
Veertig jaar geleden afschaffing 
van landelijk fenomeen 

EINDELOZE TWIST OM MAARTENSDIJKSE TOL 

De vereniging asyl voor noodlijdende en 
andere dieren kon het voorjaar van 1953 
niet beter beginnen. Want in april van dat 
jaar kreeg het asyl voor Hilversum en om
streken een brief met goed nieuws uit 
Maartensdijk. Burgemeester mr. H. 
Schuller had besloten dat één tolboom gra
tis ter beschikking werd gesteld aan het 
asyl. Dat kwam mooie woorden tekort om 
zijn dank uit te spreken. De tolboom zou 
worden gebruikt als afsluiting voor de weg 
van het dierenasyl dat niet genoeg geld had 
om zoiets zelf te bekostigen. Daarmee 

Belastingverordening 
Maartensdijk - we kunnen het ons vandaag 
de dag niet meer zo goed voorstellen - was 
40 jaar geleden bij de opheffing van de tol 
echt voorpaginanieuws in de landelijke 
pers. En ook in de discussie die daaraan 
voorafging reikte Maartensdijk tot lande
lijke hoogte, of beter gezegd: diepte. Al 
vanaf 1881 regende het klachten over 
de Maartensdijkse tollen, eentje bij 
Blauwkapel en eentje bij het gemeentehuis. 
Het waren tollen op de weg van Utrecht 
naar Hilversum, over Maartensdijk tot de 

kreeg de tolboom die Maartensdijk lande
lijke bekendheid had gegeven een verras
sende bestemming en was eigenlijk ieder
een tevreden. 
Het dierenasyl aan de Nieuwe Crailoseweg 
in Hilversum, de gemeente Maartensdijk en 
vooral de rest van Nederland. Want hiermee 
was een eind gekomen aan een landelijke 
en ogenschijnlijk "eindeloze twist om de 
Maartensdijkse tol", zoals het Algemeen 
Dagblad ooit schreef. 

grens met Noord-Holland, zeg maar de hui
dige Koningin Wilhelminaweg en 
Tolakkerweg. 
In 1907 al protesteerden typisch 
Maartensdijkse namen als Van 
Woudenberg, Van Boetzelaer en Van 
Ginkel tegen de hoge kosten die gemaakt 
moesten worden om van het ene naar het 
ander eind van het dorp te komen. Zonder 
resultaat, want de gemeente hield vast aan 
de heffing van tolgelden krachtens een 
Koninklijk Besluit van 1825. Later werd 

De tol bij het gemeen
tehuis van 
Maartensdijk, om
streeks 1915, links het 
oude tolhuis 



De heer C. van der 
Voort van Zijp, 
burgemeester van 
1924 tot 1935 

dat ook bekrachtigd met een belastingver
ordening van 1922. Toen was ook het tol
geld weer eens omhooggegaan, het tarief 
voor een vrachtauto kwam bijvoorbeeld op 
1 gulden per passage. "Hoe kon men in een 
tijd van malaise zulke maatregelen nemen", 
beklaagde de Bond van Bedrijfshouders 
zich. Volgens de bond verdiende de ge
meente Maartensdijk 12.000 gulden per 
jaar aan de tol, terwijl het gehele wegennet 
aan onderhoud maar 15.000 gulden kostte. 
Niet veel later haalde Maartensdijk voor het 
eerst de pers. In een krante-artikel werd be
rekend dat een pachter van de 
Maartensdijkse tol 20.000 gulden per jaar 
verdiende. Ter vergelijking: een minister 
verdiende in die dagen 2000 gulden minder 
per jaar. Maar net toen de gemeente besloot 
om de tollen zelf te exploiteren - in de jaren 
'20 - begonnen de onderhoudskosten te stij
gen en werd er nauwelijks nog winst ge
maakt. Tenminste als we afgaan op de offi
ciële cijfers die in 1929 aan de 
Gedeputeerde Staten werden verstrekt. 

