
  

 

 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 

 

 

Beste donateurs, 

 

Voor u ligt het eerste Schoter Nieuwsblad van het jaar 2020. Een nieuw jaar waarvoor wij u 

uiteraard het allerbeste toewensen en waarin wij weer veel aan wetenswaardigheden over de 

geschiedenis van Schoten en Haarlem-Noord hopen te bieden. Wij doen dat niet alleen via de 

Nieuwsbladen, website en Facebookpagina, maar ook tijdens onze immer goed bezochte 

archiefavonden, Schoterpraatjes en bijeenkomsten als de Open Monumentendagen.  

Dit voorjaar wordt door ons teruggekeken naar diverse tentoonstellingen die er in de loop der 

jaren over Schoten/Haarlem-Noord gemaakt zijn. De eerste uit deze serie werd reeds in 1985 

georganiseerd in Het Schoter, toen nog Schoter Scholengemeenschap. Sindsdien is de afgelopen 

35 jaar een groot aantal thematentoonstellingen rond de historie van Schoten samengesteld.  

Van al dit daarbij gebruikte materiaal is nu door de medewerkers van onze stichting een 

overzichtstentoonstelling gemaakt met de titel “Een (terug) blik op Schoten”. Deze 

tentoonstelling zal vanaf 1 februari tot en met 14 maart te zien zijn in de openbare bibliotheek 

aan de Planetenlaan 170. Tijdens de openingstijden bent u hier welkom om deze tentoonstelling 

met zowel foto’s als bijzondere objecten uit Schoten te komen bekijken. Een raamposter van 

deze tentoonstelling is in dit blad bijgevoegd. 

De openingshandeling zal op zaterdag 1 februari a.s. om 11.00 uur worden verricht door de heer 

drs. Lieuwe Zoodsma, directeur van het Noord-Hollands Archief. U bent uiteraard allen van 

harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn! 

Wij hopen dat het een succes wordt en het u zal aanspreken en wij zijn de vestigingsmanager 

Ingrid Reerink en het personeel van de bibliotheek dankbaar voor de geboden gastvrijheid. 

 

Halverwege dit blad zult u ook een voor onze stichting belangrijke oproep aantreffen, namelijk 

het doen van de jaarlijkse donatie aan onze stichting. Het is nog steeds een vast bedrag van 

minimaal € 7,50 maar iets extra’s is natuurlijk zeer welkom en veel donateurs gunnen ons dat 

extraatje ook… Onze penningmeester hoopt uw bijdrage binnenkort te mogen ontvangen en dan 

staan wij met de medewerkers weer garant voor een mooi, nieuw, informatief en historisch 

verantwoord Schotenjaar! 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten 
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35 jaar tentoonstellingen over Schoten. 

Het was 2001. In de krant werd vermeld dat Radius de nieuwe bewoner zou worden van het 

Rechthuis aan de Vergierdeweg. Daardoor ontstond er enige bezorgdheid over de toekomst van de 

oude historische grafstenen, die daar sinds 1998 op het terrein lagen. Naar later bleek, konden deze 

gelukkig op dezelfde plaats behouden blijven. Ze zijn inmiddels alweer jaren in een soort 

gedenkplaats bij het Rechthuis ondergebracht. Theo Kooijman en tekenleraar Fred Hoep van de 

Schoter Scholengemeenschap organiseerden in 1985 de eerste tentoonstelling over Schoten. Zij 

werden geholpen door Cees Wallenburg en Carla Hordijk. Kinderen maakten met een epidiascoop 

tekeningen van Schoten op borden van 150 x 200 cm en er werd ook een maquette gemaakt. Het was 

een succes. Er kwamen veel (oud-)Schotenaren naar de tentoonstelling kijken en er werden allerlei 

leuke verhalen verteld over het geliefde dorp. Het interesseerde Theo Kooijman en hij begon foto's 

en documenten te verzamelen en te sorteren in mappen. Maar de collectie die hij in korte tijd bij 

elkaar sprokkelde, was voor niemand uit Haarlem-Noord te bekijken. Het bestaan van de 

verzameling was niet bekend. Daarom deelde hij zijn idee over de oprichting van een historische 

werkgroep met Marcel Smeenk. De doelstelling was al snel vastgelegd: 

A. Stimuleren en een goede zorg voor de resterende monumenten van Schoten. 

B. Vergroting van het historisch besef van Haarlem-Noord en Schoten, door middel van 

lezingen, tentoonstellingen en verhalen op een website. 

