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De Bloemendaalsche Rijweg was van ouds-
her een echte polderweg. Het bestuur van 
de polder Bloemendaal was verantwoorde-
lijk voor het onderhoud aan dijken en wegen 
en dus ook voor het onderhoud aan de Bloe-
mendaalsche Rijweg. Het werd daar door het 
hoogheemraadschap van Rijnland op aange-
sproken, maar ook andere overheden zagen 
toe op een goed onderhoud. Op zijn beurt 
sprak het polderbestuur voor het dekken van 
de kosten van dit onderhoud de eigenaren 
van het land in de polder Bloemendaal aan. 

De kosten van zowel het onderhoud als de investeringen 
aan dijken en wegen in de polder moesten door de ei-
genaren van het land, zogeheten ingelanden (gelant is in 
het middeleeuws ‘eigenaar van het land’) worden opge-
bracht. Deels woonden die eigenaren zelf buiten de pol-
der en hadden zij de grond verpacht. De ingelanden van 
de polder Bloemendaal draaiden dus op voor de kosten 
van het onderhoud van zowel de dijk langs de Gouwe van 
de polder Bloemendaal als van het pad op de Winterdijk. 
Het steeds intensievere gebruik van de Bloemendaalsche 
Rijweg door met name rijtuigen bracht extra kosten voor 
onderhoud met zich mee en dwong het polderbestuur 
uiteindelijk zelfs tot grote investeringen voor verbete-
ringen aan de weg. 

Tol aan de Bloemendaalsche Rijweg

Paul Wennekes

Kaart van J Kuyper uit 1867 (Hugo Suringar, Leeuwarden)

Al met al vonden de eigenaren dat de totale onder-
houdslasten zo langzamerhand veel te hoog werden. 
Een mogelijke oplossing zou zijn het door de betrokken 
overheden zelf verstrekken van fondsen voor de beno-
digde investeringen in en het noodzakelijke onderhoud 
van de weg. Maar ook de mogelijkheid tot het heffen van 
tol voor het gebruik van de weg was een optie. 

In Tidinge van die Goude is hierover al eerder een ar-
tikel verschenen van Gerard Prins, ‘Een tol op de Cley-
weg’. Daaruit blijkt dat ook in het verleden vele partij-
en betrokken waren bij deze ‘Cleywech’. Natuurlijk de 
polder Bloemendaal zelf, de gemeente Bloemendaal en 
de gemeente Gouda, maar ook het departementaal be-
stuur, de commissie voor water- en polderzaken en zelfs 
de drost van Rotterdam. Om te komen tot het heffen van 
tol op de Cleywech (oftewel de Bloemendaalsche Rijweg) 
moest in het begin van de 19e eeuw een langdurig proces 
worden doorlopen. Het plan stuitte op grote bezwaren 
van Gouda, dat alleen maar nadelen zag en vond dat de 
ingelanden en de gehoefslaagden (zij die ter plekke ver-
antwoordelijk waren voor het periodieke onderhoud van 
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1. Gerard Prins, ‘Een tol op de Cleyweg?’, Tidinge (2000), 68 -77. 

Huidige situatie (foto: Nico J. Boerboom)

de dijken en de wegen) binnen de polder Bloemendaal 
die kosten maar voor hun rekening moesten nemen.

De Bloemendaalsche Rijweg was echter in de 18e eeuw 
al een belangrijke doorgaande weg geworden en was 
allang geen zuivere polderweg meer. Alle wegverkeer 
vanuit Gouda naar Den Haag ging over deze weg richting 
Waddinxveen om daar de Gouwe over te steken. Gouda 
had al eerder zijn ontsluiting voor rijtuigverkeer naar 
het noorden (Haarlem, Amsterdam etc.) geregeld door 
een weg onder eigen beheer en deels met tolheffing te 
realiseren van de Zwarte Weg in Waddinxveen over de 
Middelburgsche weg naar Boskoop en via de Goudsche 
Rijweg of het Goudsche Rijpad naar Alphen. 

Ook het verkeer van en naar Gouda uit Reeuwijk en 
Bodegraven gebruikte de Bloemendaalsche Rijweg. Het 
aantal rijtuigen nam in de loop der tijd toe en de koet-
siers en voerlieden protesteerden geregeld tegen de 
slechte kwaliteit. Met name het wegdek was vaak slecht. 