Floris Vos en tolbestorming 
Burgemeester Van der Voort van Zijp sprak 
waarschijnlijk dan ook de waarheid toen de 
Telegraaf ook opheldering wilde. "De tol is 
er niet om weggebruikers te plagen, doch 
om hun een goeden weg te bieden. Van 

winstmakerij is dan ook allerminst sprake. 
De opbrengst van den tol wordt zuiver en 
alleen besteed aan de verbetering van het 
14-km lange wegennet", aldus de burge
meester in 1928 tegen de Telegraaf. Aan 
opheffing van de tol wilde hij absoluut niet 
denken. "Maartensdijk is een gemeente met 
slechts 3600 zielen die nimmer voldoende 
middelen zullen kunnen opbrengen om de 
kosten te kunnen bestrijden van de 14-km 
lange weg", zo bekende hij tegen de 
Telegraaf. De krant die altijd al een speciale 
neus voor relletjes heeft, was natuurlijk niet 
zomaar naar Maartensdijk gekomen. Want 
in dat jaar 1928 was er herhaaldelijk sprake 
van tolbestormingen. 
Het meest tot de verbeelding sprekend was 
de aanslag van Floris Vos, een toenmalig li
beraal kamerlid en exploitant van een mo
delboerderij in het Gooi. Maar toen tolbe-
stormer Vos wat al teveel kabaal maakte, 
dreigde burgemeester Van der Voort van 
Zijp dat de brandspuit zou worden ingezet. 
Daarop droop Floris Vos af nog voordat hij 
nat had kunnen worden. Het lijkt een inci
dent dat nu de lachspieren in werking zet, 
maar zo werd dat in die dagen van 1928 niet 
beleefd. Het gemeentepersoneel had vrijaf 
gekregen, de burgerbevolking werd ge
maand thuis te blijven en van heinde en 
verre was politieversterking opgeroepen. 
De militaire politie te Nieuwersluis, de mo
torbrigade van de Hilversumse politie, 
agenten vanuit Utrecht en natuurlijk de 
Maartensdijkse veldwachter Klaassen, ze 
waren allemaal paraat. Zo ook toen in sep
tember van dat jaar een nieuwe aanval op de 
tollen werd gevreesd. Uiteindelijk liep dat 
volgens het Utrechts Dagblad met een sis
ser af: "Tegen zeven uur kwam een groote 
file van auto's den weg van de Lage 
Vuursche afrijden. De wagens werden één 
voor één aangehouden en den bestuurder 
werd beleefd verzocht het verkeer niet te 
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voldaan werd. Zij betaalden tol en reden 
verder in de richting Hilversum. Het waren 
meerendeels auto's uit de provincie Noord-
Holland. Zoodra zij den tol gepasseerd wa
ren bleven ze weer stilstaan. Had men eerst 
getalmd met het betalen nu fingeerde men 
een motordefect waardoor het verkeer 
dreigde gestremd te worden. Op het ver
zoek van den kapitein der militaire politie 
reden ze weer door. Alles verliep zeer re
gelmatig: in nog geen half uur was de ge-
heele stoet gepasseerd zonder dat ook maar 



één der automobilisten geverbaliseerd was 
of geweigerd had den tol te betalen. Wij 
kunnen dus zeggen dat deze aanval zoo 
goed als geen resultaat heeft gehad."' 
Het verzet had ook meer ludieke vormen. 
Neem nu dit bericht uit nog steeds 1928: 
"Een paljas uit Hilversum die dacht den tol
gaarder te zullen verschalken. Hij betaalde 
met een briefje van honderd gulden, en ziet, 
hem werd in kwartjes en dubbeltjes negen 
en negentig gulden en tachtig cents uitbe
taald. Toen stapte die heer uit de auto: zijn 
vriend keerde deze, kwam voor den tol en 
herhaalde het spelletje: ook hij ging met een 
handvol geld naar huis. Blijkbaar was toen 
voor hen de aardigheid eraf'. 

