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CONCURRENTIE EN CONTINUITEIT: HEIN DUNSELMAN,
KOK EN BANKETBAKKER
De collega, met wie George Figi in Zeist als kok en banketbakker de concurrentie aanging, was Hein
Dunselman. Hij hoort ook om een andere reden in deze geschiedschrijving thuis: een van zijn dochters
zou trouwen met Piet Ruijs, een van de Figi-Ruijsen, waardoor hij de {(bet)over}grootvader van de
huidige Figi-familie Ruijs werd en daarmee een onmiskenbare bijdrage geleverd heeft aan de continuïteit
van Figi.
Hein - Hendrikus Frederikus - Dunselman (1872-1943) stamt uit een West-Friese banketbakkers-familie.
Hij was de vijfde (banket)bakker in lijn sinds zijn betovergrootvader Jan Dunselman in 1771 in Medemblik
50
een tarwebakkerij had gekocht .
De vader van Hein Dunselman had een banketbakkerszaak in Den Helder. Een oudere broer was
voorbestemd om deze voort te zetten. Hein zelf moest dus zijn emplooi elders vinden. In 1899 kon hij in
51
Zeist de zaak van kok en banketbakker G.M. de Bruijn overnemen .

De Weekbode, 2 september 1899.

e

1 Dorpsstraat 5a
De banketbakkerij en kokerij van Dunselman was gevestigd op 1 e Dorpsstraat 5a, in het rechterdeel van
een herenhuis dat in 1874 gebouwd was op de locatie waar eeuwenlang de oudste herberg van Zeist
gestaan had. De laatste logement-houdster, de weduwe Liefrink, was in 1847 met het bedrijf gestopt,
waarna jhr. W.J. de Pesters (geboren op de Niënhof in Bunnik) het complex kocht en tot woonhuis
verbouwde. Tien jaar later werd het voormalige logementpand gesloopt en in resp. 1857 en 1874
werden op het vrijgekomen perceel een kleiner en een groter huis neergezet.
In het kleinere huis heeft van 1869 tot 1875 Johan de Meester (1860-1931) gewoond, de schrijver van
De zonde in het deftige dorp. Deze zeden- roman is gebaseerd op het Zeist van rond de eeuwwisseling.
Naar deze Johan de Meester is een van Figi’s theaterzalen vernoemd. De vaak in Figi opgetreden
toneelspeler en toneelregisseur Johan de Meester jr. was zijn zoon.

50

Een broer van deze 18e eeuwse tarwebakker – ook Hein Dunselman genaamd, 1752-1800 - zette de smederij van zijn vader
voort, hij was hoefsmid en lid van het kerkbestuur van Medemblik; een andere broer - Lambert, 1754-1802 - was
meelmolenaar en schepen van Medemblik (bron: Genealogieën I, Instituut voor genealogie en streekgeschiedenis,
Nijmegen, 1957).
51
In 1892 verhuisde G.M. de Bruijn zijn naast het hotel der Broedergemeente gelegen zaak naar het pand 2e Dorpsstraat 5a. In
september 1899 nam Hein Dunselman het bedrijf over.
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Het grotere herenhuis is in 1874 gebouwd door
H.M. van der Mersch, die opgegroeid was op
Heerewegen aan de Driebergseweg. In 1892
verhuisde hij daar weer heen. Zijn pand aan de
Dorpsstraat had hij verkocht aan kok en pasteibakker G.M. de Bruijn. Deze was in 1883 in
Zeist komen wonen en was daar naast het Hôtel
der Broedergemeente (het huidige restaurant
Hermitage) een blijkbaar succesvolle
banketbakkerij en kokerij begonnen

De kerk en de oudste herberg in 174552.

Brochure cuisinier en patissier De Bruijn rond 1890.

De banketbakkerij Van Dunselman begin 20e eeuw.

