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Als het leven van Oud-Schotenaar en gemeente ambtenaar van Schoten P.Q. Wolff destijds een
andere wending had genomen, was dit een verhaal geworden over het voormalige Nederlands
Indië. "Dat kwam zo: op de HBS zaten jongens bij mij in de klas van wie de ouders daar een
plantage hadden. Je hoorde er prachtige verhalen over, dus wilde ik vertrekken. Maar dat werd
door mijn ouders verboden."
Zodoende had het leven iets anders voor hem in petto. En daarom gaat dit verhaal over het
vroegere Schoten.
Piet Wolff is in Schoten geboren, op 18 oktober 1895. Zijn vader had aan de Kerkweg een
bloembollenbedrijf. Hij bezocht de openbare school aan de Rijksstraatweg nabij de Bavostraat. In
1906 is hij naar de Katholieke St. Bavoschool gegaan, later werd het de Jeugdherberg.
Toen hij de zevende klas doorlopen had, wist hij niet precies wat hij wilde worden. Daarom heeft
hij een tijdje in het bloembollenbedrijf van zijn vader gewerkt. In september 1908 is hij naar de
HBS B in de Jacobijnestraat gegaan, later Wilhelminastraat.
Wolffs vader had in die verzameling buurtschapje geen uitgestrekte plantages, maar gewoon een
bloembollenbedrijf. We schrijven 1905. "Mijn vader werd toen door burgemeester Haitsma Mulier
gevraagd om gemeenteontvanger te worden. Dat heeft hij tot 1919 gedaan. Weet u, Schoten
breidde zich enorm uit. En daarmee kreeg de gemeenteontvanger steeds meer werk. Denk u eens
in, eerst waren er zo'n zeshonderd dorpelingen. Later telde Schoten maar liefst 15.000 inwoners.
Van de gemeente kreeg mijn vader echter geen hulp. Dus als ik uit school kwam, ging ik vlug
mijn huiswerk maken, zodat ik hem daarna kon bijstaan." Twee keer in de week kwamen de
mensen naar het raadhuis om de penningen af te dragen. Al die ontvangsten moesten daarna
thuis worden afgeboekt. Ik werd geconfronteerd met aanmaningen en dwangbevelen. Zo ben ik
zoetjesaan in het vak gerold."
Wolff bleek als hulpje van zijn vader onmisbaar. In de Eerste Wereldoorlog kreeg dienstplichtig
soldaat Wolff zelfs tussentijds verlof. Na een maand te velde gelegen te hebben reisde hij
vierweken af naar zijn geboortedorp om daar financiële op zaken te stellen. Het lag dan ook voor
de hand dat hij in1919 in de voetsporen van zijn vader trad. Als geen ander heeft Wolff op die
manier de armoede van het in 1927 door Haarlem ingelijfde dorp van nabij meegemaakt.
In 1900 kondigde de nieuwe tijd zich in landelijk Schoten aan. De Binnenlandsche
Exploitatiemaatschappij diende in dat jaar een bouwplan in. Op de gronden van de buitenplaats
Het Klooster moesten arbeiderswoningen verrijzen. Haarlem was uit zijn voegen aan het groeien.

Zelf was Schoten te arm om de kosten van b.v. schoolgebouwen en de aanleg van riolering op te
brengen. De Schotense raad restte niets anders dan de Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij
zoveel mogelijk het vuur aan de schenen te legen; de maatschappij zou uiteindelijk voor riolering
en bestrating zorgen en de bouw kom beginnen.
Vanaf 1901 verrees het Schoterkwartier. De nieuwbouw rukte op van zuid naar noord. “Ze
begonnen aan de Schoterweg,”herinnert meneer Wolff zich. “In 1910 was men al gevorderd tot
aan het Soendaplein. De Spaansevaart, die vanaf de Molenwetering door de begraafplaats naar
het Spaarne liep, werd gedempt.”
Wolff vouwt een kaart uit op tafel en duidt de oude gemeentegrenzen aan: “Aan de zuidkant liep
de grens door het midden van de Wetstraat. In het oosten midden van het Spaarne. De
noordgrens was de Westlaan, honderd meter ten noorden van de Slaperdijk en in het westen
vormde de Delft de grens.
Met de komst van de nieuwe
inwoners naar het Schoterkwartier,
ontstond verdeeldheid. “Er was altijd
ruzie,”weet
Wolff
nog.
“De
dorpsbevolking was te ouderwets.
Dat botste met de allure van de
Kwartierbewoners. Die twee hadden
verschillende
mentaliteiten
en
verdroegen
elkaar
niet.
De
eenvoudige, niet veeleisende oude
Schotenaren voelde niet zo het
gemis van gas, elektra, straten met
riolering en straatverlichting. De
nieuwkomers hadden de voordelen
daarvan reeds ondervonden.”
Bouw van de Transvaalbuurt in 1901

