Winter 2015 - 2016
Beste mensen!
Afgelopen najaar vierde De Hof van Eden het twintigjarig jubileum. Onze stichting was betrokken bij de
voorbereiding hiervan en tijdens de feestelijke bijeenkomst op woensdagavond 21 oktober hebben wij een
groot aantal wijkbewoners en donateurs mogen begroeten en nader kennis kunnen maken. De interesse
voor wijk en omgeving is en blijft onverminderd en daarom was de fototentoonstelling, die een aantal
avonden te bekijken was, een succes. Ook het boekje wordt goed verkocht. In De Hof van Eden bevindt
zich ons archief en wat later op de jubileumavond hebben wij het één en ander uit de kast tevoorschijn
gehaald wat daarna met grote interesse werd bekeken. We zijn onlangs begonnen met het inventariseren
van wat we de laatste jaren verzameld hebben. Veel komt uit privébezit, maar we krijgen ook documenten
opgestuurd van donateurs of anderen die hun 'roots' in Schoten hebben/hadden. We zijn verrast over de
omvang die ons archief inmiddels heeft en het blijft groeien en wij willen nu zoveel mogelijk beschrijven,
ontsluiten en digitaliseren waardoor we het meest interessante uit onze collectie op de website kunnen
plaatsen. Dat is ons voornemen voor het nieuwe jaar en we zijn vol goede moed.
De jubileumavond beviel ons zodanig dat we besloten hebben wat vaker een 'donateursborrel' te
organiseren in De Hof van Eden (of misschien ook elders). De eerstvolgende keer denken wij aan het late
voorjaar als het weer wat langer licht is. Het lijkt ons een goed begin van wat een aangename traditie zou
kunnen worden. Verder zullen we weer twee Schoterpraatjes houden en krijgt u dit blad een aantal malen
in de brievenbus en/of op de mat.
Een wintereditie met veel nostalgische herinneringen over hoe het vroeger was. Was vroeger alles beter?
Daar zijn de meningen over verdeeld, ook bij veel ouderen maar soms wordt iets na langere tijd juist
beter. In dit nummer treft u bijvoorbeeld een artikel, dat destijds is geplaatst in het Haarlems Dagblad,
van vijftig jaar geleden aan over het Schoterrechthuis dat in een dermate erbarmelijke staat was dat de
enige optie sloop leek te zijn. En we weten hoe het gebouw er anno nu bij staat en we zijn er allemaal
trots op. En leest u ook het afschrift van de brief die Henk Wieringa in 1966 naar de krant stuurde en zijn
gedachten reeds over 2016 (!) liet gaan…
In dit jaar willen we opnieuw het behoud van de boerderij Noord-Akendam hernieuwd oppakken en
misschien kunnen we dan op onze beurt onze hoop voor 2066 uitspreken wanneer de herstelde boerderij
weer gezichtsbepalend voor dat stukje van Haarlem-Noord/Schoten zou kunnen zijn.
Ook in het nieuwe jaar kunt u op onze inzet voor het behoud van de historie van Schoten rekenen en wij
rekenen op u als donateur. Van een enkeling hebben we vastgesteld dat wij nog geen bijdrage voor 2015
hebben ontvangen terwijl wij dat zo goed kunnen gebruiken om dit werk te doen. Bij aanvang van dit
nieuwe jaar vragen wij om uw bijdrage voor 2016 aan ons over te maken. Indien u ideeën hebt voor
activiteiten of eens mee wil draaien in onze vrijwilligersgroep, dan bent u van harte welkom en kunt u
contact met één van ons opnemen. De gegevens vindt u op onze (vernieuwde) website.
Veel leesplezier en wellicht tot gauw!
Frank-Michiel Boorsma
voorzitter SHS
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Jubileum Hof van Eden.
Eind oktober heeft Stichting Historisch Schoten, samen met het jubilerende Hof van Eden, dat
haar 20 jarig bestaan vierde, een aantal open avonden gehouden. Op de eerste van deze drie
avonden werd een tentoonstelling geopend over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hof van
Eden en het Vondelkwartier in Haarlem-Noord. Henk Vijn was zo vriendelijk een opening
speech te verzorgen. Hierna werd het eerste exemplaar van een boekje over de geschiedenis van
het Vondelkwartier door Frank Boorsma aangeboden aan Han Hogaarts, bestuurder van de Hof
van Eden. De tentoonstelling geeft een goed beeld over het ontstaan van het Vondelkwartier en
het boekje geeft daarop een mooie aanvulling met feiten en jaartallen. Gedurende deze avonden
waren mappen met delen van ons archief in te zien. De aanwezigen waren zeer verrast door de
grote hoeveelheid informatie die te raadplegen was. Mensen raakten met elkaar in gesprek over
vroeger, over oude straatbeelden en mensen die zij gekend hebben. Er werd veel informatie
uitgewisseld. Het werden gezellige avonden, waarbij een drankje en een hapje werd geserveerd.
Vanwege het succes van deze avonden zal St. Historisch Schoten in het voorjaar van 2016 in Hof
van Eden een donateursavond organiseren, waarbij opnieuw archieven kunnen worden ingezien.
Ook het foto archief met meer dan 5.000 afbeeldingen kan worden ingezien. U wordt hierover
nader geïnformeerd.

