
 

 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied 

van de voormalige gemeente Schoten 
 

 

 

Onze blik op archief en toekomst! 

 

Steeds vaker weet men de weg naar ons Schotenarchief te vinden met vragen over woonhuizen van 

voorouders, winkels die ooit in de familie waren of gewoon over het leven van alledag in het oude 

Schoten. We bouwen al een aantal jaren aan een mooie collectie en willen de kennis graag met u delen. 

Hiervoor zijn wij druk bezig met het ontsluiten van de documenten en objecten. We proberen zoveel 

mogelijk via de website voor u zichtbaar te maken maar het kost allemaal (veel) tijd. Op onze recente 

Open Archiefavond in oktober was het weer een komen en gaan van geïnteresseerden die graag ons 

historisch materiaal wilden bekijken. Waar wijzelf bij beeldmateriaal met vragen zitten over locatie en 

vooral jaartal, krijgen we op deze avonden regelmatig ontbrekende gegevens over de herkomst. Zo 

maken wij met uw hulp ons archief verder toegankelijk. 

 

We richten ons, zoals wij al eerder hebben laten weten, ook op de geschiedenis van na 1927 en zo 

hebben wij ook belangstelling voor de periode vóór 1798, het jaar dat Schoten als gemeente ontstond 

door het samengaan van diverse heerlijkheden die al langer bestonden. Daarom zijn wij bijvoorbeeld 

erg benieuwd wat het archeologisch onderzoek op de bouwlocatie aan het Delftplein gaat opleveren en 

ons zal vertellen over de allereerste ‘Schotenaren’. Een bouwproject waar we met gemengde gevoelens 

tegenaan kijken. We weten wel dat besloten is dat er gehuisvest moet worden, maar het was na de 

reconstructie en nieuwbouw rond deze plek van een decennium geleden zo’n mooie ruime entree van 

Haarlem-Noord geworden die nu eigenlijk weer voor tien tot vijftien jaar verdwijnt. In een latere editie 

hopen wij u meer over de archeologische zoekresultaten te kunnen melden. 

 

Over jaartallen gesproken: volgend jaar staan we stil bij de annexatiedatum van 1 mei 1927, dan 

precies 90 jaar geleden. In het voorjaar, we verwachten begin mei, staat er een Schotenavond op het 

programma waarin wij het verloop van de annexatie nader willen toelichten en verder zijn we nog aan 

het denken over mogelijkheden om deze ‘verjaardag’ van de annexatie in de media extra publiciteit te 

geven. Dat gaat u allemaal nog horen en lezen. 

 

Verder hebben wij allemaal weer ons best gedaan om een mooi blad te maken dus ik hoop dat u er 

weer veel plezier aan beleeft! 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

Voorzitter SHS 

 

 

 
 

Najaar  2016 
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Bouw containerwoningen op het Delftplein. 
Het Delftplein ondergaat opnieuw een verandering. Binnenkort wordt gestart met de bouw van 160 

containerwoningen, 80 driekamerappartementen en 80 studio’s. Het complex komt tussen het 

Delftplein en het fietspad aan de Dijkzichtlaan. De bedoeling is, dat deze 10 of 15 jaar blijven staan en 

dan zullen worden verwijderd. Goed om eens terug te kijken naar een situatie uit het verleden.  

Door de aanleg van de Westelijk Randweg in de vijftiger jaren, werd de situatie aan het eind van de 

Rijksstraatweg ingrijpend gewijzigd. Het tracé van de weg werd in oostelijke richting verschoven en er 

verschenen een groot viaduct en een rotonde. De huizen aan het einde van de Rijksstraatweg kwamen 

daarmee op een eilandje te liggen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven een foto uit 1959 genomen vanaf het viaduct in aanbouw. Links de rotonde in aanleg, die 

inmiddels alweer is verdwenen. Daarvoor de oude boerderij, genaamd ‘Buiten Verwachting’, van Siem 

van der  Fange die kort daarna voor de nieuwe rijksweg moest wijken. Rechts het oude beloop van de 

straatweg, dat later tot fietspad werd gedegradeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een impressie van de te bouwen woningen 
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Bij archeologisch onderzoek op het Delftplein in oktober 2016 zijn sporen van prehistorische 

bewoning gevonden. Het gaat onder meer om ploegsporen, greppels, aardewerk en pootafdrukken van 

koeien. Een en ander lijkt er op te wijzen dat hier in de late bronstijd of ijzertijd een boerderij heeft 

gestaan. Nader onderzoek zou hierover meer duidelijkheid kunnen geven. 

