


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