Boekje “Hof van Eden in het Vondelkwartier” verkrijgbaar.

Ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van Stichting Hof van Eden, wijkgebouw en speeltuin
aan de Muiderslotweg 222A in Haarlem, werd een boekje, samengesteld over het ontstaan en de
geschiedenis van het Vondelkwartier en de rol die Hof van Eden daarin heeft gespeeld. Het
boekje sluit aan bij de tentoonstelling die door Stichting Historisch Schoten werd ingericht.
Het boekje is thans verkrijgbaar bij Boekhandel Gillissen & Co. (zolang de voorraad strekt).
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Het Schoter Rechthuis in verval.

Haarlems Dagblad 1966

De situatie in 2016.
In 2016 is het 50 jaar geleden, dat Henk Wieringa, thans een van onze
medewerkers, een vurig pleidooi hield voor behoud van het Schoter
Rechthuis aan de Vergierdeweg. Het gebouw verkeerde op dat moment in
vervallen staat en dreigde ten prooi te vallen aan de slopershamer. Henk
stuurde o.a. een ingezonden stuk aan het Haarlems Dagblad, zie hierboven,
dat op 12 oktober 1966 in de rubriek “Schrijvende lezers” werd geplaatst.
Het Schoter Rechthuis staat er momenteel keurig gerestaureerd en goed
onderhouden bij.
Anders is het gesteld met boerderij Noord-Akendam, vlakbij het
Crematorium aan de Vergierdeweg. Door het dak van een deel van de
panden is een boom gegroeid en delen van de kap zijn ingestort. Dat is
kwalijk, temeer daar het ook hier een gemeentelijk monument betreft.
Particulieren krijgen in zo’n geval een schrijven waarin een termijn wordt
gesteld waarbinnen afdoende onderhoud dient te worden uitgevoerd. Door
de jarenlange plannenmakerij, die niet van de grond lijkt te komen, vindt
echter geen onderhoud plaats, waardoor er straks weinig over zal zijn van
dit bouwwerk.
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Aanvulling op het archief van Goemans Puddingfabriek
Onlangs kwam een van onze donateurs bij ons langs en toonde ons een steendruk van
Puddingfabriek Goemans. Dit bedrijf, dat aan de Raadhuisstraat was gevestigd, maakte niet
alleen custard pudding en vanille suiker, maar ook Maizena en andere producten.
Bij steendruk wordt gebruik gemaakt van het vet in het tekenmateriaal en in de drukinkt. Als
drager van de tekening dient kalksteen. Wanneer de tekening op de steen af is, wordt de steen
vochtig gehouden en het tekenmateriaal vervangen door drukinkt. Met een pers werd de geïnkte
tekening overgebracht op papier. Hieronder een afbeelding van de 3 a 4 cm. dikke steen die
destijds bij Goemans werd gebruikt.

