Rijksstraatweg 427 – 429. Voormalig Tolhuis onder Schoten?
Op deze foto zien we de panden
Rijksstraatweg 427 – 429.
Op de gevel
prijkt de naam
“Schoten’.
Het verhaal gaat dat eertijds hier een
tol gevestigd was met een heuse slagboom over de straatweg. Voor paard
en wagen moest 3 cent en voor een
persoon 1 cent worden betaald.
Het rechter deel werd later postagentschap, waarbij de eerste etage werd
vergroot. Nader onderzoek roept toch
wel de nodige vragen op.
In de krant van 06-02-1926 in een artikel over de verbreding van de Rijksstraatweg lezen we:
En eindelijk zal het oude Tolhuis” onder Schoten, welk gebouw ongeveer 4 meter vooruit
springt, óf gesloopt, óf achteruit gebracht moeten worden.
De tegenwoordige eigenaar heeft de verplichting, meenen wij, om op verlangen van den
Rijkswaterstaat, het gebouw te verrollen of af te breken.
Haarlems Dagblad van 23-02-1927: De sloot vóór het kerkterrein zal waarschijnlijk tegelijk
worden gedempt om de volle breedte te kunnen krijgen. Verderop staan aan de westzijde geen
huizen in den weg, uitgezonderd het vroegere Tolhuis, dat bestemd is om naar achteren verrold
te worden. Met dit werk zal spoedig een begin gemaakt moeten worden, daar – naar verluidt dat huis tegen 1 mei a.s. verwijderd moet zijn.
Haarlems dagblad 07-04-1927: “TOLHUIS ONDER SCHOOTEN”.
NIET VERROLD MAAR
AFGEBROKEN.
De eigenaar wilde aanvankelijk het oude gebouw sparen, door het eenige meters achteruit te
rollen, maar de kosten daarvoor zijn zóó hoog, dat van de rollerij is afgezien. Men is reeds
begonnen met sloopen. Het oude Tohuis gaat dus verdwijnen.
Haarlems dagblad 16-04-1927: ’t Is op het oude dorp thans een ware ruüne half en geheel
afgebroken huizen – het oude Tolhuis is reeds gesloopt - groote hoopen puin en zand enz.
Het oude Tolhuis is geheel afgebroken!?
Op de foto hiernaast zien we “ons Tolhuis”
in de situatie van vóór 1926. De panden er
naast staan veel verder naar voren. Zou dat
dan misschien het Tolhuis geweest zijn?
Foutje van de verslaggevers van toen?
Als de panden Rijksstraatweg 427 – 429 niet
de functie van Tolhuis hebben gehad wat zou
dan de reden zijn dat naam “Schoten” op de
gevel is aangebracht en zo mooi is bewaard?

