Winter 2011

Het jaar voor ons…
Een heel gelukkig 2011 wens ik u allen toe namens de medewerkers van onze Stichting.
De feestdagen zijn voorbij, de kerstbomen opgeruimd. Dus tijd voor een Schoter Nieuwsblad.
Voor het nieuwe jaar hebben wij weer een aantal activiteiten op het programma staan
waarmee wij de geschiedenis van Schoten onder de aandacht zullen brengen. Maar dat bent u
wel van ons gewend. Zo beginnen wij op 3 februari met onze ‘nieuwjaarsbijeenkomst’ en
verder volgt in het voorjaar een nieuwe editie van een Schoterpraatje (op de Algemene
Begraafplaats aan de Kleverlaan dit keer). Verder zullen wij tijdens de Open
Monumentendagen weer actief meedoen op begraafplaats St. Barbara en in het najaar hopen
wij weer een echte Schotenavond te organiseren zoals wij dat in het verleden jaarlijks deden.
Het is er lang niet van gekomen maar velen vragen er regelmatig naar dus gaan we daar weer
eens werk van maken. En uiteraard ontvangt u weer elk kwartaal het Schoter Nieuwsblad
waarvan deze wintereditie het eerste nummer is.
Wij kijken terug op een voor ons geslaagd en historierijk 2010 en ik dank ieder van u die als
donateur een bijdrage heeft geleverd. In 2011 hoop ik u ook weer te mogen begroeten als
donateur en belangstellende, te beginnen op 3 februari!
Frank Boorsma, voorzitter SHS

Donateursavond, 3 februari
Vorig jaar was in het Haarlems Dagblad te lezen dat het Noord Hollands Archief (NHA) de
oudst bekende kaart van Schoten, gemaakt rond 1550, heeft aangekocht. We zijn zeer
verheugd dat de directeur afdeling Historische Topografie van het NHA, de heer Alexander
de Bruin, tijdens onze donateursavond een toelichting op deze kaart komt geven.
Wij nodigen alle donateurs uit voor de
Donateursavond op donderdag 3 februari
in het parochiecentrum Schoten,
(De Linge), Lingestraat 1.
Op deze ‘nieuwsjaarsbijeenkomst’ willen wij
u bijpraten over de activiteiten van onze
stichting, met als hoogtepunt de presentatie
door de heer De Bruin.
Ook introducées zijn van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur,
Inloop vanaf 19.30 uur.
Graag uiterlijk 31 januari aanmelden bij:
Ellen Kerkvliet-van Holk (tel: 023-5383690
of: ellenvanholk@hetnet.nl)

Burenruzies en flessentrekkerij in Schoten
In de periode juni 1920 tot mei 1927 zijn op het politiebureau van Schoten uit bladen zoals het
‘Weekblad voor Schoten’ politieberichten en daaraan gerelateerde artikelen verzameld en in
vijf kleine schriften geplakt bij wijze van archief. Deze schriften (met als opschrift
‘Bijzonderheden’ / De Inspecteur van Politie’) zijn via een omweg bij de heer Wieringa van
onze stichting terechtgekomen en bij het doornemen van de diverse berichten krijgt men een
beeld van hoe het er in Schoten bijvoorbeeld op straat aan toe ging. Talloze burenruzies,
gevallen van flessentrekkerij en kleine diefstallen zijn aan de orde van de dag en worden soms
tot in detail beschreven.
Zo zijn er precies 90 jaar geleden (januari 1921) twee buurvrouwen uit Schoten, die wegens
een ‘enorme ruzie’ voor de rechter te Haarlem verschenen. De ruzie werd ‘voor de rechters
nog een beetje voortgezet, dit tot vermaak van de publieke tribune’. Het leidde tot een boete
van maar liefst 15 gulden, toch een fors bedrag in die tijd.
Ook rijwieldiefstallen kwamen toen al voor, maar in 1921 is er ene S.W. veroordeeld wegens
‘medeneming van een kostuum van zijn kostbaas…’.
In februari 1921 speelt voetbalclub Sparta uit Rotterdam tegen de Haarlemse club aan de
Schoterweg. Het artikel meldt, dat de supporters die meegingen om hun club aan te moedigen
zich op ‘zeer moderne en steeds meer in zwang komende wijze’ vervoerden, namelijk met
vrachtauto’s… Sparta won en de politie was zeer te spreken over het ordelijke verloop van dit
transport.
In mei 1922 wordt een ongeval in de Cronjéstraat beschreven waarbij en automobiel een
meisje van 5 raakt maar doordat het voertuig tijdig tot stilstand werd gebracht ‘liep het goed
af en kon erger worden voorkomen’.
Als men een ingezonden stuk uit 1923 leest over het feit dat bloemenverkopers in de
Cronjéstraat waren verwijderd omdat zij geen vergunning bezaten, terwijl zij daar toch lang
hun zaak hadden gehad, spreekt daar teleurstelling en verontwaardiging uit. De briefschrijver
eindigt het betoog met ‘Schoten is al stil en doodsch genoeg’. Dat geeft te denken.
Opmerkelijk is ook dat de naam Schoterbrug in een artikel uit augustus 1924 reeds wordt
genoemd maar het gaat dan nog om de brug tussen het Kennemerplein en het Frans
Halsplein.
Naarmate de tijd voortgaat, komt men tussen de berichten over onrustige jongelui, oplichters,
huiselijk geweld en ander onheil, steeds vaker het woord annexatie tegen (en wat dat voor de
politiefunctionarissen betekent). Het laatste dat is ingeplakt in het vijfde en laatste schriftje is
een kalenderblad van zondag 1 mei 1927, de dag waarop Schoten dan Noord-Haarlem is gaan
heten (en nu dus inmiddels Haarlem-Noord).
Tal van dit soort opmerkelijkheden komen in de uitgeknipte en zorgvuldig opgeplakte
artikelen voor. De schriften zijn door de heer Wieringa ten behoeve van de redactie van het
Schoter Nieuwsblad ter inzage gegeven en in de volgende nummers zullen wij meer berichten
weergeven of lopende (soms slepende) zaken uit die jaren beschrijven. Er is in die landelijke
gemeente toch veel te melden geweest en zo ‘doodsch’ als het dus volgens sommigen in 1923
was, blijkt het toch echt niet geweest te zijn in Schoten!

