
 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Geachte donateur en Schotenaar, 

In deze editie van het Schoter Nieuwsblad bieden wij u weer een gevarieerd aanbod van zaken uit 

Schoten en Haarlem-Noord. Over de toekomst kunnen wij weinig melden. Er zijn wel grootscheepse 

bouwplannen voor diverse locaties, zoals de Orionzone. Maar ook kleine stukjes grond, zoals aan beide 

zijden van het Delftplein en naast de Schoterbrug  lijken in beeld te zijn. Met de grote bouwprojecten op 

de reeds lang braak liggende stukken grond langs de Spaarndamseweg en de school aan de 

Verspronckweg is nog steeds geen begin gemaakt. Ook het grootschalige project om het hele gebied 

rond de VOMAR aan de Paul Krugerkade en de voormalige broodfabriek van Vermaat te 

herontwikkelen, lijkt nog niet verder te zijn gekomen dan de tekentafel. Wij wachten af wat de 

besluitvorming uiteindelijk voor ons allemaal aan moois gaat opleveren. Zoals u ongetwijfeld zult 

hebben opgemerkt, heeft de zomerse zonneschijn inmiddels plaatsgemaakt voor grijze wolken waaruit 

de regen op sommige momenten in grote hoeveelheden ook op Schotens grondgebied neerdaalt.  

Gezellige winterse avonden waarbij we in het licht van de lamp en de warmte van de kachel bijeen 

zitten, zijn weer aangebroken. Die Schotense gezelligheid gaan we meebrengen naar De Hof van Eden. 

Op woensdag 13 november is er weer een Open Archiefavond, waar we elkaar kunnen ontmoeten en bij 

kunnen praten over Schoten en Haarlem-Noord en alles wat daarmee te maken heeft. Ook 

belangstellende niet-donateurs zijn van harte welkom.  

 

Later in de maand november is er de officiële (her)opening van de publieksruimte van het Noord-

Hollands Archief in de Janskerk. Dat vindt plaats op de verjaardag van Haarlem op 23 november met 

een feestweekend. Op de 774e verjaardag van Haarlem ontvangt onze burgemeester Jos Wienen de 

Haarlemmers met een toespraak, een kopje koffie en taart en is er gelegenheid elkaar te feliciteren met 

dit heugelijke feit. Om 11.00 uur wordt voor alle Haarlemmers die zin hebben om mee te vieren de taart 

aangesneden. Mensen die op deze dag jarig zijn kunnen zich op de website van het Noord Hollands 

Archief aanmelden voor een gratis ontbijt. Ook is het stadsrecht, de perkamenten ‘geboorteakte’ van 

Haarlem uit 1245, de hele dag te bewonderen in de Janskerk. Alle informatie vindt u op de website van 

het Noord Hollands Archief. Rest ons u veel leesplezier te wensen met deze herfsteditie van het Schoter 

Nieuwsblad.  

 

Frank Boorsma en Ton van Beelen 

 Herfst 2019  
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     Ruimzicht-Zuid. 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op bovenstaande kaart uit 1890 zien we de naam Ruimzicht. Wat weten we van Ruimzicht? 

Niet te verwarren met de boerderij Ruimzicht van Arie Schoorl, gelegen aan de oostzijde van de  

Rijksstraatweg ongeveer halverwege het dorp Schoten. Het Ruimzicht op de kaart was gelegen in het  

zuiden van Schoten. Vandaar de titel “Ruimzicht-Zuid” boven dit artikel.  

De naam Ruimzicht komen we voor het eerst 

tegen in de advertentie hiernaast. H.C. Louwerse 

op Ruimzicht. Op zoek in archieven naar H.C. 

Louwerse zien we de eerste vermelding in het 

adresboek van 1862: H.C. Louwerse koek- en 

banketbakker Gr. Houtstraat 3-633. Als we kijken 

naar wat er in de advertentie te koop wordt 

aangeboden, dan komt al snel de vraag: Is dit wel 

dezelfde H.C. Louwerse? 

Opregte Haarlemsche Courant van 5 augustus 1869                           

In een beschrijving van een wandeling door het Schoten van omstreeks 1875 schreef  F. Allan in zijn boek 

‘Geschiedenis en beschrijving van Haarlem’:  

Ziet, dat bordje, dáár, aan uwe rechterhand, informeert u, dat we ons hier voor de bloemisterij en het  

magazijn van bloembollen en zaden van C. de Lange Artz bevinden. Op geringe afstand van hier  

merken we de fabriek van verduurzaamde levensmiddelen van H.C. Louwerse en Zn. op. Hier zijn we  

er reeds, hier, niet ver van de begraafplaats der gemeente Haarlem, waar vroeger een buitenplaats  

lag, Zuid-Akendam geheeten.  

