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Toen & Nu 
Ter gelegenheid van het 65e jubileumjaar van de Vereniging Austerlitz’ Belang is een boekje verschenen over de 
uitleg van de namen van de Austerlitzse wegen met foto’s uit dat jaar (2010). In eerdere Prikkels zijn onder andere 
de Weideweg en het Dorpsplein in beeld gebracht met alleen foto’s in de rubriek ‘Toen & Nu’. In het vervolg zal 
ook gebruik worden gemaakt van de teksten uit het jubileumboekje “Van Nummers Naar Namen”. De verklarende 
teksten in het jubileumboekje zijn geschreven door Rutger Loenen. De Oude Postweg heeft de eer als eerste aan 
de beurt te komen. 

 

Standplaats fotograaf voor nr. 205, Oude Postweg richting Zeist 

1936 

Standplaats fotograaf voor nr. 224, Oude Postweg richting Zeist 

2023 

1967 2023 

Op de volgende pagina’s leest u de tekst uit “Van Nummers Naar Namen”. 

Foto’s: Stichting Lokaal Austerlitz 
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De letterlijke tekst uit “VAN NUMMERS NAAR NAMEN” geschreven door Rutger Loenen in 2010 

Dit is de lastigste weg om te beschrijven. Er is wel 

gesteld dat de weg één der oudsten van de 

buurtschap is, onderdeel van de Postweg van 

Amsterdam naar Arnhem. Dan denkt men al gauw 

aan enkele honderden jaren oud. Zelfs een 

prehistorische afkomst wordt wel genoemd. We 

bekijken de ontwikkeling van de weg chrono-

logisch, om aan het eind een conclusie te trekken. 

Op oude kaarten is in onze omgeving nergens een 

spoor te vinden van een doorgaande weg vanuit het 

noordwesten in de richting van Doorn of Wouden-

berg. Terwijl er toch in Doorn ook een weg is met 

de naam Postweg.  

Er is summier sprake van een 17e-eeuwse Postweg 

tussen Amsterdam en Arnhem. In Soesterberg 

herinnert men zich nog het ‘Het Huis ten Halve.’ 

Zo genoemd omdat het ongeveer halverwege beide 

genoemde plaatsen lag. De paarden werden hier 

ververst en de inwendige mens verzorgd. Lang zal 

deze weg niet bestaan hebben; er is weinig over 

bekend en op kaarten komt de weg niet voor. Zeker 

is dat deze weg in 1810 niet meer bestond. In het 

Nationaal Archief in Den Haag bevindt zich een 

officiële ‘Algemene kaart van Holland met de 

postroutes’ uit het depot-generaal van Oorlog 

(1810). Alle postwegen van ons land komen hierop 

voor behalve ‘onze’ Postweg. Ook de burgemeester 

van Zeist vermeldde in 1811 desgevraagd de 

Postweg niet onder ‘Postwegen’ in zijn ambts-

gebied. 

En daarmee zou de kous af kunnen zijn. Maar dat 

is niet het geval: Tegen de winter van 1804 betrok 

generaal Marmont zijn hoofdkwartier in Amster-

dam. In de zomer van 1805 keerde hij met zijn 

manschappen terug naar het kamp, maar 

belangrijke administratieve afdelingen bleven in 

Amsterdam. Er was daarom behoefte aan een 

regelmatige verbinding tussen kamp en Amster-

dam. Vanaf juli 1805 vertrok er iedere dag een 

postwagen uit Amsterdam ‘naar het Camp bij 

Zeyst,’ om ’s avonds weer terug te rijden. Géén 

verbinding Amsterdam-Arnhem dus, maar 

Amsterdam-het Kamp. Op de zgn. Kaart van 

Marmont (1804/05) ligt deze weg iets meer 

westelijk dan nu en liep door naar een plek 

westelijk van de tent van Marmont. Waarschijnlijk 

is het pad/fietspad vanaf het Beauforthuis, lopend 

over de Austerlitzseweg tot aan de woning aan de 

Grensweg, hiervan een restant. Enkele maanden na 

de ingebruikneming was de weg alweer overbodig 

geworden, want Marmont en zijn militairen waren 

voorgoed verdwenen.  

 

Maar dan: in 1808 werd een statistische 

beschrijving van de publieke wegen in onze 

omgeving gemaakt. Wat lezen we? ‘Den postweg 

van Amsterdam op Nijmegen.’ En even verder: 

‘Die weg die de postwagen van Amsterdam op 

Arnhem passeert.’ Er staat geen plaatsbepaling bij.  

Een jaar later, 1809. Uit beschrijvingen blijkt de 

weg, die vanaf de Gramserweg (toen de ‘ingang’ 

van ons dorp) richting de Traaijweg loopt, de 

‘Koningstraat’ genoemd te worden. Ongetwijfeld 

omdat koning Lodewijk Napoleon kort daarvoor 

een bezoek aan het kamp had gebracht. Tot 1867 

werd de naam Koningstraat regelmatig gebruikt. 

Géén naam Postweg dus. 

In hetzelfde jaar 1809 woonde secretaris Boas in 

een huis op de hoek van de Gramserweg tegenover 

de huidige Hoeksteen. Aan de Postweg? Nee: aan 

de ‘Groote weg.’ De weg richting Zeist, tot aan de 

Austerlitzseweg, werd toen zo genoemd en ook nog 

in 1814. Onze huidige Oude Postweg heette dus 

voor een deel Koningstraat en voor een ander deel 

Grote weg.  

