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Seijst 1996. - Dl.26 TOLLEN OP WEGEN IN ZEIST (1) door L. Visser Tolgeldheffing in Nederland Tollen op wegen in Zeist zou een actuele titel kunnen zijn voor eenpublikatie over elektronische tolgeldheffing om de automobiliteit inZeist terug te dringen. Toch gaat het daarover niet in dit artikel.Het gaat over tollen op wegen in Zeist, die belemmerend werkten opde vervoersstromen en die mede daarom zijn verdwenen. Er warenrijkstollen op de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide, op deUtrechtseweg bij Schaerweijde en op de Woudenbergseweg bij deKrakeling. Verder waren er tollen op de Dolderseweg, de Koelaan,de Mac Adamweg, de Odijkerweg en de Tolhuislaan.Alvorens deze tollen te behandelen geef ik eerst een kort overzichtover tolgeldheffing in Nederland. De oudste tollen in ons land waren voornamelijk watertollen, omdatdoor het ontbreken van goed begaanbare wegen het vervoer vanmensen en goederen grotendeels over

water plaatsvond. Wel haddende Romeinen al heerbanen aangelegd, die door Karel de Grotewerden uitgebreid, maar de betekenis van de waterwegen was tochveel groter. De heffing van tolgeld werd opgelegd voor het bevarenof oversteken van een rivier of voor het gebruiken van een zandwegen voor de mee gevoerde goederen. Het oudste originele archiefstuk dat in ons land wordt bewaard is van7 oktober 966 en bevat een schenking door Koning Otto I aan zijnleenman Ansfried van het markt- en muntrecht en 'het recht de tolvan Ethi naar Cassel te verplaatsen'. Het archiefstuk bevindt zich inhet rijksarchief in Limburg te Maastricht en behoort tot het archiefvan het stift Thorn. De tolrechten kwamen de landsheer toe in wiens gebied de rivierenof wegen zich bevonden. Voor de graven van Holland waren de tol-gelden de belangrijkste inkomstenbronnen, waarmee zij de kosten van







Seijst 1996. - Dl.26 afschaffing van de tollen op de provinciale wegen in Utrecht.In de vergadering van 7 juli 1874 was een brief aan de orde van degedeputeerde staten van 25 juni 1874, waarin werd medegedeeld, dathet verzoek tot afschaffing van de provinciale tollen in ruimerverband bekeken was. Dankzij dat onderzoek is er een overzicht vanalle tollen in het jaar 1874, gesplitst in tollen op rijkswegen, provin-ciale wegen, gemeentelijke wegen en geconcessioneerde wegen, metzo mogelijk de daarbij behorende tolopbrengsten. Uit genoemde briefvan de gedeputeerde staten blijkt, dat zij de volgende motievenhadden om niet tot afschaffing der tollen over te gaan: 'Tolheffingmag dan bezwaarlijk zijn voor het verkeer, maar hiertegen is aan tevoeren, dat tolheffing een belasting is voor het onderhoud van dewegen, waarvan het verkeer dankbaar gebruik maakt. Is een bijdragein dat onderhoud dan niet billijk? En waarom alleen

afschaffing vanprovinciale tollen, wanneer er in de provincie 21 rijkstollen zijn, 5geconcessioneerde tollen op rijkswegen, 64 op geconcessioneerdewegen en slechts 6 provinciale tollen op 5 provinciale wegen? Entenslotte, wie zal het onderhoud dan moeten betalen? De provincieheeft er geen geld voor.' Het advies luidde dan ook: 'Deprovincialetollen niet afschaffen'. En aldus werd besloten.De komst van de paardetram van Utrecht naar Zeist was aanleidingtot vaststelling van het koninklijk 'Besluit van den 18den December1878, nr. 220, houdende aanvulling van het tarief van tolgelden op's Rijks grote wegen, vastgesteld bij besluit van 29 October 1833,Staatsblad no 59, en zulks voor zover het betreft: 'de tollen no. 1 aande Holle Bildt op de weg van Utrecht naar Amersfoort en no. 1 teZeist bij Schaerweide op den weg van de Bildt over Zeist en Drieber-gen naar Wageningen'. Het tarief was 'voor de rijtuigen, op

eenpaardenspoorweg gebruikt wordende, voor ieder aangespannentrekdier vijf cent en voor een stoomspoorwagen met de daardoor inbeweging gebragte wagens tien cents'. Nadat in 1880 en 1881 nog voor enkele andere gevallen koninklijkebesluiten waren vastgesteld voor tolheffing voor tramwagens op 'sRijks grote wegen, kwam er bij koninklijk besluit van 28 januari1882, Stbl. 20, een algemene regeling tot stand. Het tarief was voor







Seijst 1996. - Dl.26 wegen en 39 op bruggen. De provincie Utrecht sloeg hierbij geenbest figuur, want er waren in deze provincie 16 wegtoUen en 7brugtoUen. Noord-Brabant was de enige tolvrije provincie. Langzaammaar zeker raakte Nederland -bijna- tolvrij. De enige historische tol die thans nog resteert is die in Nieuwerbrugaan de Rijn (gemeente Bodegraven). Het is de sinds 1651 bestaandebrugtol, die eigendom is van de ca. 550 gezinnen in het dorp. De tolwordt namens de gezinnen, door het college van bruggemeestersbeheerd en verpacht aan een particulier. Toch zijn we in Nederland niet tolvrij, wanneer deze tol zou wordenopgeheven. In artikel 8 van de Wet op het Wegenfonds van 21januari 1965, Stbl. 30, heeft de tol op rijkswegen zijn intrede weergedaan, doordat het Rijk tolgeld kan heffen voor het gebruik vanbepaalde wegen of oeververbindingen. Hiervan is gebruik gemaaktvoor de tolheffing van de nieuwe

verbindingsroute Rotterdam-Middel-burg via bruggen over de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Detol op de Zeelandbrug is overigens op 31 december 1992 opgeheven.Artikel 148 der Provinciewet en art. 277 van de Gemeentewet makenook het heffen van tolgelden door provincies en gemeenten mogelijk.Dat ambtenaren van het departement van Verkeer en Waterstaat alenkele jaren bezig zijn met het uitwerken van plannen tot tolgeld-heffing heeft uiteraard te maken met de vele technische problemen,die aan moderne tolheffing kleven. Het is natuurlijk niet mogelijk de Randstad vol te stoppen mettolpleinen en tolhuisjes. Dat zou tot kilometerlange files leiden en diezijn er al genoeg. Het zal daarom nog wel even duren voor alleproblemen zijn opgelost en dan zijn er ongetwijfeld weer figurenzoals Floris en instanties zoals de A.N.W.B, om deze tollen tebestormen en te bestrijden. Het volgende gedicht uit de Kampioen van 2 februari

1935, pag. 118zou dan als hoogst actueel weer gepubliceerd kunnen worden, waarbijbehalve de 'Hooge Haagsche Heeren' ook de Dames kunnen wordenaangesproken.



Seijst 1996. - Dl.26 DE TOL Het wordt heusch tijd, nu uit Den HaagHet plan komt voor een nieuwe plaag,Dat aan dit spelen met de &quot;tol&quot;Een einde komt, de maat is vol. Aan &quot;Tollens&quot; dichterschap ontsprotenHeb ik mijn grief in rijm gegoten;Het is de grief van 't heele land.Ik heb de meesten op mijn hand. Of durft men nog met klem beweren.Dat door de Hooge Haagsche HeerenEen goede &quot;beurt&quot; nu werd gemaakt?Hun &quot;tol&quot; heeft ons in 't hart geraakt. Wij willen dies met kracht getuigenEn voor geen tolbaas ons meer buigen.Wie tol heft, het bij ons verbruidt.Hij zet de klokken achteruit. De landslui zeer terecht gaan schreeuwen:De &quot;tol&quot; hoort in de middeleeuwen.Maar niet in onze tijden thuis;De &quot;tol&quot; is voor 't verkeer een ... kruisl De &quot;tol&quot; belemmert, brengt geen zegen.Vrij moeten zijn de bruggen, wegenVan Oost naar West, naar allen kant:Geen nieuwe

tollen meer in 't land! Arnhem, 26 Januari '35 Henriel.