Nieuw diligenceverkeer was zwaar en zo’n rijtuig trok 
een spoor in de bovenlaag. Zo ontstonden snel kuilen, 
vaak vol met water, en dus was het lastig rijden op deze 
weg. 

Al in 1804 waren er plannen voor een tol aan de Bloe-
mendaalsche Rijweg en wel bij de herberg De Baarzen. 
Deze herberg was gelegen vlak bij de kruising met de 
huidige Zwarteweg. Gouda was daar – zoals gezegd – fel 
op tegen. Uiteindelijk werd besloten geen tol te heffen, 
maar de gemeente Bloemendaal schoot het benodigde 
bedrag voor dat nodig was voor materialen en arbeid ten 
behoeve van onderhoud en deels verbreding van de weg. 
Daarna werden de kosten omgeslagen en de nota’s zon-
der problemen geïnd. Omdat er echter geen oplossing 
voor het permanente onderhoud was gevonden, bleef 
de drost ontevreden. Uiteindelijk werd besloten om met 
palen langs de weg aan te geven welke aanwonende ver-
antwoordelijk was voor het onderhoud van welk deel van 
de weg. En op naleving van deze verplichting zou worden 
toegezien. Daar kwam een keur of ordonnantie voor en 
zij die hieraan niet voldeden kregen een boete.1
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enige plek aan dat stukje Ridder van Catsweg waar nu 
aan de westzijde van de weg geparkeerd kan worden. Die 
extra breedte is dus te danken aan het vroegere tolhuis 
dat daar heeft gestaan.

Uit het archief van de polder Bloemendaal, nu onder-
gebracht bij Hoogheemraadschap Rijnland, blijkt dat 
koning Willem I op 11 mei 1828 in Brussel via Koninklijk 
Besluit 113 goedkeuring heeft verleend voor het ver-
breden van de Bloemendaalsche Rijweg tot 6 el en het 
uitschrijven van een lening door het polderbestuur voor 
de benodigde gelden.2 De maximaal toegestane rente 
daarop was 4,5%. Gedeputeerde Staten informeerde 
vervolgens zowel het polderbestuur van Bloemendaal als 
het bestuur van de toenmalige gemeente Broek. Door 
het polderbestuur is vervolgens een lening van ƒ 5200,- 
tegen 4,5% rente uitgeschreven, waarop voldoende 
werd ingetekend. De eerste inschrijver voor ƒ 200,- was 
Bartholomeus Albertus IJzendoorn, predikant van de re-
monstrantse gemeente te Gouda.3 

Het KB gaf tevens aan welke tolbedragen mochten 
worden geïnd: voor een koets met één paard 2,5 cent; 
een koets met twee of drie paarden 5 cent; een koets 
met vier of meer paarden 7,5 cent; een los paard of losse 
ezel 1,5 cent; en een hoornbeest 1 cent. Het toltarief is 
waarschijnlijk pas in de loop van het jaar 1825 gaan gel-
den, nadat de verbeteringen aan de weg hadden plaats-
gevonden. Dat blijkt uit de tolopbrengst van dat eerste 

Ontwikkelingen na 1804

In de jaren na het bereiken van het hierboven omschre-
ven akkoord stonden de ontwikkelingen niet stil. De in-
tensiteit van met name het koetsverkeer nam verder toe 
en vermoedelijk ook het gewicht van de rijtuigen, wat 
het onderhoud aan de weg steeds intensiever en kost-
baarder maakte. Het grootste probleem leek echter de 
breedte van de Rijweg te zijn – (volgens Gerard Prins in 
bovengenoemd artikel 12 à 13 Rijnlandse voeten, circa 
3,75 m) – maar niet zeker is of deze breedte overal werd 
gehaald. Vooral als twee koetsen of andere grote rijtui-
gen elkaar moesten passeren op een smaller stukje van 
de weg leverde dat soms problemen op, een ook nu nog 
zeer herkenbaar probleem. Passeren was vrijwel onmo-
gelijk, ervan uitgaande dat de bermen toen zeker niet 
beter waren dan tegenwoordig, en vergde van de koet-
siers – maar ook van de paarden – waarschijnlijk nogal 
wat manoeuvreerkunst. Kortom, verbetering en of ver-
breding van de weg was dringend gewenst, terwijl de 
(geld)middelen ontbraken, zowel bij het polderbestuur 
als bij de gemeente Bloemendaal. 