Bron: Haarlems Dagblad 18-11-2016. 

 

Terugblik op de monumentendagen in de St. Barbarakapel. 
Ook dit jaar hebben wij weer veel 

belangstellenden mogen ontvangen in de 

sfeervolle kapel van begraafplaats  

St. Barbara. In een goede sfeer hebben wij 

niet alleen tal van oude bekenden mogen 

begroeten, maar ook jonge mensen met 

kinderen, die nog maar pas in Haarlem-Noord 

wonen. Zij waren zeer geïnteresseerd in de 

historie van het stadsdeel waar zij zijn komen 

wonen. Wij hebben met veel mensen in 

ontspannen sfeer over de geschiedenis van 

Haarlem-Noord, maar natuurlijk ook de 

voormalige gemeente Schoten kunnen praten en dit aan de hand van beeldmateriaal kunnen toelichten. 

De gastvrijheid van de beheerder Rob Lagerweij en zijn collega’s, die met koffie en koek klaar 

stonden, maakte het tot een extra geslaagd weekend.  
 

Stand van zaken kaatsbaan Huis ter Kleef. 

   
   Het pand Kleverlaan 9 in de steigers.                   De oude kelder onder het pand. 

 

Stadsherstel Amsterdam is maandag 15 februari 2016 de nieuwe eigenaar geworden van één van de 

laatste drie overgebleven kaatsbanen in Nederland. Van het kasteel Huis ter Kleef uit 1500 is alleen 

een ruïne over maar de kaatsbaan heeft de eeuwen doorstaan. Voor kaatsen, een vroege vorm van 

tennis, bouwde de adel overdekte banen. Deze 16e-eeuwse kaatsbaan was eigendom van de familie 

van Brederode.  In 1715 kocht de gemeente Haarlem het landgoed en kreeg daarbij ook de kaatsbaan 

in bezit. Deze werd verpacht als boerderij.  

Het complex werd rond 1910 opgenomen in de door L.A. Springer aangelegde stadskwekerij. Tot voor 

kort was in de kaatsbaan de expositieruimte van het Centrum voor Natuur- en milieueducatie 

gevestigd. De projectleiders zijn in gesprek met een huurder. (of: eventuele huurders) .Momenteel staat 

het pand in de steigers voor een grondige restauratie. Deze wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf 

Holleman uit Santpoort. 
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Archeologisch onderzoek Huis ter kleef. 

Omdat het monumentale pand, dat ooit hoorde bij Huis ter Kleef, wordt verbouwd, moest de huidige 

vloer eruit en is er een unieke kans om te ontdekken wat daaronder nog te vinden is. Dat is heel wat, zo 

is in oktober gebleken. Er werd een klein deel van de originele plavuizen vloer van de oude kaatsbaan 

bloot gelegd. Ook is er een stuk fundering aangetroffen dat mogelijk van de tribune van die oude 

sportzaal is. Verder werden de funderingen gevonden uit een latere periode (18e, 19e eeuw)  toen het 

pand in gebruik was als boerderij. Kennelijk is het toen opgedeeld geweest in diverse compartimenten. 

,,Er is bij dit gebouw ooit alleen bouwhistorisch onderzoek gedaan aan de hand van de buitenmuren’’, 

vertelt archeoloog Sem Peters. ,,Met wat we nu zien, valt daar een hoop informatie aan toe te voegen. 

Zo hebben we nu ook twee oude deuren kunnen lokaliseren uit die eerste periode’’. Bij de graaf-

werkzaamheden kwam ook een aardewerken deksel boven. ,,Achttiende eeuw’’, schat stadsarcheologe 

Anja van Zalinge bij een eerste blik. Wat de historische voorwerpen betreft, is de mooiste vondst 

ongetwijfeld een aardewerken schenkkan uit 1650-1675 die een oude beerkelder in het pand prijsgaf. 

De bijna nog gave kan, afkomstig uit het Duitse Westerwald, vertoont twee fraaie leeuwen, bloemen 

en het cijfer ’3’. Uit een plastic zakje tovert Van Zalinge een andere mooie vondst: ,,Dit is een muntje 

uit 1604 of 1605 met de zogenoemde Hollandse Maagd erop. En kijk: een kogel uit de 16e of 17e 

eeuw” meldt zij. 

 

Bron: Haarlems Dagblad 10 oktober 2016.. 

