
De Tol in Westbroek 
Vijftig jaar geleden opgeheven 

In 1990 is het vij ftig j aar geleden dat de tol 
in Westbroek werd opgeheven. Voor 
1940 moest iedereen, die met beesten of 
voertuigen gebruik maakte van de Burge
meester Huydecooperweg - toen nog 
Kerkeindschevaartdijk geheten — bij het 
passeren van de tol geld betalen. Oudere 
Westbroekers weten er nog van mee te 
praten. We spraken erover met de heren 
W. van Barneveld, A. Oudhof en R. Ver
hoef en haalden gezamenlijk herinnerin
gen op, die we hierbij in het kort weerge
ven. Daarnaast is er nog tamelijk veel 
materiaal bewaard gebleven in de archie
ven van de gemeente Maartensdijk.1) Zo 
zijn o.a. gegevens te vinden over de stich
ting van de tol in 1855, over de tolgaan-
ders die het tolhek bedienden, de bedra
gen die passanten moesten betalen en 
instanties - gemeente, provincie en zelfs 
de nationale overheid - die bij de tolhef
fing betrokken waren. 

De Eerste Tol 
Het besluit om het "tolregt" aan te vra
gen valt in de gemeenteraadsvergadering 
van 26 juni 1855. Uit een toelichting van 
de gemeente blijkt dat dit nodig is voor 
het onderhoud van de Kerkvaartschedijk, 
vanouds de enige weg die Westbroek met 
de stad Utrecht verbindt. In de toelichting 
staat dat de jaarlijkse onderhoudskosten 
(tot dusver) ƒ1400, - hebben bedragen, 
waarvan de gemeente ƒ1100, - voor haar 
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de mensen die eigendom (grond of behui
zing) aan die dijk hadden en waarschijn
lijk onderhoudsplichtig waren voor hun 
weg daarlangs, betaalden de overige 
ƒ300, - . Hoewel het niet duidelijk is 
waarom gemeente en particuliere eige
naar op dat moment tot tolheffing over
gingen, mag worden aangenomen dat de 
weg in die periode langzamerhand zo 
vaak door derden - Westbroekse inwo
ners en "vreemdelingen" — werd 
gebruikt, dat het hoog tijd werd dezen 
ook aan het onderhoud te laten bijdra

gen. In een verordening van 26 juni 1855 
staat dan ook dat "niemand de tol aan de 
tolboom zal mogen weigeren". Ook als 
iemand beweert geen tolgeld verschuldigd 
te zijn, moet hij of zij betalen (wel mag hij 
dan een kwitantie eisen!). Op 30 novem
ber ontvangt de gemeente Westbroek de 
goedkeuring van de Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, voorzien van een kopie con
tract "met de instemming vanwege' ' : Wij 
Willem II bij de gratie Gods, Koning der 
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
Groot Hertog van Luxemburg", etc. etc. 
Deze koninklijke goedkeuring wordt ver
leend voor een periode van 10 jaar. 

Het Tolrecht 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn 
dat het recht van de tolheffing aan de 
gemeente toebehoort, die daarvoor op 
haar beurt toestemming van de Gedepu
teerde Staten en de Kroon nodig had. 
In feite ging het dus om een gemeentelijke 
belasting, of - zoals het Koninklijk 
Besluit van 1875 heette - "het heffen 
eener belasting van bij wijze van tolgeld te 
Westbroek"! 
In datzelfde besluit wordt ook nadrukke
lijk de bestemming van de tolgelden aan
gegeven, nl. dat "de heffing in evenredig
heid der gemaakte kosten van aanleg en 
onderhoud voor het gebruik of genot 
moet plaatsvinden!" Het tolrecht wordt 
nâ 1865 telkens voor een bepaalde 
periOuC toegeKCUu. j^aaraan worut pas in 
1940 een einde gemaakt in een brief van 
de provincie van 2 j anuari 1940. En dan is 
het met de dan 85-jarige Westbroekse tol 
snel gedaan. 