De vereiste oplossing was het verbreden van een groot 
deel van de weg tot 6 el, circa 4,15 meter, én het verbe-
teren van de toplaag. De kosten daarvan bleken mede 
door de totale lengte van ruim 2 km zeer aanzienlijk. 
Vandaar dat uiteindelijk toestemming werd gevraagd 
om de Bloemendaalsche Rijweg van het einde van het 
Draafpad tot aan herberg De Baarzen te verbreden en de 
kosten daarvan, geschat op ƒ 5000,–, te dekken uit een 
lening. Over deze lening zou rente moeten worden be-
taald en ook moest de lening worden afgelost. De voor 
de aflossing en rente benodigde bedragen moesten van 
twee bronnen komen. Enerzijds werd gerekend op een 
jaarlijkse bijdrage van de ingelanden, anderzijds op de 
jaarlijkse opbrengst van een nieuw te plaatsen tol. Dit 
tolhuis moest, vanuit Gouda gezien, komen aan het 
einde van het Draafpad of Harddraverspad. Tegenwoor-
dig heet dit stukje weg Ridder van Catsweg. Het tolhuis 
heeft, komende vanuit de stad, net voor de bocht rich-
ting de huidige Bloemendaalse weg gestaan, vlak voor 
waar rechts de huidige Hendrikshoeve staat. Dit is de 

2. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal nr 83: Stukken betref-
fende verlening van concessies door de Kroon voor verbreding van 
en heffing van tol op de Bloemendaalseweg 1824-1904.
3. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal nr 157: Wijziging te-
naamstelling van obligaties uitgegeven ten behoeve van verbre-
ding van de Bloemendaalseweg .
. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal Nr 140 Stukken be-
treffende verpachting van de tolheffing op de Bloemendaalseweg, 
1828-1834.
5. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 92 Brief van G.S. 
over heffen tol voor fietsers 1901.
6.  Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 93 Stukken betref-
fende beëindiging van de tolheffing op de Bloemendaalseweg en 
betreffende een voorstel tot het aangaan van een geldlening van  
ƒ 4.000 ten behoeve van aanleg van een bestraat paardenpad op de 
Bloemendaalseweg 1903.
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Kortom, bijna een verdubbeling van alle tarieven en een 
nieuwe categorie, namelijk ‘het span met honden’. 

Pas 44 jaar later, in 1904, werd opnieuw om toestem-
ming voor tolheffing gevraagd. Via een Koninklijk Besluit 
dat jaar van de toenmalige koningin Wilhelmina van 30 
april, nummer 41, werd weer concessie verleend voor 
tolheffing, maar deze keer voor een beperkte duur van 
maximaal vijf jaar. Het KB van 1860 werd ingetrokken en 
een nieuwe lijst van toltarieven werd toegevoegd:
• Koets met paard 5 cent
• Koets met 2 of 3 paarden 10 cent 
• Span met honden, los of ingespannen, 1,5 cent per 

hond
• Los paard, ezel of muilezel 2,5 cent
• Ieder ander stuk vee 1,5 cent
• Rijwiel per keer 1 cent

Opvallend is dat de tarieven die in 1860 werden vastge-
steld ongewijzigd bleven, maar dat een geheel nieuwe 
categorie haar intrede deed: het ‘rijwiel’.5 In de brief 
waarin Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het 
polderbestuur meedeelden dat de Koningin de concessie 
had verleend en de nieuwe tarieven goedkeurde, stond 
wel de voorwaarde dat de weg eerst helemaal bestraat 
moest worden.6

De registratie van de afdracht van ontvangen tolgelden 
door de tolgaarder stopte vervolgens op 30 april 1904. 
De weg voldeed namelijk nog niet aan de voorwaarden 
(bestrating) van de nieuwe concessie. Men besloot wel 
om vanaf 1 mei 1905 voor de resterende vier jaar van de 
concessie tot verpachting over te gaan. In het archief 
van het polderbestuur zijn dan ook over het innen van 
deze tol na dit tijdstip geen gedetailleerde gegevens 
per maand of jaar meer te vinden. De opbrengst van de 
pacht is in de financiële verslagen van de polder wel te-
rug te vinden tot 30 april 1909. Op die dag stopte de 
tolheffing op de weg definitief. 