Hierboven het stuk kalksteen. Wij hebben het in spiegelbeeld afgedrukt, waardoor het leesbaar
wordt. Hieronder nog een afbeelding van deze steen en een tweetal speldjes, met de vermelding
van de naam Goemans er op.
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Reclamekaarten van Brood en Koek Bakkerijen.
Vroeger werden veel reclamekaarten gemaakt om winkeliers en hun producten aan te prijzen. Ze
hadden het formaat van een ansichtkaart. Er zijn er nog een aantal van te vinden.

Kopie van een reclame kaarten van Bakkerij Pessel en de Electrische Broodbakkerij “de
Tijdgeest”. De afbeeldingen zijn afkomstig uit het archief van een donateur.

Gezocht: Afbeeldingen Schalk Burgergracht voor demping.
Begin vorige eeuw werd tussen de Paul Krugerkade en de Spaansevaart een gracht gegraven. Bij
Raadsbesluit van 14 december 1901 van gemeente Schoten werd deze Schalk Burgerkade
genoemd. In vroeger tijden moet het oostelijk deel van Schoten nogal moerassig zijn geweest en
om de landerijen op peil te houden werd veel aandacht besteed aan wateren en sloten. De gracht
werd vernoemd naar Willem Schalk Burger, 1852 – 1918, een der volksleiders in de ZuidAfrikaanse republiek. Hij was lid van de volksraad en Uitvoerende Raad en generaal tijdens de
Boerenoorlog (1899-1902). Hij verving Paul Kruger als president na zijn vertrek. De gracht
werd al in1912 gedempt en volgens Raadsbesluit van 19 maart 1914 hernoemd in Gedempte
Schalk Burgergracht. Wij zijn op zoek naar foto’s uit de tijd, dat er nog water door de gracht
liep. Wie kan ons helpen?
Bron: De straat waarin wij in Haarlem wonen G.H. Kurtz en J.J. Temminck, Uitg. Schuyt & Co.

De gedempte Schalk Burgergracht in 1922. Rechts de noodwoningen die er hebben gestaan van
1919-1925. In 1949 kwam op dat terrein speeltuin Elba.
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De Schoter Gasfabriek
In het Kloosterkwartier was rond 1906 een gasleiding aangelegd die werd geëxploiteerd door de
gemeentelijke gasfabriek van Haarlem. Tussen de Transvaalstraat en het verlengde van de
Riouwstraat kwamen in 1908 de Schotense gasfabriek en de gemeente reiniging. De gasfabriek
werd gebouwd door machinefabriek en metaalgieterij Carl Francke uit Bremen. Het gas werd
gewonnen door verhitting van steenkool.

De gasfabriek op het terrein dat momenteel bekend staat als het Deli terrein.
De gasfabriek was aanvankelijk een succesvolle onderneming. Van de Haarlemse gasfabriek
werd het leidingnet in de Transvaalbuurt overgenomen zodat heel Schoten op de eigen fabriek
werd aangesloten. In 1909 kwam er een tweede gashouder bij en het jaar er na ging men ook gas
leveren aan Spaarndam. Maar er waren ook zorgen. De installatie had veel en duur onderhoud
nodig. De directeur van de gasfabriek bleek zich niet erg nauwgezet van zijn taak te kwijten en
de verwaarlozing van de gebouwen en installatie was hier en daar duidelijk zichtbaar.

Gasmuntje van gasfabriek van Schoten met aan
de ene zijde het wapen van Schoten.

