
Giezeman, Gerardus Albertus. - Oprichter v/d Was-
scherij „Zeldenrust". - Geb. 26 Juni 1865 als zoon van
Willem G., geb. 18 Jan. 1825 te Wassenaar en Cornelia M. E.
Cleuters, geb. 11 Dec. 1823, overl. 17 Juni 1886. - Geh.

op 15 Mei 1887
te Loosduinen
met Helena Ma-
rie Boek, geb.
25 Oct. 1864. -
Het door G. ge-
stichte bedrijf
wordt thans on-
der den naam
„Giezeman de
Waaraan" ge-
dreven door
hun zoons: Jan,
geb. 16 October
1898; Gerardus
geb. 11 Mr t.
1900; Hendri-
kus en Jos, geb.
4 Juli 1907. -
G. stichtte de
wasscherij op
20-j. leeftijd;
hij beschikte
toen over enke-
le waschkuipen,
stampers en een
waterpers en

stampte het waschgoed met de hand. - Later werd een
stoommachine aangeschaft. - In 1908 werd de installatie
vernieuwd en kreeg het bedrijf het aanzien van een kleine
fabriek. - G.'s oudste zoon Willem, geb. 6 Aug. 1887,
begon in 1912 voor eigen rekening met een aantal klanten
van zijn vader; het oorspronkelijke bedrijf werkte voort
met de overige kinderen en nam tot 1914 in omvang toe. -
Toen kwamen de moeilijke oorlogsjaren, gedurende welke.



G. als oprichter en voorz. v/d R.K. Nationalen Bond van
waschindustrieelen voor de belangen van de waschindus-
trie streed. - De regeering nam toen in verband met de
zeep- en kolenschaarscht© concentratiemaatregelen, waar-
door vele wasscherijen van het tooneel verdwenen. — G.
was ook oprichter en vele jaren voorz. van den R.K. Volks-
bond, waarin toen tevens de middenstand vertegenwoor-
digd was; hij pleitte en werkte als bestuurslid van de
woningbouwvereen., voor betere arbeiderswoningen en
was opperbrandmeester van de toenm. gemeente Loos-
duinen. — Hij is onderscheiden met het „gouden kruis van
verdienste" van de K.N. Brandweervereen. - In den
oorlogstijd trad hij op als voorz. van het vluchtelingen-
comité en van de R.K. Mil. Vereen. - Van zijn dochters
hebben er twee, nl. Maria, onder den naam Zr. Theodetha
en Johanna, onder den naam Zr. Helene zich gewijd aan
het Missiewerk. - Wilhelmus Johannes G., geb. 6 Aug.
1887, is lid van het hoofdbestuur van den R.K. Nat. Bond
voor de Waschindustrie en penningmeester van de
St. Vincentius vereen.; Johannes Maria G., geb. 16 O et.
1898 is secr. van de Haagsche afd. van den R.K. Bond van
Waschindustrieelen en penningmeester van het Wit-Gele
Kruis, afd. Loosduinen; Gerardus Martinus Jacobus
Petrus, geb. 11 April 1900 is secr.-penningm. van de Hanze
afd. Loosduinen, en comm. van de N.V. Mikanto; Mar-
tinus Antonius, geb. 28 Maart 1902, is lid van het Polder-
bestuur, en Hendrikus Adrianus, geb. 28 Maart 1902, lid
van de K.v.K. en prefect van de Mariacongregatie. - Jos
J., geb. 4 Juli 1907 tenslotte is prefect van de Derde orde
van den H. Franciscus, voorz. van de R.K. E.H.B.O. afd.
Loosduinen, en lid van de comm. voor eigen vervoer en
lid van de comm. van coll. reclame in de Waschindustrie.
Haag weg 497, Loosduinen.