De tolopbrengsten

Vanaf 1825 tot 1909 is exact na te gaan wat de op-

jaar (1825), die maar de helft was van die van het jaar 
daarna (1826). Overigens werden de ingelanden binnen 
de polder direct door het polderbestuur vrijgesteld van 
het betalen van de verschuldigde tolgelden. Dit in tegen-
stelling tot wat in het KB staat. 

Na vier jaar, in 1828, werd besloten de inning niet lan-
ger via een tolgaarder in dienst van het polderbestuur te 
doen, maar om de tol voor ƒ 945 per jaar te verpachten.4 

In de overeenkomst wordt gesproken over een stuk weg 
van het noordeinde van het Harddraverspad bij Gouda 
tot aan de brug bij herberg De Oude Baars. Na zeven jaar, 
in 1835, stopte de pacht en werden de tolgelden weer 
in eigen beheer geïnd. In hoeverre de mogelijke komst 
van de Bodegraafsche Straatweg met tol hierbij een rol 
speelde is niet bekend. Wel zal de komst van deze tol-
weg ongetwijfeld verhinderd hebben dat een langdurige 
pachtovereenkomst met een vrijwel gegarandeerde op-
brengst kon worden gesloten.

Ontwikkelingen in de 19e en de 20e eeuw

De ontwikkelingen in het verkeer stonden in de 19e en 
de 20e eeuw niet stil. Zo werd dus al in 1839 de Bode-
graafsche Straatweg als tolweg geopend. Deze weg was 
een directe concurrent van de Bloemendaalsche rijweg 
en inderdaad halveerde de tolopbrengst vrijwel en kwam 
het polderbestuur bij het betalen van de aflossingen op 
de lening in problemen. Toch vroegen de Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland pas in 1860 aan koning Willem 
III om een eerste herziening van de concessie. Op 4 ok-
tober 1860 resulteerde dit in een nieuw Koninklijk Besluit 
(nr. 101), waarin een nieuwe concessie voor de tolheffing 
werd afgegeven. Dit besluit ging vergezeld van een lijst 
met de nieuwe toegestane toltarieven:
• Koets met paard 5 cent
• Koets met 2 of 3 paarden 10 cent
• Koets met 4 of meer paarden 15 cent
• Span met honden, los of ingespannen, 1,5 cent per 

hond
• Los paard of ezel 2,5 cent
• Ieder ander stuk vee 1,5 cent
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brengsten van de Bloemendaalsche tol zijn geweest.7 

De jaarlijkse opbrengsten ontwikkelden zich als volgt: 

Gecorrigeerd voor de verdubbeling van de tarieven in 
1860 is het beeld:
Tolopbrengsten gecorrigeeerd voor verdubbeling tarief

Gedurende de bijna 85 jaren van het bestaan van de tol 
waren de opbrengsten in totaal ƒ 68.303,46 met een ge-
middelde jaaropbrengst van ƒ 803,57. Worden de jaar-
cijfers gecorrigeerd voor de tariefsverhoging van 1860, 
dan blijkt dat het verkeer nooit meer die omvang heeft 
gehaald die het direct na de start van de tolwinning had. 
De eerste negen jaren van de tolinning is de opbrengst 
van de tol gemiddeld ruim ƒ 900,-. Dat bedrag wordt pas 
na de toltariefverdubbeling van 1860 weer gehaald, maar 
zelfs dan komt het bedrag nooit hoger dan ƒ 1200,-. De 

terugval in opbrengsten sinds 1839 valt samen met de 
komst van (de tol op) de Bodegraafsche Straatweg. Het 
lijkt voor de hand te liggen dat in het gereedkomen van 
deze verbinding de verklaring gezocht moet worden voor 
de teruggelopen inkomsten.