C. Verzamelen van foto's en documenten. 

Dit alles in uit te voren als vereniging of stichting met donateurs om de kosten te kunnen betalen. 

Er werd een afspraak gemaakt met Joop de Ridder die vooral specialist was in de kerkgeschiedenis 

van Schoten. Joop had samen met Theo in 1992 al een tentoonstelling gemaakt over Schoten, die in 

het Historisch Museum aan het Groot Heiligland te zien was, waaraan ook werd meegewerkt door 

Wim Ruigrok en Henk Wieringa. Het was een succes en werd goed bezocht. De afspraak met Joop 

de Ridder verliep zo goed, dat in korte tijd, in de tuin achter zijn woonhuis, de Werkgroep Historisch 

Schoten werd opgericht. Al snel maakten Marcel Smeenk, Henk Wieringa en Marianne Schmidt de 

werkgroep compleet. Een van de kerntaken van de Werkgroep Historisch Schoten zou het behouden 

van de weinige monumenten van Schoten worden en het levendig houden van de geschiedenis in de 

vorm van lezingen, publicaties en tentoonstellingen. De werkgroep werd in 2003 omgezet in een 

stichting en de rest is bekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haarlems Dagblad  23 januari 1985. 
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Schenkingen van donateurs 

Wij zijn in het bezit gekomen van een schilderijtje met het witte huisje van de familie Alders. 

Ook is er een reclameobject geschonken in de vorm van een mini badkuipje met daarop de 

reclametekst van Techn. Bureau Bonarius, destijds gevestigd aan het Soendaplein. Een leuke en 

welkome aanvulling op onze collectie. 

 

Detail van kopie van de kaart van Pieter Bruynsz uit 1599.  

 

De afbeelding hierboven is een gedeelte van een kopie van een kaart uit 1599 van Pieter Bruynsz die 

door A.J. Enschede in 1870 is vervaardigd. De afbeelding van de volledige kaart is te downloaden bij 

het Noord-Hollands Archief (inventarisnummer NL-HlmNHA_51000791) en bevat verrassend veel 

details. Helemaal links zien we de Kruispoort. Iets verder naar rechts het Dolhuys en nog iets verder 

naar rechts, iets hoger Huis ter Kleef. Op deze kaart zijn ook de historische verbindingen te zien, die 

vanuit de stad Haarlem richting Noord naar Schoten voerden. Helemaal onder zien we het Spaarne, 

daarboven lopen de Schoterweg, daarboven de Middenweg en vervolgens het Schotervoetpad. 

Helemaal bovenin loopt de Delft. De kaart is tijdens het Schoterpraatje over Huis ter Kleef op 9 

oktober vorig jaar uitvoerig besproken door Wim van Hooff.  
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De Spin terug in Haarlem 

De Spin boven de Schoterveenpolder. 

Vol bewondering stonden toegestroomde Haarlemmers te kijken hoe het vliegtuigje de lucht inging. 

De Spin van pionier Anthony Fokker bleek op 31 augustus 1911 geen illusie van een luchtfietser, 

maar een belangrijke stap in de technologische ontwikkeling van Nederland. Een dikke eeuw later is 

De Spin terug. Bijna op dezelfde plek waar hij destijds startte en landde. Dit keer niet met de 

bedoeling het volk in adoratie op de grond achter te laten, maar als speeltoestel voor kinderen. Op de 

natuurhouten replica kunnen ze klimmen, in de pilotenstoel zitten en van de glijbaan af. Toen het 

oude ’vliegtuig’ van speeltuin Burcht ter Cleeff in de Van Dortstraat aan vervanging toe was, werd in 

het bestuur flink gebrainstormd over zijn opvolger. Men kwam op het idee De Spin te laten 

nabouwen. Het bedrijf Speelmaatje.nl uit het Gelderse Spankeren was bereid de Spin na te bouwen, 

volgens de schetsen die het bestuur had opgestuurd. Ze zijn in hun werkplaats een maand bezig 

geweest. Het ontwerp moest uiteraard zoveel mogelijk lijken op de originele Spin. ,,Maar het moest 

geen museumstuk worden’’, zegt 

bestuurslid Jasper Baartmans van de 

speeltuinvereniging. ,,Het belangrijkste 

is dat kinderen er op kunnen spelen. 

