




















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.'






