De tweede HBS-B, later Lorentz Lyceum
Nu Schoter Scholengemeenschap

Het besluit tot oprichting van de tweede HBS-B viel op 28 mei 1919. Voor de overweging en keuzemogelijkheden moeten we terug naar 1918. In de notulen van de
raadsvergadering van 12 juni 1918 zetten B&W van Haarlem in een uitvoerige nota
uiteen, dat de reeds bestaande BHS-B aan de Zijlvest uit haar voegen dreigde te
barsten vanwege de verwachte toelooop van leerlingen. Om tot een oplossing te
komen waren er drie mogelijkheden: de stichting van een nieuwe HBS-B met
driejarige cursus, het oprichten van een nieuwe vijfjarige HBS of het vestigen van een
filiaal van de bestaande school aan de Zijlvest.
De raad kwam op 28 mei tot een besluit:
1. Over te gaan tot de oprichting, per 1 september 1919, van een tweede Hogere
Burgerschool met 5-jarige cursus, tijdelijk te vestigen in een nader aan te wijzen
gebouw.
2. Burgemeester en wethouders te machtigen tot het nemen van maatregelen om te
komen tot het benoemen van onderwijzend personeel -Directeur en leraren- voor
de sub 1 genoemde school, met indiensttreding zoo mogelijk op 1 september
1919.
3. Gemeld college voorts uit te noodigen tot het doen van stappen ter voorbereiding
van een nieuw gebouw tot huisvesting van de in sub 1genoemde school, en de
aanwijzing der plaats van vestiging, alsmede de bouwplannen, nader aan de
goedkeuring van de raad te onderwerpen.
De gemeente Haarlem beschikte sinds 26 maart 1919 over een terrein aan het
Prinsenbolwerk 3A, groot 43.55 are, waarop eens het instituut Prins gevestigd was
geweest. Op dit pensionaat werd onderwijs aan Duitse en Engelse kinderen gegeven.
Tegenwoordig heet zo’n instituut een Europese school.

Oude ansichtkaart met een afbeelding van Instituut Prins aan het Bolwerk.

Jan Hillebrand, die tegenover Prinsen Bolwerk 3A woonde, herinnert nog de tijd van
Instituut Prins.
“Het was een chique school. Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was er geen
markt meervoor het instituut. Het gebouw heeft een tijd leeg gestaan. Op een gegeven
moment is er een noodziekenhuis van het Rode kruis in gevestigd geweest. Voor de
school er uiteindelijk zijn intrek nam, woonden er in het gebouw zes gezinnen, die
wegens woningnood na de wereldoorlog geen dak boven hun hoofd hadden. De
bewoners trachtten uitzetting te voorkomen. Pas toen de slachtoffers van de
woningnood vertrokken waren, kon men beginnen met het verbouwen van de panden”.
Piet Mathot werkte bij een aannemer, die de verbouwing had aangenomen. Toen al
het werk was uitgevoerd verzocht Dr. A.D. Donk hem, op de school te komen werken
als conciërge. Piet is tot september 1959 op de school gebleven.
Hoe zag de behuizing van de school er in grote lijnen uit? Het koetshuis bevatte een
achttal lokalen. In de serre van de villa werd natuur- en scheikunde gegeven, zo goed
en zo kwaad als het ging. Boven was een tekenlokaal. Op het terrein stond
aanvankelijk een recreatie gebouwtje, maar dit moest verdwijnen toen er een
gymnastiek lokaal werd gebouwd.

Dr.A. D. Donk

Klas 5A op het Bolwerk, december 1920.