Pas in 1833 duikt er een beschrijving - dus géén 

naam - op van een postweg in onze omgeving. Kort 

tevoren was de nieuw aangelegde Wouden-

bergseweg gereedgekomen. In de Couranten 

verscheen een advertentie met het bericht dat vanaf 

1 mei 1833 een zekere Bouricius een ‘Algemeene 

Postwagen Dienst’ ging onderhouden tussen 

Amsterdam en Breda. ‘Te Utrecht aankomende 

zullen de Passagiers ten 1 ure kunnen vertrekken 

over Zeist, en den nieuwen Straatweg langs nieuw 

Austerlitz op Gelderland en Duitschland.’ De 

nieuw aangelegde Woudenbergseweg ging ook als 

deel van een nieuw postwagenroute fungeren. 

Tot ongeveer 1835 wordt ook de naam Postweg 

nog gebruikt, doelend op al genoemde, maar niet 

meer in gebruik zijnde Postweg van Marmont. 

Deze weg had zich inmiddels wel in meer 

oostelijke richting verplaatst. Het huidige tracé dus. 

Logisch, want aan het oude tracé woonde niemand.  
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Hoe verging het dit gedeelte van de weg tussen de 

Austerlitzseweg en de Woudenbergseweg? Had het 

een naam? Niet voor zover bekend. Pas na de bouw 

van de Hervormde kerk aan laatstgenoemde weg 

duikt er een naam op. Heel toepasselijk ‘Kerkweg.’ 

Genoemd in 1896 en ook in 1917 en 1926. Hendrik 

Vermeulen woonde in 1926 aan de ‘Kerkeweg en 

bood twee drachtige zeugen te koop aan.’ Een 

oudere Austerlitzser noemde de naam zelfs nog 

rond 1990. Wel had de gemeenteraad van Zeist in 

1895 aan deze weg de naam ‘Oude Postweg’ 

gegeven. Feitelijk dus de eerste keer dat de naam 

officieel voorkomt en dan nog alleen voor genoemd 

gedeelte. En ‘oude’ slaat niet op een eeuwenoude 

weg, zoals iemand eens schreef: ‘een 1000, 

misschien wel 2000 jaar oude weg.’ Het woordje 

‘oud’ had vroeger ook de betekenis van 

‘voormalig, vroegere.’ De in 1895 gegeven naam 

moet opgevat worden als zijnde een vroegere 

postweg (die van Marmont).  

Zoals te lezen is onder het hoofdstukje 

Austerlitzseweg, liep deze vroeger dwars door het 

dorp. In 1925 waren de huidige Schooldwarsweg, 

de Marmontweg en de Weideweg aan naamgeving 

toe. De Schooldwarsweg liep evenwijdig aan de 

Austerlitzseweg. Zo ook de Marmontweg, terwijl 

de Weideweg vanaf de Austerlitzseweg in 

noordoostelijke richting liep. De namen Groote 

weg en Koningstraat waren voorgoed verdwenen. 

Ergo: volgens de officiële raadsstukken was er 

géén Oude Postweg dwars door het dorp.  

Zeer recent onderzoek (2010) van de heer H. de 

Lanoy Meijer te Driebergen toont aan dat er tóch 

een Postweg is geweest die in onze omgeving 

kaarsrecht liep van Soesterberg naar Doorn. Maar 

die liep aanzienlijk noordelijker dan onze Postweg. 

  

Concluderend: Oude Postweg, een verwarrende en 

niet erg toepasselijke naam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen & Nu 

Maar enige aanvulling is volgens de Stichting Lokaal Austerlitz toch gewenst……. 
 

Ondanks de bewering van Rutger is er wel degelijk op de ALGEMENE KAART VAN HOLLAND MET DE 
POST-ROUTES VAN 1810 een postweg te zien in een rechte lijn van Soesterberg naar Doorn.  
Pas op de topografische kaart van 1850 krijgt het tracé in de omgeving van Austerlitz zijn nog aanwezig 
bochtig verloop en verdwijnt het tracé gedeelte in de kom van Austerlitz. Wordt de rechte lijn geprojecteerd 
op de huidige kaart (op onderstaand kaartfragment in rood), dan valt op dat deze nagenoeg samenvalt met 
het huidige fietspad van Soesterberg naar de Oude Woudenbergse Zandweg. Maar ook samenvalt met het 
gedeelte van de huidige Oude Postweg tussen de bocht bij de begraafplaats en de bocht bij de Meester 
Ansinkweg en ook samenvalt met de Parallelweg. De Parallelweg is het bospad vanaf de bocht halverwege 
in de Waterlooweg naar het pad langs Bornia. Zouden deze twee stukken in Austerlitz overblijfselen zijn 
van de postroute van Amsterdam naar Arnhem? Het door Rutger genoemde fietspad van het Beauforthuis 
 naar de woning aan de 

Grensweg ligt wel erg ver 
van de postweg van De 
Marmont (blauwe lijn op 
de kaart) om voor een 
restant in aanmerking te 
komen.  
En tot slot: De in Austerlitz 
geboren bestuursleden 
van de SLA weten nog dat 
hun ouders steevast de 
namen “Grote Weg” en 
“Kerkweg” gebruikten. 
 

 
Bert van Ginkel en 

Puck Steenhuizen 

Afbeelding: Stichting Lokaal Austerlitz 