In 1892 verplaatste hij zijn zaak naar het door hem verworven pand verderop in de straat, nabij de oude
kerk53. De Bruijn beschikte daar over een ‘Uitstekende gelegenheid tot het geven van partijen. Zalen met
Parketvloer Prachtige Tuin’54. Na de verkoop van zijn bedrijf in 1899 aan Hein Dunselman verhuisde De
Bruijn naar Den Haag, waar hij zich weer als kok en banketbakker vestigde.
Hein Dunselman kocht het pand in 1902; notaris A. Vosmaer vermeldt dat jaar op 14 mei onder
volgnummer 6416 een hypotheek door ‘de Heer Hendrikus Frederikus Dunselman, kok en
banketbakker, wonende te Zeist verleend aan vrouwe Philippina Constantia Isabella Voombergh,
zonder beroep, wonende te Amsterdam, douairière Jonkheer Mr. Jan Willem van Loon onder verband
van een Huis met schuur, bakkerij, ijskelder en tuin, gelegen te Zeist aan de eerste Dorpstraat nr. 8a.
Kadaster Sectie B nr. 4877 groot tien aren 20 centiaren’. Jkvr. Van Loon woonde ’s winters in
Amsterdam en ‘s zomers in Zeist op Hoog Beek en Royen aan de Driebergseweg.
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Tekening Jan de Beijer, 1745.
De Oude Kerk te Zeist, deel 4, 1978.
Gids voor Zeist – Uitgegeven door de vereeniging tot verfraaiing van Zeist en tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer,
C. Avis Jzn Zeist, 2e druk, 1896.
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Bovenste foto: grootvader Hein Dunselman voor de winkel. Onderste foto: grootmoeder Clara DunselmanHuesmann voor de winkel met kinderen Jacob, Annie en Ria en - naast de man in banketbakkerskleding - Jan
of Julius. Op de etalageruiten staat geschilderd:
PATISSIER - CUISINiER <> H. DUNSELMAN <> COMESTIBLES – DELICATESSEN.
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Onderdeel van de kok- en banketbakkerszaak was een magazijn van comestibles. Bij De Bruijn en zijn
opvolger Dunselman kon men dus terecht voor allerlei kwaliteitsproducten op gebied van eten en
drinken.
Een overlevering binnen de familie is, dat - toen Hein Dunselman de zaak net overgenomen had - zijn
jonge echtgenote er vanuit West-Friesland een kijkje kwam nemen. Zij hoorde in de winkel vertellen dat
de banketbakkerij weliswaar verkocht was, maar dat die op korte termijn wel weer in andere handen
zou komen omdat de nieuwe eigenaar katholiek was. Achter deze voor haar niet leuke opmerking zat
een logica: mensen gunden in deze tijd van verzuiling de klandizie over het algemeen aan
e
geloofsgenoten. De winkel stond in de 1 Dorpsstraat – de straat met de duurste winkels. En in Zeist
waren de beter gesitueerden overwegend protestant.
Drie jaar na de overname van de zaak, in 1902, kon Hein Dunselman ook het pand kopen. Hij kreeg
daartoe een hypothecaire lening van mevrouw Philippina Constantia Isabella Voomberg, wonende te
Amsterdam, douairière jhr. mr. Jan Willem van Loon. Mevrouw Van Loon bewoonde ’s zomers in Zeist
de buitenplaats Hoog Beek en Royen.

Het echtpaar Dunselman-Huesmann in de winkel.
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De comestibles en delicatessen.
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De elektrisch aangedreven apparatuur en de oven in de bakkerij en kokerij.

55

Op de hoek van het pand liet Dunselman ‘een fraaie houten winkelpui in neorenaissancestijl’
plaatsen. In de tuin bevond zich een ijskelder, waarin ’s winters ijsschotsen uit de vijver van Veelzigt
werden opgeslagen.
De bewoonster van deze villa, Henriëtte baronesse van Lynden, had alle vertrouwen in de
vakbekwaamheid van Hein Dunselman: in juli 1907 schreef zij in een recommandatiebrief ‘dat de Heer
H. Dunselman zijn vak als kok en pasteibakker ten volle verstaat en geheel berekend is om te leveren
al wat noodig is voor groote partijen. Laatstleden zomer in de maand juni bezorgde hij ten haren huize
een bruiloftsmaal dat niets te wenschen over liet. Men kan geheel op den Heer Dunselman aan, zijne
prijzen zijn billijk en wat hij levert is goed en overvloedig. Hij doet altijd zijn best en is het in alle
56
opzichten waard dat men hem zijn vertrouwen schenkt. Hij kent zijn vak geheel’ .
Hein Dunselman was als kok en banketbakker cateraar avant la lettre. Zijn zaak was ‘Speciaal ingericht
57
voor de levering van Dejeuner’s Diners en Soupers. Koude en Warme Schotels’ . Zo is er een
menukaart uit 1900 bewaard gebleven van het huwelijksdiner van de Zeister rijtuigfabrikant /
e
wagenmaker J.E. Uitman uit de 2 Dorpsstraat en Marretje van de Bunt, een overbuurmeisje van Hein
e
Dunselman. De moeder van de bruid, de weduwe A. van de Bunt, had op de hoek Waterigeweg/1
Dorpsstraat een winkel - met de in die tijd trendy naam De Bazar - waar voor alles en nog wat
geadverteerd werd: het echte Friesche (Meppeler) aardewerk, Aluminium Keukenbenoodigdheden,
Turf- en Kolenbakken, Karpetten, Compasjes, Worledge’s Head-ache Lotion, Amsterdamsche
Knapkoek, Borstplaat en Chocolade sigaren, Japansche en Chineesche goederen etc. De Rijtuigen- en
e
Carrosseriefabriek (anno 1853) van de bruidegom stond achter zijn woonhuis in de 2 Dorpsstraat, aan
de Jufferstraat.

