De Linaeusschool

Het gebouw Wilgenstraat 81 in 1931.

Begin jaren ‘20 werden de eerste huizen voor een nieuwe woonwijk aan de westkant van
de Rijksstraatweg gebouwd. Hier lag een groot en leeg gebied, wat liep tot de huidige
westelijke randweg, die eind jaren ‘40 op de grens met Bloemendaal werd aangelegd. Een
gebied, waarin ook het nieuwe “stadshart” van Schoten werd ontwikkeld met een nieuw
raadhuis, want het oude rechthuis aan de Vergierdeweg was te klein geworden voor alle
gemeentelijke taken en lag ver buiten de nieuwe woonbuurten. Het raadhuis werd aan de
oostzijde van de Rijksstraatweg gebouwd met een heus plein (Raadhuisplein) en
aansluitende bebouwing aan de westzijde. Zo ontstond aan de westzijde eerst de Bomenbuurt en begin jaren ‘30 volgde de Planetenbuurt. De ongekende groei van Schoten
zorgde voor veel tekortkomingen bij de gemeente, die haar werkzaamheden amper aan
kon. Uiteindelijk volgde op 1 mei 1927 de annexatie van Schoten door Haarlem. De
Haarlemse ambtenaren waren beter voorbereid op de stedelijke ontwikkelingen en gelijk
kon er daadkrachtig worden gewerkt aan de zaken, die voorheen bleven liggen. Één ervan
was de bouw van een kleuterschool en een nieuwe openbare school voor lager onderwijs in
de Bomenbuurt.
Het ontwerp van de scholen was van ir. Pierre Francois de Bordes, de “Haarlemse hoofdingenieur belast met bouwzaken”. Deze stadsarchitect en bouwmeester stond sinds 1921
aan het hoofd van Afdeling Gebouwen in Haarlem. Bordes was een man van de
functionalistische stijl, een stroming in de architectuur die inhoudt, dat constructie en
uiterlijk bepaald moeten worden door de functie van het gebouw. Zijn ontwerpen
kenmerkten zich door strakke lijnen zonder overbodige versieringen en er zijn sterke
overeenkomsten te zien met de gebouwen die zijn tijdgenoot W.A. Dudok had ontworpen.
Naar hun ontwerpen moesten scholen een statig en streng uiterlijk hebben en gezag
uitstralen op hun omgeving en haar leerlingen. Het werden daardoor massieve gebouwen,
meestal voorzien van een toren aan het gebouw, die de plaats in de wijk nog eens extra
accentueerde. Karakteristiek is ook de opzet met op elkaar aansluitende blokvormen en
platte daken. De bouw zelf was uitgevoerd in “degelijke” materialen met bakstenen gevels
en stalen ramen. Overigens kreeg De Bordes vanuit de gemeenteraad wel enige kritiek te
verduren. Zo was er een raadslid dat zijn bouwstijl maar “eentonig” vond.
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Net als elders liep in de jaren ‘80 het aantal leerlingen sterk terug. In het voorjaar werd
geprobeerd de school nieuw leven in te blazen o.a. met een naamsverandering. (De
Bongerdt). Het mocht helaas niet baten. In de zomer van 1983 werd de Montessorischool
opgeheven en het personeel ontslagen. De gemeente streefde ernaar het gebouw alsnog te
bewaren voor de buurt. Met de wetswijziging van 1985 werden de aparte kleuterscholen
samengevoegd met de lagere school tot een nieuwe basisschool en dit bracht uitkomst
voor de school. In de school werd de kleuterschool Zonnehoek en tegelijkertijd een
dependance van de Fuhrhopschool (thans Zonnewijzer) samengevoegd. Hieruit ontstond
de zelfstandige basisschool De Wilgenhoek, een buurtschool voor alle kinderen uit de
buurt. Het schoolgebouw is inmiddels een gemeentelijk monument geworden.
Het nieuwe schoolgebouw voor lager onderwijs werd in 1930/1931 gebouwd aan de
Wilgenstraat, dichtbij de latere westelijke randweg. Op zaterdag 9 maart 1931 vond de
opening van de school plaats, als de Linaeusschool voor openbaar lager onderwijs. Een
bijzonder detail binnen dit schoolgebouw waren de glas-in-lood ramen in het trappenhuis
die waren ontworpen door de vrouw van de architect De Bordes. Inmiddels zijn deze
ramen vervangen door gewoon glas.

Het interieur behield diverse authentieke elementen. Aan de achterzijde van het gebouw staat een beeld
(zeeleeuwtje?) met kunsthistorische waarde.

Het gebouw stond de eerste jaren van zijn bestaan nog midden in het weiland.. De huizen
aan de Wilgenstraat en de Laurierstraat waren er al, maar de huizen aan de Delftlaan,
Zaanenlaan en Junoplantsoen werden pas later gebouwd, rond 1935. Het weiland maakte
plaats voor een kinderrijke woonwijk. Vanaf het moment dat meester Sant, het eerste
schoolhoofd van de toenmalige Linaeusschool, de deuren van zijn school opende, hebben
honderden kinderen aan de Wilgenstraat leren lezen, schrijven en nog veel meer.
Sommige van hen hebben nu kleinkinderen of kinderen op de Wilgenhoek.
Pieter van Zandwijk, hoofd van de Linaeusschool van 1950 tot 1967, werd tijdens een
gesprek met wethouder Daaf Geluk, terloops gevraagd of hij misschien belangstelling had
om te werken volgens de Montessorimethode op zijn school in Haarlem Noord. Hij zag,
net als de wethouder, de uitdaging en meerwaarde van deze lesmethode en zo werd de
Linaeusschool een Montessorischool. De start was moeilijk, een aantal leerkrachten
moest weg, omdat zij te oud waren, om nog te kunnen omschakelen naar de andere
lesmethode.
De school werd in 1951 verbouwd. De klassen op de begane grond werden uitgebreid met
serres. In elk lokaal kwam een aanrecht en de ouderwetse banken werden vervangen
door tafels en stoelen. Ook kleuterschool de Zonnehoek, die een aantal straten verderop
was gelegen, werd een school volgens de Montessori lesmethode. Daar werden de
kinderen voorbereid op het onderwijs op de Linaeusschool.
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