Seijst 1996. - Dl.26 Bronnen - J.F. Boogaard, Alfabetisch Register op de Wetten en Besluitenbetreffende de Rijkswaterstaat, Deel I - III, Den Haag 1873. - J.F. Boogaard, Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en anderebescheiden, Den Haag, diverse jaargangen. -  C.J. Bos, De Tollen op de landwegen in Nederland, Utrecht1951. - Kampioen, Bondsorgaan van de A.N.W.B., diverse jaargangentussen 1899 en 1915. - E. van Lennep, De Tolheffing op de grote wegen in Nederland,Amsterdam 1884. - H.S. van Lennep, Wetgeving op de grote wegen in Nederland1856. - Prae-adviezen voor de Algemene Vergadering van het Neder-lands Wegencongres, 29 december 1928, geschreven door G.J.van den Broek, R.H. baron de Vos van Steenwijk en de Wegen-commissie van de ANWB/KNAC. -  'Schipper mag ik overvaren', over tollen en tolhuizen. Foldervan het belastingmuseum Prof Dr. Van der Poel bij de ten-toonstelling van 15 september

t/m 3 december 1989. - Verslag van de behandeling van de Algemene Vergadering vande 'Vereeniging Het Nederlandsche Wegencongres', gehouden op29 december 1928 over het onderwerp: Op welke wijze is hetmogelijk de TOLLEN in ons land te doen verdwijnen en watkan worden gedaan ter bespoediging daarvan. - J.A. Jungman en F.K. van Iterson, Parlement en Kiezer,20e jaargang (1930/1931), 's Gravenhage 1930. - Het archief van de provincie Utrecht, m.n.: Bijlage 1 van denotulen van het verhandelde in de zomervergadering van deProvinciale Staten van Utrecht geopend 7 juli 1874; Rijksarchiefin Utrecht.









Seijst 1996. - Dl.26 belang van het meerendeel van de bevolking was. Naar aanleiding van het rekest van Cornelis de Groot, een boer uitUtrecht, schreven op 25 oktober van dat jaar burgemeester enwethouders aan gedeputeerde staten : '[...] dat met uitzondering vanC. de Groot alle groentenboeren na eenige bekeuringen zich dagelijksgeregeld naar de markt begeven. Op hun verzoek is aan de groenten-boeren toegestaan, eenmaal met de groentenwagens op de markt-plaats staande van daar aan de ingezetenen te brengen hetgeen zijverlangen, zoodat het grootste bezwaar zoowel voor koopers als voorverkoopers daardoor is opgeheven. Over het algemeen schijnen danook de tegenstanders zich met de instelling der groenmarkt meer tevereenigen, er zijn althans geene klagten over het tegendeel ingeko-men. Genoemde de Groot echter heeft zich uitgelaten liever te willenwegblijven dan zich aan onze verordening te

onderwerpen.'Overtreding van artikel 2 werd gestraft met een geldboete van 2 tot6 gulden. (N.B. Het gemiddelde loon in Zeist voor een fabrieks-arbeider bedroeg in 1854 ongeveer een gulden per dag.)De Groot diende daarop een bezwaarschrift in bij de minister vanBinnenlandse Zaken, maar dat werd door de minister afgewezen. Artikel 2 dat het rondventen van groenten of de verkoop van groen-ten op andere plaatsen dan de markt voor 12 uur 's middags verbood,was blijkbaar toch niet te handhaven. De gemeenteraad besloot reedsop 24 april 1855 om die reden deze bepaling in te trekken.De markt zal daarna niet lang meer gehouden zijn, want in hetgemeentelijk jaarverslag over 1855 wordt de vraag om opgaaf van deweek- en jaarmakten niet beantwoord en in de gemeenterekening van1855 worden geen uitgaven voor 'Schoonhouden van de marktplaatsen het bergen der marktbenodigheden' meer vermeld. Bronnen - Archief van

het Huis Zeist, 1677-1953, inv.nrs. 17 en 34; Gemeen-tearchief Zeist-Archief der gemeente Zeist, 1599-1905, inv.nr.103, 104, 120, 175, 13









Seijst 1996. - Dl.26 het algemeen niet zo'n ruim bestaan hadden.Toch bleken er sommigen vooruit te gaan. Zo zag men vroeger b.v.onder zakenmensen sporadisch een motorfiets. Tegenwoordig makenze er steeds meer gebruik van, onder andere de slagers, aldusNieuwenhuizen. Schoenwerk kwam ook in massa's op de markt. Toch achtte hij ditgeen ramp voor Zeist. Integendeel. De mensen deden er hun voordeelmee. Schoensmeer kostte op de markt een kwartje en sindsdien werdhet ook in de winkel voor die prijs verkocht. Na een langdurigediscussie werden behalve het pleintje tussen de Voorheuvel en deEmmastraat nog enkele gedeelten van de Weeshuislaan, de OudeArnhemseweg en de Rozenstraat aangewezen als marktplaatsen.De markt werd gehouden op dinsdag, woensdag, donderdag envrijdag van zeven uur 's morgens tot twee uur 's middags en opzaterdag van zeven uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Volgens het

raadsvoorstel zouden op zaterdagavond ook ongeregeldegoederen verkocht kunnen worden, maar door aanneming van eenamendement werd deze markt beperkt tot vis, aardappelen, groentenen fruit. Sigaren, koek, boeken, bloemen en planten en huishoudelij-ke artikelen zouden voortaan 's avonds niet meer verkocht mogenworden. Daar kwamen honderden Zeistenaren tegen in actie en tijdens deraadsvergadering van 2 juni 1921 lagen er 1197 bezwaarschriften opde collegetafel. Maar het mocht niet baten. Volgens de burgemeesterscheen de zaterdagavondmarkt inderdaad demoraliserend te werken.Er werd door enkele kooplieden een taal gebezigd met dubbelzinnig-heden, waarvan het aanhoren verderfelijk was voor de jeugd, die ermaar al te graag naar luisterde en waartegen de politie machteloosstond, omdat er geen strafbare feiten konden worden geconstateerd,aldus de burgemeester. Bij de stemming bleken er vier

stemmen voor een uitgebreidezaterdagavond markt te zijn en acht stemmen tegen, waardoor dezemarkt beperkt bleef tot de dagelijkse levensbehoeften. 17



Seijst 1996. - Dl.26 De markt aan de Voorheuvel in 1936 (Utrecht in Woord en Beeld 17-1-1936,particuliere collectie). Twee jaar later had een motie van het raadslid G. van den Brinkmeer succes. Overigens dankzij de welwillende houding van devoorzitter, want toen de motie op 27 maart 1923 aan de orde werdgesteld vroeg Van den Brink de behandeling uit te stellen tot eenvolgende vergadering, omdat er twee voorstanders van de zaterdag-avondmarkt afwezig bleken te zijn. Hoewel wethouder Adriaanse erop wees, dat het in principe verkeerd is eerst de neuzen te tellen endan pas te beslissen of een zaak behandeld wordt, liet de burgemees-ter genade voor recht gelden en stelde de behandeling uit tot 30 april.Van den Brink wees er in een vurig pleidooi voor de zaterdagavond-markt op, dat er weliswaar ook op donderdag markt werd gehouden,maar 'dan hangt de lamp in menig gezin al voorover', aldus Van denBrink. Het feit,

dat op donderdag de 'petroleumlamp' al voorover 18



Seijst 1996. - Dl.26 hing, omdat er bijna geen olie meer in zat, hield ongetwijfeldverband met het feit, dat toen de lonen op zaterdag werden uitbetaalden donderdag de bodem van de portemonnaie al zichtbaar was.Na de mededeling van de voorzitter, dat burgemeester en wethouderser wel voor voelden, mits er geen standwerkers zouden wordentoegelaten, werd de motie zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Deze situatie was in 1940 nog steeds van kracht. Toen ontstonden er problemen met de verduisteringsvoorschriften. Omdat er zonder licht weinig verhandeld kon worden werd toen de markt gehouden van 12 tot 4 uur. Later is er een bepaling opgenomen, dat de markt op zaterdag zou duren tot het tijdstip, waarop de winkels gesloten moesten zijn. De markt op het pleintje aan de Voorheuvel in december 1967 (particulierecollectie).                                                                                               . i , i Door de jaren heen was er