55

Zeist, Groei en Bouw, Het Slot en omgeving, 1983.
Schrijven Henriëtte baronesse van Lynden, juli 1907. Deze brief en de genoemde en getoonde menukaarten zijn in bezit van
diens kleinzonen Hein en Jan Dunselman te Alkmaar resp. Soesterberg.
57
Nieuwe Groote Gids van Zeist, Kraal, rond 1909.
56
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Pagina’s uit een prijscourant van de Electrische Banketbakkerij H. Dunselman uit 1914.
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Menukaart bruidspaar Uitman-van de Bunt.

De Bazar (het gebouw rechts tegenover de zaak van Hein Dunselman).

e

Deel maquette met 19 eeuwse Jufferstraat-panden, situatie 1980: het tweede pand links was de rijruigfabriek van Uitman. In
het tweede huis van rechts, gelegen nabij Figi en bij de werkplaatsen van Ruys, woonden in de jaren 1968-1986
achtereenvolgens de Ruijsen Corrie, Theo en José (Paulsen) op de benedenetage en Jos op de eerste verdieping, terwijl in
het rechter huis tussen 1973 en 1986 resp. de woning was van Corrie en Theo en het gezin Ruijs-Paulsen.

Andere menukaarten getuigen van door Dunselman verzorgde diners gegeven door de families Van de
Poll op Beek en Royen en Blooker (van de cacao) op Zandbergen. Op de achterkant van een
menukaart uit 1908 staat een aanbeveling van baronesse
Snouckaert van Schauburg: ‘Mijne bijzondere Tevredenheid aan
58
den Heer Dunselman voor de menu’s van 9 en 10 Mei 1908’ .

Koekjesblik winkel.
58

Zie noot 57.
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Menukaart en aanbeveling baronesse Snouckaert van Schauburg.

Menukaart Zandbergen (familie Blooker).
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Penning Nederlandsche R.K. Middenstandsbond De Hanze bij
gelegenheid van het 15-jarig lidmaatschap van Hein Dunselman
van de R.K. Middenstandsvereeniging Zeist.

Speculaasplank - naar verteld - door een van de Dunselmannen gesneden uit
scheepswrakhout gevonden in de buurt van Den Helder (waar de Zeister kok en
banketbakker Dunselman opgroeide).

e

De 2 september 1909 bezocht Prins Hendrik de grote Tuinbouwtentoonstelling op de Zeister
buitenplaats Schoonoord. Het gemeentebestuur bood de prins - de eere-voorzitter van het eere-comité
van de tentoonstelling - in het nieuwe gemeentehuis van Zeist een noenmaal aan: bereid door kok en
banketbakker Dunselman en zijn medewerkers. Hein Dunselman verzorgde ook het diner ter
gelegenheid van de opening in 1911 van het nieuwe gebouw van de Prins Alexanderstichting - een
inrichting voor jeugdige blinden in Huis ter Heide.
Ook zijn menukaarten bewaard gebleven van feestmaaltijden van de Zeister families Aben (van de
smederij op de Montaubanstraat), Burger (van de wasserij), Bielke (van de slagerij van de
Broedergemeente aan de Lageweg), Strietman (in minerale waters en bieren) en Mens (de schilder) en
van het Zeister bedrijf Wasserij Burger.
Wat verder opvalt is dat Hein Dunselman diners verzorgde voor aartsbisschop Jansen (ter
gelegenheid van diens bisschopswijding) en mgr. Schaepman, de president van het Groot Seminarie
Rijsenburg (bij diens gouden priesterfeest), beiden indertijd zeer bekende katholieke Nederlanders.