In de gemeenteraad stonden de katholieken dorpelingen en de nieuwkomers vaak lijnrecht
tegenover elkaar. Argeloze passanten werden opgeschrikt door flarden van verhitte
raadsdebatten, die door het open raam de straat indreven. De Kwartierbewoners bundelden hun
krachten in de Vereniging Schoterkwartier en hielpen de heren Hooy en De Graaff aan een
raadszetel. Hooy eiste van de tegensputterende katholieken wethouder Teeuwen onmiddellijk
aanleg van een waterleiding en oprichting van een brandweer. Verder wilde hij antwoord op het
Haarlemse verzoek t

Tot het verkrijgen van een concessie voor gaslevering. Burgemeester F. Führhop een oud-officier,
die in 1903 Haitsma Mulier was opgevolgd noemde in 1911 de financiële toestand van de
gemeente zelfs wanhopig.
Bij de aanleg van gas en elektriciteit Schoot Haarlem te hulp. Met één stem verschil werd
besloten om zelf een gasfabriek te bouwen, dit tegen de zin van Gedeputeerde Staten van NoordHolland De bouw ging niet vlot. De fabriek in de Transvaalstraat beende de groeistuipen van
Schoten niet bij. Hij kon de vraag naar gas niet aan. Het bedrijf heeft nooit goed gewerkt en
kostte de gemeente miljoenen. Wolff: “Ruzies ontstonden ook door onjuiste manier van besturen.
Zo bleek dat enkele directeuren, die de fabriek heeft gehad fraudeerde. Mijn broer Chris die toen
wethouder van Schoten was, heeft er achterheen gezeten deze mannen voor het gerecht
kwamen.”
In de Eerste Wereldoorlog werd de situatie er niet rooskleurig op. De prijzen stegen en bovendien
Nam de werkgelegenheid af. Het voedsel werd schaars.
Het levensmiddelenbureau, dat voor de distributie moest zorgen, kon haar taak niet aan. In 1918
barstte de bon. Op 18 april van dat jaar sloeg de bevolking naar aanleiding van een korting op
het dagelijkse rantsoen, in bakkerswinkels aan het plunderen.
Het bleef broeien in de Schotense gemeenteraad. Onder de nieuwe bevolking vierde radicalisme
hoogtij. De kern van werd gevormd door personeel van de NZHTM, die op het Soendaplein een
remise liet bouwen, De autoriteiten vonden het daarom nodig om in 1918 ook in Schoten een
burgerwacht te vormen.
Dat was toen socialistenleider Troelstra even leek aan te sturen op een staatsgreep.