Er is dus ook sprake van een zoon. Als we hier op doorzoeken, vinden we alleen een persoon met de  

initialen H.K.: dat is Hendrik Karel Louwerse, banketbakker. Deze kreeg tien kinderen waarvan de  

meesten geen hoge leeftijd bereikten. Het eerste kind, Pieter Jacob Hendrik werd bloemkweker, het  

achtste kind was Hendrik Carel. Toen Hendrik Carel op 61 jarige leeftijd trouwde was hij “directeur  

eener fabriek”. Opvallend was dat de naam Karel, van de vader, wisselend met een K. of een C. werd  

geschreven. Zou H.K. de  zelfde persoon kunnen zijn als de eerst vermelde H.C. Louwerse? 
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De eerder genoemde zoon, Pieter Jacob Hendrik was dus bloemkweker op Ruimzicht. Naast zijn werk als 

bloemkweker was Pieter Jacob Hendrik ook raadslid, op 27 augustus 1889 voor het eerst tot raadslid gekozen. 

Hij bleef in die functie tot 1905. In 1911 werd hij door de vrijzinnigen opnieuw kandidaat gesteld en verkozen. 

In maart 1913, na afloop van een raadsvergadering, vonden twee mederaadsleden de heer Louwerse leunend 

tegen een boom, hij zei dat hij niet verder kon. Gesteund door de beide raads-collega’s liep de heer Louwerse 

nog een paar passen door naar zijn huis (op geringe afstand van het raadhuis gelegen) maar zakte plotseling 

ineen en overleed ter plaatse. 

De hiernaast afgebeelde advertentie uit het Haarlems dagblad toont de 

aankondiging van een bloembollenveiling op de tuinen van ‘Ruimzicht’ 

en ‘Rozenstein’ in Santpoort.  P.J.H. Louwerse had drie zonen. Er was er 

één officier van gezondheid tweede klasse bij de Kon. Marine; één 

luitenant ter zee eerste klasse en één arts. Zij waren niet van plan het 

bloembollenbedrijf voort te zetten. 

Op 12 februari 1914 zien we de aankondiging in de krant van een veiling 

van o.a. het woonhuis genaamd “Ruimzicht” annex bollenhuis, 

bloembollen-en gereedschapsschuren en de aangrenzende 

bloembollengrond. In het proces-verbaal van veiling van notaris 

Boerlage staat aan het eind te lezen dat o.a. de percelen van Ruimzicht 

niet zijn verkocht. Hoe het verder ging is niet geheel bekend, maar op 14 

november 1914 lezen we in de krant dat het steuncomité van Schoten op 

de tuin van de familie Louwerse een grote bollenschuur in gebruik heeft 

genomen voor opslag van levensmiddelen, kleding enz.  In juni 1918 is 

uit de tuin van Ruimzicht een varken gestolen van veehouder v. R.  

Dit doet een veebedrijf vermoeden.                                                                                                                    

                                                                                                                        Haarlems dagblad 30-04-1913. 

Op 14 augustus 1918 is een advertentie in de krant geplaatst over ‘versche Belgische kluitkalk’ die besteld 

kan worden bij de chem. Fabriek ‘Victoria’, Rijksstraatweg 5 tegenover het Julianapark.  

In 1929 maken de heren Louwerse bezwaar tegen een bij raadsbesluit vastgesteld uitbreidingsplan voor wat 

betref de aan hen in eigendom toebehorende gronden. B. en W. stellen aan de raad voor het raadsbesluit  

van 29 september 1928 aan te vullen met de bereidverklaring der gemeente de bedoelde gronden aan te 

kopen, met de bepaling dat als over de voorwaarden geen overeenstemming bereikt kan worden, tot 

onteigening zal worden overgegaan.  

Het adres van voormalig Ruimzicht zien we voor het eerst in het adresboek van 1942. Het is dan Schoterweg 

83, daar staat tot ca. 1955 N.Ph.H. 

Gunkel als kennelhouder vermeld. 