Verkeersintensiteit op de weg

Gekeken naar de eerste vier weken in januari 1865 was 
de verkeersintensiteit en de daaruit volgende opbrengst 
van de tol als volgt:
• Koetsen met 3 of 4 paarden ƒ 0,–
• 47 koetsen met 2 paarden, opbrengst ƒ 4,70 ca 8% 

Gemiddeld ca. 2 koetsen per dag
• 959 koetsen met 1 paard, opbrengst ƒ 47,95 ca 80% 

Gemiddeld ca. 33 koetsen per dag
• 302 hondenkarren, opbrengst ƒ 4,53 ca 8% Gemid-

deld ca. 10 per dag
• 45 losse paarden of ezels, opbrengst ƒ 1,13 ca 2% Ge-

middeld ca. 1 à 2 per dag
• 92 losse koeien, opbrengst ƒ 1,38 ca 2% Gemiddeld 

ca. 3 per dag

De tolbaas moest deze maand dus zo’n vijftig keer per 
dag (en nacht) tol ontvangen en het hek opendoen om 
zo’n ƒ 2,- per dag aan tolgeld te vangen.

Als bovengenoemde verdeling van tolopbrengsten 
even als maatstaf wordt genomen en wordt aangenomen 
dat ca. 80% van de tolopbrengst kwam van rijtuigen met 
één paard, kan voor het jaar 1826 met een tolopbrengst 
van ca. ƒ 1000,- gesteld worden dat deze categorie ƒ 
800,- opbracht. Bij het tarief van 2,5 cent betekent dit 
dat zo’n 32.000 rijtuigen met één paard dat jaar de tol 
passeerden. Dat houdt in dat dagelijks tussen de 90 tot 
100 rijtuigen vanuit of naar Gouda de tol passeerden. Dat 
geeft een indruk van de verkeersintensiteit op de Bloe-
mendaalseweg in de jaren 20 van de 19e eeuw. 

Seizoensinvloed op de tolopbrengst

De tolopbrengsten in ƒ waren per maand gedurende het 
jaar 1844
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heffen, het tolhek moest als het donker was verlicht 
worden en alle motorvoertuigen vanuit Gouda moesten 
worden geweigerd. In het algemeen kan worden gesteld 
dat de plichten bij de pachter werden neergelegd en de 
verpachters alle rechten claimden. Zo moesten ook twee 
borgen mee tekenen en zij waren hoofdelijk aansprake-
lijk als de pachter zijn financiële verplichtingen naar het 
polderbestuur niet nakwam.

In de archieven is een pachtovereenkomst voor vier 
jaar van 25 februari 1905 te vinden met een pachtsom 
van liefst ƒ 1200,- per jaar, getekend door de heer A. 
de Bruin, tot in 1904 ook de tolgaarder van dienst. Deze 
pachtovereenkomst heeft gelopen van 1 mei 1905 tot 
30 april 1909, hetgeen in lijn is met de maximale duur 
die genoemd werd in het Koninklijk Besluit. Waarschijn-
lijk tot zijn grote teleurstelling achteraf was Adriaan de 
Bruin de enige die een enveloppe (met dit hoge bod) in 
de daartoe bedoelde bus had gedaan. 

De tolgaarder en zijn jubilea

Gedurende het bestaan van de tol is er een aantal tol-
gaarders en een pachter in het tolhuis woonachtig ge-
weest. Vanaf 1854 was dit bijvoorbeeld Simon Perridon, 

7. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal; nr 91: Kohieren van 
ontvangen tolgelden op de Bloemendaalseweg 1889-1898; Archief 
Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 226-233: Rekeningen van ver-
breding en onderhoud van en tolheffing op de Bloemendaalseweg; 
met bijlagen 1825-1904. Goudsche Courant 22 oktober 1884 (samh)
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Per kwartaal betekent dit 
• 1e kwartaal 13%
• 2e kwartaal 24%, 1e halfjaar 37%
• 3e kwartaal 32%
• 4e kwartaal 31%, 2e halfjaar 63%

Het derde en vierde kwartaal waren dus het meest lu-
cratief met in die periode ca. 2/3 van de totale toljaar-
omzet.

Het einde van de tol

Na de goedkeuring via het Koninklijk Besluit van 30 april 
1904 ondernam het polderbestuur direct actie. Om de 
kosten van het verbeteren van de weg te dekken, be-
sloot het polderbestuur door te gaan met het innen van 
tolgelden. Het polderbestuur besloot tevens om dit niet 
te doen door een tolgaarder in ‘vaste’ dienst, maar men 
wilde per 1 mei 1905 de tol voor vier jaar verpachten voor 
een vast bedrag. De opbrengst schommelde de 25 jaar 
daarvoor zo tussen de ƒ 933,- en ƒ 1052,- per jaar, met 
in de laatste vijf jaren gemiddeld een jaarlijkse opbrengst 
van ƒ 1026,-. Het bestuur wilde daarom minimaal een 
pachtsom van ƒ 1000,- bedingen. 