Het gaat om de functionaliteit.’’ Toen 

het vliegtuigje in Haarlem aan kwam, 

was dat in losse delen. Het duurde even 

voordat het bouwpakket in elkaar zat. 

De plaatsing gebeurde bewust 

afgelopen najaar, want op zomerse 

dagen is het populaire Burcht ter Cleeff 

volop in gebruik en zit het er vol. Niet 

voor niets heeft de speeltuinvereniging 

liefst achthonderd leden. Op de vertical 

stabilizer (de staart) van het vliegtuigje 

staat het logo van Fokker.  
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Bestuurslid Baartmans heeft de fabrikant van vliegtuigonderdelen ingeseind over de Spin in de 

speeltuin. ,,En wij vinden het een heel sympathiek initiatief’’, zegt GKN Fokker-voorlichter 

Marianne Mulder. ,,Zeker in het jaar dat we een eeuw bestaan.’’ In het voorjaar komt bij het toestel 

een plaquette waarin de geschiedenis van de Spin in kindertaal wordt uitgelegd. Wellicht dat Fokker 

daaraan meebetaalt. Baartmans kende de historie van de Spin, maar hij heeft zich afgelopen maanden 

extra verdiept in het eerste Nederlandse vliegtuig. Zo kwam hij erachter dat de start- en 

landingsplaats waarschijnlijk niet op het Santpoorterplein is geweest, waar een monument voor 

Anthony Fokker staat, maar dat het op het gebied van de Schoterveenpolder zou zijn geweest, 

ongeveer weer nu de speeltuin is.                                       Bron: Haarlems Dagblad 18 oktober 2019 

Bavoschool Jan Gijzenkade. Een oud leerling vertelt 

 
In 1924 kwamen mijn neefjes en ik op de Bavoschool. Die was toen 

in de huidige jeugdherberg Stay Okay aan de Jan Gijzenkade hoek 

Delft. Wat ik me herinner van het gebouw: Er waren drie lokalen 

met hoge ramen aan de buitenkant en aan beide kanten van de gang 

gelegen en een kleine (lang en smal) kamer voor hoofdmeester 

Commandeur. Aan de school zat een zaaltje vast van de Volksbond 

(het deel wat nu op de Jan Gijzenkade uitkijkt). Er was geen 

kleuterschool dus begon ik in klas 1, ik geloof met 13 andere 

kinderen, waarvan een aantal ook uit Santpoort kwamen. We 

kwamen bijna allemaal met zwarte gebreide sokken in onze 

klompen naar school. Die klompen moest je in de gang laten staan, 

onder je jas. In de eerste klas hadden we juf Deken, een aardige juf. 

In klas 2 hadden we juf Heyboer. In deze klas werd je aangenomen, 

maar het betekende ook dat je daarna elke ochtend naar de kerk ging (die om kwart voor 8 begon). 

Uit de kerk at je al lopend over het “schoollaantje” je brood op. Dat “schoollaantje” liep van de 

huidige Rijksstraatweg achter de kerk naar de kwakel (het bruggetje over de Jan Gijzenvaart). Daar 

liepen we dan tussen tuinderijen (waar heerlijke wortels geteeld werden) door naar school. Onderweg 

kwamen we in de winter de 2 “vrouwtjes” tegen die van school terugkwamen die de kachels in de 

klaslokalen aangemaakt hadden. In zo’n kachel hadden we eens een fietsband gegooid. En stinken 

dat het deed in het lokaal!! Als straf moest je dan in het kolenhok zitten. Naast kolen lagen daar ook 

half vol geschreven schriften, op die lege blaadjes tekende je of schreef je wat als tijdverdrijf. Een 

andere straf was: op je knieën in de hoek van het lokaal of voor het bord, maar dan moest je wel een 

boek boven je hoofd houden. Ik herinner me dat je wel met een kroontjespen leerde schrijven in 

schriften. En we hadden boeken. Van de vakken herinner ik mij: taal, rekenen, aardrijkskunde (met 

die blinde kaartjes) breien en borduren. De kapelaan kwam op school om catechismusles te geven. 

