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Seijst 1997-III. - Dl.27 3 TOLLEN LANGS DE WEGEN VAN ZEIST (7), LEO VISSER aan de heren commissarissen van deMac Adamweg naar het Huis ter Heide,dat het gemeentebestuur veelvulciigeklachten ontving over de plaatsing van detolboom op de Hogeweg bij de bewaar-school en zij verzochten de heren dezeonwettig geplaatste boom te latenamoveren. In een brief aan de gedeputeerde sta-ten van Utrecht van 10 maart 1851 gin-gen de heren commissarissen op beidezaken in. Over de tolboom bij de Hoge-weg schreven zij: &quot;Het gemeentebestuur heeft ons verder ver-zocht een tolboom te laten amoveren die wijsedert jaren hadden geplaatst op den zijarmvan onzen weg, uitkomende op den straatwegnaar Woudenberg, ter wering, alleen des Za-terdags van de vreemde boeren uit die streek,welke om den hobbeligen straatweg door hetdorp te mijden, onzen weg onvergolden metzware boerenwagens bereden. Wij hebben aandat verzoek oogenblikkelijk gehoor gegeven,ofschoon juist daardoor dat gedeelte des wegs,tot schade der deelhebbers, bedorven wordt.&quot; Daarmee was dat probleem opgelost.Tot terugplaatsing van de tolboom waren zij niet bereid. Ze werden daarin gesterktdoor een uitspraak van de kantonrechterte Wijk bij Duurstede van II februari1851. Daarbij werd molenaar GerardCornelis van Altena in het ongelijk ge-steld, toen hij Antonie Klomp ervan be-schuldigde, ten onrechte TYi cent tol teheffen

voor zijn wagen beladen met meelen bespannen met 1 paard na verplaat-sing van de tolboom. De kantonrechterhield zich aan de letter van de vergun-ning, dat de tolboom moest staan voorde begraafplaats en niet er achter endaarrmee was de kous af Een gedeeltevan de argumentatie voor de tolheffingis wel de moeite waard uit het zes bladzij-den tellende verweerschrift over te ne-men: &quot;Waarop komt toch het hoofdbezwaar neder!Hierop, dat sommige ingezetenen die vroegerde weg tolvrij bereden, nu voor het gebruik tolmoeten betalen. De tol (beweert men) is eenlast voor die hem betalen moeten, en naarmate hij, na zijne verplaatsing, meer lieden on-derschept dan vroeger, is die last grooter. MijneHeeren, wij gewn dit bezwaar volmondig toe,en wie zou het tegendeel beweren'? Elke beta-ling is lastig, betaling van belasting is lastig (de naam bewijst het), betaling van huishuur islastig. Begrijpt niet iedereen, dat wanneer menvan eens anders huis het genot heeft gehad,men dan ook de huishuur moet betalen? Datwanneer men van den Staat de voordedeneener welgeordende maatschappij geniet mendan ook aan den Staat schot en lot moet vol-doen! En spreekt het dan niet even zoo vanzelf, dat wie over een straatweg rijdt, en daar-van het gemak geniet, en den meerderen spoeden de mindere slijtage van zijn rijtuig en zijnetrekdieren, daarvoor iets te betalen aan hen,wier kapitaal dien straatu^eg hebben daar-gesteld.'&quot;'

En zo gaat de brief nog enige bladzij-den door. Maar gedeputeerde statendachten er anders over. Zij vroegen adviesaan de ministervan binnenlandse zakenen deelden de heren commissarissen bijbrief van 16 april I85I mede, dat de juisteplaats van de tolboom weliswaar nietnauwkeurig was aangegeven, maar datmet &quot;voor of nabij&quot; bedoeld was &quot;in deonmiddellijke omgeving&quot; van de begraaf-plaats. Verplaatsing van de tolboom zoualleen mogelijk zijn na wijziging van devergunning en wanneer die verleend zou



























