurschoon of in de bijzondere aanbeveling van de geneesheeren, doch ook - wat voor velen die
hun zaken hebben in Amsterdam, Utrecht, enz. vooral van groot gewicht is - in zijn geografisch
gunstige ligging.
Immers Zeist is een centraalpunt geworden door ’t bezit van een eigen Station, tevens einde van den
Ned. Centraal Spoorweg en van de tramlijn naar Utrecht en Arnhem. Bovendien deelt Zeist - zij ’t
thans niet meer in naam - ’t Station Driebergen aan den Staatspoorweg Utrecht-Arnhem met ’t dorp
van dien naam. In een uurtje brengt u ’t buurttreintje naar Amsterdam en geven de talrijke treinen
naar Utrecht en Amersfoort steeds directe aansluiting naar Rotterdam, ’s Gravenhage, Leiden,
Deventer, Zwolle, enz. Kortom, een gunstiger toestand van spoorwegverkeer is moeilijk te verlangen.
Maar dit is nog niet alles!
Ook van veel belang voor Zeist is zijn groote gasfabriek, die goedkoop licht en billijke verwarming
geeft, niet minder zijn waterleiding, welker tarieven verband houden met die van Utrecht, waarvan zij
een afdeeling is, en - last not least - ’t telefoonnet Zeist-Driebergen, waaronder ook Rijsenburg,
Bunnik, Soesterberg, Huis ter Heide en eenige perceelen te Doorn, Soest en De Bilt behooren. ’t
Onderwijs [...] is uitstekend. De belastingen zijn zeer laag. In de vele, wèl gesorteerde winkels vindt
ge alles wat ge noodig hebt, en vooral in snel en billijk leveren doen we hier niet onder voor den
stedelijken winkelier.
Is ’t wonder dat onder al deze gunstige omstandigheden Zeist in zielental zeer vooruitging? Was voor
30 jaar zijn bevolking 5700, voor 20 jaar 6600 thans heeft zij ’t getal 12000 reeds overschreden’ 38.

38

Nieuwe Groote Gids van Zeist, Kraal, rond 1909
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De paardentram Utrecht- Zeist.

Het station Zeist van de Nederlandsche Centraal Spoorweg.
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VAN EQUIPAGES NAAR AUTOMOBIELEN
Het tijdperk van de equipages naderde rond de eeuwwisseling zijn eind. In 1896 reed voor het eerst een
‘rijtuig bewogen door een petroleummotor’ in Nederland en door Zeist. De eerste particuliere Zeister
39
autobezitter was in 1899 Figi’s latere commissaris mr. W.H.J. Blanckenhagen .

Foto 1: Rond 1890 wachtten bij de oude kerk aan de Dorpsstraat de rijtuigen met koetsier en palfrenier van de families - v.l.n.r. –
Pauw van Wieldrecht (van Pavia), Van Romondt Vis (Schoonoord), Clotterbooke Patijn van Kloetinge (Veldheim),
Huydecoper (Den Brink), Van Marwijk Kooy (Ma Retraite), De Pesters (Villa Nuova) en De Beaufort (Molenbosch)40.
Foto 2: De Benz van mr. Blanckenhagen (toen nog van Kersbergen) met naast zich Amélie Labouchere-Blanckenhagen41.

39

P. Rhoen, Een autominnend dorp. Auto’s en hun eigenaren in Zeist tussen 1899 en 1919, Oud Utrecht (2001. Citaat uit de
Weekbode van 20 mei 1896.
40
Aleid W. van de Bunt, Oud Zeist (1968).
41
Info Labouchere
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Foto 3:

De Darracq van mr. M.W.R. van Vollenhoven (achter het stuur) van Sparrendaal in Driebergen42.

Foto’s 4-9: Auto’s geleverd door de Zeister autohandelaar Herman Broedelet aan de heren De Beaufort (van Molenbosch:
een Fiat Coupé), Blanckenhagen (Livland: Fiat Landaulette), Van Tets (Valckenbosch: Fiat Landaulette), Van
Romondt Vis (Schoonoord: Benz), Van Stolk (Coburg: Fiat Torpedo) en De Pesters (Villa Nuova: Fiat
Reiswagen)43.
44

De heer Van Vollenhoven – getrouwd met een Spaanse prinses de Bourbon – is voor Figi’s
geschiedschrijving interessant omdat hij vele jaren vanuit zijn woonplaats Madrid in Figi te gast zou
zijn. De andere genoemde autobezitters zijn dat omdat zij in 1925 mede-aandeelhouder in Figi
zouden worden.