Gym werd gegeven aan de overkant van de Delft op een veldje bij het patronaatsgebouwtje. Het was 

meestal gewoon een potje voetbal spelen of een andere balsport. Huiswerk werd niet gegeven. 

Tussen de middag gingen we weer naar huis om ‘warm’ te eten. Ik at bij mijn neefjes, hun boerderij 

stond dichter bij de school (hoek Roemer Visscherstraat/ Vergierdeweg) dan de boerderij van mijn 

ouders (Noord Akendam). We mochten nooit alleen naar huis, we moesten met meer kinderen ‘op 

huis aan’, want er liep bij school een rare man rond!! Ook kan ik mij herinneren dat we af en toe 

ruzie maakten met de kinderen van school 38 (dat was de openbare school die nu nog aan de 

Rijksstraatweg staat). Op schoolreisje zijn we nooit geweest! We kwamen in onze schooltijd niet 

verder dan de Jan Gijzenbrug. In klas 3 had ik meester Smit. We noemden hem rode biet vanwege 

zijn rode wangen. Ik mocht voor deze meester elke dag onder de les een beker warme chocolademelk 

halen in het zaaltje van de Volksbond. Op weg terug naar school nam ik er altijd eerst een paar 

slokken van en vulde de beker dan met water uit de pomp, die op het schoolplein stond. En die 

meester maar steeds zeggen: je moet om hete chocolademelk vragen. In de 4e klas had ik meester van 

Schinkel, in de 5e klas stond meester Warnars en in de 6e klas hoofdmeester Commandeur. In de 7e 

klas vetrokken we naar de Eemstraat. Ik heb een hele fijne tijd op deze dorpsschool gehad, ik kan 

nog lachen om wat we allemaal uitgehaald hebben daar. 

Het interview is destijds afgenomen voor de tentoonstelling over Scholen in Schoten. De naam van 

de geïnterviewde is om privacy redenen niet vermeld.  
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Vervangen straatnaamborden in Haarlem-Noord.  

 

Onleesbare straatnaamborden horen zo snel mogelijk te worden vervangen. Sommige 

straatnaamborden in bijvoorbeeld de Indische Buurt hingen er echter al tientallen jaren en waren hard 

aan vervanging toe. Een straatnaambord vervangen kost zo’n tachtig euro. In totaal heeft Haarlem 

ruim 11.000 straatnaamborden. Vervangen kost dus een kleine miljoen euro. In tien jaar worden alle 

straatnaamborden in Haarlem vervangen. Het bedrijf Heijmans heeft voor de gemeente Haarlem eind 

2019 alle oude en beschadigde borden in Haarlem-Noord vervangen. Mochten er desondanks 

straatnaamborden in een straat ontbreken, dan kan dat gemeld worden bij de gemeente Haarlem. 

Gezien op Facebook.  

Een fraaie afbeelding van militairen voor de Ripperdakazerne Mobilisatie 1914-1918. 

 

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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Over de Paul Krugervaart 

 

De Paul Krugervaart en havencomplex gezien vanuit de lucht.  Foto: nimh-beeldbank.defensie.nl 

