




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