De Zeister Dorpsstraat, onderdeel van de rijksstraatweg Arnhem – Utrecht.
Hier reed in 1896 de allereerste auto in Nederland, onderweg naar Den Haag.

42

Het beeld van de Auto 1896-1921 (1996).

43

Verkoopboek garage Broedelet 1908-1968 (in bezit van J. Posthuma, Zeist); album met verkochte automodellen (In bezit
van J. Posthuma, Zeist); prospectus H. Broedelet Automobielen Zeist (1928).
De merken zijn niet eenduidig vastgelegd. Zo was volgens de prospectus van Broedelet uit ca 1928, waarin opgenomen een
lijst van geleverde nieuwe luxe-wagens mr. De Beaufort een Benz geleverd, in het album onder de foto staat vermeld Fiat
Coupé (Pennock).
44
Het pied-à-terre van de Van Vollenhovens in Nederland was de Driebergse buitenplaats Sparrendaal; later zou het in Madrid
wonende echtpaar tijdens het jaarlijkse verblijf in Nederland niet op deze buitenplaats, maar - tot in de jaren ’70 - in Figi en in
het Amsterdamse hotel De l’Europe verblijven.
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GEORGE FIGI, KOK EN BANKETBAKKER
In 1902 deed Albert Kruijder zijn zaak
over aan een collega uit Dordrecht,
George Hermanus Figi (*1863).
De vader van George Figi had een
banketbakkerszaak in Amsterdam op
de Haarlemmerdijk, vervolgens

Kristallen bierpul: 1862 - 1 mei - 188745

Algemeen Handelsblad 21 mei 1862 - Nieuws van de Dag, 30 april 1888

in de Kalverstraat en later op het Damrak: patissier Suisse stond er op de winkeldeurruit, een verwijzing
naar de Zwitserse afkomst van de Figi’s.
Figi jr. was vóór zijn komst naar Zeist - sinds 1886 - patissier-cuisinier op de Voorstraat in Dordrecht.
Hij stond er in het bevolkingsregister ingeschreven als Fygi, maar zelf schreef hij zijn naam al als Figi.
Ook in zijn Dordtse jaren was George
Figi een maatschappelijk actieve
ondernemer. Zo was hij vice-voorzitter
van het uitvoerende comité van de daar
in 1896 gehouden Nationale BakkerijTentoonstelling.
Vanuit Dordrecht werd hij in het Zeister
bevolkingsregister weer als Fygi
ingeschreven. Zakelijk gebruikte hij
46
vanaf het begin de schrijfwijze Figi .
Medaille Festival Nationale Bakkerij Tentoonstelling Dordrecht 1895

45

46

De bierpul is afkomstig van George Figi. Het zilveren jubileum betrof niet het huwelijk van zijn ouders (deze trouwden in
1862; zijn moeder overleed in 1877). Mogelijk was Melchior Figi op 27-jarige leeftijd, een jaar voor zijn huwelijk, elders als
zelfstandig banketbakker begonnen.
Informatie over de Dordtse periode van George Figi, ontvangen van de archivaris van Dordrecht: ‘George Hermanus Fygi
(geboren 13 april 1863 te Amsterdam) vestigde zich op 9 februari 1886 vanuit Amsterdam in Dordrecht. Zijn vrouw Grietje
de Koe (geboren 26 maart 1856 in Leeuwarden) kwam hier op 22 september 1887 vanuit Laren heen. Fygi vestigde zich
aan de zuidzijde van de Voorstraat nummer 172 tussen Steegoversloot en Nieuwstraat (drie huizen voorbij de
Augustijnenkerk die toen nummer 166 droeg). In 1885 was daar nog P.G. Sanders, patissier en cuisinier gevestigd. Figi
komt in het adresboek 1887/1888 ook als zodanig voor […]. In 1890, 1893, 1894/95 en 1897 is de vermelding G.H. Figi,
banketbakker en kok en in 1899 en 1901 G.H. Fygi, banketbakker en winkelier in comestibles. bevolkingsregister
Dordrecht’. Volgens het bevolkingsregister 1890-1917 zijn Fygi en zijn vrouw op 19 april 1902 naar Zeist vertrokken. George
Figi staat dus in Dordrecht als Fygi ingeschreven, terwijl hij in 1887/1888 zijn naam als Figi schrijft, maar later ook weer als
Fygi. In het bevolkingsregister van Zeist wordt George Figi op 9 april 1902 ook als Fygi ingeschreven.
George Figi zal de afgebeelde medaille niet als prijs gewonnen hebben: hij was namelijk vice-voorzitter van het uitvoerend
comité (en lid van de perscommissie en aandeelhouder) van de Nationale Bakkerij Tentoonstelling 1896.
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Koekjesblik George H. Figi, Dordrecht.