Schoterpraatje
Ook dit jaar kunt u een Schoterpraatje tegemoet zien. Dit voorjaar bieden we onze donateurs
een interessante rondleiding aan op de Algemene begraafplaats aan de Kleverlaan. Deze
parkachtige, oudste begraafplaats van Haarlem is ontworpen door de bekende
landschapsarchitecten Zocher en Springer. We wandelen over de slingerende paden, bekijken
de eeuwenoude bomen en brengen een bezoek aan het imposante mausoleum. Natuurlijk staan
we ook stil bij een aantal bekende graven, zoals dat van schaatskampioen Jaap Eden.
Zodra de datum bekend is, verschijnt op onze website, in het Haarlems Dagblad en in de huisaan-huisbladen een aankondiging. De datum van het Schoterpraatje en de manier waarop u
zich kunt aanmelden staan daarin vermeld. Nóg een reden om onze website regelmatig te
bezoeken. Houdt daarnaast dit voorjaar uw brievenbus dus extra goed in de gaten.

Verdwijnt de Stadskweektuin?
We blijven nog even op de Kleverlaan, en wel bij de Stadskweektuin. Honderd jaar lang
waren hier de gemeentelijke kwekerijen gevestigd. Omdat de gemeente het groen inmiddels
niet meer zelf opkweekt en de gemeenteambtenaren binnenkort naar een ander onderkomen
vertrekken, wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor het terrein. In samenspraak met
de Haarlemmers wil de gemeente een gebiedsvisie opstellen voor de gehele Kleverlaanzone.
Deze omvat: de Algemene begraafplaats, de Stadskweektuin, de Schoterveenpolder en het
sportcomplex aan de Delftlaan.
De Stichting Historisch Schoten zal er in ieder geval voor waken, dat zowel de 16de eeuwse
ruïne van het vroegere Huis Ter Kleef, evenals het gebouw van de vroeger kaatsbaan, het
Torentje Ter Kleef, behouden blijven. Verder zal de stichting meedenken over een fraaie
invulling van het terrein.
Zie ook de website van de gemeente: www.haarlem.nl/kleverlaanzone/

Winter 2010 – 2011
De overvloedige sneeuwval en de strenge vorst gaven niet alleen overlast, maar zorgden ook
voor tal van mooie plaatjes. Onderstaande foto zou zó uit ons fotoarchief afkomstig kunnen
zijn, maar is toch echt eind vorig jaar
genomen.
Hoe mooi is ons Schoten anno nu!
Wilt u van nog meer mooie foto’s
genieten? Kijk dan eens op onze
uitgebreide website:
www.historischschoten.nl
In de rubriek “Kijk en vergelijk”
bijvoorbeeld, staan foto’s uit het
verleden en heden naast elkaar
afgebeeld. Maar ook in de andere
rubrieken is veel fotomateriaal te
zien.