De Tolgaarder 
Uit de archieven wordt niet duidelijk 
door wie in de eerste jaren de tolgelden 
precies werden geïnd; door de gemeente 
zelf of door verpachting van het tolrecht 
aan derden: de pachter. In elk geval blijkt 
dat in het jaar 1911 de tol (voor het eerst?) 
werd verpacht aan ene Tijmen Lodder. 

1) Gemeente-archief, 
dossiernr. 622 
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2) Bedoeld wordt 
waarschijnlijk tot 10 
uur 's avonds, waar
uit volgt af te leiden 
dat de tol 's nachts 

niet per se ediend 
hoefde te worden 

Voor die verpachting had hij ingeschre
ven voor een bedrag van ƒ456, — per jaar, 
net iets hoger dan de ƒ445, - die J. Gaa
senbeek daarvoor had geboden. Daartoe 
had de heer Lodder wel twee borgen 
nodig. Als zodanig meldden zich P. Her-
rewijn en B. Lodder, beiden timmerlie
den te Westbroek. Tot de voorwaarden 
hoorde, dat de heer Lodder elke maand 
netjes 1/12 van de pachtsom aan de 
gemeente moest betalen en dat hij er voor 
moest zorgen " steeds klein geld bij ziehte 
dragen" en dat er "steeds een lamp moest 
branden van één uur na zonsondergang 
tot 10 uur namiddags" 2). De gemeente 
Westbroek kon het tolrecht opzeggen als 
de pachter niet op tijd betaalde, "op 
grond van binnengekomen klachten of 
wegens het verlaten van de tol zonder 
orde op de bediening te hebben gesteld". 
Ondanks deze pittige condities blijken er 
steeds liefhebbers te zijn. Wellicht ook 
omdat bij de tol de tolgaarderswoning 
behoorde, waarvan de huur of het 
gebruik in de pachtsom was inbegrepen. 

Dat huis staat er nog - aan de Burge
meester Huydecooperweg nr. 26. Des
tijds bestond het uit twee vertrekken met 
een daaraan verbonden lokaal tot verple
ging van lijders van besmettelijke ziek
ten! Of dat lokaal daarvoor ooit gebruikt 
is, is niet bekend. Wel moest "bij het uit
breken" van die ziekten dat zaaltje "op 
de eerste aanzegging van Burgemeester en 
Wethouders ter beschikking worden 
gesteld voor de opname van lijders". In 
1923 wordt de heer G. van Huis de nieuwe 
tolgaarder. Sinds 1911 is de (geboden) 
pachtsom aanzienlijk gestegen, van 
ƒ456, - tot ƒ900, - ! Borgstelling wordt 
verleend door een naamgenoot (familie?) 
uit Utrecht, (ook een G. van Huis) en E. 
Hartman, die aan de Kerkvaartdijk 
woont. 

Bij de heer Van Huis worden de gemeen
telijke duimschroeven nog wat meer aan
gehaald. Hij moet zelf een klachtenboek 
bij de hand hebben, waarin passanten 
hun bezwaren kunnen opschrijven. Blijk
baar heeft dat niet al te veel moeilijkhe
den gegeven, want de akte van verpach
ting wordt hem nog tweemaal verlengd, 

nl. in 1929 en 1932. Burgemeester J.P.C. 
van Geuzendam en Secretaris Jhr. J. 
Huydecooper van Maarssenveen teken
den deze akte namens de — toen nog 
steeds zelfstandige - gemeente West
broek. 