.

De zaak aan de Lageweg in Zeist, rechts bij de deur George Figi.

In zijn nieuwe woonplaats zou George Figi een collega/concurrent treffen die ook èn kok èn
e
banketbakker was: Hein Dunselman, gevestigd aan de 1 Dorpsstraat, op een honderd meter afstand.
Een aankondiging in de Weekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken van 12 april 1902 geeft die
datum aan als de feitelijke dag waarop George Figi zijn entree in Zeist maakte: ‘HEDEN HEROPENING
der geheel gerestaureerde BANKETBAKKERIJ en KOKSZAAK van GEORGE H. FIGI, voorheen A.W.
KRUIJDER firma WüNSCHE’. Een week eerder was in de Weekbode een ‘Naamlijst der
Aangeslotenen aan het TELEPHOONNET’ opgenomen: George Figi, Kok en Banketbakker, stond daar
al in met als telefoonnummer 106. In de winkel kon men terecht voor ‘prima versche smakelijke
Gebakjes, IJs, Sorbetlimonades, Chocolades, in één woord alles wat U kunt eischen in een goede
47
Salon voor ververschingen’ . En bijstaande advertentie laat zien wat de kok George Figi aan huis kon
bezorgen:
47

*

De Weekbode, 5 april 1902.
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George Figi was een man van noviteiten. Met Kerstmis 1903 – er was toen nog geen elektriciteit in
Zeist, het was het laatste decennium van het gaslicht - wist hij de aandacht op zijn zaak te vestigen met
een bijzondere kerstboom: ‘Bij den heer G.H. Figi is deze dagen ’s avonds een fraaie, rijk verlichte en
versierde kerstboom te bezichtigen. Het meest eigenaardigste van dezen kerstboom is wel dat hij de
48
muziek van bekende kerstliederen doet hooren’ . Blijkbaar had hij een (mechanische) grammofoon
onder de kerstboom neergezet.
In 1904 verzocht George Figi (die zoals zovele Zeistenaren zijn huis in het zomerseizoen ook als
pension exploiteerde) Burgemeester en Wethouders van Zeist om een logementvergunning tot verkoop
van sterke drank in het klein. In de notulen van dit college van 23 januari 1905 staatdunselman boekje
echter vermeld, dat de ‘gevraagde vergunning niet verleend zal kunnen worden op grond van gemeen49
schap binnenshuis met de banketbakkerswinkel’ .

Foto rechts: in het midden George Figi met rechts zijn echtgenote en uiterst rechts de bij hen wonende nicht Annie Beek.

De Lageweg met achter in de straat rechts het pand van Wünsche - De Schipperssloot richting de 1e Dorpsstraat met
gezicht op de schuitenloods, de oude kerk en rechts het pand van Wünsche.

48
49

* De Weekbode,
De Weekbode, 19 december 1903
Notulen College Burgemeester en Wethouders 23 januari 1905.
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De schuitenloods vanaf de 1e Dorpsstraat met de achterkant van het pand van Wünsche

