
 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 

 

Beste Schotenaren, 

 

Het was op het grondgebied van de voormalige gemeente Schoten weer even net zo stil als 

honderd jaar geleden. Het corona virus, veroorzaker van deze niet gewenste stilte had  Haarlem-

Noord ineens in zijn greep. Ook Stichting Historisch Schoten moest mee in de beperkende 

maatregelen en diende zich aan te passen aan de nieuwe leefregels. Als stille getuigen hangen in  

de Bibliotheek Haarlem-Noord onze tentoonstellings lijsten met afbeeldingen, onbereikbaar voor 

geïnteresseerden, totdat de Bibliotheek weer volledig toegankelijk is, Voorlopig zal rekening 

moeten worden gehouden met beperkte toegang en anderhalve meter afstand tussen de 

bezoekers. 

Ondanks dat onze activiteiten bijna geheel tot stilstand zijn gekomen, willen wij u het Schoter 

Nieuwsblad natuurlijk niet onthouden. Onze vrijwilligers maken bijna allen deel uit van de risico 

groep, (mensen die verhoogd risico lopen om het virus te krijgen). Maar nu de maatregelen 

versoepeld worden en we niet meer binnen hoeven te blijven, gaan ook onze mensen weer graag 

op pad, om het blad bij u in de bus te doen. 

Ondanks deze periode van stilte is er (goed en minder goed) nieuws te melden. De oude 

Openbare Lagere School aan de Rijksstraatweg wordt omgetoverd tot een mooi appartementen 

complex en staat er straks goed verzorgd bij. Helaas is er minder goed nieuws voor boerderij 

Akendam-Noord. Deze boerderij, die op de lijst van gemeentelijke monumenten is opgenomen, 

kan mogelijk toch geen nieuwe toekomst krijgen, doordat voor dit groene gebied slechts 

agrarisch gebruik is toegestaan. De toekomst ervan is thans onzeker. Een groot verlies is het 

Posthuis aan de Mercuriusstraat, bij het Zaanenbos, dat geheel door brand is verwoest. Gelukkig 

zijn er al veel initiateven om tot herbouw te komen. 

Wij hopen in onze zomer editie meer te kunnen melden, over activiteiten, zoals de 

Monumentendagen, die traditioneel altijd in september worden gehouden. Wij wensen u veel 

leesplezier en een goede coronavrije gezondheid.  

 

Ton van Beelen 

 

 

Links ziet u een foto die 

onlangs op onze Facebook 

pagina werd geplaatst door 

Mevrouw Beilenhof-Dekker.  

U ziet de oranje vereniging met 

het vaandel, dat onze Stichting 

onlangs heeft laten restaureren. 

Midden op de foto de groot-

vader van Mw. Beilenhof-

Dekker. Links op de foto staat 

Chris Wolff.  

 

 

 Voorjaar 2020  
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Lijvig jubileumboek over honderd jaar Het Schoter 
 Geschiedenis docent Frans van Rumpt van Het Schoter begon twee 

jaar geleden aan een jubileumboek over deze school. Hij interviewde 

honderdvijftig mensen en doorzocht  allerlei archieven.  Het is een 

boek geworden van 180 bladzijden waarin de honderd jaar 

geschiedenis van Het Schoter en zijn voorlopers wordt beschreven. 

De ondertitel van het boek maakt duidelijk dat het meer is geworden 

dan de beschrijving van leerkrachten, verhuizingen en fusies waaruit 

Het Schoter is voortgekomen. Het is ook een tijdsbeeld van het 

openbaar onderwijs. Het boek beschrijft ook veranderingen in de 

samenleving. Een daarvan wordt direct duidelijk kijkend naar de 

foto’s van de leraren door de jaren heen: van keurig geklede mannen 

in pak naar overwegend vrouwen die het lerarenkorps domineren. 