Van_1955 tot ca. 1966 wordt  

timmerman P. ten Hoeve vermeld en 

van ca. 1966 tot 1972 R. Hein, 

pijpfitter. Met 1972 stopt de reeks 

adresboeken. Gelijktijdig, vanaf 1953 

tot 1972 was hier ook het jeugdhuis 

der Herv. Gem. Schoten gevestigd. 

Nu, in 2019, is hier al zo’n dertig jaar 

Hein Makelaars Team gevestigd.     

   

Tekst: H.B. van Beelen 

                                                 

Foto,  januari 2013. 
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Onafhankelijkheidsfeesten 

 De onafhankelijkheid na de Franse overheersing en de vestiging van het Oranjehuis in 1813 is 

verschillende malen herdacht. Het meest uitvoerig gebeurde dit tijdens het Eeuwfeest van 1913 met 

historische optochten in menig stad en dorp. Om zo’n feest te organiseren, kwam heel wat kijken. 

Weken voorafgaand aan de grote dag, was iedereen in de weer. Er moesten erepoorten worden gemaakt  

en palen gezet alwaar versieringen aan bevestigd konden worden. Veel dames vervaardigden rozen van 

papier. Dat rozen maken was een kunstig werkje met vaak prachtige exemplaren. Er waren heel wat 

rozen nodig voor de erepoorten en slingers, die aan de palen bevestigd moesten worden. Er werd een 

feestelijke optocht georganiseerd in de vorm van een bloemencorso dat vertrok vanaf de Ripperda-

kazerne.  

Hierboven een afbeelding uit 1913, genomen in de Transvaalstraat. Op de achtergrond de Schoter 

Gasfabriek. Het vaandel dat de heren in het rijtuig omhoog houden, ligt momenteel bij Museum 

Haarlem in het restauratieatelier. Daar wordt het voor ons in oude luister hersteld. 

 

Enkele foto’s van de optocht bij de Ripperdakazerne. Er is destijds een serie ansichtkaarten 

verschenen met foto’s van de verschillende praalwagens. 
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Tollen 
In ons land zijn gelukkig heel weinig tollen overgebleven. De afschaffing van de “Groningsche tol” 

in het begin van de vorige eeuw brengt de tijd in herinnering, dat Haarlem werd omgeven door tollen. 

De landtollen werden gebruikt voor het in stand houden en verbeteren van de wegen tot Napoleon in 

1811 bij decreet in Nederland alle rijkstollen afschafte. Daarvan uitgezonderd waren de tollen die door 

gemeenten en particulieren werden geheven. Koning Willem I herstelde het oude systeem echter weer in 

1815 omdat hij zo een impuls wilde geven aan de weg- en waterbouw. Tolheffing werd toen ingesteld 

volgens een vast stramien. Om de 5 kilometer (ongeveer een uur lopen) een tolhek en wel zo, dat steden 

zich altijd in het midden van een dergelijke afstand bevonden. Op 2,5 kilometer van elke stad stond een 

tolboom. Er kwam echter ook een abonnement beschikbaar voor diegenen die de tolboom vaak moesten 

passeren. Tol kon soms worden afgekocht voor een jaar. De tol werd geheven door een tolpachter 

wanneer het om een particuliere weg ging en door een tolgaarder (ambtenaar) wanneer het om een 

rijksweg ging.  

Een aantal tol locaties uit de omgeving van Haarlem zijn:  

Haarlem-Bloemendaal op de Kleverlaan 

Haarlem-Overveen, hoek Zijlweg  

Haarlem-Zandvoort, Zandvoortselaan 

Haarlem-Heemstede bij de Leidsevaart 

Heemstede, Binnenweg bij de Koediefslaan 

Haarlem-Schalkwijk, Schalkwijkerweg 

Haarlem-Haarlemmerliede bij de Oudeweg                                                 Tolhuisje Slaperdijk 

Haarlem-Spaarndam bij de brug over de Jan Gijzenvaart nabij de kerk 

Haarlem-Velsen bij Schoten aan de Slaperdijk. Daar is nu nog steeds het tolhuisje te vinden, dat werd 

gebouwd in 1824-1825. 
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Vroeger was het regel, dat ook fietsers tol moesten betalen. Een van de eerste goede dingen die de 

ANWB deed, was de tolplicht van de fietser (waar dit mogelijk was) af te kopen. Ook de stoomtram 

moest betalen, maar die kon het vaak op een akkoordje gooien met de tolgaarder. 