Tekst onder een menukaart:

H. Dunselman Zeist <> Lith. Joh. A. Moesman Utr(echt).

De bekende Utrechtse lithograaf, kalligraaf en tekenaar Joh. A. Moesman heeft voor het diner van de
aartsbisschop - op de menukaart staat vermeld: H. Dunselman, Kok - en voor verschillende andere
diners, waarvan de catering in handen was van Hein Dunselman, de menukaarten getekend.

Figi - geschiedenis van een hotel theater en een familie

Auteursrechten Stichting Ruijs Archief

63

Menukaart lunch aangeboden aan prins Hendrik bij gelegenheid
het van de Groote Tuinbouwtentoonstelling op de buitenplaats
Schoonoord..
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instituut Prins Alexander Stichting in Huis ter
Heide.
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0

Diverse menukaarten.

Menukaarten: gouden priesterfeest pastoor Van Heukelum - Huwelijk Burger-Aben - Zilveren huwelijksfeest Bielke-van
de Elskamp.
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Katholieke Illustratie, 11 juni 1930: wijding mgr. Joannes Jansen tot aartsbisschop van Utrecht

Feestmaaltijd ter gelegenheid van de wijding van mgr. Joannes Jansen tot aartsbisschop van
Utrecht.
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Menukaarten 40 jarig resp. 50-jarigpriesterfeest pastoor Opmeer en mgr. Schaepman.

Menukaarten bij jubilea van Wasserij Burger en Stettiner Chamottefabrik A.G. vormals Didier.

In een brief aan haar zus Ria ging dochter Annie Dunselman o.a. in op de voorbereiding van de
jubileumviering van Wasserij Burger: ‘We hebben het de laatste tijd nogal druk met kokerij. Iedere
middag komen er 5 menschen in huis eten. Verleden week Zondag had Vader voor meer dan 100
menschen gekookt. Morgen hebben we ook ’n reuze drukke dag. De wasscherij van Burger bestaat 30
of 40 jaar en nu hebben wij de leverantie. Om 10 uur taartjes, bonbons, limonade, port en sherry voor
200 personen en om 12 uur koffietafel. Dan om 3 uur receptie en om 6 uur diner voor ± 20 personen.
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De heele boel, tafels, stoelen, servies tafellakens ja alles er bij, dus je begrijpt dat het mooi zal zijn als
59
het morgenavond is’ .

Menukaarten bij gelegenheid van de huwelijken van (links) de Indisch rechterlijk ambtenaar mr. J. Barendrecht - zoon van een
Zeister dominee - en (rechts) de ook in Zeist geboren, maar op Curaçao wonende distillateur Adiaan van Scherpenzeel.

De klantenkringen van Dunselman en Figi waren veeleisend, niet alleen ten aanzien van het product,
maar ook ten aanzien van de houding en opstelling richting de klant. De formulering onder een
uitnodiging voor de Sinterklaas-expositie van Dunselman eindigt in die zin passend (en conform het
gebruik van die jaren): ‘Beleefd uitnoodigend tot een bezoek - UEd. Dw. Dnr., H. Dunselman’: U Edele’s
Dienstwillige Dienaar.
De service die Hein Dunselman en George Figi hun clientèle boden hield bijvoorbeeld in dat hun zaken
de hele week en ook ’s avonds open waren. Om nog enigszins aan een privéleven toe te komen,
adverteerden zij op 29 september 1909 gezamenlijk ‘dat evenals verleden jaar van 1 Oct. tot 1 April
60
hun winkels des avonds na 9 uur gesloten zijn, uitgezonderd des Zaterdags’ .
Voor bestellingen was Dunselman al gauw ook telefonisch bereikbaar. Hij was een van de eersten die
werd aangesloten op het Zeister telefoonnet (met ook enkele aansluitingen buiten Zeist, in Bunnik,
Doorn en Driebergen), zijn telefoonnummer was nummer 5. Nummer 1 was van Tafeldienaar en
Photograaf Klomp, nummer 2 van ingenieur De Kanter (de concessiehouder van het telefoonnet),
nummer 3 van Jacky & Co. (Manufacturen) en nummer 4 van Van Zanten & Zoons (Taylors).
Telefoonnummer 6 was toegewezen aan de Gasfabriek en nummer 7 aan het gemeentehuis van
61
Zeist . Van Zanten, Jacky en Dunselman waren - evenals het toenmalige gemeentehuis - gelegen aan
e
de 1 Dorpsstraat.
e