De feitelijke stichter van de school is Dr. A.D. Donk geweest. Hij was een prima
directeur en uitstekend docent. Donk was een man die van aanpakken wist. De
oppositie tegen de school was in die jaren heel groot. Donk mobiliseerde alles wat hij
bij elkaar kon krijgen: ouders, docenten, sympathisanten en leerlingen. Hij drukte
leraren en leerlingen voortdurend op het hart: denk er om, dat ons examen klinkt als
een klok.
Donk had contacten over de hele wereld. Veelbelovende leerlingen wist hij in het
bedrijfsleven een plaatsje te bezorgen. Ook leerlingen met financiële problemen met
de vervolgstudie werden door Donk geholpen. Zo ontstond, op de grens van Haarlem
en de gemeente Schoten een hogere burgerschool, die ook toegankelijk was voor de
arbeider.
Leerlingen werden geacht te gehoorzamen. Jan Hillebrand vertelde hierover: “Wij
mochten vroeger niet zomaar tegen een leraar praten. Zij zaten dichter bij Onze Lieve
heer dan wij. Je ging met persoonlijke kwesties niet naar je leraar toe. Thuis mocht ik
geen kwaad woord over een docent zeggen. Docenten waren autoriteiten”.
Theo Kooijman, conciërge van 1954 tot 1994 zegt hierover:
“Dat was ook te merken in 1954. Er was duidelijk een afstand tussen rector en
docenten en het niet onderwijzend personeel”.
Over de omgangsvormen en de onderwijsnormen komen we iets te weten in een
verslag van een vergadering van 11 april 1922.
“Bij de bespreking van de leerlingen, wijst de heer Jackson er op, dat de beleefdheid
van de leerlingen, te wensen over laat. Veel jongens verwaardigen zich niet, een
passerende leraar te groeten. In verband hiermee merkt de heer Donk nog op, dat de
houding van de vierde klas niet deugt. Verschillende leerlingen worden te vrijpostig.
Hij verzoekt de leraren enkele leerlingen, die soms wat al te familiaal zijn, wat meer op
afstand te houden”.

Dr. J. Thie

Scheikunde les schooljaar 1928-1929
in een lokaal aan het Santpoorterplein

Een vader kreeg in 1926 een briefje van de directeur met de volgende inhoud:
“Weledel geboren Heer,
Door dezen bericht ik U, dat ik Uw dochter verboden heb, in de nabijheid der school
met een jongen te lopen. Indien zij zich daaraan niet wenscht te houden, zal ik haar
niet tot de school toelaten”.

In dezelfde geest is het volgende briefje gesteld:
“Weledel geboren Heer,
Door dezen meen ik U te moeten berichten, dat Uw zoon, klasse II B vaak gezien wordt
met het zelfde meisje. Zonder ook maar in eeniger mate iets van deze verhouding te
willen zeggen, meen ik als mijn oordeel kenbaar te moeten maken, dat Uw zoon beter
deed, zijn gedachten uitsluitend te bepalen tot zijn school taak”.
Gelukkig is er in de loop van de jaren veel veranderd. Theo Kooijman vertelt hierover:
“Toen ik in 1954 op het Lorentz kwam, sprak je de rector aan met doctor Thie, in 1959
rector Monté, in 1980 heer van Daal en in 1990 Gerard Wentholt”.
Dr. A.D. Donk overleed in 1931. Hij werd opgevolgd door Dr. A.v.d. Hoek en in 1937
door Dr. A.J. Thie. Hij kwam niet als nieuweling op de school. Van 1921 tot 1927 was
hij wiskundeleraar op de tweede HBS-B op het Prinsen Bolwerk. Hij was zich bewust
van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de erfenis, die hij van zijn voorgangers
te beheren kreeg. De school had in de achttien jaar van haar bestaan een zeer goede
reputatie opgebouwd. Een school, die “klonk als een klok”. Ondanks dat Dr. Donk in
1931 was overleden, sprak men toen nog steeds over “de school van Donk”.
Voor Dr. Thie brak een moeilijke tijd aan. De Tweede Wereld oorlog, met al zijn
problemen, brak uit. De jaren na de oorlog had het onderwijs behoefte aan rust. Thie
was geen tegenstander van vernieuwingen in het onderwijs. Hij was enthousiast over
de omzetting van de HBS in een lyceum. Het betekende een uitbreiding van de school
met een afdeling gymnasium en een afdeling HBS-A. Hij streed daarbij voor een
eenjarige onderbouw van de school, omdat bij een dergelijke structuur de oude talen
(zijn oude liefde) het best tot hun recht konden komen. En zo geschiedde dan ook.