De volgende tolgaarder is de koopman 
W. van Oostveen. Het pachtbedrag is dan 
(1932) opnieuw flink omhoog gegaan. 
Ditmaal is Van Oostveen met ƒ1530, - de 
hoogste bieder. P. van Oostrom en 
J. Versteeg uit Achttienhoven verleenden 
hem de vereiste borgstelling. Het klach
tenboek blijft gehandhaafd. Voor de ver
lichting kon de olielamp vervangen wor
den door een "electrischelamp", dieook 
wat langer aan moest blijven; van één uur 
na zonsondergang tot 10 Vi uur namid
dags! 
Twee jaar voor de opheffing van de tol 
komt er een vreemde kaper op de West-
broekse kust, in de persoon van de heer 
H.J. Tijhuis uit Rijssen (Overijssel). De 
oude Westbroekers met wie wij hebben 
gesproken, hebben hem niet gekend. Uit 
informatie bij nog in leven zijnde familie 
hebben wij aanwijzingen dat genoemde 
Tijhuis meerdere tollen en zelfs veer
diensten beheerde. Hoewel deze tolgaar
der het aanzienlijke bedrag van ƒ2066, -
had geboden, heeft hij aan de West-
broekse tol niet lang plezier beleefd. 
Nog in hetzelfde jaar stelde de gemeente 
zelf een tolgaarder aan. In plaats van tol
gelden ontving Martinus de Leeuw daar
voor — behalve vrije bewoning - een 
loon van ƒ5, - per dag. Ook die situatie 
duurde slechts kort. In augustus 1938 
werd de tol weer gewoon verpacht, dit
maal opnieuw aan Van Oostveen. Met 
het kennelijke uitzicht op de definitieve 
opheffing van de tol wordt nu slechts een 
afspraak gemaakt voor een korte periode 
— eerst 30 april en vervolgens tot 1 mei 
1939. Met de Leeuw wordt overigens de 
afspraak gemaakt dat hij in de tolgaar
derswoning mag blijven wonen tot de 
woningruil met Van Oostveen tot stand 
gekomen is! Zover is het echter nooit 
gekomen - de heer de Leeuw is ook nâ de 
opheffing van de tol in de oude tolgaar
derswoning blijven zitten! 
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Het Tolgeld 
Wie moesten tol betalen en hoeveel? De 
archieven van de gemeente Maartensdijk 
leveren hierover aardige gegevens. Vast 
staat dat iedereen die te voet of - veel 
beter - per fiets de Kerkeindsevaart pas
seerde, daarvoor géén tol hoefde te beta
len. Maar de meeste gebruikers van deze 
weg waren die jaren geen wandelaars of 
recreanten op de fiets, maar boeren, vee
handelaren, marskramers, kortom men
sen die voor hun werk van die weg 
gebruik maakten. Deels waren zij afkom
stig uit het dorp Westbroek op weg naar 
hun land richting Binnenweg, Gageldijk 
of Utrecht. Deels kwamen zij van buiten 
het dorp in omgekeerde richting. In vele 
gevallen waren de passanten dus verge
zeld van vee en/of vervoermiddelen, die 
de weg extra belastten en waarvoor zij 
dan ook letterlijk "belast" werden. 
Natuurlijk moest de gemeente daarvoor 
de tarieven vaststellen. Uitgangspunt 
daarvoor waren enerzijds de werkelijke 
kosten van onderhoud van de weg, of, 
zoals het in een Koninklijk Besluit d.d. 
1865 heette, dat "de heffing in evenredig
heid der gemaakte kosten van aanleg en 
onderhoud of genot moet plaatsvinden". 
Daarnaast gold nog een andere maatstaf, 
nl. "Dat de opbrengst van de West-
broekse tol gelijk moest zijn met de helft 
of zo mogelijk de helft van de Tol op 
Rijks grootte wegen, te weten": 

