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Boerderij Noord-Akendam

Voor Stichting Historisch Schoten begint het nieuwe jaar goed. In het Haarlems Dagblad van
zaterdag 5 januari 2019 stond een artikel over de ontwikkelingen rond de oude stolpboerderij
Noord-Akendam, of wat er nog van over is. Een deel van het complex is een bouwval. Bureau
Huibrechtse & Koster Consultants heeft voor de nieuwe eigenaar en initiatiefnemer Nieuw
Akendam B.V. een plan gemaakt voor herbouw en gebruik van de boerderij. Een plan, dat op de
valreep van 2018 bij de gemeente Haarlem is ingediend. Noord-Akendam was een van de zeven
ambachtsheerlijkheden, die werden samengevoegd tot de gemeente Schoten. De heerlijkheid
“Adickendam” wordt al in de 14e eeuw vermeld. De oorsprong van de boerderij ligt in de 17e eeuw.
Het exacte bouwjaar is niet bekend. De stolpboerderij werd in 1875 aanzienlijk uitgebreid met
onder meer een knechtwoning. Dit deel wordt nu nog steeds bewoond door een nakomeling van de
laatste boer die hier zijn bedrijf uitoefende. Er wordt een reconstructie gemaakt van de originele
stolpboerderij met wat eigentijdse aanpassingen. De knechtwoning wordt opgeknapt. In de boerderij
moet een maatschappelijke voorziening komen. Van een oud bakhuisje in de tuin en een schuurtje
zijn nog slechts restanten over. Er komt een nieuw bakhuisje en een andere schuur voor in de plaats.
Naast het boerderijcomplex is ruimte voor twee nieuwe gebouwen, die met hun schuine kappen de
uitstraling van een schuur krijgen.
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Links op de tekening hierboven zijn beide nieuwe gebouwen te zien, ontworpen met veel glas. Er
zou o.a. een restaurant in gevestigd kunnen worden met een groot aangrenzend terras. Er is al veel
belangstelling voor. Er kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten worden gehouden na afloop van een
uitvaart op de nabij gelegen begraafplaatsen. Dat die nieuwe schuren erbij komen, is noodzakelijk
om de restauratie te kunnen realiseren. Belangrijk is, dat de stolpboerderij behouden blijft. Het is
het enig overgebleven exemplaar van het Schotertype. De andere zijn allemaal ten prooi gevallen
aan de grootschalige woningbouw op Schotens grondgebied. Dat de boerderij wordt herbouwd is
voor Stichting Historisch Schoten belangrijk, evenals het behoud van het boerenlandschap er
omheen. Hier is nog te zien, hoe het oude Schoten er honderd jaar geleden uitgezien heeft, met de
Vergierdeweg nog als landweggetje.

Links de bouwval die over is van de stolpboerderij. Rechts de fraaie nieuwbouw van Nirvana Gedenktekens op het aangrenzende terrein van begraafplaats St. Jozef.
Foto’s: Haarlems Dagblad en website Nirvana website.
Op een steenworp afstand, op het terrein van begraafplaats St. Jozef, opent Nirvana Gedenktekens onder
de naam Afscheidscentrum Sterrenheuvel in de loop van 2019 een nieuw afscheidscentrum met een
eigen crematorium. Het gebouw heeft een neoklassieke Romeinse uitstraling en is voorzien van alle
moderne techniek. Het is ingericht naar de wensen van deze tijd. Kenmerkend zijn de hoge ramen en het
gebruik van baksteen, hout en beton, zo vertelt een trotse Anita van Bokhorst van Nirvana
Gedenktekens. Alles komt onder één dak. Er komen zes familiekamers. Er komt een licht atrium in het
hart van het gebouw, om daar gezamenlijk een laatste afscheid te beleven. De daadwerkelijke crematie
vindt plaats in hetzelfde gebouw, dankzij de hoogwaardige crematieoven. Een fraaie horecalounge geeft
in eigentijds sfeer alle ruime om nog wat na te praten, samen te zijn en te condoleren.
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Een vergeten bioscoop in Schoten.
In de krant lazen wij het volgende:
Een nieuw bioscooptheater met de naam Union is gevestigd aan
de Schoterweg 49. Alles is wel op enigszins bescheiden schaal
ingericht, maar het ziet er heel netjes uit. Een ruim benedenhuis is
van tussenmuren ontdaan en tot zaal verbouwd. Ongeveer 100
personen kunnen tegelijk van de voorstelling genieten. Voor de
voorstelling is een aardig programma samengesteld. Het
Hoofdnummer is de film “ Heilige schuld”, een spannende
episode uit den Amerikaanschen burgeroorlog.
Er wordt op het doek gerend, met paarden, geschoten,
gevochten enz. Een ander onderdeel van het programma
is de film “De vergeten brief”, een drama spelend tussen twee
medeminnaars. De machine van dit bioscooptheater is heel goed.
Alleen zal nodig zijn toe te zien, dat geen oude films gebruikt
worden, want een dezer schitterde nogal sterk. Ook zal het
wellicht nodig zijn, of het roken te verbieden of meer ventilatie
te maken. Het was zaterdagavond -toen het zaaltje geheel vol
was- wel wat benauwd warm.
Bron: Noord Hollands Archief
Haarlems Dagblad 22 september 1913