altijd al veel belangstelling voor de markt 19



Seijst 1996. - Dl.26 op donderdag, waarop ook geregelde en ongeregelde goederen mochten worden verkocht. Omdat het pleintje aan de Voorheuvel dan te klein was werd op donderdag de markt voor vis, aardappelen, groente en fruit gehouden op het gedeelte van de Weeshuislaan tussen de Emmastraat en de Torenlaan. De markt op het Emmaplein circa 1980 (particuliere collectie). In de verordening op het marktwezen van 11 april 1983 zijn dewoorden 'geregelde en ongeregelde goederen' geschrapt en wordt dedonderdagmarkt aangeduid als 'algemene warenmarkt'.De markt verhuisde van de Voorheuvel naar de Emmastraat, naar deTorenlaan, naar het tussen de Emmastraat en Torenlaan braakliggen-de terrein, toen Emmaplein geheten en tenslotte naar de Steynlaan.De nieuwe openingstijden van 9 tot 5 uur zijn volgens de marktkoop- 20



Seijst 1996. - Dl.26 lieden veel te lang, omdat er nu al op zaterdag na twee uur nietsmeer te doen is. Maar wanneer de kramen tussen de winkels in het Koppelgebiedstaan, blijven de klanten misschien wel tot 5 uur komen. De terug-komst van de markt in het winkelcentrum zal ongetwijfeld delevendigheid en de sfeer in dit gebied vergroten, waarbij de verwach-ting mag worden uitgesproken dat er ook nu nog aristocratischekopers op de markt aanwezig zullen zijn. Bronnen -Archief der gemeente Zeist, 1906-1946, inv.nrs 14,15 en 17; Gemeentearchief Zeist. -De Zeister Courant van 8-11-1919 - 30-10-1920; Gemeente-archief Zeist. DE HAAN VAN DE NIEUWE KERK (2) door L. Visser In december 1991 wijdde ik in dit blad een artikeltje aan de haan, diein 1927 op de toren van de Nieuwe Kerk aan de Boulevard werdgeplaatst. Nadat hij in december 1964 tijdens een zware storm zijn hoge posthad moeten verlaten kwam hij in een

pastorietuin aan de Eikenlaanterecht. Hij verhuisde vervolgens naar de Prinses Irenelaan om viaEenmes in Voorthuizen te belanden. Ik eindigde het verhaal toen met de volgende woorden:''Aangezien dekritiek op het werk van de heer Stokmans inmiddels heeft plaatsge-maakt voor waardering, zou terugkeer van de haan naar Zeist, onderde rook van de Nieuwe Kerk, zeker op zijn plaats zijn.' Inmiddels gingen er in Zeist stemmen op om de haan in Zeist terug . .                         ? '                                      21



Seijst 1996. - Dl.26 te krijgen en inmiddels prijkt hij weer- zij het op een wat lagerniveau- op de Nieuwe Kerk. Mijn veronderstelling dat er in tegenstelling tot voorheen nu welwaardering voor de haan zou zijn, bleek evenwel niet juist te zijn.Zijn strijdlustig min of meer agressiefuiterlijk ontlokte dr.M. Verduin, voor-ganger van de Patijnwijk in HervormdZeist van 29 september 1995 o.m. devolgende opmerking: 'Hopelijk schrikt depraatjesmaker de kerkgangers die uit derichting van de Slotlaan komen nietdefinitief af.' Blijkbaar was vroeger en is ook nu nietbekend, dat de heer G. Stokmans, leraartekenen aan het Christelijk Lyceum,alhier een gestileerde haan ontwierp, die De haan van de Nieuwe Kerk. de Strijdende Kerk voorstelt. Van Dale's'Groot Woordenboek&quot; geeft daarvan de volgende omschrijving: 'de gelovigen, die nog op aarde zijn en strijdvoeren tegen de zonde'. Met die wetenschap zal men ongetwijfeld begrip krijgen voor

destrijdlustige houding van de in Zeist teruggekeerde haan. JAARVERSLAG 1995 VAN DE SECRETARIS In 1995, vierenveertig jaar na de oprichting van de Van de Poll-Stichting, is de bestuurlijke inrichting er van sterk gewijzigd.Vanaf het begin bestonden er sterke banden tussen de gemeente Zeisten onze stichting. De voorzitters stoel werd statutair bezet door de burgemeester enbehalve in de periode dat de heer Eysink burgemeester was, is datook in persoon het geval geweest. Verder waren er kwaliteitszetels voor een wethouder en een ge-meentearchivaris . 22



Seijst 1996. - Dl.26 Nu de taken van al deze ftinctionarissen aanzienlijk zwaarder zijngeworden dan zij destijds waren, heeft de Van de Poll-Stichting aanhet College van Burgemeester en Wethouders voorgesteld veranderin-gen aan te brengen in deze opzet. Na een periode van overleg en afstemming zijn de bestuurlijkebanden dan ook verbroken en wordt onze stichting niet langer medebestuurd door gemeentelijke afgevaardigden.Een omslag als boven beschreven brengt een serie noodzakelijkemaatregelen met zich mee. De belangrijkste daarvan is natuurlijk een ingrijpende statuten-wijziging. Dankzij de heer Stolk, vice-voorzitter tot juni 1995, en notaris vanRhijn is het hele proces probleemloos verlopen.De Raad van Beheer, die naast het dagelijks bestuur de stichtingleidde, werd op 19 juni 1995 ontbonden en opgevolgd door een(algemeen) bestuur, bestaande uit negen leden.Nieuw is daarbij dat alle commissies nu een

vertegenwoordiger in hetbestuur hebben, waardoor de samenhang is vergroot. Eind 1995 was het bestuur als volgt samengesteld: mr.dr. V.A.M, van der Burg   voorzitter J. Verbeek-Stapensea               secretaris C.E.G. ten Houte de Lange      penningmeester drs. K. Veenland-Heineman     bestuurslid, tentoonstellingscie dr. J. Meerdink                       bestuurslid, publikatiecie ing. J.J.B. Fluitman                 bestuurslid, redactiecie drs. J.C. Mollen-Hengeveld     bestuurslid, archiefcie C.J. Bardet                             bestuurslid, lezingen/exc. cie drs. G.M.W. Ruitenberg          bestuurslid Ook van buitenaf kwamen aandacht- en tijdvragende ontwikkelingenop onze weg. De gemeente Zeist zag zich genoodzaakt een ingrijpende bezuini-gingsoperatie in gang te zetten, waarbij veel subsidieontvangendeorganisaties zich met een korting geconfronteerd zagen. Voor onze 23







Seijst 1996. - Dl.26 (prov.) betreffend. Tenslotte hartelijk dank aan de medewerkers (vrijwilligers), die hetvele werk met elkaar verrichten, niet alleen op dinsdagmorgen, maarook thuis. De heer H. Stokmans Elsevier verliet eind december het archief. Ja-renlang verleende hij zijn medewerking aan de Persberichten,waarvoor onze hartelijke dank. Mw. M. A. Hofman-Roggeveen kwamhet aantal medewerkers weer aanvullen. Op deze plaats heel hartelijkwelkom. Eind 1995 behoorden tot de medewerkers de dames Van den Berg,Van Bueren, Hofman, Metz en de heren Bardet, Niessen, De Neeve,Roeder en Tijtgat. Bovendien onze dank aan de heer L. Visser, wienshulp wij steeds zeer op prijs stellen. Met het Slotbeheer en de Zeister Kunststichting was een goedesamenwerking, waarvoor onze dank. Wel verschijnen donkere wolken aan de horizon vooral wat betreft dehuisvesting van het Archief. Maar wij houden goede

moed!Evenwel 'Let op Uw Saeck'. Drs. J.C. Mollen-Hengeveld VERSLAG LEZINGEN EN EXCURSIES: 1995 Op 19 april hield de heer C.M. Hogestijn, secretaris van de Histori-sche vereniging Deventer 's middags om 14.30 uur een lezing overde 'Stad Deventer' met diapresentatie. Op 26 oktober sprak drs. J.D.H. Harten (Historisch Geograaf) 'savonds om 20.00 uur over het 'Utrechts Landschap' eveneens metdiapresentatie. Op 27 april vond een dagexcursie naar Deventer plaats onder leidingvan bovengenoemde heer C.M. Hogestijn. De lunch werd gebruiktin een zijvleugel van de Grote of St. Lebuinuskerk.Voorts op 23 augustus een middagexcursie naar Westbroek (muur-schilderingen) en Huize Goudestein in Maarssen. 26