 

Terugblik Open Archiefavond 

Op 12 oktober werd de tweede Open Archiefavond gehouden. Onze medewerkers hebben weer tal van 

archiefmappen ter inzage neergelegd en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Er werden veel notities 

en foto’s gemaakt en er ontstonden levendige gesprekken over de goede oude tijd, waarbij veel 

informatie werd uitgewisseld. Het was een geslaagde, gezellige en informatieve avond, waarbij 

donateurs met op informele wijze informatie met elkaar uit konden wisselen.. 
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Biljartcentrum nu in “t Spaerne” aan de Spaarndamseweg. 
 

Door de sluiting in april van biljartcentrum ’t Koetshuis aan het Klein Heiligland leek Haarlem te 

worden geconfronteerd met een nieuw fenomeen: de ’biljartwees.’ Met het verdwijnen van de vijf 

kleine en de twee grote biljarts was de kaalslag in de Spaarnestad nagenoeg compleet. De uitbaters van 

denksportcentrum ’t Spaerne’ aan de Spaarndamseweg keken nog eens goed naar de beschikbare 1500 

vierkante meter en hebben inmiddels een groot gedeelte van de dakloze spelers in huis genomen. Van 

de oorspronkelijke vier tafels zijn er drie afkomstig uit het in 2010 gesloten Café-biljart Fabel aan de 

President Steijnstraat in de Transvaalbuurt. Ook het verdwijnen van Fabel leidde destijds tot ‘onrust’. 

„Dat was de eerste keer dat wij als een soort opvanghuis functioneerden”, zegt Lohman, de uitbater 

van het etablissement. „Het is nog altijd een gevoelige snaar.” 

 

 
Een afbeelding van het pand in andere tijden uit het Noord Hollands Archief. 

 

En zo beschikt Denksportcentrum ’t Spaerne over de biljartfaciliteiten die het Grand Café op dezelfde 

plek een eeuw eerder weliswaar op tekening had staan, maar nooit wist te realiseren.  

De exclusieve horecagelegenheid bestond maar een paar jaar.  De vermaarde wijnkoperij Oud kreeg 

het pand in handen en bevoorraadde de wereld vanaf de Spaarne-oever. De schoonvader van Ger 

Lohman, Ron Nieuw, kocht het pand van de firma Oud (de eigendomspapieren gingen dus van ‘Oud 

naar Nieuw’) en verhuurde het pand aan een meubelfirma. Toen deze tien jaar geleden de deuren sloot, 

richtte eigenaar Nieuw het Denksportcentrum op.  Onder het pand schijnt nog een wijnkelder te zijn, 

zo vertelden voormalige personeelsleden van wijnkoperij Oud destijds. De ingang is nergens te vinden 

en ook de originele bouwtekeningen in het Noord-Hollands Archief geven hierover geen duidelijkheid.  

 

Bron: Haarlems Dagblad 26-9-2016. 
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Notities over Van Vessum in het Hoogerwoerdkwartier. 
 

Precies vijftig jaar heeft de winkel in huishoudelijke artikelen Van Vessum in de Hoogerwoerdstraat 

bestaan. In 1958 begonnen door Gerardus van Vessum, in 1965 overgenomen door zijn zoon Hein en 

schoondochter Erna. Toen zij er eind 2008 mee stopten, verdween daarmee de laatste winkel uit de 

bomenbuurt. 

 

 
Een afbeelding op een ansichtkaart van de Hoogerwoerdstraat met poststempel 1930. 

 

In 1948 begon Gerardus H. van Vessum, woonachtig in de Indische straat, een ‘uitbrengwijk’. Met de 

bakfiets ging hij langs de deuren. Hij verkocht petroleum, schoonmaakartikelen en borstelwerken. Van 

lieverlee kwamen er steeds meer artikelen bij: Omo, Persil en Lodaline, pakken toiletpapier enz. De 

zaken gingen goed, zo goed, dat hij in 1952 een auto (driewieler) kon kopen. Zijn woonhuis diende 

ook als opslagruimte. De dozen met voorraden stonden in de gang en zelfs onder het bed. Om die 

reden ging hij op zoek naar een bedrijfspand. In 1958 verhuisde het gezin Van Vessum (vader, 

moeder, zoon Hein en dochter Truus) naar de Hoogerwoerdstraat. Hein bleef samen met zijn vader de 

klanten in de wijk nog aan huis bedienen. Zijn moeder en Truus stonden in de winkel. Toen Hein in 