Een foto uit de oude doos

Een foto uit de oude doos, met zicht op de Jan Gijzenkade, Links op de achtergrond de Heiligen Huisjes
en rechts de oude St. Bavo kerk. Aan het water een huisje met reclame voor Goemans pudding.
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Spelen met lorries
Ten noorden van de Orionweg waren weilanden en daar werd begonnen met de bouw van een nieuwe
woonwijk. Er werd met vrachtauto’s zand aangevoerd. Daar werden dijken van gemaakt op de plaats,
waar wegen waren ontworpen. Dat zand werd via rails over deze dijken verplaatst. Wat is er mooier
voor jonge knullen dan op een zomeravond op lege lorries over de rails van de toekomstige wegen te
rijden. Dat gaf wel eens problemen. Als er vijf mensen op een lorrie gingen zitten en de rails schuin naar
beneden reed, dan kantelde een voertuig wel eens. De lorries waren van zwaar ijzer en als je er onder
kwam ontstond er een pijnlijke situatie. Diverse jongens uit de buurt waren vrij ernstig gewond naar
huis gebracht. Waarschijnlijk hadden mensen de politie gewaarschuwd en verteld wat er gebeurde. Toen
wij met een tiental jongens botsauto aan het spelen waren en een lorrie ondersteboven onder aan de dijk
lag, kwam er een motoragent aanrijden en die joeg ons uit elkaar. Met drie man renden wij over een
verhard fietspad van ongeveer 500 meter lengte vanaf de Mr. Jan Gerritszlaan tot de Orionweg. De
agent vond het nodig om ons flink op te jagen, door met zijn motor vlak achter ons te gaan rijden. Met
zijn voorwiel raakte hij zo af en toe de kuiten van de achterste loper aan, om ons te stimuleren nog
harder te gaan lopen. We konden niet opzij springen omdat het paadje erg smal was en aan weerszijden
ervan een slootje liep. Het was wel een goede conditietraining. Wij waren allang blij, dat het bij deze
waarschuwing bleef.
Uit: Opa’s jeugdherinneringen uit de oorlog 1940 – 1945. Maarten Baan 2009.

De gesneuvelde grenspaal
De grenspaal, die op de grens van Spaarndam en het
voormalige Schoten heeft gestaan en die in 2005 werd
herplaatst op een locatie aan de huidige grens van
Spaarndam en Haarlem, is in november jl. beschadigd
en in twee delen aangetroffen. Dezelfde situatie heeft
zich ook in 2014 voor gedaan. Door tussenkomst van
mensen van kunstwacht.nl is de paal hersteld en
teruggeplaatst.
De oorspronkelijke locatie van de grenspaal was
vlakbij het gemaal van Spaarndam, bij het bruggetje
naast de driesprong waar de weg vanaf Spaarndam naar Haarlem leidt. De gemeente Haarlem was
destijds bereid de grenspaal in langdurig bruikleen af te staan maar voelde er niets voor deze uit te
graven en te vervoeren. Op een zondag is de paal door een groep vrijwilligers uitgegraven en de
maandag daarop kwam de firma van Santen die de paal zorgvuldig optakelde en afleverde bij het
Schoter Rechthuis. Daar heeft hij enige tijd gestaan, tot de herplaatsing.
De locatie waar de paal in 2005 door Jur Visser werd onthuld, is dus niet de oorspronkelijk locatie, maar
voor de paal zelf een veiliger plek. Iets verderop aan de Havendijk is een wankele militaire grenspaal
met nummer D59 te vinden. Deze hoort bij de Stelling van Amsterdam en dat is een Unesco monument.
Het is wenselijk, dit soort historische markeringspunten in het landschap te beschermen. Bij herplaatsing
van de grenspaal wordt gekeken naar de militaire grenspaal O59, welke last heeft van betonrot. De O61
is verdwenen tijdens de werkzaamheden aan de Havendijk.