Seijst 1996. - Dl.26 Tenslotte op 11 en 12 oktober een middagexcursie naar Slot Zuylenen de tuinen. Lezingen en excursies mochten zich verheugen in eengrote belangstelling. C.J. Bardet VERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE SEIJST OVER 1995 Dit verslagjaar is voor de redactiecommissie ietwat tumultueusgeweest. De belangrijkste gebeurtenis was ongetwijfeld het vertrekvan de heer R.P.M. Rhoen in april. Vrijwel alle uitvoerende takenrustten op zijn schouders en ook zijn bijdragen als auteur werdendoor de overige redactieleden bijzonder gewaardeerd. Zijn vertrekveroorzaakte niet alleen een spreekwoordelijke leegte, maar stelde decommissie voor een serieus probleem: hoe te komen tot een werkza-me herverdeling van taken? Belangrijk werk werd in de maanden dievolgden geleverd door de heer L. Visser, die zorgde dat de commis-sie bijeen kwam en dat Seijst kon blijven verschijnen.De heer J. Meerdink droeg de

voorzittershamer over aan de heerJ.J.B. Fluitman. De heer Meerdink blijft overigens wel lid van deredactie. De opmaak van het Bulletin en alles wat daarbij komtkijken, kwam grotendeels in handen van mevrouw E.J. van Bueren.Hoofdredacteur en postadres is voorlopig de heer J.A. van denDikkenberg. Aan het einde van het jaar namen zowel de heer Visser als de heerP.M. Peucker afscheid van de commissie. De historica mevrouw A.Bal zal in het nieuwe jaar de gelederen komen versterken. Samenvattend: aan het begin van het verslagjaar werd de redactie-commissie gevormd door de heren Van den Dikkenberg, Meerdink,Peucker, Rhoen, Ruys en Visser. De samenstelling was in januari1996: Mw. Bal, Mw. Van Bueren en de heren Van den Dikkenberg,Fluitm.an, Meerdink en Ruys. 27







Seijst 1996. - Dl.26 Deventer, thans bijna tot Amersfoort geworden zijnde, is het mijnoodzakelijk voorgekomen om Uwe Majesteit voordracht te doenomtrent het arresteren eener Keuze op het rijden van gemelden weg,mitsgaders omtrent het maken van eenige bepalingen omtrent debreedte van de vellingen van de zoogenaamde Hessekarren, welkevan voormelde weg gebruik maken.' Bij koninklijk besluit van 27 september 1808 nr. 11 werd deze'Keuze' als volgt vastgesteld: LODEWIJK NAPOLEON, door de gratie Gods en de Constitutie des Koningrijks, Koning van Holland, Connetable van Frankrijk. Wij hebben gedecreteerd en decreteren: Art. 1. Ter arresteren de navolgende keuze waar naar men zich, bij het passeren van den Straatweg van Utrecht na Deventer zal moeten gedragen. Twee Rijtuigen, elkander op den weg tegenkomende, zullen beide, zonder op het getal van wielen of paarden requard te slaan, van de hand

moeten uithalen, ieder voor de helft der weg. Twee of meer Rijtuigen, agter elkander rijdende, zullen niet in het zelfde spoor of slag mogen rijden, maar ieder een ander spoor of slag moeten maken. Het eene Rijtuig harder, dan het ander verkiezende te rijden, zal het voorrrijdende verpligt zijn, daartoe van de hand, voor het zelve plaats te maken. Alle wagens of karren, geladen met hout, hooy, mest, zand, steen, granen, aardappelen, of wat dies meer is, die stapvoets moeten rijden, zijn gehouden half spoor te houden. Niemand zal vermogen, eenig hout af te snijden, te beschadigen of te schenden, veel min afbreeken of mede te nemen. Niemand zal eenig vee langs de weg mogen weiden. Niemand zal de steen, die langs de weg getast staat, mogen omver werpen, steenen er afnemen, verleggen of dezelve beschadigen De geene, die zich na den inhoud van deze keuze gedraagt, zal telken reize verbeuren een boete van zes

gulden, die hij zonder tegenspraak aan den gaarder der gabellen moet betalen, en worden de gaarders 30



Seijst 1996. - Dl.26 der gabellen gelast, dezelve te requieren en de boom te sluiten voorde rijtuigen of voetgangers, die de boete verbeurd hebben en dezelveweigeren te betalen. De vellingen der wielen van de zogenaamde Hessekarren, welke vangemelden straatweg willen gebruik maken, zullen eene breedte vanten minste vijf duimen Rhijnlands moeten hebben, en met geeneuitstekende kopnagels, maar ingezonken klinknagels moeten zijnvoorzien. Het een en ander op verbeurte van kar en paard voor elkereize dat zij zonder aan deze bepalingen te voldoen op den straatwegzullen komen.Art. 2. De Directeur-Generaal over den Waterstaat is belast met de executievan het tegenwoordig Decreet. Gegeven op Amelisweerd den 27september van het jaar 1808 en van onze Regering het derde. Met deze 'Keuze' was het nodige geregeld om beschadiging van denieuwe bestrating te voorkomen. Nu was het aan de tolgaarders omgeld

binnen te krijgen voor de rente en aflossing van de geslotengeldlening. Een van de eerste tolgaarders en mogelijk wel de allereerste was JanErnst Kuhn, geboren in 1757. Dat is op te maken uit een brief vande gouverneur van Utrecht aan de burgemeester van Zeist van 29december 1817. Daarin vraagt hij inlichtingen over Jan Vonkenberg,echtgenoot van Maria Catharina Luub, provisioneel waarnemende defunktie van tolgaarder te Huis ter Heide, die zich.in den jare 1816aan het departement van waterstaat had vervoegd om aangesteld teworden in de plaats van J.E. Kuhn, eerst echtgenoot van voornoemdeM.C. Luub. De burgemeester antwoordde op 30 december 1817 datVonkenberg een eerlijk, braaf en oppassend mens was.Blijkens het register van overlijden der gemeente Zeist deed MariaCatharina Luub, oud veertig jaar, ontvangster der tol en huisvrouwvan de overledene, op 14 mei 1814 aangifte van het overlijden vanJan Ernst

Kuhn, oud 57 jaar, tolgaarder, wonende in het huis zondernummer, zijnde het tolhuis bij het Huis ter Heide.Mede dankzij de goede inlichtingen van de burgemeester van Zeist 31













Seijst 1996. - Dl.26 brengselen, vooral van het veldgewas, moest afstaan aan degene diehet recht bezat. De Achterdorper of Zeisterstraattiend was in de 18de eeuw eigendomvan de familie Sloet tot Warmelo, die ook het kasteel Kersbergen inbezit had. In 1805 verkocht Floris Willem Sloet tot Warmelo dezetiend aan de heren Van Laer. Justinus van Nassau (1559-1631) was een bastaardzoon van prinsWillem I de Zwijger (1533-1584) en Eva Elinx. Justinus huwde in1597 met Anna van Merode (1565-1634). Uit dit huwelijk werdFilips van Nassau, heer van Wychen en Grimhuizen, heer van Hoe-kelom, (1605?-voor 12 maart 1676) geboren. Uit zijn huwelijk,gesloten in 1630, met Margaretha Maria van Cortenbach, vrouwe vanVaesthartelt (7-1662?) werd geboren Anna Margaretha van Nassau,vrouwe van Vaesthartelt, vrouwe van Wijchen, (?-12 maart 1676).Zij trouwde de eerste keer in 1659 met Dirk Schenck van Nijdeggen,heer van