Haarlems Dagblad, 5 juni 1926 

In de Schotense gemeenteraad deed de burgemeester de toezegging binnenkort met een voorstel tot de 

demping van de Paul Krugervaart te komen. Er blijken aan deze kwestie enige moeilijkheden verbonden 

te zijn. De Werf Conrad wier terrein aan de noordkant door die gracht wordt begrensd, wil van demping 

niet veel weten. Toch is demping de meest afdoende oplossing. Niet zodra wordt het weer iets warmer 

of het kookt en borrelt de ganse dag in het modderige en thans reeds stinkende water. Bovendien wordt 

er allerlei onrein langs de walkant in dat water gegooid. De beschoeiing is op sommige plaatsen heel 

slecht of zelfs totaal vergaan, zodat vernieuwing hoog nodig is, daar langs de walkant reeds gaten in de 

bestrating vallen. Hangende het dempingsplan wordt noch het een noch het ander onder handen 

genomen. Het grachtwater zal wanneer het straks warm weer wordt ondraaglijk gaan stinken. Het is te 

hopen dat B. en W. spoedig met een afgerond dempingsplan bij de raad kunnen komen. 

 

Haarlems Dagblad, 7 oktober 1927 

In de ochtend heeft bij de Paul Krugerkade een eigenaardige demonstratie plaats gehad. De werklozen 

hebben al herhaaldelijk om productieve werkverschaffing gevraagd. Indertijd ook bij het 

gemeentebestuur van Schoten, dat toen toegezegd heeft, dat binnenkort begonnen zou worden met het 

dempen van de Paul Krugervaart. Nu had het Werklozen Agitatie Comité besloten te demonstreren voor 

productieve werkverschaffing. Een 15tal 

werklozen waren door het comité 

opgeroepen om hedenmorgen te werken. 

Van een vrachtrijder waren een paard en 

een wagen, acht kruiwagens en een 

tiental schoppen gehuurd. Op het 

Pretoriaplein was het verzamelen en toen 

trok men naar het land achter de 

cacaofabriek Union. Daar werden 

kruiwagens en de schoppen gelost en 

togen de mannen aan het werk om de 

wagens vol te scheppen met zand van het 

bouwterrein. Toen de wagens vol waren 

werden ze naar de Paul Krugervaart 

gereden om daar in het water leeggestort 

te worden. Op een eindje afstand stond een politieagent het voorval aan te zien. Hij vond blijkbaar geen 

aanleiding om handelend op te treden.  
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Het dempingswerk werd evenwel spoedig gestaakt omdat de werklozen voor 10 uur moeten stempelen 

om die dag hun werklozenuitkering niet mis te lopen. Het raadslid G. Oversteegen dat bij het gebeurde 

tegenwoordig was, klom op een kruiwagen om een rede tot de dempers te houden. Hij betoogde, dat nu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het werk wel weer gestaakt kon worden, omdat het alleen de bedoeling was om te demonstreren. Met 

een luid bravo geroep werd deze rede door de werklozen besloten. Daarmee eindigde deze demonstratie.  

 

Haarlems Dagblad 21 augustus 1927:  

“Demping der Paul Krugervaart?  De straatjeugd is al begonnen”. 

Er bestaan al vele jaren plannen tot demping van de Paul Krugervaart. Het gemeentebestuur van 

Schoten had die zaak al voor de annexatie in studie. Na de grensregeling is over de demping 

onderhandeld tussen ons gemeentebestuur en de directie der Werf Conrad, maar het is nog steeds niet tot 

uitvoering van die officiële dempingsplannen gekomen. Intussen is de straatjeugd met de demping 

begonnen. Zeker op het voorbeeld dat George Oversteegen enige jaren geleden gaf. Nu is de houten 

walbeschoeiing over een groot deel verdwenen. Er is een glooiing ontstaan ten koste van het wegdek. 

Met zand zijn ook honderden straatstenen in het water verdwenen. Op enkele punten is nog slechts de 

helft van de weg over. De toestand wordt voor het verkeer gevaarlijk. Herstel van de straat is nodig. 

 

De walbeschoeiing van de Paul Krugervaart in 1928. 