Astronomische bedragen 
De maatschappelijke onrust nam dusdanige 
vormen aan dat het Provinciaal Bestuur in 
1929 het gemeentebestuur van Maartens
dijk onder de aandacht bracht dat de 
Minister van Waterstaat van mening was 
dat de afkoop van tollen algemener zou 
moeten worden bevorderd dan tot dan toe 
het geval was. Het antwoord van burge
meester Van der Voort van Zijp was duide
lijk en bepaalde de denkrichting van het ge
meentebestuur tot en met de afschaffing 
van de tollen in 1953. Van der Voort van 
Zijp vroeg zich namelijk af "of bij eventu-
eele opheffing der tollen het ook in de be

doeling van Rijk of provincie lag den weg 
Utrecht-Hilversum in eigendom en onder
houd over te nemen". Als dat niet het geval 
was, aldus de burgemeester, "was de op
heffing der tollen voor deze gemeente on
doenlijk, daar deze weg met zwaar en druk 
verkeer de gansche opbrengst van de tollen 
- zijnde 70.000 per jaar, waaruit mede be
streden worden rente en aflossing van de op 
dezen weg rustende geldleening - voor zijn 
onderhoud opeischt". Met andere woorden: 
eigendom, onderhoud en beheer voor pro
vincie of Rijk en daarbij overname van de 
lening die was afgesloten om de kwaliteit 
van de weg te verbeteren. In 1929 bedroeg 
die lening het lieve sommetje van 46.830 
gulden. Deze lening zou tot de oorlog een 
belangrijk knelpunt blijven in de onderhan
delingen tussen gemeente en provincie. Die 
wilde de lening niet overnemen waar er wel 
bereidheid was de weg in eigendom . on
derhoud en beheer over te nemen. Door de 
weigering van de provincie bleven alle kos
ten en dus de tolheffing op het bordje van de 
gemeente liggen. Die kwam - wellicht uit 
teleurstelling over het vastlopen van de ge
sprekken - korte tijd daarna met een nieuw, 
maar tamelijk belachelijk bod. Als de pro
vincie de lening en dus de weg niet wilde 
overnemen, dan was er nog een andere mo
gelijkheid om de tollen op te heffen: de pro
vincie moest dan 800.000 gulden ineens 
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uitkeren of een jaarlijks bedrag van 36.000 
gulden betalen. Astronomische bedragen 
die nergens op sloegen. De provincie ging 
hier natuurlijk niet op in. Het gevolg: tot na 
de oorlog waren er geen gesprekken meer 
en bleef de tolheffing aan de orde van de 
daa. 

Rokus Klaassen 
(1889-1932) 
Gemeenteveld
wachter, grootvader 
van wethouder 
Klaassen. Hij was in 
september 1928 met 
man en macht paraat 
vanwege een moge
lijke tolbestorming 

De tol in latere jaren. 
Links op de voor
grond het wachthuisje 
van de busdienst 



De heer R. Tjalma 
burgemeester van de 
gemeente 
Maartensdijk (U) van 
1936 tot 1948 

Spotprent over 
Maartensdijkse tol in 
de Autokampioen 
(ANWB) 

Ontzaggelijk zware extra belasting! 
De irritatie over de tollen nam intussen al
leen maar toe. Duidelijkste voorbeeld daar
van was het Comité ter Bestrijding der 
Maartensdijksche Tollen. Dit in Hilversum 
gevestigde comité had het gemeentebe
stuur allerlei voorstellen gedaan om aan de 
tolheffing een eind te maken. Maar er wa
ren in de 30'er jaren meer economische be
langengroeperingen. Het bestuur van de 
Afdeeling Loosdrecht van het Utrechtsch 
Landbouw Genootschap wees Maartens
dijk erop dat de betaling van hoge tolgelden 
"drukt op bedrijfskosten van de te 
Loosdrecht gevestigde veehouderijen". 
Volgens ANWB en KNAC was deze tol 
"een der hindcrlijksten verkeersobstakels". 
Burgemeester en wethouders volstonden 
met obligate antwoorden in de zin van: 
"Wij geven u echter de verzekering dat on
zerzijds de ernstige pogingen om tot op
heffing der tollen te geraken zullen worden 
voortgezet". Het Comité ter Bestrijding der 
Maartensdijksche Tollen was dit soort ant
woorden in 1932 zat en richtte de volgende 
noodkreet aan de Minister van Waterstaat: 
"Benzinebelasting, wegenbelasting, perso-
neele belasting en invoerrechten drukken 
momenteel in den crisistijd ontzaggelijk op 
het automobilistisch verkeer. De wegge
bruikers in de provincie Utrecht en omge
ving worden buitendien nog extra zwaar 
belast door het groote aantal tollen in deze 
streken. De Maartensdijksche tollen zijn 
een onhoudbare toestand daar een gewone 
automobiel f 0,80 heen en terug moet beta
len en een vrachtauto zelfs tot f4,— heen 
en terug. Bij het noodzakelijk groote ver
keer tusschen Hilversum en Utrecht is dit 
een ontzaggelijk zware extra belasting voor 
den weggebruiker". 
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De gemeente Maartensdijk kreeg het toch 
wat benauwd van deze maatschappelijke 
druk en had er weinig zin in vrijwillig in het 
beklaagdenbankje van economische belan
gengroepen en de provincie te komen. 
Vandaar dat burgemeester Van der Voort 
van Zijp het volgende schreef aan de 
Minister van Waterstaat: "Wij betreuren 
dezen loop van zaken zeer omdat men thans 
op het gemeentebestuur van Maartensdijk 
het odium legt van het blijven voortbestaan 
der tollen terwijl dit bestuur niets liever 
wenscht dan een billijke oplossing van het 
tollenvraagstuk". 