Blijenbeek, Aiferden en Grubbenvorst, (7-1661). In 1668trouwde zij voor de tweede keer met Johan Gerard van Oostrum,heer van Moersbergen en Cattenbroek. Johan Gerard van Oostrum, heer van Moersbergen en Cattenbroek,(7-1696) was een zoon van Johan van Oostrum, heer van Gerverskop,(7-1656) en Catharina Maria van Wael, vrouwe van Moersbergen,(7-1644). Hij werd in 1658 beleend met het gerecht Cattenbroek bijZeist. Nog in hetzelfde jaar dat hij in het huwelijk trad met Anna Margare-tha van Nassau deed hij Vaesthartelt van de hand en de heerlijkheidWychen verkocht hij in 1680. In dat jaar verkocht hij het goed deZeisterstraat aan Willem Adriaan van Nassau-Odijk. In 1682 droegVan Oostrum Cattenbroek over aan mr. Johan Pesters (1620-1703),die door de Staten van Utrecht ermee werd beleend. De familienoemde zich nadien '(de) Pesters van Cattenbroek'. De verkopen vanVan Oostrum zijn op zijn minst

opmerkelijk.In 1677 was Van Oostrum majoor der cavalerie; later zou hij de rangvan kolonel bereiken. Van Oostrum maakte in 1688 deel uit van een 37



Seijst 1996. - Dl.26 compagnie cavalerie van het leger waarmee Willem III van Oranjenaar Engeland overstak. De compagnie van Van Oostrum bleef in1689 vooralsnog in dienst van Engeland. Willem Adriaan vanNassau-Odijk maakte de oversteek ook mee, maar kreeg in tegenstel-ling tot alle andere Nederlandse gunstelingen geen Engelse titel. Jhr. Adolf van Wael van Moersbergen, heer van Cattenbroek enMoersbergen, (7-1636) werd in 1592 na de dood van zijn vader,Bartholomeus van Wael van Moersbergen, heer van Cattenbroek enMoersbergen, (circa 1527-1592) beleend met het gerecht Kokkerts-hoeve in Zeist. Kokkertshoeve was een mini-gerecht in Cattenbroekmet een grootte van circa 15 hectare. Het lag dicht bij Blikkenburg.Sinds 1479 hadden dit gerechtje en het aangrenzende gerechtCattenbroek dezelfde heer: Bartholomeus van Wael (7-1493). WillemAdriaan van Nassau-Odijk heeft de Kokkertshoeve in of kort

na 1677aangekocht. Een gedeelte benodigde hij voor de aanleg van hetAchterbos. Zijn moeder was Catharina van Merveldt (7-1625). Uit zijn eerstehuwelijk met Occa van den Clooster (7-7) werd Catharina Maria vanWael van Moersbergen geboren, die met de ritmeester Johan vanOostrum trouwde. Zij waren de ouders van Johan Gerard vanOostrum. Johan van Oostrum werd in 1638 voor zijn vrouw beleendmet tienden onder Zeist en het gerecht Cattenbroek. Maurits prins van Oranje, graaf van Nassau, (1567-1625) was eenkind van prins Willem I de Zwijger (1533-1584) en diens tweedeechtgenote Anna hertogin van Saksen (1544-1577). Uit Mauritsverhouding met Margaretha van Mechelen (7-1662) werden achtkinderen geboren. Zijn tweede bastaardzoon was Lodewijk vanNassau, heer van Berverweerd en Odijk, (1602-1665) en de Lek.Deze huwde met Isabella gravin van Hornes (7-1664). Uit dithuwelijk werd Willem

Adriaan I graaf van Nassau, heer van Odijk,Kortgene, Zeist en Driebergen, rijksgraaf (circa 1632-1705) geboren.Zo blijkt achter een ogenschijnlijk puur zakelijke transactie, eenfamiliaire band schuil te gaan. 38





Seijst 1996. - Dl.26 die vele verzen schreef bij talloze gelegenheden en daarnaast artikelenpubliceerde van geschiedkundige aard. Zijn Naam: Jan Hendrik vanLennep. Familie van de grote Van Lennep? Jazeker!Jan Hendrikvan Lennep(1825-1897)was de zesdezoon uit hettweede hu-welijk van devermaardeclassicus DavidJacob vanLennep (1774-1853), diethans nog enigebekendheidgeniet alsauteur van deVerhandelingover het be-langrijke vanHollands gronden oudhedenvoor gevoel enverbeelding(1827). Jans J.H. van Lennep (1825-1897). (Iconografisch Bureau,'s Gravenhage). veel oudere halfbroer uithet eerstehuwelijk van zijn vader was de illustere Jacob van Lennep (1802-1868), dichter enschrijver van zeden- en historische romans als De roos van Dekema(1836), tekstbezorger van de eerste Max Havelaar enz.De kinderen uit het tweede huwelijk van David Jacob waren ongeveer iso













Seijst 1996. - Dl.26 JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 1995 Balans per 31 december 1995 Debet Vaste activa (inventaris) 3.007,99 Vlottende activa Liquide middelen Kas 48,05 Rabobank 2.108,89 Giro 2.072,52 Leeuwrekening 15.000,- Kortlopende vorderingen Voorraad Gem. Zeist 27.450,- Voorraad diversen 7.141,- Voorraad Groei en B. 3.000,- Saldo lopend boekjaar 28.910.26 Balanstotaal 88.738.71 Credit Afschrijving inventaris 1.000,- Afschrijving voorraad 30.000,- Eigen vermogen Fonds publicaties 2.872,06 Fonds collecties 3.121,65 Fonds exposities 2.922,05 Fonds films 1.084,24 Kapitaal 39.045,43 Kortlopende schulden Crediteuren 2.193,28 Reserveren krediteuren (drukkosten bulletin) 6.500.- Balanstotaal 88.738.71 46



Seijst 1996. - Dl.26 Financieel jaaroverzicht over 1995 Ontvangsten Contributies                                                                20.815,50 Verkoop boeken                                                           1.928,- Rente bank/giro                                                              306,53 Ontvangen subsidie Gemeente Zeist                                12.992,-- Schenkingen                                                                   197,10 Saldo verlies                                                               28.910.26 65.149.39 Uitgaven Lezingen (zaalhuur)                                                      3.204,92 Drukkosten bulletin (begroot)                                         6.500,-- Porti bulletin                                                                1.372,10 Enveloppen bulletin                                                        998,75 Huur Van de Poll-kamer Slot Zeist                                 7.125,13 Overige huisvestingskosten                                              252,60Algemene kosten Kantoorbenodigdheden                                            826,67 Kopieerkosten             

                                          336,30 Contributies/abonnementen                                       210,-- Porti                                                                     737,44 Verzekeringen                                                      1.425,78 Administratiekosten                                              7.794,17 Bestuurskosten                                                     2.767,59 Afschrijving inventaris                                                   1.000,-- Afschrijving voorraad boeken                                        30.000,-- Bankkosten                                                                    104,75 Representatie en div. kosten                                             493.19 65.149.39 47





Seijst 1996. - Dl.26 JAARVERSLAG VAN DE PUBLICATIECOMMISSIE De commissie, bestaande uit mr dr V.A.M, van de Burg, dr J.Meerdink, mw. CL. Peucker-Martin, dr P. Peucker, drs W.M.A.Roeder, drs Th.G.P.M. Ruijs en mr dr A.A.H. Stolk, kwam aanhet begin en het einde van het jaarverslag 1995 bijeen.Ondanks deze geringe vergaderfrequentie kan het jaarverslag openkele belangerijke resultaten terugzien. Dr Peucker voltooide het manuscript der Bronnen der ZeisterGeschiedenis, die thans van de negende tot het midden der zeventien-de eeuw reiken.                                                                   ;,Het boek vormt een derde deel en is nu persklaar; met de uitgavewordt gewacht tot het 45-jarig jubileum der Stichting in september1996. Een boek over de Zeister lichtmetaal (z.g. 'bestek') industrie kostteveel hoofdbrekens na het plotseling overlijden van de auteur drs J.G.Steenbeek. Dankzij medewerking van enkele leden van de