Wat blijft, is dat de school voortdurend uit zijn jas groeit. De 

geschiedenis begon in 1919 met de stichting van de Tweede HBS-B 

die de eerste jaren aan de Bolwerken in Haarlem zat. De eerste rector 

Adrianus Donk, bijgenaamd De Baas, sliep in de villa in een kamertje boven de school. In de jaren 

erna volgde de verhuizing naar het Santpoorterplein. Een foto van het gebouw kort na de oplevering 

laat zien dat de gemeente de stadsuitbreidingen voortvarend aanpakte. De nieuwe school stond in een 

lege vlakte, waar later de woningen en winkels omheen werden gebouwd. Na de oorlog werd de 

HBS-B het Lorentz Lyceum. Ook de Klaas de Vries mavo, stond aanvankelijk in een weiland .De 

mavo ging in 1984 samen met het Lorentz Lyceum, zodat de Schoter Scholen Gemeenschap werd 

geboren. Dat samengaan van de twee scholen was geen huwelijk uit liefde. Docenten moesten aan 

elkaar wennen. Lange tijd waren er twee tafels in de docentenkamer en mengden de docenten zich 

niet. Dat veranderde toen er nieuwe docenten bij kwamen. Het boek is bij boekhandel Gillissen te 

verkrijgen. Tot 18 juli, daarna wordt de zaak gesloten en kunt u terecht bij de Kennemer Boekhandel. 

 

Wist u dat……. 
* Onze tentoonstelling nog tot onbepaalde tijd te zien is in de Bibliotheek 

* De verbouwing tot appartementen aan de L.O. School A aan de Rijksstraatweg uit 1885 in volle   

   gang is 

* Dat Stichting Historisch Schoten aandacht heeft gevraagd voor behoud en restauratie voor de  

   gevelsteen in de zijgevel van de school in de Bavostraat. 

* Het plan voor restauratie en hergebruik van de laatste Stolpboerderij aan de Vergierdeweg   

   voorlopig geen    doorgang kan vinden, omdat het gebied een puur agrarische bestemming heeft. 

* De werkzaamheden aan de Rijksstraatweg voor snel openbaar vervoer flink vorderen. 

* Dat er dankzij deze werkzaamheden voor de rode bussen van R-Net 2 minuten tijdwinst ontstaat. 

* Onze Facebookpagina “over Schoten en Haarlem-Noord” meer dan 3050 leden heeft 

* Er een Facebookpagina bijgekomen is met de naam “Haarlem Noord” met ca. 3000 vrienden. 

* De Mariakerk officieel per 1 oktober dichtmoet. 

* Begonnen is met de verbouwing van de voormalige MTS aan de Verspronckweg 

* Het oude Deo torentje op transport is gegaan naar Vinkega waar het als kerktoren wordt gebruikt. 

* Radio Haarlem105 de eerste maandag van de maand van 19.00 – 21.00 uur uitzendingen maakt    

   over Haarlem-Noord 

* Buurthuis Het Posthuis aan de Mercuriusstraat door brand is verwoest 

* Het NZH Museum virtuele rondleidingen verzorgde (zie you tube) en vanaf 6 juni weer geopend is. 

* De gedenksteen uit de Marnixschool terug is in het gebouw en eerdaags een nieuwe plaats op de    

   gevelwand krijgt. 

* Het vaandel van de Oranje Verenging Schoten/Haarlem-Noord uit 1905 is gerestaureerd 

* Eric Coolen bezig is met het Panorama Beleg van Haarlem dat in 1911 in Artis stond opgesteld te  

   hertekenen. 

* Op begraafplaats Sint Barbara een nieuw monument komt voor de bewoonsters van het Hofje In  

   den Groenen Tuyn die daar anoniem begraven liggen. 

* Onze Stichting twee mooie collecte busjes van de Deo heeft ontvangen? Op één busje staat de tekst  

   “voor de zieken”, op het andere busje staat de tekst “voor de kapel”. 

* Boekhandel Gillissen na ruim eenenwintig jaar de deuren sluit. 

* De nieuwbouw op het Deliterrein voor het Schoterkwartier aan de Spaarndamseweg is gestart 
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Hierboven is de kop afgebeeld van De Schotense Courant uit 1908, met in het centrum het wapen 

van Schoten. 

 

Woningnood te Schoten. 
Uitgebreid verslag in de Maas- en Scheldebode (!) van 29 mei 1920 over een huisuitzetting in de 

Brandtstraat in Schoten. Het huis is verkocht, gezin met 8 kinderen op straat! De buurt neemt het 

voor het gezin op.  