1965 trouwde, kwam zijn vrouw Erna in de winkel te staan. Ze gingen boven de winkel wonen. Naast 

schoonmaakartikelen gingen ze ook potten en pannen, serviesgoed en galanterieën (snuisterijen) 

verkopen. Tot 1972 trok Hein met zijn vader nog dagelijks de wijk in. Daar troffen ze steeds minder 

huisvrouwen thuis. Veel vrouwen gingen, naast het huishouden, buitenshuis werken. Dat betekende het 

eind van een tijdperk, waarin de bakker, de melkboer, de ophaaldienst en ook mensen als Van Vessum 

aan de deur kwamen. Vanaf het begin van de zeventiger jaren stonden Hein en Erna samen in de 

winkel. Twee mensen met hart voor de zaak en hart voor hun klanten. Met concurrenten als Blokker en 

V&D konden ze echter nooit de goedkoopste zijn. Daarentegen boden zij hun klanten service en 

gezelligheid. Ze waren oprecht betrokken bij het lief en leed van hun klanten. “Onbetaalbaar” en zo 

kenmerkend voor de aloude “winkel op de hoek”. Halverwege de vorige eeuw was het één en al 

bedrijvigheid in de Bomenbuurt. Op elke straathoek was wel een winkel te vinden. Bakkerij van Kuin, 

slagerij Van den Berg, de manufacturenzaak van Snoeks (later Cluistra), de drogisterij van de dames  
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Cornegge, drogisterij Het Rode Leeuwtje, sigarenwinkel Kamer, stomerij Haantjes Dekker, 

groentehandel Zomerdijk, de kruidenierszaak van Eilander, de damesmodezaak Brokx en de 

elektrawinkel Schouten. Er was ook een vishandel: Huijgens. Daar kwam in 1965 de winkel  

van Van Vessum voor in de plaats. 

 

Bron: Hein en Erna Van Vessum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Indien u ons uw e-mailadres doorgeeft via historischschoten@gmail.com dan zullen wij u in de toekomst ook 

graag op de hoogte houden van onze activiteiten, publicaties en lezingen. 

 

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

Websites: www.historischschoten.nl                 www.haarlem-noord.nl 



Stichting Historisch Schoten. 

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

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.  
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De zoektocht naar een originele vuilnisbak met de naam Schoten. 
 

Tijdens de monumentendagen en de Open Archiefavond voor donateurs is menigmaal gesproken over 

de oude Schotense vuilnisbakken. Hieronder een document, dat wij aantroffen in het archief van onze 

overleden medewerker Theo Kooijman. 

 

VRAAG:        Kan iemand ons vertellen wat de betekenis hiervan kan zijn?  
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Van de penningmeester. 
 

Het nieuwe jaar komt er aan en dat betekent dat wij aandacht gaan vragen voor betaling van uw 

jaarbijdrage voor 2017. Nogmaals verzoeken wij u om in de omschrijving duidelijk uw naam, adres en 

postcode te vermelden. De bank vermeld dikwijls een heleboel cijfers met een deel van een naam, 

waarvan er soms meerdere voorkomen. Ook worden betalingen ontvangen op naam van een partner, 

terwijl in de leden administratie de naam van de andere partner, met andere voorletters is opgenomen. 

Soms is een betaling daardoor helemaal niet thuis te brengen met als gevolg dat er onterecht een 

betalingsherinnering wordt verstuurd. Op het moment dat wij dit schrijven hebben ca. 20 donateurs hun 

bijdrage voor 2016 nog niet overgemaakt. 

 

De klok in het oude Raadhuis van Schoten. 
In mei 2007 werd in het Haarlems Dagblad een artikel gepubliceerd van Ko van Leeuwen met de titel 

“In het oude Schoten staat de tijd stil”. Het artikel werd geschreven ter gelegenheid van het feit, dat het 

toen 80 jaar geleden was, dat de zelfstandige gemeente Schoten ophield te bestaan. Aan het eind van het 

artikel wordt vermeld, dat de klok in het oude raadhuis niet meer loopt en dat daardoor de tijd in het 

oude Schoten tot stilstand is gekomen. We zijn inmiddels tien jaar verder en de klok staat nog steeds 

stil. Wij spraken de heer D. Kerkvliet, lid van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk. Hij 

vertelde, dat de klok destijds was stilgezet, omdat de toenmalige bewoner last zou hebben van het getik 

van het uurwerk, dat in een groot deel van het pand duidelijk te horen zou zijn. Ondanks het feit dat om 

die reden het uurwerk op rubberen blokken werd geplaatst, is de klok tot op de dag van vandaag stil 

blijven staan. Het uurwerk verkeert in goede staat, is volledig geautomatiseerd, hoeft nooit te worden 

opgedraaid en past zichzelf aan zomer- en wintertijd aan.   