Op 24 april 1934 staat het volgende artikel in het Haarlems Dagblad: Openbare werken heeft de Paul 

Krugerkade flink onder handen genomen. Behalve een nieuwe bestrating werd er ook een nieuwe 

walbeschoeiing gemaakt en de berm werd met een grasgazon afgezet. Het water bleef zeer ondiep 

en….onwelriekend. En grote modderkwallen borrelden naar de oppervlakte. Hieraan gaat nu de 

gemeentereiniging een einde maken. Een kleine baggermolen is onder de lage brug doorgewerkt en is 

met baggeren begonnen. De modder is er blijkbaar voor het opscheppen. Intussen blijkt, dat er van de 

dempingsplannen van de vroegere Schotense gemeenteraad niet veel terecht zal komen.  
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Pas in 1959 verzoeken B. en W. van Haarlem de gemeenteraad een bedrag van f 699.000 voor het 

ophogen van gronden ten zuiden van de Paul Krugervaart, het dempen van een gedeelte van de haven 

van het Holland-Nautic complex, Paul Krugervaart en vernieuwing van de bestrating en de riolering in 

de Paul Krugerkade. Op 17 augustus vond de aanbesteding plaats voor het aanleggen van rioleringen, 

het dempen van de Paul Krugervaart en een gedeelte van de haven in de stadsuitbreiding Holland-

Nautic. Er waren dertien inschrijvingen. De laagste was van de aannemingsmaatschappij A. Faas N.V. 

uit Amsterdam met f 286.000. De hoogste van N. van Strien uit Haarlem met f 357.000. Op maandag 28 

september 1959 start de firma A. Faas met de demping van de Paul Krugervaart en van een gedeelte van 

de haven van het voormalige Holland-Nautic complex. 

H.B. van Beelen 

Bronnen: nimh-beeldbank.defensie.nl. Beeldbank en krantenviewer Noord-Hollands Archief. 

 

De stoomtram, een vervoermiddel in de twintigste eeuw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoomtram aan het Soendaplein.  

 

Op 3 januari 1920 lezen wij in de Oprechte Haarlemsche Courant het volgende: 

Deze zomer, hebben wij opmerkingen gemaakt over de Noord-Zuid-Hollandse-Tramweg Maat-

schappij, speciaal wat betreft haar lijn Haarlem-Alkmaar. Wij hebben er toen op gewezen in hoe 

verwaarloosde toestand het materieel, zowel rijtuigen als rails van deze lijn verkeerden, dat de 

dienstregeling alles te wensen liet en spotte met elk voorschrift. Deze dagen hadden wij het twijfel-

achtige genoegen weer eens een rit met de tram te maken naar Velsen. En we hebben er ons over 

verbaasd, dat er nog niets verbeterd is, ja dat, de omstandigheden in aanmerking genomen het nog 

veel slechter is geworden. Het was akelig en guur weer. Men stapte op het Soendaplein te Schoten uit 

de mooie elektrische wagen in het stoomtrammetje. Het is tijd, maar we vertrekken nog niet. Toch 

staat de machine er al voor. De conducteur heeft nog wat met de machinist te bepraten en dan gaan 

we. We zetten ons in de kleine ruimte, de wagentjes zijn in tweeën verdeeld en elke afdeling heeft 

tien zitplaatsen, op de houten bankjes. Men moet wel tweede klas reizen, want eerste klas is er op 

deze lijn niet. De eerste klas wagens, die er vroeger waren, zijn verdwenen. We kruipen weg in een 

hoekje van het onbehaaglijk koude hokje. De tram rijd snel, de machinist heeft geen moeite met de 

twee kleine wagentjes, en alles schudt en bonst over de rails. De passagiers schudden, het 

petroleumlampje boven de deur schudt, het glas van de lamp schudt, alles met horten en stoten. Het 

is koud binnen en je voelt de koude nog erger, tekens als de deur opengaat, als er iemand binnen 

komt of uit gaat. Verwarming is er in de tram niet. Vroeger waren er heet water stoven, maar deze 

zijn in de oorlogsjaren ook verdwenen. Het is tochtig bij de ramen. Gordijntjes uitschuiven kan niet 

omdat deze er niet zijn. Dankbaar ben je als je eindelijk het voertuig mag verlaten. 
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Vroeger deden de Maatschappijen alles om het 