Dinsdag werd een gezin, bestaande uit man, vrouw en acht kinderen, wonende in de Brandtstraat te 

Schoten, gerechtelijk de woning uitgezet. De hele dag zorgde dit voorval voor een ongewone drukte 

in de gemeente. Het gemeentebestuur werd gevraagd om hulp te bieden. Er was op dat moment 

echter niets anders beschikbaar dan het lijkenhuis of het afdak op de vuilnisbelt. De mensen wensten 

echter van geen van deze opties gebruik te maken. “Wij hebben recht op een woning”, zo 

redeneerden zij “ en willen niet vergeleken worden met een stuk vuilnis. Als wij maar buitenlanders 

waren, dan zou er wel een woning voor ons komen”. 

Toen er in de namiddag een zware onweersbui losbarstte, stond de hele huisraad in de stortregen. 

Rond half zeven brak nogmaals een hevig noodweer uit. Toen de laatste bui over was, trok een grote 

menigte naar de Spionkopstraat 51, waar de persoon woonde, door wiens tussenkomst de woning in 

de Brandtstraat verkocht was. (De nieuwe eigenaren waren mensen, die op dat moment nog in 

Amsterdam woonden). Men belde aan, maar er werd niet open gedaan. De vrouw des huizes deelde 

de mensen mee, dat haar man niet thuis was. Inmiddels waren van alle kanten de mensen 

toegestroomd en werd onder de nodige bedreigingen en trappen tegen de deur geëist, dat de sleutel 

van het ontruimde perceel zou worden terug gegeven. De vrouw zei dat ze de sleutel niet had en dat 

die naar Amsterdam was gebracht, naar de nieuwe eigenaar. 

Onophoudelijk werd er tegen de deur getrapt en men dreigde zelfs de ruiten in te gooien. Na verloop 

van een uur verschenen twee politie agenten. Zij konden tegen de boze mensen massa niets 

uitrichten. Eén van de agenten trok zijn sabel (de ander was ongewapend) en van weerszijden vielen 

er harde klappen. Het publiek eiste van de agent dat hij de sabel weer zou opbergen, wat hij ook 

deed, anders zou het slecht voor de beide agenten zijn afgelopen. Heel Schoten liep uit en ging naar 

de Spionkopstraat. De woede van de menigte was van dien aard, dat de politie meer met tactvol 

optreden kon bereiken dan met geweld. Tot diep in de nacht waren er veel mensen op de been. Zij 

gaven uiting aan hun verontwaardiging door luidkeels bedreigingen te uiten aan het adres van de 

“woekeraar”. Het huisraad stond de volgende ochtend nog steeds op straat. De kinderen waren door 

medelijdende mensen opgevangen. De ouders bewaakten hun boeltje. De krant vertelt niet hoe het is 

afgelopen. 

 

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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Overzichts tentoonstelling “Een (terug)blik op Schoten. 

Zaterdag 1 februari 2020 is een overzichts tentoonstelling met de naam: "Een (terug) blik op 

Schoten" in de Bibliotheek Noord geopend. De openingshandeling werd verricht door de heer  

Drs. L. Zoodsma, directeur van het Noord Hollands Archief.  De tentoonstelling is een samenstelling 

uit 35 jaar tentoonstellingen over Schoten en was oorspronkelijk te zien t/m 14 maart. 

12 maart hebben we tijdens een gezellige na praat middag een deel van onze donateurs mogen 

begroeten. Vanwege grote belangstelling zou de periode van openstelling worden verlengd, maar 

helaas gooide de corona crisis roet in het eten en werd de bibliotheek gesloten. 

Corona crisis 

Door de corona crisis kon de donateurs avond in mei niet doorgaan. Ook de lezing van Loek van 

Straaten over zijn boek “Ken je me land” die 18 maart in het Posthuis zou worden gehouden is niet 

doorgegaan. (Het mooie Posthuis in het Zaanenpark is begin mei in vlammen opgegaan). Over de 

doorgang van andere activiteiten zoals de Monumentendagen, de lezing in de Mariakerk en deelname 

aan de Vergierdeweg braderie is momenteel niets concreets te zeggen.   

Bericht van de Penningmeester 
Nog niet alle donateurs hebben de bijdrage voor het jaar 2020 voldaan. Wij vragen u dit na te kijken 

en het indien nodig alsnog te doen. Alvast hartelijk dank daarvoor. 
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  Het pand aan de Schoterweg 43 
   
 Bron:  Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Marcel Bulte. e.a: 

 

  Overname van de in 1885 opgerichte brandstoffenhandel ‘De Onderneming’  in het 

  pand Schoterweg 43 te Haarlem door Cornelis Burgering en voortgezet onder de 

  zelfde naam. Op17 mei 1923 overgenomen door Lutgerus Christiaan Platel. 