Foto vanuit dezelfde invalshoek met staand in het deurportaal van het pand van Wünsche George Figi.
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Het pand aan de Lageweg, waarin tot 1909 de banketbakkerszaak van George Figi gevestigd was, rond 1964.
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Advertenties kok en banketbakkers Dunselman en Figi in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, 25 oktober 1902
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De arbeidswet en de banketbakkers
Banketbakkers hadden het grote voordeel ten opzichte van broodbakkers dat zij niet dagelijks zeer vroeg aan het
werk hoefden te gaan. Toch maakten ook zij lange dagen. Rond 1900 was het normaal dat banketbakkerszaken
door de week ook ‘s avonds en op zondag open waren. De arbeidswet van 1904 probeerde daar paal en perk aan
te stellen door een 66-urige werkweek in te voeren en tevens de zondagsrust te regelen. Het Utrechtsch
Nieuwsblad van 11 maart 1904 doet verslag van een bijeenkomst van banketbakkers over de invoering van die
wet.
‘[…] Zondagsrust is noodzakelijk en daarom is het ontwerp toe te juichen, de banketbakker is nooit vrij, spreker
had collega’s meermalen hooren beweren, en met recht, dat ze hunne kinderen nooit in het vak zouden opleiden.
Het publiek is steeds gewoon op Zondag te bestellen, in die sleur gaan de vakgenooten door; patroons moeten
vrijen tijd hebben om hun kennis ten bate van anderen te kunnen wijden, aan de bedienden moet gelegenheid
gegeven worden tot verdere ontwikkeling. […] De heer Figi uit Zeist, verklaart zich niet tegen Zondagsrust, hij
betuigt daarmede volle sympathie, doch kan met het geheele wets-ontwerp niet medegaan, omdat de arbeidstijd bij
de wet geregeld wordt. De wet bepaalt 66 uren in de week, dus 11 uur per dag, wil men
op Zaterdag overwerken, dan moeten de werkuren in de week met die over-uren worden beperkt. […] De heer Figi
vraagt verder hoe de honderde menschen, welke hun eten in bussen van den kok ontvangen, na het in werking
treden der wet, op Zondag zullen te eten krijgen? Aan den Minister moet verzocht worden bijzondere aandacht
voor het banketbakkersvak en of ’t mogelijk is den arbeidstijd anders te regelen. Na 9 uur ’s avonds mag niet
gewerkt worden, mogen dan de invités op een souper na dat uur niet meer bediend worden? Hoe moet een
banketbakker handelen met bestellingen van geslagen room en ijs te leveren op Zondag?
De Amsterdamsche afdeeling verwacht groote schade door de werking dezer wet, doordat partijen, welke nu aan
huis worden gegeven, voortaan in hotels of restaurants zullen gehouden worden. […] De heer Figi herhaalt zijne
vraag, hoe de personen, die hun eten van den kok betrekken, voortaan bediend zullen worden? Spreker kan zich
niet vereenigen met de wet zooals ze is voorgesteld. De voorzitter antwoordt dat die bussen-eters dan maar
kamers met pension moeten betrekken. De heer Figi repliceert dat ’t niet aangaat menschen, die met de bussen
hun bestaan vinden, zooals er hier in Utrecht en andere plaatsen velen zijn van dat bestaan te berooven, waarop
de Voorzitter antwoordt dat eene wet voor het algemeen belang gemaakt wordt. Door eene wet wordt altijd eene
50
categorie van menschen getroffen’

Utrechtsch Nieuwsblad, 14 maart 1904

50

Weekbode, 29 september 1909.

Utrechtsch Nieuwsblad, 11 maart 1904
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Stukken uit de verzameling van het bedrijf van Jan V in Den Helder

51

De familie Dunselman was een uit Nedersaksen afkomstige familie, die zich rond 1740 in Nederland
(Medemblik) vestigde. De eerste Nederlandse Dunselman was daar hoefsmid, zijn zoon Jan I, diens
zoon en kleinzoon en achterkleinzoon – Jan II, III en IV - waren daar bakker. Jan V, de vader van de
Zeister kok en banketbakker Hein Dunselman, begon in 1860 in Den Helder een banketbakkerij.
Jacob Dunselman, een oudere broer van de Zeister kok en banketbakker Dunselman, nam de zaak
van zijn vader in Den Helder over: deze banketbakkerszaak vierde in 2010 haar 150-jarig bestaan.

De katholieke familie Dunselman was nuchter actief betrokken bij het
lokale parochiële leven. Verschillende Dunselmannen waren in hun
woonplaats kerkmeester. Het katholiek zijn uitte zich ook in de
opvoeding van de kinderen. Op de foto staan onder voor de
52
Kindsheidoptocht verklede Zeister jongeren ook enkele kinderen
van Hein en Clara Dunselman. Tweede van links staat Jacob Dunselman verkleed als Chineesje (een verwijzing
naar de lotgevallen van missionarissen in China), in het midden Trees Dunselman als engeltje en staand rechts
achter Ria Dunselman als missiezuster. Het jongetje voor Ria is Gerard Dunselman. Het herinneringsplaatje
kreeg de Ria in 1920 op 12-jarige leeftijd toen zij aangenomen werd als lid van dit Genootschap.
51
52

www.facebook.com/bakkerijdunselman
Het Genootschap der H. Kindsheid was een missiegenootschap, dat bij kinderen het missiebewustzijn stimuleerde.
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