reizende publiek te trekken; maakt het de 

mensen zo gemakkelijk mogelijk. Maar nu 

schijnt het alsof men ’t reizen zoveel mogelijk 

bemoeilijken wil. Vroeger kocht je een kaartje 

Beverwijk of Velsen-Haarlem, tegenwoordig 

krijg je een kaartje tot Schoten en moet dan op 

de elektrische tram een nieuw kaartje kopen. De 

meest primitieve oude wagentjes doen dienst op 

de lijn Haarlem-Alkmaar. Zonder verwarming, 

bijkans geen verlichting terwijl er zelfs wagens 

zonder veren bij zijn. Onlangs verzekerde iemand in Schoten dat hij de passagiers allen in één wagen 

zag zitten, de anderen wagen bleef leeg. De Schotenaar ging er toen in zitten en kwam tot de 

onaangename ontdekking, dat het een wagen zonder veren was. Moet zulk een toestand bestendig 

blijven? Men is er gemakkelijk af door te zeggen, dat de elektrische verbinding toch wordt 

doorgetrokken, zodat de stoomtram niet verbeterd behoeft te worden. Maar die doortrekking zal nog 

wel enige tijd uitblijven en bovendien gaat deze niet verder dan Velsen. En zij die verder reizen 

mogen voor hun geld ook aanspraak maken op een behoorlijk vervoermiddel. Het beginpunt van de 

stoomtram was vanaf 10 mei 1913 veranderd. Hij vertrok sinds die tijd vanaf het Soendaplein. Er 

was toen sprake van de lijn Schoten-Alkmaar. Dhr. Joosten (Soendaplein) wist te vertellen dat op het 

Soendaplein, ter hoogte van de Floresstraat, achter het wachthuisje een draaischijf was voor de 

locomotieven van de tram Schoten-Alkmaar *) De stoomtram moest van het baanvak 

Kennemerplein-Soendaplein verdwijnen omdat vanaf die dag de NZHTM haar eerste elektrische 

stadstramlijn in Haarlem opende (lijn 1 Schoten naar Heemstede). Dit is het enige deel van de 

stoomtramlijn dat werd geëlektrificeerd, zij het na verbouwing tot normaalspoor. In 1911 kocht de 

NZHTM een stuk grond aan de Schoterweg om er een remise te bouwen. De NZHTM kon de lijn 

nauwelijks winstgevend maken. Maar nadat twee autobusondernemers over nagenoeg dezelfde route 

ging rijden, werd de tramlijn al spoedig volstrekt onrendabel. Deze concurrerende autobusdiensten 

waren N.V. Autobusonderneming P. Mooij die de lijn Haarlem-Santpoort-Velsen-Heemskerk 

bediende en de N.V. J.N. van Gielen en F.B. van den Berkhof uit Heiloo, die de route Haarlem-

Santpoort-Velsen-Limmen-Heiloo-Alkmaar bereed. De NZHTM heeft nog geprobeerd de 

concurrentie het hoofd te bieden. Ook plannen om  sneltrams op de lijn Schoten-Velsen-Zuid in te 

zetten werd afgewezen. Daarna bleef er niets anders op dan de lijn op te heffen. De verschillende 

gemeenten lang de stoomtrambaan konden er geen traan om laten. 

Uit het archief van Theo Kooijman. 

*)Van genoemde draaischijf bestaat wel een tekening, (zie onder) maar er is geen fotomateriaal 

van. Het al of niet bestaan ervan, staat lange tijd ter discussie. 

 

 

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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‘Ken je me land?’ een boek van Loek van Straaten 

 

Flauwekulverhalen, ernstige geschiedenislessen en anekdotes over het 

leven zelf. Velserbroeker Loek van Straaten heeft met ’Ken je me Land’ 

een opmerkelijk geschiedenisboek geschreven. Het is als een persoonlijke 

reis door de historie van Kennemerland, het gebied van Alkmaar tot en met 

Vogelenzang. Interessant is het gedeelte over Schoten. Het is niet alleen 

zijn eigen geboorteplek, maar ook die van wat volgens hem de eerste 

projectontwikkelaar van Nederland is geweest. Buitenplaats Het Klooster 

in Schoten werd namelijk in 1901 voor een klein bedrag gekocht door de 

Binnenlandse Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen. Binnen 

twee jaar was het klooster gesloopt en vonden tweeduizend mensen daar 

hun nieuwe woning. Het inwonertal explodeerde en tussen 1901 en 1910 

groeide de bevolking van Schoten met meer dan 900 procent (!). Een 

onverwacht bijeffect was dat het sportleven in de later door Haarlem 

geannexeerde gemeente een enorme impuls kreeg. Begin twintigste eeuw werden in Schoten voor 

jongeren allerlei sportclubs opgericht, waardoor Haarlem later een ware sportstad zou worden. De 

verenigingen hadden namen waarin het woord ’eendracht’ door klonk. Zoals Eendracht Maakt Sterk, 