  In 1938 werd de naam gewijzigd in ‘Brandstoffenhandel L.C. Platel. Vanaf 1946  

  werd het zaakadres Arnoldistraat 19 met een bestelhuis aan de Schoterweg 51. 

  Beide werden op 9 februari 1950 opgeheven. 
 

                    
 

 

 
    

Nl-HlmNHA_Zilv1970_017.   Op deze foto uit 1970, zien we een  aardappelhandel in 

het oude pandje. De naam van deze handelaar is ons niet bekend. Niet lang daarna werd  

dit pand overgenomen door bloemenhandelaar Hoppenbrouwer.      
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In 1929 begon de Haarlemse bloemenverkoper, de heer Hoppenbrouwer met een 

eenvoudig bloemenstalletje bij het oude Tolhuis aan de Schoterweg bij de Vroomstraat. 

Met één oog keek hij wel eens naar dat leuke oude gebouwtje….dat zou zo geschikt  

zijn om er een bloemenpaleis van te maken…voor hem was dat in die jaren misschien 

nog een droom, maar ruim veertig jaar later, is die droom werkelijkheid geworden. 

De bloemenstal is uitgegroeid tot een fantastisch bloemenbedrijf in het Oude Tolhuis. 

Bron: Haarlems Dagblad. 

 

In1985 runden Monique Hurkmans en Ans Assendelft er een tabakswinkel. In 1996 

opgevolgd door Willy en Hein van der Meer. In 2016 namen Willy en Hein na twintig 

jaar afscheid van hun ‘Kadohuis  Oud Schoten’ Het is er nog altijd, nu met een nieuwe  

ondernemer, Rob Roodbol. 

 

Rest nog te vermelden dat het pand Schoterweg 43 niet een tolhuis was. Het was het 

rechthuis van de heerlijkheid Zuid-Akendam. De gemeente Schoten is ontstaan in1798  

uit het samen gaan van zeven heerlijkheden of rechtsgebieden die ten noorden van  

Haarlem lagen. De grens met Haarlem werd in die tijd gevormd door de heerlijkheid  

Zuid-Akendam. Door het ontstaan van de gemeente Schoten verviel de functie van rechthuis. 
 

       Na verscheidene verbouwingen is van dit historisch pandje nagenoeg niets meer over. 

 

Harry van Beelen 
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De Kerk van Jan Gijzen lag in Schoten.  
Een lezing door de heer Wim van Hooff, die door de corona crisis nog geen doorgang kon vinden  

houdt u van ons tegoed. De lezing zou in de Mariakerk worden gehouden. We laten nog weten op 

welk moment de lezing alsnog kan worden gehouden. Het gaat over de ontwikkeling van het geloof 

in Schoten.  In 1537 werd van het Spaarne, door het dorp Schoten komend, de Jan Gijzenvaart 

gegraven naar een zanderij aan de voet van de duinen. Die locatie werd toen als de Leckbuert 

aangeduid. In later tijd werd dat de buurtschap Jan Gijzenvaart, nog later Santpoort Station en in de 

jaren ’50 van de 20ste eeuw werd dat Santpoort-Zuid. De Jan Gijzenvaart kruiste de Delft, een 

wetering uit de 13e eeuw en een belangrijke waterweg tussen Haarlem en Beverwijk. Het dorp 

Schoten, noordelijk van Haarlem, liep van vlak buiten de bolwerken tot aan de Slaperdijk en 

Westlaan bij Santpoort Dorp (Santpoort-Noord).  

De Heren van Brederode waren de leenheren van het hele gebied en in later eeuwen werd het gebied 

verdeeld in zeven ambachten, heerlijkheden of districten. Men sprak ook over de Zeven 

Heerlijkheden, benoorden Haarlem (Zuid Akendam, Hoogerwoerd, Schoterbosch, Te Zaanen, 

Schoten, Schotervlielant en Noord Akendam). De Heren van Brederode bleven zelf de ambachtsheer 

over Schoten en de beide Akendammen. Het Huis ter Kleef lag op de grond van Zuid Akendam. In 

het gebied hebben grote buitenplaatsen gestaan als b.v. Het Klooster en Spaar en Hove. 