 

De tollen werden meestal verpacht. De tolgaarder sloot een contract voor een bepaald aantal jaren en 

moest dan zelf maar zien, of hij de honderden guldens die hij daarvoor uitgaf, met stuivers, dubbeltjes 

en kwartjes kon terugverdienen. Dat viel in de oude tijd niet mee, omdat er toen nog niet zoveel verkeer 

was. De man moest elk uur van de dag op de uitkijk staan om ervoor te waken, dat niemand zonder 

betalen passeerde. Vrouw en man moesten elkaar bij de wacht aflossen. Ook ’s nachts moest men 

waakzaam blijven. Uiteindelijk drong het tot de overheid door dat zij met de toename van het verkeer, 

zelf moest zorgen voor behoorlijke wegen. De tollen werden de een na de ander afgeschaft. Maar dat  

wil niet zeggen dat de weggebruikers nu van betaling zijn vrijgesteld. Inning geschiedt nu op een andere 

manier.  

Er zijn geen foto’s bekend van een tol in Schoten. We zijn op zoek naar foto’s hiervan. Het zou leuk 

zijn, als iemand een foto kan vinden waarop bijvoorbeeld de tol aan de Rijksstraatweg met hefboom te 

zien is. 

Donatie 2020 

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Denkt u er s.v.p. aan bij het begin van het nieuwe jaar uw 

donatie voor 2020 aan ons over te maken. Ook in 2020 verhogen wij de minimum donatie niet,  het is 

nog steeds een bedrag van minimaal € 7,50 per jaar. Indien u het blad per post ontvangt, stellen wij een 

eventuele extra bijdrage voor de portkosten uiteraard op prijs. 

      

Terugblik Open Monumentendagen 2019 

 

Ook dit jaar zijn de Open Monumentendagen, die op 14 en 15 september werden gehouden, weer goed 

bezocht. We hebben veel mensen mogen begroeten en bij die gelegenheid veel vragen kunnen 

beantwoorden. Natuurlijk lagen voor iedereen gratis informatiebladen klaar, die inhaakten op het thema 

van dit jaar: ‘Plekken van Plezier’. Mede dankzij het mooie weer en de gastvrije ontvangst door de 

medewerkers van de begraafplaats die iedereen met koffie en een koekje ontvingen, zijn het succesvolle 

dagen geworden. Op de foto rechts enkele (oud-)medewerkers van Stichting Historisch Schoten. 

 

 

Via e-mail informeren wij u over onze activiteiten, publicaties en lezingen. 

Redactie: Ton van Beelen,  Frank Boorsma,  Harry van Beelen. 

Websites:       www.historischschoten.nl                www.haarlem-noord.nl              https://haarlemnoord.com/ 

Facebook:      over Schoten en Haarlem-Noord 

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.  
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Terugblik Braderie 21 september 2019 

 Op zaterdag 21 september werd de jaarlijkse Braderie aan de Vergierdeweg gehouden. Het was een 

mooie zonnige nazomerdag en we hebben veel mensen aan onze kraam mogen ontvangen. We hebben 

veel oude bekenden gezien en nieuwe mensen die zich spontaan aanmeldden als donateur. Er waren 

buurtbewoners, die al hun hele leven in de wijk wonen en voor Schoten een warm plaatsje in hun hart 

hebben. Kortom, het was een levendige dag.  

 

 

 

 

 

 

                           

Deze foto, afkomstig uit  

RIVOVO (destijds een lokaal 

weekblad) ontvingen wij van 

één van de buurtbewoners. 

 

 

Een buurtje aan de vaart. 

Aan de noordzijde van de Jan 

Gijzenvaart zagen we rond de 

eeuwwisseling een rijtje heel oude, 

maar ook kleine burgerwoninkjes. 

De voorste rij had de ingang aan 

het water. Er hebben in de loop der 

jaren veel gezinnen gewoond, 

zoals o.a. de families Kaandorp, 

Warmerdam, Reijer, Ruigrok, 

Alders, Bleiswijk, Van Galen en 

de Jong. Allemaal bekende 

Schotense familienamen. Bij de 

verbreding van de brug en de 

straatweg in de twintiger jaren werd eerst de voorste rij gesloopt. Enige jaren later volgde de rest. 
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Bovenstaande foto werd geplaatst op onze Facebookpagina. Op de foto zien we de Spaarndamseweg 

rond 1900 met het hoofdkantoor van de Werf Conrad. 