Koninklijke Neder-landse Academie van Wetenschappen kon de econoom-historicus drW.D. Voorthuysen bereid gevonden worden deze studie opnieuw aante pakken. Daarbij zullen zowel de economische als de socialeaspecten van deze nijverheid, die in Zeist met 1600 werknemers veelheeft betekend, maar thans op de Solafabriek na geheel is verdwenen,de aandacht krijgen. Dr Voorthuysen hoopt zijn manuscript eveneens op de dag van onsjubileum in september te kunnen aanbieden.Het jaar overziende meent de commissie reden tot voldoening tehebben. Dr. J. Meerdink 49







Seijst 1996. - Dl.26 AGENDA 7 augustus: middagexcursie naar Kasteel De Haar te Haarzuilens. 6 september: viering 45-jarig bestaan van het Zeister Historisch Genootschap Van de Poll-Stichting. 14 september: open monumentendag. 3 oktober: middagexcursie naar Kasteel Cannenburch te Vaassen.                     1 11 november: avondlezing door de heer mr drs H. Reinders over de geschiedenis van het Zeister ziekenhuis. NIEUWE DONATEURS                                                 I De heer S. de Vos, Dalweg 18                                                                        | Fam. H. Hoogendijk, Van de Polllaan 10                                                        i De heer drs CA. Schuckink Kool, Lyceumlaan 8                                           j De heer H.J. Epping, Utrechtseweg 48'                                                           I Mw. F.J.B. Epping-Wakelkamp, Utrechtseweg 48'                                           j Mw. W. Prenger, van Tetslaan 17^                                                         

        | Stand begin mei -  laatste stand: 800 -  aanmeldingen: 6 -  opzeggingen/overleden: 15 -  aantal donateurs: 791 Aanmeldingen van de nieuwe donateurs, mutaties etc. kunnengestuurd worden naar: Zeister Historisch Genootschap, 'Van de Poll-Stichting',Postbus 342, 3700 AH Zeist. 52























Seijst 1996. - Dl.26 Daarna was er een oplossing gevonden waarbij de afsluitboom een bijboom geworden was die tegen betaling van het gewone tarief werd geopend. Nadat de burgemeester gewezen had op de hele voorgeschiedenis van de boom op de Oude Arnhemseweg eindigde hij als volgt: 'Mogt er in de afsluiting van de weg achter Schaerweijde niet spoedig verandering komen, dan behoud ik mij voor daarop andermaal terug te komen.' De zaak werd blijkbaar naar genoegen afgedaan want er is verder niet meer over gecorrespondeerd. Het lukte Vos toch niet de hele pachttermijn uit te dienen want op 9 augustus 1879 verscheen er in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken een advertentie met de mededeling dat op 27 augustus 1879 de tol bij Schaerweijde ingaande 1 november 1879 zou worden verpacht voor 2 jaar en 6 maanden. Er kwam blijkbaar onvoldoende respons want op 17 september 1879 schreef de

ontvanger der registratie en domeinen te Wijk bij Duurstede aan de burgemeester dat de tol bij Schaerweijde vermoedelijk gegaard zou moeten worden. Hij vroeg inlichtingen over de persoon die de burgemeester daarvoor had aanbevolen en hij zou tevens graag weten of die persoon bereid zou zijn tot 1 mei 1882 tolgaarder te worden. De burgemeester antwoordde 19 september 1879 dat die persoon Hendrik Hootzen, geboren 28 januari 1822, broodbakker, bereid was tot 1 mei 1882 de tol waar te nemen. Hij was aldus de burgemeester zeer geschikt, gunstig bekend en eerlijk. Op 11 oktober 1879 stond het volgende bericht in de Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken: 'Aan den Utrechtschen tol alhier is als tolgaarder benoemd onze dorpsgenoot H. Hootzen. Als eene bijzonderheid voegen wij hierbij dat Hootzen in het tolhuis geboren is terwijl zijn vader aldaar indertijd ruim 30 jaar lang den tol bediende die na verloop van enige

jaren door anderen waargenomen, nu weer door den zoon zal worden bediend.'











Seijst 1996. - Dl.26 Het soephuis met rechts de kosterswoning (foto 1969. Van de Poll-stichting) Na de komst van burgemeester mr W.D.F. Schas als voorzitter wetenwe meer over het werk van de Algemene Armencommissie. Op 23december 1850 werd namelijk besloten om voortaan notulen tehouden van hetgeen werd behandeld. Er werd een reglement vast-gesteld en er kwamen vaste vergaderdata. De doelstelling van de commissie werd als volgt geformuleerd:'zoveel mogelijk armoede voorkomen door aan behoeftigen werk engeneesmiddelen te verschaffen, terwijl tevens uitdelingen zoudenworden gedaan'. De werkverschaffing was vooral gericht op onder-houd en verbetering van wegen. Behalve de burgemeester waren o.a.lid van de commissie, de beide predikanten, ds J.E. Kist en ds D.Lenting, dokter F.A. Snellen en apotheker C. Kraepelin. ^i«s













Seijst 1996. - Dl.26 De oprichting van het Burgerlijk Armbestuur had ook consequentiesvoor de werkzaamheden van de Algemene Armencommissie. Dedoelstelling van de Commissie werd immers voor een groot deel doorhet nieuwe bestuur overgenomen. Na rijp beraad werd op 23 december 1908 besloten dat de AlgemeneArmencommissie met ingang van 1 april 1909 zou ophouden metbedelen maar dat met de gewone soepuitdelingen zou wordendoorgegaan. Omdat het dagelijkse spreekuur van de commissie kwam te vervallenwerd een deel van het lokaal aan de Maurikstraat beschikbaar gesteldaan de secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur deheer W. Westphal. Zijn opvolger E.J. Kroes heeft ook nog een aantaljaren werk gedaan in het soephuis. Later verhuisde hij naar hetvroegere gemeentehuis in de Ie Dorpsstraat. Kroes was in die tijd eenbegrip voor arm Zeist. Evenals men in de jaren vijftig kon

trekkenvan Drees, kon men in de jaren dertig trekken van Kroes.De eerste maatschappelijk werkster in Zeist, zuster N. Hartog,vertelde eens dat zij bij een bezoek aan een gezin in de Stroobuurt(Oude Arnhemseweg) door een van de kinderen werd aangekondigdals'juffrouw Kroes'. Intussen gingen de soepuitdelingen vanuit het lokaal aan de Maurik-straat gewoon door. In de adresboeken van Zeist staat vanaf 1910jaarlijks als toelichting bij de Algemene Armencommissie vermeld:'Een der oudste instellingen in deze gemeente, die zich in verbandmet de oprichting van het Burgerlijk Armbestuur thans bepaalt tot hethouden van spijsuitdelingen in de maanden januari en februari,alsmede op oudejaarsdag; zij meent hiermede het bedelen in degemeente tegen te gaan.' Over de kwaliteit van de soep is altijd lovend gesproken en geschre-ven. In het boekje 'Oud-Zeist met persoonlijke memoires' van Henkvan den Heuvel staat o.m.:'Het

moet gezegd, de soep was van bijzondere kwaliteit, maar weer 74;







Seijst 1996. - Dl.26 wijkgemeente Oude en Nieuwe Kerk met de mededeling dat velenhet als een wonder hadden ervaren dat zo snel een oplossing gevon-den was voor de ruimtenood van de jeugd op zondagmorgen. Diedroom is inmiddels werkelijkheid geworden. Wellicht is niet iedereen het eens met het krantebericht van 4 novem-ber 1865, dat het gebouw zo sierlijk van vorm is. Maar het is mettwee kamers beneden en een mooie ruimte op de ie verdieping uiterstdoelmatig ingericht. Bronnen -    Archief van de Hervormde Gemeente van Zeist. 1675-1964. inv.nrs. A 20 en D 7. Gemeen-tearchief Zeist                                                                                                   ' i -    Archief der Algemene Armencommissie. IS29-\95S, Gemeentearchief Zeist -    Archiefder gemeente Zeist. 1599-1905, inv.nrs. 168. 113 en 66\, Gemeentearchief Zeist -    Weel<bode voor Zeist, Driebergen en omstreken van 1865, 1866 en 1874. GemeentearchiefZeist -   