“Diens aanhangers vonden dat Oranje moest verdwijnen.”weet Wolff nog. “Toen kreeg
ik van burgemeester Führhop het verzoek om een burgerwacht te vormen. Ik Moest naar het
Departement van Oorlog in Den Haag een toestemming te vragen. Er zaten antirevolutionairen,
katholieken en Vrijzinnig-Democraten in die burgerwacht. We hielden schietoefeningen tegenover
het politiebureau in de Generaal Cronjéstraat (21). Later bleek dat Troelstra eigenlijk niet zo’n
kwaaie figuur was. De ‘revolutie liep op niets uit.”
Intussen had Schoten zware tijden achter de rug. Goedbeschouwd hadden maar weinig
Schotenaren de vetpot op tafel staan. “Het was een arm dorp,” verteld Wolff “De knechts van
mijn vader verdienden ongeveer vijftien gulden per week en waren daar van ’s ochtends zeven
uur tot ’s avonds zeven uur voor in touw. De landarbeiders werkten voornamelijk in Schoten zelf.
De bewoners van het Schoterkwartier werkten vooral bij de werf Conrad. Een andere werkgever
was de Haarlemse IJzergieterij.
“Mijn vader zat in het armbestuur. Er werd met regelmaat gecollecteerd bij de boeren. Als bij ons
thuis spek werd uitgebakken gingen we de kaantjes, die overbleven, naar de armen brengen.”
Zelfs in 1925 was het in het dorp nog geen koek en ei. Oud-Schotenaar Derk Lezer schrijft over
die periode. “Het was echt geen aardig dorp, dat Schoten van omstreeks 1925. Armoede en
dronkenschap heerste alom. Een handjevol boeren had het goed, de forensen, die in Schoten
woonden, en b.v. in Amsterdam werkten, ook. De winkeliers, die hun zaak in Haarlem hadden,
maar in Schoten een flink mooi huis bewoonden omdat het daar nog zo rustig was, mochten niet
klagen. Maar de overige bewoners van Schoten, zij die in de oude krotten en in de rechttoe
rechtaan zonder een groen blaadje- gebouwde buurten met smalle straten en kleine
arbeidershuisjes moeten wonen? Hoe je het wendt of keert Schoten was geen vriendelijk dorp.
Géén prettige gemeente.”
Ook diefstal kwam vaak voor:

Oprechte Haarlemsche Courant

woensdag 28 augustus 1907

In de nacht van maandag 26 op dinsdag 27 augustus is ten huize van
den caféhouder H. Kooijman wonende op het dorp Schoten ingebroken.
Ontvreemd zijn een zes tal biljartballen, waarvan twee van papier-maché
Bovendien was de toonbanklade gelicht inhoudende nagenoeg twee
gulden aan wisselgeld.
Men zij op uw hoede! Daar op het ogenblik tal van gevaarlijke individuen
de vrijheid genieten.

Wolff kan de woorden van Derk Lezer beamen: “Een echt gezellig sociaal leven was er niet in
Schoten. Ja er was wél eenmaal per jaar een volksfeest met ringsteken, op het terrein van
Meerlenbosch en vermaaktenten en een orkestje.”
Ook was het gebruikelijk dat buren eens per jaar onder het genot van een koffiemaaltijd bij
elkaar kwamen. “Dat was een gewoonte onder echter Schotenaren.
Wolff: "De mensen hielpen elkaar waas ze konden. Als er in een huis een kind werd geboren, dan
gingen daar melk en eieren heen. Iedereen wist wat het betekende, in armoede een kind krijgen.
Het kwam wel voor, dat we aan schaatswedstrijden deelnamen. Wat we wonnen, gaven we aan
werklozen of andere arme mensen. Of het nu een zak kolen was, een stuk spek of varkenskop, er
was altijd wel een gezin dat het kon gebruiken
De jeugd uit die tijd zocht versnaperingen in de boomgaard bij de Zwitserse boerderij van
Zwanenburg. Die boomgaard was met zijn overdaad aan appelen en peren een paradijs voor de
jeugd. Derk Lezer weet nog hoe hij ‘sluipend met een mannetje of zes langs de muur van het
cavalerieterrein, nu staat de Schoter Scholengemeenschap op die gronden,onder de elzenbomen
door het hoge gras van het kievietseierenland” de boomgaard kon bereiken.

Als boer Zwanenburg lucht van kreeg van de kwajongensstreken, kwam hij met geweer in de
aanslag naar buiten en joeg de jeugd de stuipen op het lijf. Derk Lezer griezelt er nog van. “Want
hij schoot ermee, en niet allen in de lucht.
Kick Smit kon dat bevestigen als hij nog leefden. Omdat hij elke zaterdag als hij thuis in de tobbe
moest aan die boer en zijn
hagelgeweer denken.
Wolff ging verder met zijn
jeugdherinneringen:
"Als jongen nam ik de polsstok
en sprong de slootjes over om
kievitseieren te zoeken. Die
stopte je dan onder je pet,
anders gingen ze kapot. Had ik
een centje verdiend, dan ging ik
als kleine jongen naar het
winkeltje van De Jong om 'een
cent van het blad ' te kopen.
het kleine winkeltje was aan de
westzijde van de brug. Een heel
oud winkeltje die op tekeningen
uit 1700 voorkomt.
De Zwitserse boerderij