Oorlog 
Echt dramatisch werd het gesteggel rond de 
tollen in de oorlog. De Vereeniging van 
Artsen Automobilisten verzocht toen tot 
opheffing van de tollen "daar deze een ern
stige belemmering vormen in het moderne 
verkeer". Neutrale woorden in een moei-
•ijivC periode van onze gescrneuenis, maar 
achter deze zin steekt natuurlijk de veront
waardiging dat doktoren voor humanitaire 
en medische hulp nooit 80 cent zouden 
moeten betalen. "Juist nu het verkeer zoo 
sterk is verminderd is o.i. hét psychologisch 
moment gekomen de tollen geheel af te 
schaffen". Het antwoord van burgemeester 
Tjalma gaf niet eens de ruimte voor een tij
delijke vrijstelling in de oorlog. Hij schreef 
"dat de gemeentefinanciën het niet toelaten 
de tollen in deze gemeente af te schaffen". 



Vonken spatten er vanaf 
Kort na de oorlog trok de provincie weer 
aan de bel en belegde een vergadering met 
het gemeentebestuur en de tollencommis-
sie die door het Rijk was aangesteld om de 
opheffing van tollen te bevorderen. De 
voorzitter daarvan, J. van der Heijden, 
raakte toen misschien wel de kern van het 
probleem. Wat is de taak van de centrale of 
provinciale overheid en wat die van de ge
meente? "Andere gemeenten hebben 100 
jaren geleden zelf hun wegen onderhouden 
en niets van de passanten gevraagd en nu 
komen juist de achterlijke streken, men ver
geve hem de uitdrukking, met den eisch dat 
de provincie of het Rijk het onderhoud 
maar moeten betalen. Dat is geen juist 
standpunt. Het Rijk is bereid bij te passen, 
maar moet niet de doodgewone taak 
van de gemeente overnemen... Wat wil 
Maartensdijk nog meer. Andere gemeenten 
betalen veel meer. De opzet moet niet zijn: 
wij hebben een gemeentelijken weg, zor
gen jullie er maar voor." Maar ondanks 
deze hartekreet van Van der Heijden liep 
het overleg weer stuk, dit keer op het feit dat 
Maartensdijk voortaan 200 gulden onder
houd per km. zou moeten betalen per jaar. 
Daarom zou het nog 6 jaar duren voordat de 
laatste belangrijke tol in Nederland zou ver
dwijnen. En dan moesten de ministers van 
Waterstaat en Binnenlandse Zaken er nog 
persoonlijk aan te pas komen. 
Vanwaar die ministeriële druk? Maartens
dijk werd steeds vaker een fenomeen van 
landelijke betekenis. Een paar citaten, zo
maar uit de Autokampioen van begin jaren 
'50. Een lezersbrief: "Ik rijd vaak de weg 
Utrecht-Amsterdam, via Maartensdijk. 
Steeds doet zich bij de twee tollen welke ik 
op deze weg moet passeren de eigenaardig
heid voor, dat ik bij het overreiken van het 
tolgeld een electrische schok krijg. Vaak 
niet mis zelfs, waarbij ik soms een tik hoor 
alsof er een vonk overspringt van mij n hand 
naar die van de beambte, of omgekeerd. 
Ligt dit aan mij, mijn wagen, of is het een 
eigenaardigheid, een tolgaarder eigen?" De 
redactie van de Autokampioen antwoordde 
toen: "Wij houden ons buiten het technisch 
terrein van deze ongetwijfeld interessante 
kwestie. Maar toch wagen we het aan te ne
men dat de autobestuurder geladen is. Als 
men tussen Utrecht en Hi 1 versum tweemaal 
moet stoppen voor een aftands verkeersob-
stakel om telkens twee dubbeltjes in een 
uitgestoken hand te deponeren, dan kunnen 