Schoten en Jan Gijzenvaart hadden een belangrijke economische binding met elkaar en ook werd er 

vaak “over de Delft” getrouwd. Beide dorpen waren overwegend katholiek in een verder protestantse 

omgeving (In Schoten katholieke boeren en op Jan Gijzen katholieke Brabantse blekers). Dat leidde 

in 1857 tot de financiering en gezamenlijke bouw van de St. Bavokerk aan de Rijksstraatweg en in 

1905 de bouw van de Bavoschool aan de Jan Gijzenvaart (nu Jeugdherberg).  

De lezing neemt de binding tussen Schoten en Jan Gijzen als vertrekpunt en 

vervolgens wordt een virtuele reis gemaakt, die vanaf Santpoort-Zuid langs 

het Zwartepad voert en dan een tocht maakt door de Zeven Ambachten van 

Schoten. Met regelmaat staan we stil bij memorabele historische feiten. 

 

Voor geïnteresseerden is het boekje “Schoten op de Fiets” (zie afbeelding 

links) te koop met een uitgezette fietstocht langs veel Schotense locaties, 

inclusief tekst & uitleg en foto’s (prijs € 5). Het boekje is te bestellen via 

onze e-mail. 

historisch schoten@gmail.com. 
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De Poolster 

Meubelmaker Pieter Hendriks van der Ven woonde begin 20e eeuw aan de Kennemerstraat 34 rood. 

Op jonge leeftijd zat deze jonge “Willy Wortel” in zijn vrije tijd thuis op zolder uit te vogelen hoe hij 

met behulp van blokken ijs een ijskast kon maken. Kennelijk had hij succes, want in 1905 waagde hij 

de sprong en begon van zijn hobby zijn beroep te maken. De kasten die hij bouwde moesten 

voldoende ruimte hebben om er grote staven ijs in te kunnen bergen. Het ijs kocht hij bij “IJsfabriek 

het Spaarne” van Louis Allard aan het Zuider Buiten Spaarne. De bedoeling van deze “ijskasten” was 

er allerlei kwetsbare levensmiddelen zoals melk en vlees in te bewaren. Dat is tegenwoordig zo 

gewoon dat een huishouden zonder koelkast bijna ondenkbaar is. Honderd jaar geleden was dat 

volstrekt anders. Zijn zolder werd natuurlijk al snel te klein en hij moest uitzien naar een andere 

ruimte. Het pand Kleverlaan 7A bood perspectieven en bij begon daar een kleine fabriek: 

“Nederlandsche IJskastenfabriek De Poolster”. In 1936 overleed hij op zestigjarige leeftijd. Zijn zoon 

Lambertus van der Ven nam de onderneming over en trachtte in Haarlem wat meer vast grond onder 

de voeten te krijgen. Dat was een moeizaam proces, want door de komst van moderne 

koeltechnieken was de ijskast op basis van staven ijs alweer ouderwets. Lambertus zat niet bij de 

pakken neer, paste zich aan en ging zich specialiseren in nieuwe eigentijdse koeltechnieken. Zijn 

koeltechnisch installatiebureau, zoals het bedrijf vanaf 1944 in moderne bewoordingen heette, werd 

in 1969 door Gerardus Walthaus en Geert de Vries voortgezet. Vanaf 1 januari 1997 maakten ze ook 

gebruik van de handelsnaam “Coolstar”. 

 

Briefhoofd uit 1933 van de “Nederlandsche IJskastenfabriek  De Poolster”.  

Bron: Kleverparkkwartier en Frans Halsbuurt 

Marcel Bulte 
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Het Deo torentje 

Het Sint Johannes de Deo ziekenhuis is in april 2006 

gesloten. Het nieuwe Kennemer Gasthuis locatie Noord 

werd toen in gebruik genomen werd. Het voormalige 

ziekenhuis lag onmiddellijk ten noorden van het 

stadscentrum in de Kleverparkbuurt. 