Rond de Schoterveense Molen  

Omstreeks 1635 werd besloten om de landerijen van Schoten gezamenlijk te gaan bemalen met behulp 

van een windmolen. Deze molen werd geplaatst op de kruising van de Weteringssloot en de 

Heussensvaart of Spaansevaart en maalde via deze lange voorboezem op het Spaarne uit. Na de 

stadsuitbreiding aan de oostkant van Haarlem werd de afwatering omgelegd naar de Delft. Van de 

oorspronkelijk 205 hectare grote polder is niet veel meer over. Het kleine restant vormt nu een 

weidegebied omringd door sloten. De landschappelijke waarde van de molen werd in de jaren '20 van de 

vorige eeuw ernstig beperkt door stadsuitbreiding. Na de annexatie van de gemeente Schoten door de 

Gemeente Haarlem werd de molen aan drie kanten ingebouwd door woonhuizen van Haarlem-Noord. In 

1922 kwam het gemaal aan de Delft gereed, waarna de molen buiten bedrijf werd gesteld. In 1933 werd 

het zuidelijke deel ontpolderd. De resterende 45 hectare in het noorden werd door de gemeente Haarlem 

gekocht, die tenslotte om opheffing van de polder verzocht. In 1935 was een elektrisch aangedreven 

vijzel in de molen aangebracht die uitmaalde op de voorwaterloop, waardoor de weg werd vrijgemaakt 

om het gebied rond de molen te bebouwen. Deze vijzel is inmiddels weer verdwenen. 

Bron: Website De Nederlandse Molendatabase en Website gemeente Haarlem 
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Cornelia Westendorptuin 

In het groene gebied rond de molen vinden we de Cornelia Westendorptuin. Deze schooltuin is in 1924 

gesticht door Cornelia Westendorp, een schooljuf die het belangrijk vond dat kinderen liefde voor de 

natuur verkregen door ze te laten werken in een tuin. Cornelia had veel idealen en zette zich jarenlang in 

voor de stichting van schooltuintjes in de stad. Al in 1919 wilde zij een tuin voor de jeugd beginnen. Zij 

heeft het schooltuinieren in Haarlem geïntroduceerd, iets dat al snel erg succesvol bleek te zijn en dat tot 

op heden nog steeds is. Ook in 2019 wordt er nog getuinierd, door ongeveer 350 leerlingen van 

basisscholen in de buurt en daarnaast door 90 tuiniers van de Stichting Doetuinen Haarlem. Dit jaar 

bestaat het tuincomplex 95 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijzeres Cornelia van Westendorp, 2e van links, richtte in 1924 het tuincomplex op  

aan de Van Dortstraat op. 

Ook stichting Ecosol maakt gebruik van een reepje grond als Groene werkplaats voor mensen met 

psychiatrische of psychosociale problematiek. De Stichting Doetuinen beheert sinds 2005 de rest van 

het groen. Inmiddels heeft de stichting het beheer van zeven moestuincomplexen van de gemeente 

overgenomen. De Cornelia Westendorptuin is officieel eigendom van de gemeente Haarlem. Men staat 

er dus op openbare grond. Op 21 september jl. werd het 95-jarig bestaan gevierd, met o.a. een 

rondleiding over insecten door bioloog Dik Vonk en een verhaal over het leven van de bijen door Imker 

Matthias Kail. Het gebied was die dag open voor publiek. Via een ‘geheim snipperpaadje’ en een 

tijdelijk bruggetje over de sloot konden bezoekers de oversteek maken van de Cornelia Westendorptuin 

naar de Schoterveense molen. 

Bronnen: Website gem. Haarlem en Haarlems Dagblad 17 september 2019 

Stichting Historisch Schoten. 

Uw donatie (tenminste  € 7,50 ) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van  

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 o.a. door archief onderzoek en het schrijven van artikelen. 
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Woensdag 13 november: Open Archiefavond. 

Op woensdagavond, 13 november 2019 organiseren wij weer een open archiefavond. Dan is er opnieuw 

gelegenheid om elkaar te zien en samen bij te praten onder het genot van een kopje koffie en later op de 

avond iets sterkers. Het is inmiddels een bekend gebeuren geworden en wederom een mooie 

gelegenheid om de donateurs te ontmoeten en te horen wat er leeft onder de Schotenliefhebbers. Een 

groot deel van ons archief ligt ook nu weer ter inzage dus er kan naar hartenlust gebladerd en gekeken 

worden.  U bent van harte welkom op woensdagavond 13 november 2019, tussen 19.30 en 22.00 uur. 