De prominente rol van deze straat als dé Zeister winkelstraat ging in de eerste decennia van de 20
eeuw steeds meer overgenomen worden door de Slotlaan. Dunselman opende daarom in 1904
halverwege deze laan, iets voorbij de Utrechtsche Apotheek, een dependance en in 1926 op het eind
van de Slotlaan – hoek Stationslaan tegenover het spoorwegstation - een lunchroom-restaurantbanketbakkerij: ‘Central American lunchroom’). Deze zaak werd door zijn zoon Jan geëxploiteerd.
e
Zoals dat begin 20 eeuw vaak voorkwam, kregen in de loop der jaren meerdere familieleden in de
zaak van hun broer en zwager / oom en tante werk en huisvesting. Zo werkte broer Gerard
Dunselman (1875-1935) in de kokerij en banketbakkerij in de Dorpsstraat; hij woonde in het
59
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Brief Annie Dunselman aan haar zus Ria d.d. 4 augustus 1929
Advertentie de Weekbode, 29 september 1909.
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woonwinkelhuis midden op de Slotlaan. Daar kwamen ook twee ongetrouwde nichten van het
echtpaar Dunselman te wonen: vanaf 1908 Clara Brinkman (1885-1928, in 1908 naar Zeist gekomen)
en haar zus Agnes Brinkman (1899-1953, die van 1917 tot 1938 bij haar oom in dienst was). Zij
bedienden daar de winkel. Later kwamen zij te wonen en te werken in de Central American
Lunchroom. Ook vestigde zich een ongetrouwde zus van Hein Dunselman in Zeist: Maria/Mietje; zij
werkte voor zover bekend niet mee in de zaak. Wel heeft lange tijd, tot na de oorlog, ook de in die tijd
nog ongetrouwde oudste dochter (Annie Dunselman, *1904) in de winkel aan de Dorpsstraat gewerkt.

Hein Dunselman op de 1e Dorpsstraat met Griet de visvrouw.

Aandeel N.V. Middenstandsbank Zeist.

Central American lunchroom, gelegen tegenover het Zeister spoorwegstation.
(met reclamespandoek voor een Middenstandstentoonstelling in Concertzaal Figi).
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Hein Dunselman was in Zeist ook maatschappelijk actief. Hij was kerkmeester van de parochie van de
H. Joseph, bestuurslid van de R.K. Middenstandsvereeniging St. Ansfridus en lid van de raad van
commissarissen van de in 1921 door de Zeister middenstandsverenigingen opgerichte N.V.
Middenstandsbank Zeist. Kerkbestuurder zijn was hij van huis uit gewend: ook zijn vader en twee van
zijn broers waren in hun parochie kerkmeester. Hein Dunselman heeft nooit een politiek-bestuurlijke
functie gehad: dit in tegenstelling tot zijn vader, die in 1888 (in een tijdsperiode waarin het kiesrecht
voorbehouden was aan volwassen mannen die bepaalde 'kenteekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand' bezaten) bestuurslid geworden was van de toen net opgerichte Centrale
Roomsch-Katholieke Kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Helder.
Het echtpaar Dunselman-Huesmann kreeg negen kinderen. Een van de kerkklokken van de in 1924
gebouwde Joseph-kerk - de 565 kilo wegende Julius en Jacobus - werd door het echtpaar DunselmanHuesmann aan de parochie geschonken ter nagedachtenis aan hun op 19- resp. 10-jarige leeftijd
overleden zonen Julius († 1922) en Jacob († 1920): ‘Julius et Jacobus Dunselman defuncti ad huc
loquuntur; Parentes eorum H. Dunselman et C. Huesmann me dederunt ad majorum Dei gloriam
(Julius en Jacobus Dunselman, ofschoon gestorven, spreken nog; hun ouders hebben mij gegeven tot
62
meerdere glorie Gods.)’ .
Ook het gebrandschilderde raam in deze kerk met de beeltenis van de H. Theresia van Lisieux zou
door hen geschonken zijn: naar deze heilige was hun dochtertje vernoemd dat in 1907, nog geen jaar
oud, gestorven was.

Oorkonde over de wijding van de kerkklok Julius en Jacobus.

