
Het 
Assummer Tolhek

1662

HKH
Historische Kring Heemskerk

Tolhek omstreeks 1812, gezien vanaf de Uitgeester 
zijde.
In 1802 werd hier een nieuwe brug gebouwd door 
de toenmalige bewoner van Assumburg: Andries 
Adolph Deutz van Assendelft. 

Tolhek omstreeks 1920
Cornelis de Graaf (midden) was hier tolbaas van 1919 
tot 1924. De tolgaardster met haar breikous (rechts) 
draagt haar tasje voor het tolgeld.

Tolhek in 1924
De tol is in de nacht van 4 op 5 mei 1924 opgeheven, 
maarhet tolhuis wordt pas in 1925 gesloopt.

Barend Tijms, tolgaarder van 1892-1914

Oorkonde van 
de openstelling 
Tolweg 
op 20 mei 1662 
(fragment)

Anna de Renesse, vryvrouwe van Assendelft, 

vrouwe vander Aa, Heemskerck etc.

Doen te weten dat wy opt versouck vande 

Ed.achtbare heeren Borgemeesteren, der stadt 

haerlem ende de Regenten van uytgest ende 

meer andere, tot bequamhyt, ende geriefelycke 

passagie by het Assummerveer langhs, hebben 

doen maecken uyt onse eygen goederen en 

eygen costen een wegh, met syn bruggen ende 

toebehoren die by een iegenlijck sal mogen 

gepassiert worden, mits dat een ieder de 

wegh gebruykende, daer van sonder eenige 

tegenspraecke, penningen sal hebben te betalen, 

aan Ed. pieter Jansz verhammen (de eerste 

tolgaarder - red.)

Aldus gedaen op onsen huyse van Assenburch 

opden 20 Mey XVI twee en sestigh ten Oirconde 

desen ondertekent ende met onsen pitziere 

bevesticht Anna de Renesse.

My present Martinus Berbens

Tolgelden 
20 Mey 1662

Passant            te betalen

Persoon jonck oft oudt tsy te leder voet, te paerdt 
met karre ofte wagen

acht penningen

Van ieder paerdt tsy los oft ingespannen, jonck oft 
oudt

gelyke acht penningen

Een wagen ledige passeerende met de voerman 
alleen, sal mogen volstaen mit

een stuyver

Van ieder koebeest tsy jonck oft oudt
vier penningen

Desgelycks van ieder vercken
twee penningen

Doch de schapen oft verckens met groote koppels 
passerend, sullen van elck vyf verckens, ofte vyf 
schapen betalen...
en sullen oock daermede de dryvers door haer 
personen vry doorgelaten werden

acht penningen

De koebeesten en de schapen oft paerden die 
langs den wegh ter weyde gebracht zullen worden 
oft van de eene weyde naer dandere gedreven 
worden sullen met eens int zaysoen te betalen vry 
sijn

eens int zaysoen betalen

Tot 1662 moest men tussen Beverwijk en Uitgeest gebruik 

maken van een veerschuit over de Zevenberger Tocht 

(nu Neksloot). Dit veer was reeds in 1326 bekend en werd 

verpacht door de Heren van slot Oud Haerlem en later van 

slot Assumburg. Al in 1601 werden er door reizigers beëdigde 

verklaringen afgelegd dat de ‘passage’  van het veer slecht was 

en de schuit gammel. 

In 1661 had Uitgeest  al fl .500 gevoteerd om een weg van het 

dorp tot het veer aan te leggen en in een tweede contract uit 

1662  stelde de stad Haarlem een bedrag van ‘tien hondert 

Caroli guldens’ beschikbaar om de nieuwe weg binnen de  

‘Banne Uitgeest’, op behoorlijke hoogte en breedte te maken. 

Op kosten van de Jonkvrouwe Anna van Renesse werd bij het 

Assummerveer een nieuwe ‘bekwame wagenweg’ aangelegd 

met ‘bruggen’ en een ‘Tol’, waarvan de Jonkvrouwe uiteraard 

alle tolgelden opstreek .
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