Er werd veel op straat gespeeld: geknikkerd en hoepelen. Auto's zag je zelden, ja een boer in zijn
tilbury dat wel. Een jaarlijks terugkerend feest was de kermis. Op het weiland van boer Teeuwen,
Meerlenbosch, werd het kermisspul opgebouwd.
Een ander evenement was de
stoomtram. De stoomtram
had altijd moeite met de hoge
oude Jan Gijzenburg. Om
over de lastige 'bult' heen te
komen werd er vaak extra
kolen op het vuur geworpen.
Ook was bij gladheid de hulp
van de passagiers nodig.
Het
is meer
dan
eens
voorgekomen dat de tram
ontspoorden. Ten eerste was
het
zware
materieel
de
oorzaak, maar ook gebeurde
het omdat de jeugd uit
Schoten op de achterbalkon
wipte. Als de tram uit de rails
vloog, liep het halve dorp uit
om de hele zaak weer op de
rails te zetten.
De stoomtram Haarlem-Alkmaar.

Het is vaak voorgekomen, dat er ernstige ongelukken door die tram veroorzaakt zijn. Dit
gebeurde vaak omdat het gevaarte "de Bellende koffiemolen" niet tijdig kon stoppen.
In Schoten zijn de kinderen van Willem Mensink en Toon van der Putten door de tram gegrepen
en zijn overleden.
Greet Joosten: "Zelfs was ik als kind bijna het slachtoffer van de stoomtram. Toen er eens een
demonstratie parachutespringen was, in die tijd een evenement,glipte ik bij mijn ouders weg, om
dichter bij het gebeuren te zijn. Ik Struikelde over de rail. Daar lag ik terwijl de stoomtram
naderde. Mijn moeder schrok en stond met haar armen omhoog, mij kind riep ze. Gelukkig wist ik
snel van de rail te komen.
Later bij een lezing van Theo Kooijman hoorde ik dat ook ik was overleden. Ik heb het daar
meteen rechtgezet.

Ik weet wel hoe die praatje de ronde gaat. Eerste zegt: 'zag je het? Greet Joosten bijna door de
tram gegrepen.' De volgende: 'Greet kreeg toch een oplawaai van de tram.' Het verhaal gaat
verder:,' Nou die ligt wel een tijdje in het ziekenhuis.' Tot slot was ik overleden.
De jaren verstreken. De Eerste Wereldoorlog was inmiddels voorbij, maar Schoten zat nog
steeds tot over de oren in de schuld. Daarbij kwam dat Schoten slecht bestuurd werd, waardoor
verschillende personen daar misbruik van maakten.
Bij de annexatie ben ik naar de Haarlemse gemeente administratie overgeplaatst. Ik was vanaf
1937 plaatsvervangend gemeenteontvanger van Haarlem. Tot 1960 ben ik daar gebleven.
Mijn hobby was muziek. Mijn vader heeft mij daarin enorm gestimuleerd. Veertig jaar heb ik in
het jeugdwerk gezeten. n.l. het leiden van een zangkoor. Ik ben daarvoor speciaal les gaan
nemen bij Jacques de Jong, die mij
de beginselen van het Gregoriaans
heeft geleerd en van het orgelspel.
Later heb ik van Albert de Klerk les
gehad en van Monnikendam. Ik heb
veel in de Liduinakerk het orgel
bespeeld. Het jongenskoor heb ik tot
1974 geleid. Ja, het dirigeren van
het koor heb ik met veel plezier
gedaan."
Bij zijn afscheid is in de toren van de
Liduinakerk een klokje geplaatst met
de naam Piet Wolff.
Schoten roept veel emoties in mij
wakker. Ik ben nu 89 jaar.1 Als ik op
al die jaren in het oude dorp en in
Haarlem terugkijkt, geloof ik dat ik
een rijk leven heb gehad.
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1984

Liduinakerk aan de Zaanenstraat.