Seijst 1997-III. - Dl.27 3 Seijst 1997-111 HET KAMP VAN ZEIST BEZONGEN (2), JACKY V.D. DIKKENBERG Geen knoop meer aan m^n broek Toen ik in het juni-nummer herichtte «ver het lied &quot;Kamp vanZeist&quot;, waarop in West-Frieslandnog steeds gedanst wordt, wist ik zekerdat er andere tekstA'arianten moestenhebben bestaan. Volksliecleren worden namelijk mon-deling overgeleverd en bij die overleve-ring gaat er wel eens wat mis. Men ver-staat een woord verkeerd, men vergeeteen regel en verzint er zelf wat bij. De heer Meerdink vertelde mij on-langs dat hij het lied als kind, nu zo'n vijfenzeventig jaar geleden, meermalenheeft horen zingen en ook de heer Visserwist dat ook veertig jaar nadien het liedin Zeist nog algemeen bekend was. Detekst die hij zich herinnerde, staat ook inzijn boek HET DORP ZEIST: Geen cent meer in je zak, geen knoop meer aan je broek, Dat zal zo heel lang niet meer climiiren. Strijdt broeders tol het laatste, Want we gaan naar de Kamp van Zeist, faldera. Strijdt broeders tot Itet laatste, Want u'e gatin ntiar de Kamp van Zeist. .en andere ongemakken







Seijst 1997-III. - Dl.27 3 . Seijst 1997-11! HET KAMP VAN ZEIST BEZONGEN (2), JACKY V.D. DIKKENBERG De avond valt de taptoe is geblazen, En ieder krijgsman gaat dan naar zijn tent,Na vizitatie houd men op met razen. De lichten uit dat is van ouds bekend,Men slaapt gerust steeds op lange veeren. Wel niet zoo zacht als in lift garnizoen.Maar in het veld moet men toch iets ontberen, De prim van oranje wil dat ook u/el doen. De duistre nacht van 't zvtare floers omgeven Is dra voorbij de morgen die breekt aan.Het sein wordt ons door 't morgenscKot gegeven, Dat wij aan 't strootjes rapen moeten gaon.Is ckt gedaan dan schielijk omgehangen. Grijpt het geweer, uw ransel en de hoed.Sergeant der week zegt dan naar zijn verlangen: Komt mannen, hangt uw tas en ransel goed. En dan geeft acht nuiar spoedig opmarcheren, Het hoofd recht op 't commando is er uit.Wij doen ons best om goed te defileren. Want anders krijgt men toertjes bij de schuitMaar neen wij willen hier ons pligt betrachten. Opdat de exercitie goed mag gaan,En skat de trom wij laten ons niet wachten Met Willem 3 ?;ullen wij ten strijde gaan. En nu tot slot een neerlandsch lied gedongen. De Iconing leve en ook het oranje-huis.Het bloeije lang en blijve ongeschonden Van dwingelandij en ooic van vreemd gespuis.Ons neerlandsch bloed stroomt ons vrij door de ade-ren, Dan blijft 't gevoel wij hebhen ons verpandEn mogt de vijand onverwacht ons naderen Dan

strijden wij voor vorst en vaderland. Van het volgende lied geef ik alleen deeerste en de laatste (achtste) strofe. Troostlied voor de minnaressen dermiliciens van 1856 en 1857. Zoetlief wilt u maar opbeuren, Over drie maandjes, komen wij weer. Komt maar vroolijk, zonder treuren. Het is toch voor de laatste keer. Wij houden ons constant, En reiken elkaar de hand, Wij dienen altijd voor ons vaderland. Hier hebt gij duidelijk het bewijs. Wij gaan nu weer naar de kamp van Zeist. Adieu, adieu dan, zielsvriendinnen! Houdt u goed, wij moeten gaan, Denkt altoos, dat wij u beminnen; Wij hooren reeds de trommel slaan. }a wij zijn bereid. Voor die korte tijd,Voor het laatst nemen wij afscheid:Dat is duidelijk het bewijs,Wij gaan weer naar de kamp van Zeist. De weggelaten tekst laat zich makkelijkracien: de beeltnis van het meisje datoprijst voor het geestesoog van cie wak-kere soldaat, die ook als hij 's nachtsmoet wachtlopen zijn plicht kent, helpthem niet te verzakeri en Oranjes vlagwapperend te houden, enz. enz. Wij zijnnog niet uitgezongen, er komt nog meer. Jacky van den Dikkenberg. BRONNEN HET STRAATLIED; een bundel schoons his-torie-, liefde- en oubollige liederen, dl.1, verz.en ingel. door D. Wouters en Dr. J. Moor-man. Amsterdam, 1933. p. 105-106 en111-112. VerhoefT, L., SOLDATENFOLKLORE.Militair-historische bijdragen van de sectieKrijgsgeschiedenis, dl.2. z.p., z.j. [± 1977]p. 243-244. Visser, L., HET DORP ZEISTZeist,