Graag tot ziens in De Hof van Eden, Muiderslotweg 222a in Haarlem-Noord. Tenslotte: Het gebouw 

staat in een woonwijk, dus doet u zachtjes buiten, zodat er geen reden voor omwonenden zal ontstaan 

om te klagen  

 

Op maandagen is er ook nog steeds de koffieleut in De Hof van Eden. Hier ontmoeten ouderen uit de 

wijk elkaar rond 10.30 onder het genot van een kopje koffie 

 

Facebookpagina  ‘Over Schoten en Haarlem-Noord’. 

Sinds enige tijd is er een (besloten) Facebook Pagina op internet 

met de naam: ‘Over Schoten en Haarlem-Noord’. Stichting 

Historisch Schoten beschikte al jaren over een mooie website met 

een gastenboek, maar het was niet mogelijk voor donateurs om er 

eigen foto’s te plaatsen en opmerkingen daarover met elkaar uit te 

wisselen. Daar wordt op de Facebookpagina veel gebruik van 

gemaakt. Mensen vinden elkaar terug, halen herinneringen op en 

delen foto’s. In korte tijd hebben zich 1100 leden aangemeld. 

Inmiddels is een groepje enthousiaste mensen begonnen met een inventarisatie van namen van personen 

en winkels. Men wil deze lijst aanvullen met onze gegevens en die van andere Schoten-verzamelaars. 

Een vervolg zou kunnen zijn dat deze lijst met foto’s van personen en winkels aangevuld wordt. Een 

leuk initiatief. U kunt het volgen op onze Facebookpagina. 

Verraad met Sinterklaas  
 

In zijn laatstverschenen boek ’Verraad met Sinterklaas’ zet de Haarlemse 

auteur van jeugdboeken Bies Van Ede drie jongens neer, die elkaar aan het 

eind van de oorlog tegenkomen. Als in mei 1945 de geallieerden Haarlem 

binnentrekken, hebben zij ieder hun eigen gevoel bij het feest van de 

bevrijding. Tijdens de Sinterklaasrazzia van nauwelijks een half jaar ervoor, 

hebben twee van hen een broer zien wegvoeren. Het verhaal gaat over een 

Jehova-getuige, een communist en een jongen uit een gezin met NSB-

sympathieën, Bram, Adje en Dorus, afkomstig uit de Indische buurt. De 

jongens kennen elkaar van volkstuincomplex ’Zonder Werken Niets’ gelegen 

in het Schoterbos. Tijdens de Sinterklaasrazzia worden Brams broer Dirk en 

Ads broer Roel uit hun huis gehaald. Ze hadden zich voor de Arbeitseinsatz 

moeten melden, maar zaten thuis ondergedoken. Ze zijn verraden door 

Dorus’ oom Herman, een NSB’er. De razzia is bewust op dat moment gepland, omdat ondanks de 

oorlog in Nederlandse families toch op 5 december Sinterklaas gevierd wordt. Een handig moment om 

jongens en mannen op te pakken en weg te voeren. De jongens hebben alle drie een geheim. Drie 

gezindten die niets met elkaar van doen hebben, maar min of meer tot elkaar veroordeeld zijn als ze 

elkaar op de volkstuin ontmoeten. Veel feiten in het boek zijn ’ historisch verantwoord’. In zijn nawoord 

verwijst Van Ede naar het boek ’De Sinterklaas Razzia van 1944’ uit 2004 van de Haarlemse journalist 

Dick Verkijk. Van Ede heeft zich onder meer gebaseerd op de verhalen van Ad Hoogendoorn wiens 

vader in zijn Haarlemse drukkerij verzetskranten drukte. Een groot deel van het verhaal speelt zich af in 

Haarlem-Noord dus ook daarom wellicht interessant voor de lezer uit Schoten.  Het boek is uitgegeven 

door uitgeverij Omniboek en is verkrijgbaar bij Boekhandel Gillissen & Co. aan de Rijksstraatweg no. 

125. Het kost € 18,99. 
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Over het plan van Ir. LC Dumont m.b.t. de Schoterveense Molen. 