Het ziekenhuis werd in 1889 gebouwd door architect Blanke 

in neogotische stijl. Het ziekenhuis is in de loop der jaren 

flink uitgebreid. In 1991 fuseerde het met het Elisabeth 

Gasthuis of Groote Gasthuis en het Zeeweg Ziekenhuis in 

IJmuiden, waardoor het Kennemer Gasthuis ontstond. Zowel 

het Zeeweg Ziekenhuis als De Deo waren afgeschreven. Na 

veel politiek getouwtrek werd besloten om een nieuw 

ziekenhuis te bouwen en de locatie Elisabeth Gasthuis uit  

te breiden en te renoveren.  De gebouwen van de Deo 

kwamen leeg te staan. De meeste er van zijn inmiddels 

gesloopt, op het oude monumentale hoofdgebouw na. Op 

het vrijgekomen terrein is een nieuwe woonwijk aangelegd 

waar het Joannes de Deoplein vernoemd is naar het 

voormalig ziekenhuis. Het hoofdgebouw van het voormalige 

ziekenhuis is in 2014 omgebouwd tot appartementen voor 

senioren met een restaurant in de voormalige 

ziekenhuiskapel.  

 

De dakruiter van de kapel van het voormalige ziekenhuis  

uit 1892 werd twintig jaar geleden wegens bouwvalligheid 

verwijderd. Het heeft al die jaren op het terrein van 

Aannemingsbedrijf Holleman & Zonen in Velserbroek op 

een container gestaan. Nu krijgt het een tweede leven.  

 

Afgelopen maand is het torentje op transport gegaan naar het Friese Vinkega, waar het op een uit 

1899 stammend kerkgebouw, dat geheel gerestaureerd is,  zal worden geplaatst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           In de takels                                                       Het torentje op transport 

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     en       https://haarlemnoord.com/ 

Facebook:      over Schoten en Haarlem-Noord    en  Haarlem Noord 

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.  
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Verslag over de restauratie van het Koninginnedagvaandel uit 1905. 
 

In 2006 heeft de Stichting Historisch Schoten een vaandel in langdurig bruikleen gegeven aan 

Museum Haarlem. Het verkeerde in een niet al te beste staat. Het gaat om het vaandel met de 

inscriptie: 

VEREENIGING KONINGINNEDAG HAARLEM- NOORD, OPGERICHT 30 NOV. 1905. 

Ongeveer een jaar geleden heb ik het vaandel voor het 

eerst gezien en samen met Ton en Harry van Beelen 

bekeken in hoeverre herstel mogelijk was. Wat meteen 

opviel was dat de reep stof met de tekst “HAARLEM 

NOORD” op onvakkundige wijze was losgetrokken, 

misschien om te zien of de originele tekst “SCHOTEN 

daar onder nog in tact was. De reden zou kunnen zijn dat, 

wanneer dit het geval was geweest,  het vaandel weer in 

de originele staat terug gebracht zou kunnen worden. 

Maar helaas, alle letters waren verwijderd en alleen aan 

de draadjes waarmee ze geappliqueerd waren kon je zien 

dat er ooit SCHOTEN had gestaan. Daarnaast hingen er 

meerdere gouddraden los en zagen de kwasten er 

miserabel uit. Daarbij komt, dat er bij nadere inspectie 

nog veel meer los zat! Ton vroeg mij of ik me erover 

wilde ontfermen en het vaandel zo goed mogelijk wilde 

repareren. Na enige aarzeling heb ik toegezegd.  Het was 

zaak om in ieder geval de strook stof met de tekst 

HAARLEM-NOORD weer te herstellen. In eerste 

instantie moest ik dus op zoek naar dezelfde kleur gouddraad. Na veel vergelijken, je kunt zo’n 

vaandel nu eenmaal niet makkelijk steeds meenemen, benaderde een samenstelling van draden de 

kleur het beste. Ik kon beginnen. Het was een enorme uitdaging, je weet eigenlijk niet waaraan je 

begint. Ook al probeer je het vaandel bij de werkzaamheden zo min mogelijk te “bewegen” er gaat 

altijd nog meer los. Garen uit 1905 is gewoon versleten en ook de stof is heel kwetsbaar. Bij ieder 

nieuw steekje hoop je dat de onderlaag in tact blijft. En als je niet tevreden bent, sta je voor de keuze 

het zo te laten of het risico te nemen dat het er tenslotte niet beter of misschien zelfs slechter op 

wordt. Gelukkig leverde het uiteindelijk veel voldoening op. Heel fijn was het om te ervaren hoe Ton 

en Harry van Beelen mijn werk waarderen en hoe blij ze zijn dat het vaandel nu mogelijk weer 

tentoongesteld kan worden. 