Het nieuwe pand aan het Santpoorterplein

Het lyceum kreeg een nieuwe naam; de tweede HBS-B werd Lorentzlyceum, een
naam die wethouder Geluk had bedacht. Hij was een bewonderaar van professor
Lorentz. Inmiddels groeide de school gestaag. Het aantal leerlingen groeide van 167
tot 240! Na verloop van tijd heeft daarom de gemeente Haarlem het perceel Frans
Halsplein nr.9 als dependance bestemd. Dit pand kwam vrij, nadat de toen bekende
volkszanger Coos Speenhof (bekend van liederen als “daar komen de schutters” e.d.)
met huurschuld uit het pand was vertrokken.
Op 31 december 1927 werden tekeningen voor een geheel nieuw te bouwen schoolgebouw bij B&W gedeponeerd. Het duurde tot 1929, voordat de tweede HBS-B haar
intrek in een nieuwe gebouw aan het Santpoorterplein kon nemen. Op 25 februari
1929 vond hiervan de officiële opening plaats.

Dr. J. Thie zou je als de stille kracht kunnen typeren. Hij was misschien wat al te
bescheiden en terughoudend, maar tegelijk een wonderbaarlijke kracht, die alles
organisatorisch en menselijk, tot in de perfectie beheerste. Hij was zo’n figuur waarbij
je niet merkt, dat hij leiding geeft. Wie onder hem gewerkt heeft, bewaart een
bijzondere herinnering aan zijn persoonlijkheid. Zijn naam blijft onverbrekelijk aan
de school verbonden door de dr. J. Thie stichting, tot stand gekomen bij zijn afscheid
in 1959. Het doel van deze stichting is het behartigen van de ideële en sociale
belangen van de leerlingen van het Lorentz Lyceum, thans Schoter Scholengemeenschap. Het kapitaal van de stichting is verkregen uit het batig saldo van de jubileumfestiviteiten in 1954.

De school wordt te klein.
Bepaald spectaculair is de toename van het aantal leerlingen, dat in de periode 19501970 de scholen voor voortgezet onderwijs bezoekt. Steeds meer kinderen uit de
“lagere” milieus nemen aan het voortgezet onderwijs deel. Ook voor het Lorentz is dit
duidelijk te zien aan het volgende staatje:
1950 260 leerlingen
1955 309
1960 538
1965 645
1969 744
Reeds in een vroeg stadium, in 1954, wordt al overal de noodzaak van het betrekken
van een nieuw, groter schoolgebouw besproken. Ter gelegenheid van de viering van
het zevende lustrum, in 1954, sprak wethouder D. Geluk de wens uit:
“dat het veertigste jubileum gevierd zal kunnen worden, met de ingebruikneming van
een nieuw, aan alle moderne eisen voldoend gebouw aan de Orionweg”
Van deze goed bedoelde woorden kwam op korte termijn niets terecht. Het zou nog
zestien jaar duren, voordat de eerste paal voor de nieuwe behuizing kon worden
geslagen. In opdracht van de gemeente Haarlem maakte de heer Bleeker, architect uit
Den Haag, een ontwerp. In 1962 antwoordde het Rijk, dat het grondoppervlak te groot
was. Het gebouw moest om die reden de hoogte in, maar dat was strijdig met het
uitbreidingsplan.

Interieurfoto

het onderwijzend personeel poseert.