voor één los paard of muilezel ƒ0,025; 
voor één los rundbeest of ezel ƒ0,01 ; 
voor één los kalf, schaap of varken 
ƒ0,005; voor eene kudde schapen of var
kens sterker dan vijftig stuks ƒ0,25; voor 
elke bok, geit of hond, gespannen voor 
rij- en voertuig met 2 wielen ƒ0,02. 
Of al die verschillende beesten en voertui
gen de tol ook werkelijk passeerden, lijkt 
niet waarschijnlijk. Niettemin moesten ze 
van hogerhand wel in de opsomming 
voorkomen. (Je weet maar nooit). We 
maken dat op uit een brief van wethouder 
Th. Zijtveld aan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, waarin deze in 1885 schrijft: 
"Naar aanleiding der opmerking van de 
heer Minister van Binnenlandse Zaken 
(etc), hebben wij de zaak van de vergeten 
ezels in de Raad van de 10 augustus U 
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aangebracht, en is met algemene stem
men besloten ook aangespannen ezels in 
het tarief van de tolheffing op te nemen ' ' ! 
Opmerkelijk is dat tenminste tot 1903 de 
toltarieven ongewijzigd gebleven zijn. 
Over de jaren 1903 tot 1916 ontbreken 
helaas gegevens. In dat laatste jaar is het 
gebruik van de Kerk vaartdij k kennelijk 
gewijzigd. In een brief van Gedeputeerde 
Staten aan de gemeente uit 1916 wordt de 
vraag gesteld waarom "eene vrijstleling 
(is) opgenomen voor motorrijwielen en 
rijwielen, gebruikt door inwoners van Uw 
gemeente"? Een onmiddellijk antwoord 
op die vraag ontbreekt. Wel vinden we 
een besluit van Burgemeester en Wethou
ders uit 1921 waarin het tarief voor rij- of 
voertuigen met 4 wielen "wordt bepaald 
op ƒ0,075 en voor een motorrijwiel op 
ƒ0,10". Het verschil van inzicht tussen de 
gemeente en de provincie over de ver
plichting van tolbetaling van Westbroe-
kers blijft bestaan. Als Gedeputeerde Sta
ten in 1923 opnieuw op deze kwestie terug 
komt, verdedigt de gemeente de vrijdom 
van tolgeld voor Westbroekse fietsers met 
een ietwat kromme redenering: "Als toe
lichting moge dienen dat (het niet noemen 
van rijwielen) verband houdt met het feit 
dat de voor het tolrecht in aanmerking 
komende rijwielen van ingezetenen der 
gemeente (zijn), zodat bij vrijstelling van 
ingezetenen van de betaling van tolrecht 
eene handhaving voor rijwielen geen 
recht van bestaan heeft ' '. 
Krom of niet, Gedeputeerde Staten zijn 
tegen deze redenering kennelijk niet 
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bestand en de fiets blijft voor Westbroe-
kers en buitenstaanders verder onbelast. 
Vrijdom van tolbetaling was overigens 
ook reeds lang toegekend aan eigenaren 
die op een bepaalde afstand van de tol 
grond aan de Kerkeindsevaart bezaten. 
Veel later (in 1922) werd die vrijdom ook 
verleend aan hoogwaardigheidsbekle
ders, zoals (de voertuigen van de) 
"Koningin der Koninginmoeder en die 
der Prinsen en Prinsessen" en overheden 
(de post, waterstaat, Koninklijke mare
chaussee). In dat gemeentelijke besluit 
over tolvrijdom wordt de eigen bevolking 
trouwens niet vergeten. De wagens van 
"landbouwers met mest of produkten op 
weg van of naar hunne woning naar het 
land bij hen in gebruik, mits woning en 
land beide in deze gemeente gelegen zijn" 
worden eveneens vrij gesteld. 