Eleonora Zomer 
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75 jaar geleden: Bevrijding in Haarlem 

 

De bevrijders worden ingehaald op de Schoterweg. 

Niet iedereen die nog een radiotoestel had weten te verbergen, zat te luisteren want de mededeling 

kwam op een ongebruikelijk tijdstip. Het was geen regulier nieuwsbulletin. Toch verspreidde het 

grote nieuws zich als een lopend vuurtje door de stad. Helemaal onverwacht kwam het niet meer, 

iedereen wist dat Hitler dood was en Berlijn gevallen. Toch geloofden velen het pas toen ze de 

bevestiging hoorden in de volgende normale nieuwsuitzending. Aanvankelijk aarzelend gingen 

Haarlemmers de straat op, hier en daar wapperde al het rood-wit-blauw aan de huizen. De Grote 

Markt liep vol met blije, enthousiaste mensen. Maar de situatie voelde nog onduidelijk en 

onwerkelijk aan, de Duitsers heersten nog in de stad. Men ging weer naar huis, maar de volgende 

morgen barstte de feestvreugde los. 

 

Vliegtuigen boven de Paul Krugerkade 
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Links de Cronjéstraat, rechts de Schoterweg bij de Frans Hals Bioscoop. 

Als er nog wat twijfel bestond aan de vraag of de bevrijding echt gekomen was, dan verdween die op 

5 mei ’s morgens. Overal in de stad waren in de loop van de nacht aanplakbiljetten opgehangen 

van verzetsgroepen en illegale bladen die de capitulatie aankondigden. Een groepje Duitse officieren 

haalde die hier en daar weer weg, maar dat kon het feest niet meer tegenhouden toen om acht uur de 

capitulatie van het Duitse leger officieel inging. Opeens was overal de nationale driekleur te zien en 

liepen mensen met oranje of rood-wit-blauwe versierselen de straat op. Vooral voor de 

talloze onderduikers was het een verademing om eindelijk de straat op te kunnen gaan, na zich zo 

lang schuil te hebben gehouden met de permanente angst om toch nog gepakt te worden. Er werd 

gezongen, gehost, gedanst, omhelsd, muziek gemaakt enzovoorts. Sommige Duitsers die ook blij 

waren dat het allemaal voorbij was, juichten mee. Anderen staarden nors voor zich uit en voelden 

zich verslagen. Lang opgekropte gevoelens van frustratie en woede zochten een uitweg. Bij kroegen 

in de Kruisstraat en aan de Schoterweg, waar NSB-ers en hun trawanten vaak kwamen, vlogen 

stenen door de ruiten. Hun woningen moesten het ook vaak ontgelden. De door de Nederlandse 

autoriteiten zo gevreesde ‘bijltjesdag’, een gewelddadige wraakneming op collaborateurs, bleef 

achterwege. Het was feest in de stad, dagenlang. De mensen schenen even niets te merken van hun 

nog hongerende magen, van de doorstane angst en kwellingen. Op dinsdag 8 mei kwam eindelijk het 

Canadese bevrijdingsleger met honderden auto’s, motoren en tanks uit Amsterdam de stad inrijden. 

Via de Rijksstraatweg ging men verder noordwaarts. Het onthaal was groots. Jongens, maar vooral 

meisjes, mochten op de gevechtsvoertuigen meerijden. Chocolade en sigaretten werden met gulle 

hand uitgedeeld en vonden gretig aftrek. De behoefte aan feestvieren was zo groot dat feestelijkheden 

per wijk georganiseerd moesten worden. Bijvoorbeeld door de bewoners van het Kleverpark. Zij 

organiseerden een groot vreugdevuur in een loopgraaf waarin al het verduisteringspapier verbrand 

werd. Met de komst van de Canadezen op dinsdag 8 mei werd de stad voorlopig onder Militair 

Gezag geplaatst. De overgang naar ‘normale tijden’ zou nog maanden gaan duren, maar Haarlem was 

weer vrij. Bron: Oneindig Noord-Holland. NHA Fotocollectie Delemarre. 

Feestelijk onthaal van de bevrijders op de Rijksstraatweg en bloemlegging bij een geïmproviseerd 

monument aan de Jan Gijzenkade voor mensen die op 12 februari 1945 werden geëxecuteerd. 