Er werd een open inschrijving georganiseerd en vooraf 
kon iedereen de pachtovereenkomst lezen die men zou 
aangaan, inclusief alle daaraan verbonden voorwaarden. 
Zo moest onder andere de tolgaarder dag en nacht tol 
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die vermoedelijk al in 1861 overleed. Zijn weduwe trouwt 
daarna de weduwnaar Willem Boere, die vanaf 1862 de 
nieuwe tolgaarder werd en dit bleef tot 1870. De tolgaar-
der die het langst (vanaf 1870) en tot het eind (1909) toe 
in het tolhuis woonde, was de eerdergenoemde Adriaan 
de Bruin. In 1884 woonde het gezin De Bruin (Adrianus 
was getrouwd met Margaretha Elizabeth Nus) al geruime 
tijd op de Kleiweg (Bloemendaalseweg) wijk S, nr. 26, 
later nr.30. Bij het tijdelijk stoppen van de tolheffing in 
1904 was de tolgaarder al bijna 35 jaar in dienst geweest 
van het polderbestuur. Maar omdat hij vanaf dat mo-
ment niet langer in dienst was, kreeg hij de mededeling 
dat hij niet op een geschenk bij dat jubileum moest reke-
nen.8 Daar bleek hij ook niet van uit te gaan, maar hij zou 
– zo liet hij weten – de ontvangst van een getuigschrift 
wel erg op prijs stellen. Omdat hij zijn plichten samen 
met zijn vrouw zo lang en voorbeeldig had vervuld, werd 

besloten hem het gevraagde getuigschrift te geven.
Maar lopende de pachtovereenkomst was diezelfde 

tolgaarder – en wel in 1906 – ook nog eens 40 jaar ge-
trouwd. De dijkgraaf heeft toen het voorstel aan het 
polderbestuur gedaan om aan de familie De Bruin toe te 
staan na afloop van de pachtovereenkomst in 1909 in het 
tolgaarders huisje te mogen blijven wonen zonder huur-
verplichting.9 De waarde van het huisje was toch al vrij-
wel nihil en er dreigde zelfs onbewoonbaarverklaring. In 
de vergadering van de ingelanden werd dit voorstel van-
wege de financiële risico’s afgewezen, maar een ander 
voorstel werd direct aanvaard. De familie mocht er wel 
blijven wonen, maar moest zelf alle onderhoudskosten 
voor haar rekening nemen. Dit werd door de familie in 
dank aanvaard. Maar lang heeft Adriaan de Bruin niet van 
zijn vrije woning kunnen genieten, want al op 29 novem-
ber 1909 overleed hij in het gasthuis aan de Oosthaven. 

Het tolhuis na 1884 (samh)
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bestaande tolhuis is opgeleverd. De totale kosten daar-
van bedroegen ƒ 200,-.

Op de foto van het tolhuis is in het metselwerk rechts 
van het rechterraam nog een rechte verticale voeg zicht-
baar. Zo is zichtbaar dat de achter het tolbord verscho-
len uitbouw aan de slootzijde later is toegevoegd. Het 
schuine dak van deze ‘uitbouw’ komt ook overeen met 
de tekening van 1884. De foto moet dus na 1884 zijn 
genomen. Dan zullen dus op het bord de in 1860 vast-
gestelde toltarieven hebben gestaan. Uitgaande van een 
breedte van de aanbouw van circa 2,2 meter kan op ba-
sis van de foto van de zijkant van het tolhuis de totale 
breedte op circa vijf meter worden gesteld. De lengte 
van het huis was 5,65 meter.

Voordat het tolhuis in 1884 werd uitgebouwd woonde 
het gezin De Bruin met zeven tot acht kinderen in een 
huisje van krap drie meter breed en 5,65 meter lang. 
Nadat dat jaar twee kinderen stierven, telde het gezin 
nog steeds acht personen, maar was er eind december 

8. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 9 Notulen van ver-
gaderingen van dijkgraaf en heemraden over periode 1904-1907.
9. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 72 Stukken betref-
fende verlening van recht op vrije woning aan tolgaarder A. de 
Bruin  na opheffing van zijn functie 1906-1919.
10. Archief Rijnland 2.2.3 polder Bloemendaal: nr 423 Stukken be-
treffende verbouwing van het tolhuis aan de Bloemendaalseweg bij 
Gouda 1884-1885.