62

Verder had het echtpaar Dunselman-Huesmann nog twee zonen, van wie Jan de kok en banketbakkerszaak van zijn vader
zou overnemen en Gerard gynaecoloog zou worden. Naast Ria Ruijs-Dunselman waren er nog drie dochters. Een van hen
– ook Trees genaamd – werd eveneens gynaecoloog (een artsenstudie was in die tijd voor een meisje nog bijzonder). Annie
Dunselman trouwde met Klaas Raat, de burgemeester van Wervershoof en Clara met leraar kunstgeschiedenis Jan Mens
(uit de familie van het Zeister schildersbedrijf Mens, een nog steeds bestaand Zeister bedrijf).
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De kruiswegstaties
De kruiswegstaties in de Zeister Joseph-kerk zijn geschilderd door een van de broers van Hein, Kees
Dunselman.
Kruiswegstaties zijn afbeeldingen van (veertien) scènes uit de lijdensweg en het stervensproces van
e
e
Jezus. In elke katholieke kerk zijn zij te vinden. Omdat eind 19 en begin 20 eeuw in Nederland veel
katholieke kerken gebouwd werden, waren er dus ook veel kruiswegstaties te schilderen. Een groot
aantal daarvan zijn van de hand van Jan Dunselman (1863-1931), in 1884 medewinnaar van de Prix de
Rome, de staatsprijs voor jonge kunstenaars, dan wel van Kees Dunselman (1877-1937): twee broers
van de kok en banketbakker Hein Dunselman.

Kunstschilder Kees Dunselman.

Ook geschilderd door een van beide Dunselmannen zijn de kruiswegstaties in o.a de St. Nicolaaskerk
in Amsterdam, St. Petrus en Paulus in Den Helder, de Koepelkerk in Hoorn, de H.H.
Engelbewaarders in Lisse, de O.L.V. Hemelvaart in Loosduinen, de H. Maria Hemelvaart in
Nederhorst den Berg, de St. Jeroen in Noordwijk, de St. Jozef in Noordwijkerhout, de Maria Geboorte
in Nijmegen, de H. Elizabeth
in Rotterdam, de basiliek van St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans in Schiedam. de St. Bartholomeus in
Voorhout, de St. Victor in Waddinxveen, de O.L.Vrouw van Wilsveen in Wilsveen en de St. Bonifatius
in Zaandam.

Opening zusterhuis Maria-Oord, zittend 5e van links kerkmeester Hein Dunselman.
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Op de 75e verjaardag van Jan Dunselman (1834-1910), de vader van Hein Dunselman, is deze een
schilderij aangeboden waarop het echtpaar Dunselman-Hoogenbosch, hun kinderen en de gezinnen
van hun kinderen staan afgebeeld.

In een cirkel: de kinderen Dunselman-Hoogenbosch met in het midden hun ouders. Met de klok mee: Jan (1863-1931,
kunstschilder), Veronica ( 1866-1956, getrouwd met de leerlooier Jan van Gool), Anna (1871-1943, getrouwd met de
manufacturier Ben Huesmann: later de schoonouders van Gerrit Ruijs), August (1873-1956, manufacturier), Kees (1877 -1937,
kunstschilder), Gerard (1875-1935, banketbakker, werkzaam bij zijn broer Hein in Zeist), Hein (de latere schoonvader van Piet
Ruijs), Jacob (1869-1939, koek- en banketbakker) en Maria/Mietje (1865-1956, bleef ongetrouwd, kwam ook in Zeist wonen en
overleed daar op hoge leeftijd in Maria-Oord). Drie kinderen waren jong overleden en zijn daarom bovenaan als engeltjes
afgebeeld. Onderaan: de gezinnen van de getrouwde kinderen Dunselman-Hoogenbosch. Op de onderste rij, tweede gezin van
links: het gezin Dunselman-Huesmann met Ria Dunselman - de latere mevrouw Ruijs-Dunselman – als baby. Tweede
afbeelding van rechts het gezin Huesmann-Dunselman: het meisje - Annie Huesmann - zou trouwen met Gerrit Ruijs, broer van
Piet Ruijs.

Figi - geschiedenis van een hotel theater en een familie
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De oudste vijf kinderen Dunselman in 1912, v.l.n.r. Annie, Trees, Jan,
Ria en Jules.

Caroline, kleinkind van Ria Dunselman, draagt een jurkje van haar grootmoeder.
(links zus Elisabeth Lubbers met een eigentijds vergelijkbaar jurkje)
.

Figi - geschiedenis van een hotel theater en een familie
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