1980. p. 4. Met dank aan het Neder-lands Volksliedarchief, Martin Kuijlenburg enLeo Visser





Seijst 1997-III. - Dl.27 3 VERSLAG LEZING VAN DE POLL-STICHTING 20-6-1997, C. PIETERSE leving in de hoogste kringen van het Neder-land van de late negentiende eeuw. Dat dankthet archief aan het feit dat de verschillendeleden van de familie Van de Poll bijzonderintensief met elkaar correspondeerden. Op heteerste gezicht lijkt de inhoud soms zelfs tri-viaal, maar hier bedriegt de schijn. Deze brie-ven stammen uit een tijd zonder telefoon. Dedingen waarvoor U nu even Uw moeder ofUw dochter belt, werden toen nog geschreven,dag in, dag uit. In deze brieven is daardoor hetleven van alledag van een gezin uit de top vande samenleving bijna meedogenloos geregis-treerd, alsof er vijftig jaar lang een video-camera op het gezin gericht was. Maar alleen opschrijven is niet genoeg. Hetmoet ook bewaard worden en, vooral, be-waard willen worden. En hierin muntten defreules Van de Poll uit. Elke brief elk dagboek,ja zowat elk snippertje papier werd bewaard.En ook als er een broer of een zuster stierf,werden zijn papieren niet weggegooid, maarjuist verzameld in een grote kist om behoudente blijven. Daarom beschikken we nu nietalleen over brieven maar ook over allerleiandere stukken. Dat vogeldagboekje van dietwee kleine jongens bijvoorbeeld dat ik netnoemde. Loco-burgemeester Den Heijer in Figi's Willem Pijperzaal wordt geflankeerd door mevrouwdr. W.C.H. Pietersen (directeur van het gemeentearchief Amsterdam) en

dr. B. Woelderink(directeur van het Koninklijk Huisarchief). Den Heijer nam eerder die dag de uitgave vande inventarisatie in ontvangst. nader onderzoek een beetje oppervlakkig blifken te zijn. Maar soms laat een familiearchiefeen onverwacht fel licht schijnen op het verle-den. Soms geeft een familiearchief een schataan gegevens prijs, die ons in staat stellen onseen zeer gedetailleerd en betrouwbaar beeld tevormen van iemands leven, lang geleden. Hetarchief van de familie Van de Poll is zo'n ar-chief En de voorheelden die ik zojuist noemciekomen dan ook alle uit dit archief. Als geen ander archief geeft het familie-archief Van de Poll een beeld van de samen- te trekken van de wetenschap, om een tegen-woordig niet meer weg te denken onderdeel teZijn van de bronnen van vrijwel iedere histo-ricus en socioloog. Ook de archiefwereld weetde familiearchieven op waarde te schatten.Vorig jaar nog lokte de 'Dag van het familie-archief vele onderzoekers en andere belang-stellenden naar het Amsterdamse gemeente-archief. Vanzelfsprekend is niet ieder familie-archief iets waarvoor elke historicuslikkebaardend ligt te wachten. Het is nu een-maal zo dat sommige van deze archieven bij
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