
5.18 Tolhuisje Midlaren-Zuidlaren 

  

Ter plaatse 

Ca. 1860. 
Aan de Steenweg van Groningen naar Zuidlaren. Gebouwd van 

Groninger steen: vrij grote, hardrode steen, typerend voor deze streek. 
Het versierde, overstekende dak en het monumentale schoorsteentje 
benadrukken het enigszins officiële karakter van het gebouwtje. 

 
In het museum 
In 1948. 
Beeld 1e helft van de 20e eeuw. 
 

 
Tolhuisje ter plekke 

 



Beschrijving 
De woonruimte bestaat uit een woonkeuken met schouw, kachel met 

toebehoren en bedsteden. De nevenruimte bevat een kelder met 
opkamer. De zolder loopt niet door over het hele huis. Staande op de 
kleine deel kijkt men naar boven tot aan het dak. Er is ook een toilet 
(plee). De deel is toegankelijk zowel door het gangetje (links) als door 
de dubbele buitendeuren. Rond de stad Groningen staan nog steeds 
veel huisjes in soortgelijke stijl voor arbeiders en kleine burgers. Ook 
langs de veenkoloniale vaarten trof men ze aan. Sommige waren wat 
groter en ingericht als keuterboerderijtjes. 
Een tolhuis is meestal te herkennen aan de typische gevel met twee 
ramen aan de zijkant. De tolgaarder kon zo eenvoudig op de weg 

kijken. Zie ook 2.24 Tolhuisje Bedum. 
 

Tolrecht 
Al sinds eeuwen in zwang om aan geld voor het onderhoud van 

wegen te komen. Ook op strategische punten aan rivieren werd vaak  
 
 
tol geheven. Het was ook een manier om belasting te heffen (de 
Graven van Holland!). 

 

 
de prijslijst om te mogen passeren 



Napoleon schafte bij decreet van 21 oktober 1811 alle rijkstollen af. 
Gemeentelijke, provinciale, en particuliere tollen bleven deels bestaan. 

Willem I breidde het systeem echter in 1815 weer uit. Er kwamen 
opnieuw Rijkstollen die in 1900 voor de tweede keer werden afgeschaft 
samen met alle andere tollen van de lagere overheden. Een aantal 
particuliere tollen zijn pas veel later verdwenen. Ook nu nog wordt met 
de gedachte gespeeld om op autowegen tol te heffen. 

 
Tolhuisje in Midlaren, gebouwd 
circa 1860. Op 13 juli 1948 werd 
dit tolhuisje door de burgemeester 
van Zuidlaren officieel 

overgedragen aan het Nederlands 
Openluchtmuseum, tijdens de 
festiviteiten ter gelegenheid van 
het dertigjarig bestaan van het 
museum. 
In vroegere tijden gaven de 
talloze tollen veel oponthoud. Wat 
weer aanleiding gaf tot het 

ontstaan van cafés e.d. en die zorgden voor een sterke opdrijving van 

de prijzen. 
De gang van zaken aan een Tolhuis (zoals in het museum) kan men 
zich ongeveer als volgt voorstellen: er waren twee tolbomen; kwam 
men bij één ervan aan, dan betaalde men en ontving men een bewijsje, 
tegen afgifte waarvan men aan de tweede tolboom niets meer hoefde 
te betalen. 
Echter voor elk los paard, muilezel, ezel of rundbeest, schaap, kalf of 
varken diende men bij elk der twee tolhekken te betalen (tweemaal 
dus!) en dat zonder betalingsbewijs, Voor een kudde schapen of 
varkens van 50 stuks of méér betaalde men ineens 50 cent. Zie voor 
meer details het toltarief aan de voorgevel van het tolhuis. 
De tol van ons tolhuisje te Midlaren was provinciaal, opgeheven per 10 
december 1947 bij besluit van de Gedeputeerde staten van Drenthe. 
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Al in de 17e eeuw staan er files voor de tolpoorten. 

Een autovakantie in het buitenland gaat dikwijls over tolwegen. Maar 
op zwarte zaterdagen kan de wachttijd voor de tolpoorten flink oplopen. 
Misschien is het dan een troostende gedachte dat het tot 1900 op veel 
plekken in Nederland niet anders is. In de 17e en 18e eeuw zijn er 
duizenden tollen die oponthoud geven. 



Maar ja, tol is nu eenmaal een onmisbare inkomstenbron. In 1811 hakt 
Napoleon toch de knoop door en schaft de rijkstollen in Nederland af. 

Maar vier jaar later voert Koning Willem I ze gewoon weer in. Pas in 
1900 is het gedaan met de rijkstol. Alleen gemeentelijke en particuliere 
tollen blijven langer bestaan. Zoals deze aan de Steenweg in Zuidlaren, 
die op 10 december 1947 door de Gedeputeerde Staten van Drenthe 
wordt opgedoekt. 
Hier geplaatst in 1948. 
 

Het tolrecht werd meestal door de overheid verpacht aan een 
tolgaarder. De tolgaarder inde tolgeld van de weggebruikers die 
verschillende tarieven moesten betalen, afhankelijk van het gebruikte 

vervoersmiddel. In 1811 schafte Napoleon de rijkstollen af, in 1815 
voerde koning Willem I het systeem weer in. 

In 1900 werden de rijkstollen definitief afgeschaft en verdwenen ook de 
andere tollen, zoals gemeentelijke en particuliere tol, langzaam maar 
zeker. De woning is in 1948 naar het Openluchtmuseum overgeplaatst. 

 