Goudsche Courant 17 april 1887 (samh)

Goudsche Courant 10 oktober 1900 (samh)

In november 1919 berichtte weduwe De Bruin het pol-
derbestuur dat zij van plan was het huisje onder dank-
zegging in maart of april 1920 te verlaten. Zij overleed 
in 1926. 

Het tolhuis en zijn bewoners

In het Streekarchief Midden-Holland is tot nu toe maar 
één foto van het tolhuis bekend. Wel ligt in het archief 
van Rijnland een tekening uit 1884 van ‘een gebouwtje’ 
zoals dat op die plaats in 1884 is gebouwd.10 Dit heeft 
echter geen enkele gelijkenis met het huisje met een 
puntdak van de foto. Dit ‘gebouwtje’ is ruim vijf meter 
lang, twee meter breed, heeft een schuin aflopend dak 
en een schouw ontbreekt. In de Goudsche Courant van 
22 oktober van 1884 staat echter de aankondiging van 
een aanbesteding voor het vergroten van het bestaande 
tolhuis. Uit een brief van architect Prins van 31 december 
1884 valt af te leiden dat de gewenste aanbouw aan het 
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der aan de Bloemendaalsche weg, werd veroordeeld tot 
1 gulden boete of één dag hechtenis wegens het zonder 
vergunning schenken van een bittertje! Niet helder is of 
daarmee een einde is gekomen aan deze praktijk. Op 10 
oktober 1900 werd er een loopjongen aangehouden die 
met een kruik van 10 liter jenever onderweg was naar 
dhr. A. de Bruin. Het probleem was dat de belastingen 
over die fles niet waren betaald; alleen de distillateur 
stond voor het kantongerecht. 

Zoals al eerder aangegeven had de tolgaarder vele 
plichten en werd er niet geaarzeld tegen de tolgaarder 
op te treden als hij zijn plichten verzaakte. Zo werd Adri-
aan volgens een verslag in de Goudsche Courant van 27 
september 1872 veroordeeld tot een boete van ƒ 2,50 
of twee dagen gevangenisstraf, omdat door toedoen van 
de tolgaarder de slagboom van de tol tussen zonsonder-
gang en zonsopgang niet goed verlicht was geweest. De 
kosten van de lantaarn en de kaarsen waren overigens 
ook voor zijn rekening!14

Daarnaast bleek een tolgaarder ook andere activitei-
ten te mogen uitvoeren. Zo staat in de Goudsche Courant 
van 3 december 1899 dat de prijs die op een lot is geval-
len bij dhr. A. de Bruin, tolgaarder te Gouda, kon worden 
opgehaald. Het ging daarbij om een koe! Geregeld ston-
den in de krant ook oproepen om gevonden voorwerpen 
bij de tolgaarder af te halen.

Samenvatting

De tol aan de Bloemendaalsche rijweg heeft uiteindelijk 
zo’n 85 jaar bestaan. Na negen jaar zijn de inkomsten 
van de tol gehalveerd, hoogstwaarschijnlijk omdat vanaf 

wel een ruimte van 5,65 x 2,2 meter bijgekomen. Waar-
schijnlijk om te helpen of uit nood kwam de moeder 
van Margaretha ook inwonen, zo blijkt uit het overzicht 
van het bevolkingsregister. Daar staat ook in dat doch-
ter Trijntje in de periode 1879-1880 zeven maanden in 
Moordrecht is geweest.

Eind 1919 bekeek het polderbestuur hoe het tolhuis 
kon worden verwijderd.11 Uiteindelijk werd er een aan-
nemer gevonden die bereid was om het tolhuis te ver-
wijderen en er ook nog ƒ 50,- voor te betalen.12 De sloop 
vond uiteindelijk in 1920 plaats.

