St. Catharinaschool

Uitbreiding voor de Bavoschool.
Ook in het gebied van de eigen St. Bavo parochie ging de huizenbouw onverminderd
voort. Begin jaren ’20 werden vele honderden woningen in de Vogelenbuurt en de
Rivieren buurt gebouwd. De nieuwe bewoners waren veelal jonge mensen met kinderen
en er dreigde al snel een tekort aan schoolruimte te ontstaan. Het kerkbestuur diende in
september 1928 een verzoek in bij de gemeente, voor uitbreiding van de St. Bavoschool
aan de Kerklaan De gemeente had echter andere plannen met het gebied en de bestaande
school kon daarom niet uitgebreid worden. Het kerkbestuur zocht daarom naar andere
mogelijkheden en zo ontstond het plan om een nieuwe school te bouwen in de omgeving
van de Rijksstraatweg dichter bij de nieuwe bewoners. Het werden uiteindelijk zelfs twee
scholen, want voor de allerjongsten werd een eigen kleuterschool gesticht.

De Catharinaschool
Pastoor W.C,Dessing was een ijverig man, vooral als het ging om de opvoeding van de
jeugd. Herhaaldelijk bepleitte hij de noodzakelijkheid en het grote nut van het bouwen
van een bewaarschool of kleuterschool voor de jongste parochianen. Het kerkbestuur ging
akkoord en pastoor Dessing ging met grote voortvarendheid aan de slag. Zo’n school
vereiste leerkrachten en daarvoor ging hij op zoek naar Eerwaarde Zusters. In 1929 had
hij succes en slaagde hij erin de Zusters van O.L.Vrouw van Amersfoort naar Schoten te
halen. Daarom moest er tegelijk een zustershuis gebouwd worden om de leerkrachten
onderdak te bieden. Pastoor Dessing maakte samen met bouwkundige van Erp, een
familielid van de pastoor, bouwtekeningen voor een bewaarschool, vergaderlokaal en een
zusterhuis. Op maandag 24 juni 1929 werd de bouw aanbesteed. De laagste inschrijver
was de heer J. Schuit uit Egmond en die kreeg de bouw gegund. De bewaarschool werd
aan de heilige Catharina opgedragen en vernoemd. De gemeente droeg bij in de
exploitatiekosten van de bewaarschool. Daarnaast deed het kerkbestuur een beroep op de
liefdadigheid van de parochianen door het instellen van het Catharinafonds.

Het was ongetwijfeld een gedenkwaardige parochie gebeurtenis, toen op dinsdag 6 mei
1930 in de namiddag de Eerwaarde zusters haar intrede deden in de parochie. Vrolijk
wapperden de vlaggen van het zustershuis en de Catharinaschool. De pastoor en de
kerkmeesters hadden de zusters met koetsjes van het Haarlems station afgehaald.
Op woensdag 21 mei 1930 werd de Sint Catharinaschool plechtig ingewijd. Onder leiding
van hoofdzuster Gemma verzorgden drie zusters en een “lekenonderwijskracht” het
onderwijs aan de hele kleine kleuters.

Klaarovers in 1950

In 1985 werd de wet op het basisonderwijs ingevoerd, wat het einde van de zestig jaar
oude school betekende. De kleuters vertrokken naar de Sint Bavo Basisschool in de
Eemstraat. De school verdween maar het zusterhuis is behouden gebleven, evenals de
naam, die nu nog op de gevel te lezen is. Thans is er de Catharina Apotheek gevestigd
samen met een huisartsenpraktijk.

Ruim 62 jaar na de opening lezen wij in het Haarlems Dagblad over de Catharinaschool
het volgende:

Zusters van Onze Lieve Vrouwe treuren om Catharinaschool
“Kijk hier zijn ze begonnen, bij de speelzaal”, zegt zuster Philothea Visser, terwijl ze foto’s
laat zien van de sloop van de Sint Catharinaschool. Op de eerste foto staat de school nog
in volle glorie aan de Rijksstraatweg. Op de laatste staat de zuster zelf boven op de
puinhopen. “Ik hield het iedere dag bij: nu gaat het spreekkamertje er aan, nu dat
lokaaltje.”
Zuster Philothea was vijftien jaar lang hoofd van de Catharina kleuterschool. Ze begon in
1970 en nam in 1985 afscheid. Omdat toen de wet op het basisonderwijs werd ingevoerd,
stopte de ruim zestig jaar oude school. De kleuters vertrokken naar de Bavo-Basisschool
in de Eemstraat

Zuster Philothea Visser op de puinhopen.

Binnen korte tijd was er niets meer over van de school.

De school in vervlogen tijden.
Die mooie goede oude tijd.