De opheffing van de Tol 
In 1938 komt de tol en de tolheffing ken
nelijk onder druk te staan. De Gemeente 
Westbroek heeft de tol verpacht aan een 
buitenstaander (H. J. Tijhuis uit Rijssen), 

maar heeft te voren al geïnformeerd bij de 
gemeente Utrecht naar de exploitatiemo
gelijkheden van de tollen in de omgeving. 
De gemeente Utrecht verwijst in haar ant
woord, hoe zij de tollen in Jutphaas en 
Vreeswijk beheert, compleet met een 
afschrift van de arbeidsovereenkomst 
met tolgaarders in gemeentelijke dienst 
en de voor de tollen gehanteerde tarieven. 
Mogelijk is deze informatie gebruikt voor 
de aanstelling van Martinus de Leeuw in 
vaste dienst bij de gemeente, na de verbre
king van het contract met Tijhuis. Inte
ressant is ook dat reeds in 1937 ver
keerstellingen zijn verricht (mogelijk 
door dezelfde Tijhuis). Hoewel deze op 
uiteenlopende data in dat jaar plaatsvon
den, lijkt het erop dat met name de maan
dag (36 passanten), de vrijdag (52) en de 
zaterdag (28) als hoogtijdagen voor de tol 
kunnen worden aangemerkt. In dat 
zelfde jaar beschikte de gemeente ook 
over een overzicht van het soort voertui
gen dat de tol passeerde, onderverdeeld 
naar hun herkomst: binnen of buiten de 
gemeente Westbroek. Dat zag er zo uit: 

Vervoermiddel binnen de 
gemeente 

buiten de 
gemeente 

totaal 

Paardentractie 
Motorrijwielen 
Personenauto's 
Vrachtauto's 

69 
0 

27 

29 
8 

25 
13 

98 
8 

52 
21 

De tol aan de Burge
meester Huydecoo-

perweg in West
broek. Uit 'Utrecht 
in woord en beeld', 

1927 
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Deze gegevens tonen aan dat in 1937 het 
gemotoriseerd verkeer langs de tol bijna 
even belangrijk was geworden als het ver
voer met paard en wagen. Vanuit de 
gemeente Westbroek werd nog weinig per 
motorfiets gereden, maar de auto heeft 
hier al aardig opgang gemaakt. 
Die toename van het gemotoriseerd ver
keer over de Kerkvaartdijk is wellicht ook 
de reden geweest van de opmerkelijke 
brief van de ANWB van 29 april 1939, 
waarin de gemeente gewezen wordt op het 
verkeersfonds, waar beroep op gedaan 
kon worden bij de opheffing van de tol. 
In laatste instantie, aldus die brief, wordt 
over de 'afkoop' van tollen beslist door 
de Tollencommissie. Deze commissie, 
aldus de ANWB, 'bestaat al 10 jaar en 
heeft tot tevredenheid opheffingen tot 
stand gebracht' '. Uit het antwoord van de 
burgemeester en wethouders blijkt dat de 
gemeente daar niet erg happig op is. Zij 
heeft de tol nog nodig voor het kostbare 
onderhoud aan de weg. Bovendien heeft 
zij het jaar ervoor nog uitgerekend dat het 
onderhoud gemiddeld zo'n ƒ1286, - per 
jaar vergt, terwijl b.v. de heer Tijhuis in 
dat jaar nog een pacht van ƒ2066, - had 
geboden. 
Maar aan alle aarzelingen komt een eind, 
als begin januari 1940 Gedeputeerde Sta
ten de gemeente een soort aanmaning 
stuurt om op korte termijn de tol aan de 
kant te doen. Daarbij wordt aangetekend 
dat de Kroon de nieuwe verordening niet 
zal goedkeuren en dat de gemeente op 
korte termijn maar met voorstellen moet 
komen. Zo niet, dan hoeft de gemeente 
niet te rekenen op een jaarlijkse bijdrage, 
die overigens "zal opwegen tegen het ver
lies van de jaarlijkse opbrengst van de 
tol". En dan gaat het snel. In de brief aan 
de gemeenteraad wordt een zonnige voor
stelling van zaken gegeven, die wel sterk 
afwijkt van de gegevens die de Raad eer
der onder ogen kreeg (of wellicht nimmer 
gezien heeft). Daarin wordt de jaarlijkse 
opbrengst van de verpachtig geschat op 
ƒ600, - (terwijl er in 1938 nog ƒ2066, -
voor geboden was). Daar wordt een huur
waarde van ƒ150, — voor de tolgaarders
woning van afgetrokken en geconclu
deerd dat de 'zuivere opbrengst' dus 
(slechts) ƒ450,- bedroeg. De bijdrage 