Heuvel, Henk van de. Oud Zeist met persoonlijke memoires, z.pl, z.jr. -    Hervormd Zeist. 1995, nrs 3 en 4 77



Seijst 1996. - Dl.26 DE AUDIOVISUELE COLLECTIE El-N NlKlIWi; riJD. KEN Nli;UWf; NAAM door J. van Zoonen In de achter ons liggende jaren heeft de Van de Poll-stichting eengroot aantal audiovisuele documenten verworven die een schataan informatie over Zeist en de regio in zich herbergt. De conservering en de toegankelijkheid van dit materiaal heeft nietaltijd de grootste prioriteit gehad binnen de stichting, maar gelukkigis sinds het begin van dit jaar een werkgroep Audiovisuele Collectie -  bestaande uit Henk Wels en Jaap van Zoonen - in het levengeroepen die zich over deze problematiek heeft gebogen. Dezewerkgroep heeft een gedetailleerd voorstel op tafel gelegd om deaudiovisuele activiteiten van de stichting verder te ontwikkelen. Hetbestuur van de Van de Poll Stichting heeft naar aanleiding van ditvoorstel besloten om per 1 juli 1996 over te gaan tot het instellen vaneen commisie Audiovisuele Collectie

(commissie AVC). Wat zijn dat, audiovisuele materialen? De items die in aanmerking komen om opgenomen te worden in deAudiovisuele Collectie van de stichting kunnen alle onder de noemerdocumenten gerangschikt worden. Deze documenten kunnen vanhistorische aard zijn, maar ook actuele documenten verdienen eenplaats in de collectie. Als fysieke drager voor deze documentenmoeten we de volgende in omloop zijnde materialen onderscheiden; -    Film: 8 mm, 16mm, 35 mm. Films kunnen worden geprojecteerdd.m.v. een bijbehorende projector, evt. met geluid. -    Schijven: Kunstwas, grammafoonplaat (beiden alleen metgeluid), beeldplaat, CD, CD-I, CD-rom (zowel beeld als geluid).De afspeelmedia van deze schijven zijn draaitafel, beeldplaat-player, CD-player, CD-I-player, CD-rom-player. 78



Seijst 1996. - Dl.26 -    Cilinders: Kunstwas, nitraat (alleen geluid). Het afspeelmediumwas een soort muziekdoosmechaniek met daarop een cilindergemonteerd (niet meer in de handel). -    Draadspoel: Metaaldraad (alleen geluid). Het afspeelmedium waseen elektromotor met twee windspoeltjes, de voorloper van deaudiobandrecorder (niet meer in de handel). -    Audioband: 1/4&quot;, 1/2&quot;, Perfotape, Compact Cassette. DigitalAudio Recorders. Afspelen en opnemen kan gebeuren d.m.v.bandrecorders, perfo-taperecorders, cassetterecorders en DAT-recorders. -    Videoband: VCR, U-matic, VCC, Betamax, (S)VHS, 8 mm.Afspelen en opnemen kan gebeuren door bijbehorende video-recorders (beeld en geluid). -    Dia's: 35 mm film om als stills te projecteren d.m.v. een diapro-jector. -    Glasplaten: Diverse formaten glas, voorzien van een licht-gevoelige emulsie. Na belichting en ontwikkeling te projecterend.m.v. een z.g.n.

toverlantaarn. (Niet meer in de handel). Deze lijst van audiovisuele materialen geeft een overzicht en is indetail niet compleet, bovendien komen we in de collectie van destichting - nog - niet alle in omloop zijnde materialen tegen. Hoe gaan we te werk? Om tot een goed overzicht van de te verwachten werkzaamheden tekomen wil de commissie AVC de volgende van belangzijnderubrieken onder de aandacht brengen; ?  De conservering ?  De verwerving                                                                                   . :. ., ; ,5 . ? Het toegankelijk maken ? De externe activiteiten ? De conservering Het is van het grootste belang om het oorspronkelijke, oudste materi-aal van de collectie - films, banden, platen, schijven etc. - op een 79







Seijst 1996. - Dl.26 lokale zuster-organisaties. ? De externe activiteiten Om de Collectie en de Stichting als geheel naar het publiek toe tepresenteren worden er externe activiteiten georganiseerd. Reedslange tijd treed de stichting naar buiten met lezingen, excursies,publikaties en tentoonstellingen. De immer populaire filmvoorstellin-gen zullen ook in de toekomst een frequent toegepaste actie van decommissie AVC dienen te zijn. De laatste jaren heeft de stichting metdeze filmvoorstellingen een hoog te waarderen goodwill bij hetpubliek opgebouwd. Om het contact met het publiek te intensiverenzullen er projecten worden ontwikkeld op het gebied van: -    Verkoop van videobanden (met thematische compilaties van inbezit zijnde items) -    Programmatische samenwerking met regionale/ lokale omroepen -    Vaste contacten met huis-aan-huis bladen -    Voorstellingen op regelmatige basis voor donateurs De opbouw van de

commissie Audiovisuele Collectie Om al deze activiteiten aan te kunnen pakken zal de commissie AVCeen beleidsplan en een plan van aanpak opstellen. De activiteitenzullen worden ondergebracht in projecten, aan deze projecten kunnendan medewerkers, een budget en een tijdsplan worden verbonden. Decommissie AVC is op zoek naar enthousiaste donateurs die medew-erker AVC willen worden. Met name zoekt de commissie mensen dieactief kunnen zijn (of worden) op het vlak van foto's maken, foto'safdrukken, video-films maken, film- en diaprojectoren installeren enbedienen, film- of dialezingen houden, logboeken van films maken,filmdocumentatie opzetten. Niet alleen technische mensen dus, maarook mensen die inhoudelijk kunnen mee denken.Als U interesse heeft om actief medewerker te worden van deAudiovisuele Collectie van de Van de Poll Stichting vragen wij U eenbriefje te schrijven naar onze secretaris:/.
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Seijst 1996. - Dl.26 VAN DE REDACTIECOMMISSIE Het laatste nummer van ons bulletin verscheen door omstandigheden later dan de bedoeling was met alle vervelende gevolgen vandien. De redactiecommissie betreurt dit zeer en zal haar best blijven doen SEIJST in de toekomst op tijd te laten verschijnen. J.A. van den Dikkenberg TOLLEN OP WEGEN IN ZEIST (4) door L. Visser TOL WOUDENBERGSEWEG BIJ DE KRAKELING Evenals bij de meeste tollen, was de aanleg van de Woudenberg-seweg aanleiding tot tolgeldheffing. Een ingezonden stuk over de aanleg van een weg is voor ons een minof meer alledaags verschijnsel maar dat was het ruim honderdzestigjaar geleden bepaald niet. Daarom is het begrijpelijk dat de aandachtvan de gedeputeerde staten van Utrecht getrokken werd door eeningezonden stuk van de heer B. te Utrecht in het Algemeen Dagbladvan 18 juli 1829, waaruit ik het volgende ontleen:

&quot;Kortlings van Amerongen komende, bezigtigde ik de Piramideen nam mijnen weg over het dorp of gehucht Austerlitz, welksnaam ons al dadelijk aan vele belangrijke gebeurtenissen doetV denken en onze verbeelding doet verplaatsen in een tijd, diebijna in vergetelheid zoude geraken, indien de geschiedboekenen de namen van plaatsen en personen, ons die niet somwijlen 85