Ir. L. C. Dumont was de eerste directeur van Openbare Werken te Haarlem van 1902 tot 1930. Hij had 

in 1919 een plan ontworpen om het terrein tussen de Kleverlaan en de tegenwoordige Heussensstraat te 

verkavelen en vol huizen te zetten. Hiertegen maakte de inspecteur van Volkshuisvesting bezwaar, maar 

Dumont, die in elke omstandigheid van zijn strijdvaardigheid blijk gaf (ook als zijn standpunt 

aanvechtbaar was), bleef hardnekkig aan het door hem gemaakte ontwerp, dat heus niet zo fraai was, 

vasthouden. De inspecteur wilde Dumonts plan zo wijzigen dat het gezicht op het heuvelachtige met 

hoog geboomte begroeide terrein van Bloemendaal behouden bleef en dat voorts het landelijke aspect 

van Schoten zou blijven bestaan. Hij stelde voor om rondom het bestaande watermolentje een plantsoen 

met waterpartijen te ontwerpen en daaromheen eerst met de bebouwing te beginnen. Dumont valt dit 

standpunt aan, ‘Ten aanzien van deze overweging wordt door mij opgemerkt, dat op welke wijze de 

bebouwing ook mocht, of zal plaats hebben, zij het aaneengesloten of meer of minder vrijstaand, het 

gezicht op het landelijk Schoten niet meer genoten zal kunnen worden van die plaatsen welke thans door 

de inspecteur worden genoemd’. Dumont heeft echter met het uitzicht op Bloemendaal rekening 

gehouden en ten behoeve daarvan een weg van 18 meter breed langs de Delft geprojecteerd. Zolang de 

weilanden tussen de Delft en Bloemendaal onbebouwd zijn, zal het uitzicht op Bloemendaal behouden 

blijven. Genoemd uitzicht is intussen wel tot een heel klein doorkijkje ingekrompen door de bouw van 

de wijk tussen Pim Mulierlaan en Willem van Outhoornlaan op grondgebied, dat na 1927 bij Haarlem 

werd gevoegd en doordat Bloemendaal zich naar het oosten uitbreidde. Het sportterrein, dat zich nu nog 

ten westen van de Jan Haringstraat bevindt, was reeds door Dumont als zodanig gereserveerd en hij ziet 

dus geen heil in een desbetreffende opmerking van de inspecteur.  Over het plan om het watermolentje 

te sparen is hij helemaal niet te spreken: ‘De besproken gronden liggen in de Schoterveenpolder, zodat, 

worden deze gronden in de bebouwing betrokken, deze moeten worden opgehoogd, in welk geval de 

molen dient te verdwijnen. Doch al ware dat niet het geval dan nog zou het in de eerste plaats weinig zin 

hebben daar een plantsoen aan te leggen, gelet op de omstandigheid, dat de noordzijde van de 

Kleverlaan, totaal lang 2.000 meter, slechts over een lengte van 320 meter wordt bebouwd en dat 

dienovereenkomstig van alle gronden tussen Schoterweg, Kleverlaan, Delft, gemeentegrens slechts 

ongeveer één derde voor bebouwing wordt bestemd. Het denkbeeld tot het maken van een waterpartij 

aldaar acht ik niet gelukkig. Immers deze waterpartij zou een doodlopende slurf van de Delft worden, 

waardoor die partij weinig verandering zou ondergaan. De tegenwoordige uitwateringssloot zou 

belangrijk verbreed moeten worden, waardoor het verder nodig zal zijn ten minste twee bruggen te 

maken’. Dumont schreef dit alles in 1919 in een brief, maar in 1928, toen ten gevolge van de uitbreiding 

van Haarlem een nieuw uitbreidingsplan moest worden ontworpen, was zijn standpunt gewijzigd. In de 

toelichting tot dit plan staat: ‘De molen benoorden de Kleverlaan wordt aan de noordzijde van een 

waterpartij voorzien’. In negen jaar had Dumont, zoals het een goed stedenbouwkundige betaamt, zich 

nog eens bedacht. Het had natuurlijk sneller gekund, maar toch was het niet te laat. Overigens is de 

situatie hier landelijk, maar 

eigenlijk niet geheel 

bevredigend, behalve misschien 

voor de bewoners van de 

Heussensstraat, die ongetwijfeld 

genieten van het fraaie uitzicht. 

Een weiland zo pardoes in de 

stad vraagt eigenlijk om 

voorzieningen, waardoor 

omwonenden toegang hebben 

tot het groen, dat nu slechts van 

een afstand bekeken mag 

worden. 

 

Bron: R. Blijstra, ‘Haarlem: heel 

oud, heel nieuw’, 1971. 