Verschillende directieleden, zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatige financiële
transacties. In 1923 werd de directeur van de Haarlemse gasfabriek A. van der Stel op non-actief
gesteld hangende het onderzoek naar gelden die hij onrechtmatig had ontvangen.
De productie van de gasfabriek werd geleidelijk afgebouwd en de gashouders werden
aangesloten op het gasnet van Haarlem. Op de volgende pagina treft u een deel van het verslag
aan van het verhoor van voormalig directeur, de 37 jarige A.vd. Es.
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Tot zover dit fragment uit het verhoor. In die tijd maakten de hoge heren dus ook al gebruik van
de mogelijkheden om hun positie te misbruiken voor financieel voordeel, echter op andere schaal
dan afgelopen jaren bij de banken, ondanks toezichthouders als AFM, het geval is.
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Het oude ophaalbruggetje aan de Spaarndamseweg.

Op 25 mei 1962 heeft de burgemeester van Haarlem, Mr. Cremers met forse mokerslagen een
van de leuningen van het oude ophaalbruggetje in de Spaarndamseweg bij het vroegere complex
van Holland-Nautic, gesloopt en daarmee officieel een begin gemaakt met de verbetering van de
Spaarndamseweg. In het Haarlems Dagblad van die dag lezen wij hierover het volgende: De weg
zal vijftien meter worden verbreed en van een asfaltlaag worden voorzien. Het bruggetje dateert
uit 1897 en was de laatste jaren steeds meer een verkeers-obstakel geworden. De vernieuwing
van de Spaarndamseweg zal in fasen gebeuren. In de weg zullen eerst nieuwe leidingen van het
centraal rioleringsplan worden gelegd. De walmuur zal vervolgens verder in het Spaarne worden
gebouwd om de weg op de vereiste breedte van vijftien meter te brengen. Nadat het
ophaalbruggetje gesloopt is zal in het water tussen het Spaarne en het vroegere haventje van
Holland-Nautic een dam worden gelegd die dit gedeelte van de Spaarndamseweg zal dragen.
Later zal het haventje worden gedempt. De heer S. Vermaat, directeur van N.V. VermaatFranken’s Bakkerijen, dankte namens de bedrijven de gemeente voor het tot stand brengen van
de wegverbreding.

Op de voorgrond het bruggetje over de Paul Krugerkade bij de Spaarndamseweg.
Verderop is de ophaalbrug te zien, bij de huidige Werfstraat.
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De Ripperda Mars ter gelegenheid van 100 jaar Ripperda Kazerne
In de archieven van één van onze medewerkers troffen wij
een 45 toeren plaatje aan van de Johan Willem Friso Kapel
o.l.v. kapitein direkteur Gert Jansen. Dit muziekstuk is te
beluisteren op onze website historischschoten.nl.

Vuilnisbak van Schoten
Schoten was een echte gemeente en dus werd aan de
bewoners een echte vuilnisbak uitgereikt, die wekelijks werd
geleegd. Er zullen niet veel mensen zijn, die deze bakken
hebben mee gemaakt.

Toen en nu
Uit de serie Toen en nu een foto van de Rijksstraatweg, hoek Borskistraat.

Indien u ons uw e-mailadres doorgeeft via historischschoten@gmail.com dan zullen wij u in de
toekomst ook graag op de hoogte houden van onze activiteiten, publicaties en lezingen.
Redactie: Ton van Beelen, Frank Boorsma, Harry van Beelen.
Websites: www.historischschoten.nl

www.haarlem-noord.nl
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Advertentie pagina.
Hieronder treft u een aantal advertenties aan van bedrijven die velen van u zich nog zullen
kunnen herinneren.

Stichting Historisch Schoten.
Uw donatie (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van de
Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 1991 MB Velserbroek (onder vermelding van donatie en uw
gegevens). Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten
en publicaties. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk? Geef ze op als nieuwe donateur.
Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers, die een bijdrage aan onze activiteiten kunnen leveren.