Eendracht Houdt Stand en Eendracht Doet Overwinnen. Ook het muziekleven bloeide op door de 

verenigingen. De naam van de mondharmonica vereniging in Schoten was DINDUA, Door 

Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam, een naam die overigens door de plaatselijke 

kolenboer was bedacht. Volgens Van Straaten had het oprukkende taxibedrijf Uber al een voorloper 

in Schoten. Omdat er geen enkele vorm van overheidsregulering was, kon iedere ondernemende 

burger zijn auto geschikt maken voor personenvervoer. De twintiger jaren van de twintigste eeuw 

werden daarom wel ’de tijd van de wilde bussen genoemd’. Haarlem was dus sportstad, waarbij de 

Spaarnestad de eerste stad ter wereld was met een eigen sportveld. Dat zat zo: in 1389 schonk graaf 

Albrecht ’de Baen’ aan Haarlem om er een kolf- en kaatsveld van te maken. De ballen waren 

gemaakt van zacht wit schapenleer, gevuld met koeienhaar en kaatsen was de nationale sport. 

Sporten komen en gaan door de eeuwen heen. In Haarlem kwam rond 1500 het kegelen op als 

nieuwe sport en in 1879 werden door Pim Mulier nieuwe sporten geïntroduceerd zoals cricket, 

hockey en voetbal.  

Bron: Haarlems Dagblad en Uitgeverij Boekscout te Soest  

 

 

Over de Boerderij van Petrus Korzen 
 

In een verhaal over Oud-Schoten mag de naam van Petrus Paulus Korzen, bijgenaamd Jaap Sop, niet 

ontbreken. Met ware en onware verhalen over Jaap Sop zou men vele bladzijden kunnen vullen. 

Zeker is, dat hij zich graag en onbemiddeld voordeed en zeer zuinig gedroeg. Zo vroeg hij eens 

tijdens de oogst bij andere boeren of ze hem konden helpen. Geld voor een knecht had hij niet. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrus Paulus Korzen en echtgenote Grietje tijdens hun 50-jarig huwelijk. Grietje draagt de  

Schoter kap. 
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Petrus en Grietje kregen twaalf kinderen die allen op zeer jonge leeftijd overleden. De oudste werd 

33 jaar. Korzen haalde de bijbel erbij en vond iets over twaalf apostelen. Christus werd 33 jaar. Toen 

zijn vrouw Grietje overleed trok Petrus in bij de familie Witteman. Hij overleed in 1936 op 93-jarige 

leeftijd. Toen bleek dat hij steenrijk was en dat hij zich al die jaren onbemiddeld voordeed. 

 

Exercitieveld in Haarlem-Noord 
 

 

Huzaren op het oefenterrein. 

 

Links van de Zwitserse boerderij was het grotendeels afgescheiden exercitieveld van de huzaren te 

vinden .Deze huzaren waren afkomstig van de Cavalerie kazerne aan de Schoterweg, thans bekend 

als de Ripperdakazerne. Dagelijks liepen de paarden door de straten van Schoten. In die tijd waren er 

weinig straten met klinkers Meestal waren het aangestampte sintels afkomstig van de IJzergieterij 

aan het Spaarne. De paarden van de huzaren zorgden voor oneffenheden in o.a. de Middenweg. Na 

veel klachten over de slechte staat van de straten werd er door de gemeente een hoeveelheid sintels 

geleverd, maar de bewoners van de straat moesten deze zelf egaliseren. 

 

Kinderen poseren bij de toegang van de Ripperdakazerne waar een huzaar de wacht houdt. 