we ons voorstellen dat de vonken er soms 
afspatten". 
En altijd bleef de twijfel of de gemeente 
niet verdiende aan deze "dwarsbomerij ". 
Wibo tekende in de Volkskrant zelfs de 
"duurste boom van Maartensdijk en 
Nederland". Het Utrechts Nieuwsblad 
spande de kroon op 6 januari 1951. "Wij 
wagen stormloop op Maartensdijkse tol", 
kopte het blad. Het was een schoolvoor
beeld van participerende of geëngageerde 
journalistiek. Twee journalisten vonden het 
welletjes en blokkeerden de tol om uitein
delijk afgevoerd te worden naar het politie
bureau. De redenen voor deze 
unieke actie werden uiteengezet 
in een redactioneel commen
taar. "Moet Maartensdijk met 
zijn volmaakt zonder controle 
staande tolheffing ook in de toe
komst dan maar voortparasi te
ren op de ruggen van autobus
ondernemers, automobilisten 
en anderen die wel het geluk 
hebben in een vrij land te wo
nen, doch het net zo ongelukkig 
treffen dat ze langs een weg hun 
brood moeten verdienen die -
volkomen zinloos - extra is be
last. Wij willen er niet aan dat 
aan deze decennia durende wan
toestand niet eens radicaal een 
eind kan worden gemaakt." 

Mes op de keel 
De minister van Verkeer en Waterstaat, ir. 
H. Vos, vond dat ook en daarom kwam hij 
met nieuwe voorstellen. De gemeente zou 
de weg in eigendom, onderhoud en beheer 
blijven houden en daarvoor een tegemoet
koming van 400 gulden per km per jaar krij
gen omdat de weg als een tertiaire werd be
schouwd .De gemeente Maartensdijk vond 
dit onaanvaardbaar en wilde een tegemoet
koming van 1400 gulden per km per jaar. 
Dat bedrag werd alleen gegeven aan secun
daire wegen. Maartensdijk zag de weg als 
secundair en had sterke papieren zolang de 
geplande rijksweg 22 er nog niet was. Want 
per week passeerden beginjaren '50 13.000 
auto's en een verkeerstelling op 3 dagen in 
april 1951 gaf het totaal van 17.947 passan
ten en voertuigen. En dat aantal zou niet 
drastisch dalen wanneer rijksweg 22 klaar 
zou zijn, zo was de veronderstelling van het 
gemeentebestuur. Dus ook in de toekomst 
werd de weg door burgemeester en wethou-

Wibo in de Volkskrant 
van 6januari 1951 : 
"De duurste boom 
van Maartensdijk (èn 
van Nederland") 

STIJGENDE HOUTPRIJZEN 



1 april 1953. De beide 
tollen in Maartensdijk 
worden opgeheven. 
Hier opheffing van de 
tol bij het gemeente
huis 

ders als secundair gezien. Wie vandaag de 
dag ziet hoeveel verkeer nog over deze weg 
raast en dat met de A27 naast de deur, kan 
zich verplaatsen in de gedachten van het ge
meentebestuur. 
De minister had daar geen boodschap aan 
en zette Maartensdijk het mes op de keel. 
"Ik meen onder Uw aandacht te moeten 
brengen dat Gedeputeerde Staten mij heb
ben voorgesteld te bevorderen bij wet aan 
de verordening een einde te maken. Ik 
moge niet verhelen dat indien het daartoe 
zou moeten komen waarvoor aanleiding 
bestaan zal als niet BINNENKORT de tol 
bij minnelijke schikking is opgeheven, het 
resultaat van de alsdan te treffen regeling 
voor Uw gemeente minder gunstig kan uit
vallen", aldus minister Vos. Met andere 
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gemeente nog slechter af. Maar het ge
meentebestuur bleef zijn principes trouw, 
zen s toen minister J. van Maarseveen van 
Binnenlandse Zaken zich ermee ging be
moeien en Maartensdijk een vette worst 
voorschotelde, namelijk een schadevergoe
ding van 180.000 gulden ingeval de tol zou 
verdwijnen. Ook dat was niet genoeg, want 
de gemeente wilde ook een erkenning van 
de weg als secundair. De minister capitu
leerde en Maartensdijk kon dus met opge
heven hoofd overgaan tot afschaffing van 

