
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
























