De sloop van de oude St. Bavo kerk van Schoten.

Nu is oud-Schoten weg!
Die weemoedige uitroep was het antwoord op een geweldige klap van dinsdag 30 april 1934,
toen in een wolk van stof de torenspits met kruis door twee dunne staaldraden van 37 meter
hoogte naar omlaag werd getrokken. In zijn val nam hij als een enorme snoeischaar de
uitbottende takken mee van een stoere eikenboom, de laatste rest van de mooie bebossing, die
eens de omgeving bij de kerk sierde. Toen de vijver daar nog lag en de grote gouden regen
zich spiegelde in de sloot met stekelbaarsjes. Het was de toenmalige grens van het kerkplein,
dat met zijn landhuis-pastorie en zijn vriendelijke dorpskerkje de aandacht vroeg van alle
ogen van de mensen die passeerden langs de grindweg, of vanuit de puffende Alkmaarsche
stoomtram.
Het bescheiden kerkgebouw werd sinds lang verwaarloosd. Dinsdag 30 april ’s middags om
half een viel de eerste klap, die de spits van het torentje raakte. De jeugd joelde van pret bij
die sensatie en klom op het gevallen restant van de torenspits. Het was veel leuker, dan in de
molen te draaien op de kermis.

Een oud-Schotenaar riep, wat in de harten van veel bejaarde dorpsgenoten leefde. Nu is
oud-Schoten weg!! Maar de afbraak ging verder. De klok zwijgt, het uurwerk ligt stil. Maar
het is slechts voor even. Mogelijk zal in 1935 het uurwerk zich weer in beweging zetten om
een nieuwe tijd aan te wijzen, hoe de klok een nieuw leven gaat inluiden, een leven van
godsdienstige hernieuwing in dit historische deel van Schoten.

Op 22 juli was het graafwerk zover gevorderd, dat met het metselwerk van de fundering van
de nieuwe kerk kon worden begonnen. De allereerste steen werd in stilte door de pastoor
gewijd en gemetseld in de Noord-Oostelijke hoek van de te bouwen toren. Een kleine maand
later, op 16 augustus legde de Hoog Eerw. Deken Sondaal een gedenksteen, of liever
hoeksteen, die is aangebracht in het belangrijkste deel van de nieuwe kerk, in de absis, aan de
Evangeliezijde van het priesterkoor. Op de voorzijde is het Christus monogram uitgebeiteld.
Op de andere zijde van de steen lezen we:
Multiplicata gente
Sancto Bavini credita me posuit
Dacanus Harl. H.C.J. Sondaal, ecclesia
parochalis tertio renovatae
Memoriale die 16 aug 1935
Vertaling:
Omdat het volk aan Sint Bavo toegewijd, steeds meer vermenigvuldigde heeft de Deken van
Haarlem H.C.J. Sondaal mij geplaatst als gedenkteken van de derde nieuwbouw van de
parochiekerk op 16 aug 1935.
Nog binnen een jaar na de dag van aanbesteding zou de kerk plechtig in gebruik genomen
worden. De grote dag van de kerkconsecratie werd vastgesteld op Zondag Laetare 22 maart.
De plechtigheid begon om half acht en werd besloten met de Pontificale Heilige Mis om half
elf. Bij de wijding van het hoofdaltaar werden de relikwieën van de H. Martelaren van
Gorcum en St. Jeroen ingemetseld. ’s Avonds werd afscheid genomen uit de oude kerk met
processie en intronisatie van de H. Eucharistie in het tabernakel van de nieuwe kerk.
Daar stond nu het oude torenloze kerkje, verlaten. Het had niet eens de leeftijd van 80 jaar
mogen bereiken. Daar stond het, schuin naast zijn nieuwe collega. Daar een afgedankt
kerkgebouw zich moeilijk voor andere doeleinden laat gebruiken, was de beste oplossing, het
zo spoedig mogelijk te slopen.

Ook de Schotense kerkpatroon St. Bavo heeft plaats moeten maken voor een andere patrones.
O.L. Vrouwe van Zeven Smarten. St. Bavo nam de plaats in van de tweede patroon. De
verandering kon aannemelijk worden gemaakt, omdat bij de annexatie van Schoten de stad
Haarlem reeds twee Sint Bavo parochies kende.

De oud-Schotenaren zullen de eerste tijd met heimwee hebben terug gedacht aan het oude
knusse kerkje. De uitbreiding van de stad richting het Noorden ging gestadig verder. De
laatste herinneringen aan het vroegere dorp Schoten verdwenen, de een na de andere. Wie
zich nu in Haarlem-Noord vestigt, zal zich nog slechts moeilijk kunnen voorstellen dat op die
plaats ooit het oude dorp Schoten te vinden was.

Nog eenmaal de oude situatie. De kerk in volle glorie,
omringd door groen.