Inkomsten van een tolgaarder 

In de financiële verslagen is sprake van een aantal in-
komenscomponenten voor de tolgaarder. Ten eerste 
woonde de tolgaarder gratis in het tolhuis. Ten tweede 
ontving de tolgaarder jaarlijks een vaste som. Die be-
droeg in de jaren 1835 tot 1842 ƒ 3,- per week (ƒ 156,- 
per jaar). Daarna werd dit teruggebracht tot ƒ 130,- en 
in 1846 zelfs tot ƒ 104,- per jaar. Pas in het jaar na de 
verhoging van de toltarieven, in 1861 dus, werd dit weer 
verhoogd tot ƒ 130,-. Als men kijkt naar het gemiddel-
de salaris in het midden van de 19e eeuw, dan lag dat 
voor een volwassen man op circa ƒ 1,00 per dag, oftewel  
ƒ 365,- per jaar.13 Vergeleken met veel andere beroepen 
was het loon van deze tolgaarder dus uiterst karig. Ten 
derde ontving de tolgaarder ook, als dit tenminste tot 
zijn werkzaamheden behoorde, een vergoeding voor het 
beheer van de weg. Deze vergoeding bedroeg de meeste 
jaren na 1860 ƒ 130,-, later verhoogd naar ƒ 165,-. Voor 
een aantal jaren werd aangegeven dat dit werk door vier 
personen werd verricht, die ieder een kwart ontvingen.  
 
Op 1 november 1881 trad een wet in werking die de kleine 
verkoop van alcoholische dranken regelde met als doel 
de beteugeling van openbare dronkenschap. Voor het 
schenken van alcoholische dranken was voortaan een 
vergunning vereist. In de wet stond expliciet dat tolgaar-
ders waren uitgesloten van het verkrijgen van een der-
gelijke vergunning. In de Goudsche Courant van 17 april 
1887 stond een vonnis waarin dhr. A. de Bruin, tolgaar-

11. Archief Rijnland 2.2.3 Polder Bloemendaal: nr 16 Notulen van 
ingelanden over periode 1902-1925.
12. Archief Rijnland 2.2.3 Polder Bloemendaal: nr 118 Stukken be-
treffende verkoop voor afbraak van het voormalig tolwachtershuis-
je langs de Bloemendaalseweg aan T. Woudenberg 1919-1920.
13.  I.J. Brugmans, De Arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 
(1813-1870) (Den Haag 1923).
14. Archief Rijnland 2.2.3 Polder Bloemendaal: nr 46 Instructie voor 
den gaarder van het recht der passage over den tolboom op den 
Bloemendaalsche Rijweg artikel 10. 
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Goudsche Courant 27 september 1872 (samh)

Goudsche Courant 3 december 1899 (samh)

dat moment het verkeer uit de richting Reeuwijk en Bo-
degraven ook over de Bodegraafse straatweg kon rijden.  
Het polderbestuur is ook nogal vrij omgegaan met de 
door de regelgever gestelde eisen. Ingelanden werden 
ten onrechte van de tol vrijgesteld en door het niet aflos-
sen, terwijl dat wel kon, van het allerlaatste leningdeel is 
het bestaan heel lang gerekt. Het doel van de tolheffing 
is altijd geweest om inkomsten te genereren waarmee de 
leningen konden worden afgelost die waren aangegaan 
voor het verbeteren, verbreden of bestraten van de weg. 

Pas na 1900 trok de provincie aan de bel over het al zo 
lang bestaan van de tol, maar toen in 1904 weer inves-
teringen in verband met het bestraten van de weg nodig 
waren, stelde het provinciebestuur toch voor om weer 
toestemming te geven om maximaal vijf jaar tol te hef-
fen. Op 1 mei 1909 was het definitief afgelopen met het 
heffen van tol op de Bloemendaalsche rijweg. De con-
cessie liep af en er werd waarschijnlijk ingeschat dat een 
nieuwe concessie niet haalbaar zou zijn. De discussie 
met de provincie over de laatste verlenging gaf daar ook 
alle aanleiding toe. 

Dit was tegelijkertijd het begin van een decennialang 
durende discussie over de vraag wie het onderhoud van 
de weg nou eigenlijk wel moest betalen. Pas vanaf 1 ja-
nuari 1970 namen de gemeentes Gouda en Waddinxveen 
het onderhoud van hun respectievelijke delen van de 
Bloemendaalseweg definitief voor hun rekening en werd 
de polder verlost van de plicht tot onderhoud van de 
weg.