Renovatie Heilige huisjes
Sinds 1931 heeft Haarlem-Noord zijn eigen
‘heilige huisjes’. Hiermee worden de 61
woningen aan de Jan Gijzenkade, Lekstraat,
Eemstraat en de Lingestraat bedoeld. Ze zijn
gebouwd in opdracht van de Katholieke
Woningbouwvereniging St Josef en waren
destijds bedoeld voor grote gezinnen. Elk
huis heeft een gevelsteen van een in
zandsteen gebeeldhouwde heilige, gemaakt
door niemand minder dan de Haarlemse
beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979).
De woningen staan op de gemeentelijke
monumentenlijst. Tegenwoordig zijn ze
eigendom van woningcorporatie Ymere.
Eind vorig jaar is begonnen met de renovatie,
waarbij zowel de binnen- als de buitenkant
worden aangepakt. De Stichting Historisch
Schoten is blij met deze renovatie, want
hiermee zijn we ervan verzekerd dat deze
karakteristieke woningen nog heel lang het
straatbeeld van dit stukje Haarlem-Noord
zullen bepalen.
Zie ook: ‘Van boerendorp tot Haarlem-Noord’, door Tony Lindijer, De Vrieseborch
www.haarlem-noord.nl

Donatie 2011
Mogen we ook dit jaar weer op uw trouwe steun rekenen?
Uw donatie 2011 (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op girorekening 95.58.333 ten name van
de Stichting Historisch Schoten, van Nesstraat 66, 2024 DP te Haarlem (onder vermelding
van donatie 2011).
Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en houden wij u op de hoogte van onze activiteiten
en publicaties. Dit jaar ontvangt u weer een aantal nieuwsbrieven en kunt u gratis deelnemen
aan excursies, lezingen, tentoonstellingen en onze Schotenavond.
Wij zien uw donatie graag tegemoet. Alvast bedankt !
Met vriendelijke groet,
Frans Groskamp, penningmeester Stichting Historisch Schoten.

Unionfabriek weg
Per 1 januari van dit jaar is de
Unionfabriek
aan
de
Paul
Krugerkade gesloten. Daarmee
verdwijnt
weer
een
stukje
geschiedenis uit ons dierbare
Schoten. Wie kent ze niet: de
flikken, bloemblaadjes en natuurlijk
de chocoladeletters die daar sinds
1902 gemaakt werden.
We hebben de directie meegedeeld
belangstelling te hebben voor
archiefmateriaal en we hebben er
goede hoop op, een aantal voor onze
stichting interessante stukken te
mogen ontvangen. We houden u op
de hoogte.

Weer een Schotenavond ?? Of een tentoonstelling ??
Als u meewerkt wel !!
Onze vaste groep activelingen is de laatste tijd wat uitgedund, we kunnen wel wat versterking
gebruiken! We zijn daarom naarstig op zoek naar doeners, meedenkers, speurneuzen,
regelaars, schrijvers en andere talenten.
Waarvoor? Om bijvoorbeeld weer een interessante Schoten-avond voor te bereiden, of
om te helpen met het samenstellen van onze volgende tentoonstelling ( voorlopige
werktitel : Spelen en speeltuinen in Schoten). Daarnaast willen we de werkgroep
Waakhond instellen, die het behoud van de historische elementen van Schoten in de
gaten houdt. Heeft u een ander idee? Ook dat horen we graag! Want er is nog veel
waardevols te oogsten in en voor Schoten. Neem contact met ons op of spreek ons aan op
de Donateursavond. Dank!

Zoekplaatje
Onlangs kwamen onze twee speurneuzen Ton en Harry van Beelen –zij zijn o.a. de
makers van onze prachtige website – onderstaande foto tegen. Het betreft een
belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Schoten. Weet u wat we bedoelen en in
welk jaar dit zich afspeelde? Laat het ons uiterlijk 28 februari per e-mail of telefoon weten
(fmboorsma@hotmail.com of 023 5271174).
Onder de goede inzenders verloten we een boekenbon van 10 euro.

Schoterweetjes
•

•

•

•

•

Wist u dat de fraaie Schoterbrug eigenlijk een BZN-brug is, een brug zonder
naambord? We gaan dit binnenkort aankaarten bij de gemeente, per brief en
ook via een persbericht. Want we willen natuurlijk dat er aan weerszijden een
mooi naambord komt, zo mogelijk met het Schoterwapen erbij.
We zijn nog steeds op zoek naar een goede, droge opslagruimte voor onze
onvervangbare materialen. Wie weet voor ons een ruimte die we tegen een redelijke
prijs kunnen huren?
Heeft u onze vitrine in het winkelcentrum Marsmanplein (bij de Plusmarkt) al gezien?
Hierin staan interessante voorwerpen uit de geschiedenis van Schoten tentoongesteld.
Kom eens kijken als u toch boodschappen gaat doen.
Kruip eens achter de computer en bekijk onze website www.historischschoten.nl ! Dan
bent u verzekerd van een uurtje heerlijk genieten en wegdromen in de tijd. En u hoeft
er niet eens de deur voor uit.
Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Laat het ons weten via een berichtje per
mail of telefoon (zie hieronder in het colofon). Want we vinden het fijn als u met ons
meedenkt.
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