Seijst 1996. - Dl.26 herinnerden en ons in staat stelden dien tijd met den tegen-woordigen te vergelijken en nuttige aanmerkingen voor onszelven er uit te trekken. Auslerlilz ligt een uur van het dorp Zeist,in eene gezonde, doch dan alleen bezochte streek, wanneer hetKamp in de nabijheid ligt en men er den weg over neemt. Het isweinig bekend en wordt zelfs in onze aardrijkskundigewoordenboeken niet gevonden, intusschen telde ik er eendertigtal woningen en vernam dat het door omtrent 200 zielenbewoond werd, waaronder een zestigtal kinderen. Eenigszinsafgelegen zijnde en, zoo ik zeide, weinig bezocht wordende,leven de bewoners, stil en vergenoegd, van hand- en veldarbeid.De heer H. die er zijn buiten heeft, Heidelanden genaamd, poogtzoo veel mogelijk de bewoners dezer gezonde landstreek tebevoordeelen en te beschaven. Te bevoordeelen, dewijl hij ereene Fabriek van potten- en aardewerk heeft aangelegd,

(welkeik daar niet zoodanig dacht te vinden) en verscheidene menschendaardoor aan het werk houdt, behalve de genen, die met hunnemarsen van elders komen om de voortbrengsels der Fabriek tehelen en eenen kleinen handel in de omliggende plaatsen uit teoefenen. Ik vond er 2 goede ovens, die wekelijks tweemalengestookt worden en eenen goeden voorraad van aardenpottengoed opleveren, waarvan het Magazijn wel gevuld was. Deeigenaar wilde deze Fabriek uitbreiden om de nijverheid tebegunstigen, en heeft tot dat einde een depot te Utrechtgevestigd, alwaar dit inlandsche aardewerk voor minderen prijsdat het buitenlandsche te bekomen is. Ook zeide hij voornemenste zijn ook in Amsterdam een depot te vestigen. De eigenaarwenschte de bewoners dezer afgelegene streek te beschaven doordien hij den wensch koestert een onderwijzer voor de kinderen tehebben. Daar er zoo vele onderwijzers van den 3 den en

4den rangvoorhanden zijn, zoo dacht mij dat het niet bezwaarlijk zoudezijn er een onderwijzer te bekomen, doch de eigenaar dezerFabriek verzekerde mij, dat dit zoo gemakkelijk niet gaat, en dat 86



































Seijst 1996. - Dl.26 Oostenrijks grond-gebied, werd Howeopgenomen in destaf van generaalDiimonceau enlater in de lijfgardevan         Lodewijk Napoleon. We zienhem in Zeist terugals          luitenant- kolonel en in 1807heeft hij dan volopde gelegenheid omde pyramide op deheide en de mili-taire barakken tetekenen. Het bewind vanLodewijk Napo-leon stond echterna een drietal jarenal onder grote druk.Op 30 juli 1809 Raam met uitzicht op het kamp van Zeist,(O.C. von der Howen, particuliere collectie) verscheen er voor de kust vanWalcheren een ex-peditieleger van 160 Britse schepen. De aan land gezette Brittenzetten de aanval in. Na verloop van 14 dagen is geheel Walche-ren inhun bezit en zijn de Franse troepen tot overgave gedwongen. Indatzelfde jaar trouwde Howe met een dochter uit de patricischefamilie Utenhage de Mist. Keizer Napoleon die zeer ontstemd was over het falen van de troepenin Zeeland onttroonde zijn

broer, de regerende vorst over de Neder- 103



Seijst 1996. - Dl.26 Links: liet Sloi Zcisl Ki-ciits: Villa Wiilperhorst. getekend door Von der lloweii in 1814. landen, Lodewijk Napoleon, en lijfde in 1810 de Lage Landen in bijFrankrijk. In 1810 werd Howe overgeplaatst naar het Franse leger,dat het in Spanje tegen opstandelingen- en opnieuw tegen de En-gelsen moest opnemen. Ook daar raakte hij gewond. De vele daargemaakte tekeningen laten echter weinig of niets van krijgtaferelenzien. Bij aangetrouwde familie in Nijmegen was zijn vrouw intussenvan een zoontje bevallen. Howe wist het nu zo te schikken datAuguste, zijn vrouw, zich met hun zoontje tijdens zijn afwezigheidvoorlopig in Zeist zouden vestigen. Onderdak werd gevonden bij defamilie Lund in de Broedergemeente. De Lunds waren afkomstig uitJutland. De eerste Lund die zich in Zeist vestigde was een zilversmid.Misschien wel de figuur die op een prentje van de uitgeverMaasland in het Broederhuis zilver verkoopt.

Ook Howe ver-vaardigde voor deze uitgever Maasland wel tekeningen. Bij defamilie Lund logeerde in de winter van 1810 voor de gezelligheidook een nichtje van Auguste en haar familielid P.B. Eschauzier.Howe maakte voor zijn vertrek een tekening van de Driebergse wegbij de molen op de hoek van de Molenweg en hij schetste ook inDoorn, Leersum en Amerongen. Helaas overleed zijn zoontje alspoedig, hij werd bijgezet op de Broedergemeentebegraafplaats(grafsteen 607). lom





Seijst 1996. - Dl.26 hand. Hij overleed in 1848. Al zijn tekeningen dragen een vrien-delijk, vaak arcadisch karakter, is dit een 'reactie' van een in wezezachtzinnig, gemoedelijk militair op de ellende die hij als?vechtgeneraal&quot; heeft gezien en ook aan den lijve heeft ondervonden?Zijn naam ging hij steeds korter schrijven; &quot;Von der&quot; en &quot;de'&quot;verdwenen. Er bleef over ''Hovve(n)&quot;&quot;. Barakken in het kamp van Zeist (O.C. von der Howen, particuliere collectie) 106





Seijst 1996. - Dl.26 NIEUWE DONATEURS 1041   De heer W..I. de Gans. Nooitgedaciit 64 1042   De heer/mevrouw A.N..I. Mascini. Willem de Zwijgerlaan 7 1043   Mevrouw M.C. .longeneel, Anna Van Burenlaan 2 1044   Rijksd. Oudheidk. Bodemonderzoek, Amersfoort 1045   M.P. V. Kouwen en E. Schuier. Couwenhoven 46-12 1046   De heer C..I. Beuving, Bunsinglaan 14 1047   De heer/mevrouw B. de la Houssaye, Prof Sproncklaan 25 1048   De heer/mevrouw P.L. van der Voort, Scherpenzeel 1049   De heer W.J.M, den Heijer, Hoog Kanje 168 1050   De heer/mevrouw T.A. Klomp, De Heuvel 350 1051   De heer G.H. Kersten, Prinses Beatrixlaan 16 1052   De heer/mevrouw P.H. v.d. Bosch, L. de Colignyplein 31 1053   Mevrouw A. Gelink-Prijs, Van Renesselaan 28 1054   De heer J. Hinderink, Homerusiaan 77 1055   De heer/mevrouw P. Jacobs, Prins Hendriklaan 30 1056   De heer/mevrouw L.P.G. Vugs, Vestdijklaan 35

1057   De heer/mevrouw P.J.G. Ubaghs, Nijenheim 22-11 1058   Mevrouw E.M. Haan-Beerends, Bilthoven 1059   De heer/mevrouw A.J. Wit, Graaf Janlaan 11 1060   Mevrouw R. Brucks-Kits, Godfr. v. Seystlaan 16 1061   De heer/mevrouw S.G.B, van Schaick, A. v. Solmslaan 28 1062   De heer/mevrouw J.G.J.M. Bakker, Guido Gezellelaan 26 1063   Mevrouw P.J. Wagemakers-Shawbridge, Prof. Lorentzlaan 129 1064   De heer A. van Vliet, Aristoteleslaan 15 1065   De heer H.A.A. Hopman, Jac. van Lenneplaan 31 1066   De heer/mevrouw C.W.F, van Vulpen, Lommerlust 3 1067   De heer/mevrouw T.H. Dittmar, Jac. van Lenneplaan 24 1068   De heer/mevrouw J. van den Barselaar, Bunnik 1069   De heer F.J.M. Verbeek, Boulevard 2g 1070   Mevrouw W.H. van Eldert-van de Kieft, Molenweg 22b 1071   De heer/mevrouw W.B.F. Grevenstuk, Oude Arnhemseweg 216 1072   De heer/mevrouw T. ten Haaft, V.d. Heydenlaan 7

1073   Mevrouw A. Reedijk-v.d. Berg, Den Haag 108
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