De Philomenaschool

Een unieke opname. Voor zover bekend de enige opname van de juist voltooide Philomenaschool aan de
Eemstraat, zonder de Sint Bavoschool, die amper een jaar later op het standpunt van de fotograaf werd
gebouwd. De foto is niet gedateerd maar moet zijn gemaakt tussen eind jaren dertig, toen de bouw van de
school werd voltooid en begin 1931, toen met de bouw van de Sint Bavoschool werd begonnen.

Dank zij de samenwerking met de gemeente Haarlem werd ten behoeve van uitbreiding
van de katholieke Sint Bavoschool aan de Kerklaan (thans Jan Gijzenkade Stay Okay),
een nieuw schoolgebouw met een gymnastieklokaal opgetrokken, tegenover de
Rijnstraat. Het geheel is gebouwd door de aannemers Schaaf en Stegerhoek. Op
maandag 8 september 1930 werd het schoolgebouw in gebruik genomen, nadat het
plechtig was ingewijd door de Hoogeerwaarde heer L.Westwoudt. Het schoolgebouw aan
de Kerklaan was in 1930 overbodig geworden.
In 1939 was de school uit haar jasje gegroeid en moest deze werden vergroot. Het kerkbestuur verzocht de gemeente Haarlem om medewerking te verlenen aan uitbreiding.
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Klassefoto 1942 -1943

Het schooljaar bij de Sint Bavoschool begon met ongeveer 275 leerlingen. Het aantal
leerlingen nam gestadig toe, zodat de kansen gunstig werden om voorbereidingen te
treffen voor een tweede nieuwe school. Deze te bouwen school zou dan voor de jongens
bestemd worden en de bestaande een meisjesschool worden. Het bouwwerk werd
uitgevoerd door de firma Thunnissen met Dessing als inmiddels bijna parochiële
architect. Begin september 1932 had de definitieve splitsing van jongens en
meisjesschool plaats. Deze laatste werd gedoopt als Sint Philomenaschool, Het schooljaar
begon met 260 leerlingen en met zes leerkrachten onder leiding van zuster Augustina. In
1951 kwam veranderingen in de functie van de Philomenaschool. Vanaf die tijd werd het
een V.G.L.O.-school. P.J. de Graaf werd hoofd van deze school.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw kwam de Philomenaschool leeg te staan met
alle gevolgen van dien. Ruiten werden ingegooid en vanuit de lege school werden stenen
door de ruiten van het Franciscushuis gegooid. Dat gebeurde in de tijd dat dit gebouw
nog werd verhuurd. En wat de buurt al had verwacht, gebeurde. Er brak brand uit in de
al lang leegstaande school. Kort daarna werd, tot opluchting van de buurtbewoners tot
sloop overgegaan. Niet lang daarna kwamen op die plaats huizen te staan.

Links boven. De Philomenaschool in brand in 1993. Rechts boven het beeld van Don Bosco, nog juist gered, op
de speelplaats van de Philomenaschool, vlak voor de slopers aan het werk gingen.

Sint Catharinaschool, de Sint Bavoschool (later Philomenaschool) en het gymlokaal.
Op de achtergrond de toren van de oude Sint Bavokerk.