van de Provincie werd berekend op 2,7 
(km) x ƒ200, - = ƒ540, - , zodat er nog 
ƒ90, - per jaar te verdienen valt. Plus 
natuurlijk het onderhoudsbedrag dat 
voortaan voor rekening van de Provincie, 
resp. het wegenfonds zou komen. De 
gemeenteraad slikte die voorstelling van 
zaken, zodat al op 20 januari aan Gede
puteerde Staten geschreven kon wor
den . . . "dat de Raad onzer gemeente 
heden overeenkomstig onze voorstellen 
besloot tot beëindiging van de tolheffing 
op de Kerkeindsevaartdijk met ingang 
van 1 mei a.s." Of de gemeenteraad en 
het college er echt blij mee waren, weten 
we niet, maar wèl dat ze zó aardig waren 
de ANWB een berichtje te sturen. Het 
antwoord daarop sluit het uitvoerige Tol-
dossier van Westbroek: "Wij zijn uw col
lege zeer erkentelijk voor de gedane 
medewerking, waarvan wij met veel 
belangstelling kennis namen . . . " 

Herinneren 
De oude Westbroekers met wie wij spra
ken, weten zich de tol nog goed te herin
neren. Toch was hij - zo is onze indruk 
— geen opmerkelijke voorziening 
geweest. De Tol in Westbroek hoorde er 
nu eenmaal bij, en was nodig voor het 
onderhoud van de Kerkeindsevaart. 
De tol en tolwoning waren van de 
gemeente en werden als één geheel ver
pacht. Het was een bedrijfje voor 
minima. Het tolhek was meestal gesloten, 
maar op de fiets kon je er zo langs over 
een paadje tussen 2 witte hekjes. Van de 
tolgaarders herinnert men zich vooral 
Ties de Leeuw. De naam Tijhuis als tol
gaarder blijkt onbekend. 'Waarschijnlijk 
een kapitalist die meerdere tollen bezat!' 
(Hetgeen klopt met onze informatie). 
Dat er vanuit Café Vlug soms geteld werd 
hoeveel mensen de tol passeerden, blijkt 
ook bekend. 
Overigens waren er in Westbroek en 
Achttienhoven meerdere particuliere tol
len. Bijvoorbeeld in de richting Maar
tensdijk op de hoek van de Korse Steeg en 
de Achtereindse Wetering (eigendom van 
de familie Donselaar). Ook het huis van 
de familie van Grafhorst (Dr. Welfferweg 
53) fungeerde als tol voor de verbinding 
naar de Kooidijk. Eigenlijk behoorden in 
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Westbroek, maar ook in Achttienhoven 
en Maartensdijk, de tollen tot het vaste 
meubilair van het landschap. Hun 
geschiedenis loopt parallel aan de ontwik
keling van het vervoer en de wegen, die 
daarvoor gebruikt werden. De geschiede
nis van de tollen is interessant, omdat ze 
te maken hebben met de uitbreiding van 
wegen en de communicatie tussen men

sen. Tolwegen lijken oud en afgedaan, 
maar keren terug in de sfeer van interna
tionale verbindingen en contacten. De 
geschiedenis van de Westbroekse tol lijkt 
zich soms te herhalen op de grote Euro
pese tolwegen. Met steeds dezelfde vraag 
' 'Wie moet de tol betalen? ' ' 

L.de Raadt 

Tarieflijstvoordetol 
aan de Kerkeindse-
vaartdijk te West
broek (Gemeente

archief Maartensdijk 
dossiernr. 622) 
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