de tol. Dat gebeurde op 1 april 1953 om 11 
uur in de ochtend onder grote belangstel
ling van de media. Zelfs het Polygoon-jour
naal was erbij. 

Maartensdijk morele winnaar 
Burgemeester H. Schuller mocht zich de 
morele winnaar noemen. Waarom? Omdat 
Maartensdijk altijd had vastgehouden aan 
een schadevergoeding als compensatie 
voor het opheffen van de tol en het uitblij
ven van inkomsten. En de gemeente wilde 
zoveel mogelijk subsidie voor het onder
houd van de weg. Doordat het traject 
Utrecht-Hilversum een secundaire weg 
werd kreeg de gemeente maximaal 1400 
gulden per km per jaar en bovendien - zo 
was de verwachting - zou dat bedrag al 
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jpuuuig ijuu guiucn pci MU pci jiiai wol
den. Maartensdijk mocht tevreden zijn: een 
schadevergoeding en een maximale subsi
die. En daarnaast een beter imago in 
Nederland. Hoe tevreden de gemeente 
Maartensdijk wel was, blijkt uit het feit dat 
het College van B en W zelf maar liefst 3 
ton ineens reserveerde voor het onderhoud 
van de secundaire weg. Daardoor zat nu in 
het onderhoudsfonds voor het traject 
Utrecht-Hilversum het lieve sommetje van 
480.000 gulden, de optelsom van 180.000 
gulden van Rijk en provincie en de 300.000 



gulden van de gemeente. Dat geld was pas 
beschikbaar gesteld nadat het gemeentebe
stuur zijn zin had gekregen. 
Niet iedereen was overigens tevreden in dat 
schone boerendorp, want de mensen van 
de katholieke St. Paulusparochie in 
Maartensdijk hadden nul op het rekest ge
kregen. Ze hadden de burgemeester om de 
tweede tolboom gevraagd. Die moest 
dienst doen als vlaggemast op het jeugdter-
rein aan de Koningin Wilhelminaweg. Het 
gemeentebestuur weigerde en dus weten 
we tot op de dag van vandaag niet wat er 

met de tweede tolboom uiteindelijk is ge
beurd. De eerste boom is misschien nog 
steeds terug te vinden bij het asyl in 
Hilversum. 

Leo Fijen 

Bronnen: 
Historisch Archief, gemeente Maartensdijk, 
Archiefstuk 653. Opheffing van de tollen (1928-
1953). Bevat correspondentie met: omliggende ge
meenten, provincie, ANWB. andere belangengroepe
ringen, Den Haag en ook kranteknipsels. 

r-Jiye 'Burgemeester van fflaartensdijh, ten 

deze handelende ter bijzondere 'informatie 

van de gebruikers van de weg van Utrecht 

naar Hilversum, brengt hiermede te hunner 

kennis, 
dat, ter uitvoering van het jßeslnit van de ïvaad der gemeente 

Wlaartensdijk van II Waart IQ53, goedgekeurd bij Koninklijk 

23es!uit van 24 Wlaart IQ53, tir. 3, tot intrekking van de 

verordening op het heffen van tolgelden op de weg van Uitrecht 

naar rylversum, 

op de eerste flpril negentienhonderd drie en 

vijftig des voormiddags te elf uur 
de tollen op de weg van Lltreckt naar Hilversum in de ge

meente l'IUaartensdijk warden opgeheven; 
zullende daarmede het beslaan een einde nemen van een der oudste tollen in het voormalige 

^Departement Utrecht, welke blijkens een informatie aan de ïïïaire van Oostveen (thans ge

meente Maartensdijk) in hel jaar (8/2 „zijn oorsprong verliest so niet in de Jßisschophjhe 

tijde», althens h die van Keizer KareV. 
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