Het kan elk moment opnieuw in werking worden gesteld. Nadat het pand door de laatste bewoner  

ontruimd was, stond het leeg en nu biedt de gemeente Haarlem het te koop aan. Het pand wordt thans 

tijdelijk door een aantal kleine zelfstandigen gebruikt. Onze stichting zal de gemeente Haarlem vragen 

of het bijzondere uurwerk weer kan worden aangezet, zodat de tijd in het oude Schoten in 2017, 

negentig jaar na de annexatie, opnieuw kan worden weggetikt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Haarlems Dagblad, mei 2007                                         Het uurwerk in het oude raadhuis. 

 

Het Schoterbos krijgt een nieuwe toekomst. 

 In 1927 annexeerde Haarlem zoals bekend de gemeente Schoten. Omdat men niet het hele gebied vol 

wilde bouwen, werd bepaald dat er een tweetal groenstroken van oost naar west zouden moeten zijn. De 

Algemene Begraafplaats en de Stadskweektuin vormen samen de zuidelijke strook. De noordelijke 

strook was gepland ten zuiden van de Jan Gijzenvaart. Eén van de uitgangspunten was de aanwezigheid 

van het voetbalveld van HFC Haarlem en het Zwitserse chalet, dat later in vlammen is opgegaan. Beide 

werden opgenomen in de plannen. Mr. Jan Gerritsz was één van de drijvende krachten achter de 

ontwikkeling van Schoten naar een moderne Haarlemse stadswijk. 
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Hij was wethouder in Haarlem van 1928 tot aan zijn overlijden in 1936. Hij werd bekend om zijn strijd 

tegen de werkloosheid van de jaren ‘30 en stond aan de wieg van het Schoterbos. Er staat een beeld van 

hem aan de kop van de vijver. Na diverse plannen werd er in 1934 een definitief plan voor de 

ontwikkeling van de hele Noorderhout in de gemeenteraad aangenomen Het sportgedeelte zou moeten 

lopen in het zuidoostelijk deel tot het Schotervoetpad. Het noordwestelijk deel werd wandelpark met 

o.a. speelweiden en een vijver. Het geheel was in 1936 gerealiseerd. Ook  het rosarium met pergola en 

zitbanken aan de kop van de visvijver zijn in het kader van een werkproject gemaakt. Ten noorden van 

de Jan Gijzenvaart ligt een complex met volkstuinen. Dit is het eerste complex van de 

volkstuinvereniging ZWN dat later richting Vergierdeweg is verplaatst. Het werk aan het park werd 

deels uitgevoerd als een werkproject in de werkverschaffing voor werklozen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto is te zien hoe de Jan Gijzenvaart met de hand wordt verbreed door deelnemers aan het 

project. De foto is in 1935 genomen ter hoogte van de jeugdherberg. 

 

In de oorlogsjaren lag het werk aan het park stil. Erger nog: in feite verdween een groot deel van de 

aanplant, de grasmat van de voetbalvelden en de houten tribune van het stadion.  Na de oorlog begon 

men met frisse moed het hele terrein opnieuw uit te bouwen. In 1953 kwam er kinderboerderij De 

Schoterhoeve bij. In 1960 werd de laatste fase van aanleg aangepakt. De Mr. Jan Gerritszlaan werd meer 

naar het zuiden verlegd naar de huidige situatie en paden werden rechtgetrokken, waardoor het 

oorspronkelijke ontwerp werd aangetast. Dat wil men in de komende tijd deels gaan herstellen.  

Het Schoterbos gaat in 2017 op de schop. Het park wordt in een aantal fasen aangepakt. Er worden 

waterpartijen met bruggen aangelegd. De daarbij vrijgekomen grond wordt gebruikt voor het maken van 

een vlinderheuvel. Later moeten er nog meer waterpartijen en bruggen komen en natuurvriendelijke 

oevers. Paden voor fietsers en wandelaars worden verbeterd en uitgebreid en er komen twee extra 

bruggen over de Jan Gijzenvaart. Ook wordt nieuwe beplanting aangebracht en worden voorzieningen 

als waterspeelplaats en visvlonders aangelegd. Door de aanleg van meer waterpartijen ontstaan in het 

park diverse eilandjes. Ook wordt een plek gereserveerd voor Scouting Brigitta, die thans nog in de 

Eemstraat is gehuisvest. 

Bronnen: Website gemeente Haarlem, website Schotertuin en Haarlems Dagblad oktober 2016 en 

diverse andere bronnen. 