Er dient zich een nieuwe ontwikkeling voor. Doordat het verkeer op de Delftlaan na
de aanleg van de Westelijke Randweg aanzienlijk drukker is geworden, blijkt het
nieuwbouwterrein steeds minder gunstig gelegen. Maarten Smit, docent op het
Lorentz, stelde zich persoonlijk van de situatie op de hoogte. Door middel van zijn
fietswiel ging hij het terrein opmeten. Datzelfde deed hij met het stuk braak liggend
grond aan de Planetenlaan, wat eerder als optie was afgewezen, omdat het te klein
zou zijn. Hij kwam tot de conclusie dat beide stukken grond even groot waren.
Wethouder D. Geluk van onderwijs wilde echter allerlei extra voorzieningen treffen
o.a. een officiële aula. De kosten van dit project zouden 5,8 miljoen gulden bedragen.
Na aanvang van de bouw, bleek al snel dat allerlei kosten hoger opliepen, dan vooraf
begroot, gedeeltelijk door prijsstijgingen en hogere personeelskosten, maar ook

doordat diverse onderdelen net iets luxueuzer werden uitgevoerd dan strikt noodzakelijk was. De bouwkosten bedroegen uiteindelijk 7 miljoen gulden. De gemeenteraad was boos. Wethouder D. Geluk trok het boetekleed aan: B&W hadden allerlei
kosten verhogende beslissingen op eigen houtje genomen.
In het Haarlems Dagblad van 8 januari 1971 lezen wij over de verhuizing:
Zevenhonderd leerlingen van het Lorentzlyceum trokken vanmorgen in optocht van
hun oude schoolgebouw aan het Santpoorterplein, naar de nieuwbouw aan de
Sportweg in Haarlem-Noord. In de stoet werd ondermeer een afbeelding van de
naamgever van de school Prof Lorentz meegevoerd, vervaardigd door Arie Hesmerg,
docent handenarbeid. Morgen beginnen de eerste lessen in het nieuwe gebouw. Op 23
februari wordt de officiële opening verricht.

Verhuizing naar Haarlem-Noord

Het nieuwe Schoterlyceum.

Weer een nieuwe naam.
Al eerder werd de naam van de school veranderd van tweede HBS-B in Lorentz
Lyceum, een naam die wethouder Geluk had bedacht. Toen in 1984 die naam moest
verdwijnen als gevolg van een fusie met de Klaas de Vries MAVO, had de ex
wethouder het er moeilijk mee. Tijdens het kiezen van een nieuwe naam voor de
school in 1984, maakte Theo Kooijman deel uit van de commissie. Samen met Fries de
Vries, docent Nederlands, hadden zij twee namen op hun briefje staan te weten
Lorentz Scholengemeenschap en ingeval inderdaad de naam Lorentz zou moeten
verdwijnen, de naam A.D. Donk College, naar de oprichter van de school in 1919. Na
een lange discussie werd besloten dat het de naam “Schoter Lyceum” werd. Ondanks
dat de school geen gymnasium had en daardoor geen lyceum was, besloot de gemeente
de naam goed te keuren. Na enkele jaren had de school onder haar nieuwe naam veel
bekendheid gekregen. Toch kwamen er protesten van o.a. het Stedelijk Gymnasium,
dat de naam Lyceum niet mocht worden gebruikt. En dat zorgde uiteindelijk voor een
nieuwe naamsverandering. Uiteindelijk werd het “Schoter Scholengemeenschap”.
Theo Kooijman was hiermee niet blij. Kooijman maakt nu deel uit van de werkgroep
die is opgericht door Stichting Historisch Schoten. Hij heeft ook het glas in lood raam
gered, dat destijds uit de school aan de Overtonstraat werd overgeplaatst naar het
nieuwe gebouw aan de Planetenlaan, waar het jarenlang een prominente plaats had.

Het Schoter lyceum in aanbouw

De gevel met het wapen van Schoten

Het glas in lood raam, afkomstig uit de school aan de Overtonstraat. dat zoveel jaren in de hal van “het Schoter” te zien was.

De Schoter Scholen Gemeenschap in 2011.