Stichting Historisch Schoten.
Uw donatie (minimaal € 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.
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Kastanjestraat en omgeving

Tussen 1899 en 1927 ondergaat de gemeente Schoten een stormachtige demografische groei. Met name
het aantal arbeiders is groot. Het gemeentebestuur rekent in 1918 negen van de tien inwoners tot de
arbeidersstand. Vooral tussen 1919 en 1927, het jaar van de annexatie door de gemeente Haarlem,
bouwen de verschillende woningbouwverenigingen hier tientallen woningen. Ook de Kastanjestraat, de
Beukenstraat, het Meidoornplein en het Elzenplein komen in deze periode tot stand. De vele besloten,
intieme pleintjes maken de Bomenbuurt extra aantrekkelijk. Opmerkelijk is dat in het Plan van
Uitbreiding, dat in 1918 werd opgesteld voor de huidige Bomenbuurt, er van pleintjes helemaal geen
sprake was. Pas na vaststelling van het plan komt er in de gemeenteraad discussie op gang om de
bomenbuurt, in aansluiting op het Kleverpark, als ‘tuinstad’ in te richten. Onder meer om woningbouwverenigingen aan bouwterrein te helpen neemt het Schotense gemeentebestuur het initiatief tot
aankoop van het grootste deel van de gronden in deze buurt. Na het verkrijgen van rijksvoorschotten,
bouwen de drie Schotense woningbouwverenigingen te weten Volkshuisvesting, Eigen Haard en
St. Bavo in 1920 het complex arbeiderswoningen in en rond de Kastanjestraat.
In opdracht van de socialistische vereniging Volkshuisvesting ontwerpt de architect Zeger Gulden van
het Amsterdamse bureau Gulden en Geldmaker het stedenbouwkundig plan en de woningen van de
Kastanjestraat. Het definitieve plan dateert uit 1920. Hij situeert drie woningblokken rondom een plein
met een rechthoekige vijver. In de jaren zestig is deze vijver dichtgemaakt De besloten vormgeving
wordt versterkt door het poortgebouw aan de zuidkant van het plein. De woningen hebben de
woonkamer aan de tuinzijde (achterzijde). Deze situering is onderdeel van het opvoedend aspect. Het
gezin als hoeksteen van de samenleving diende beschermd te worden tegen invloeden van buitenaf. Hier
kon de vermoeide arbeider na een zware dag de noodzakelijk rust vinden.
De keukens waren aan de straatzijde gesitueerd, zodat moeder de vrouw
zicht had op de spelende kinderen buiten, zowel die van haarzelf als van de
buren. Er was duidelijk sprake van sociale controle.
Ook uit het bakstenen monument, de zogenoemde Troelstranaald, spreekt
het beschavingsideaal.
De beelden: de lichamelijk arbeid, de geestelijke arbeid, de ontspanning en
het idealisme verbeelden de emancipatie van de arbeider. De sculptuur is
van de hand van de beeldhouwer H.A. van den Eijnde.
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Het is opvallend, dat dit monument niet door de woningbouwvereniging, maar door de dienst
Gemeentewerken werd betaald en geplaatst. De Schotense gemeenteraad is daar destijds niet in gekend
en deze uit zeer forse kritiek.
Op 17 juni 1922 vindt met muziek, poppenkast en lampionnen de feestelijke ingebruikname van de
woningen plaats. ‘Verreweg de mooiste arbeiderswijk van het Schoterkwartier en Haarlem’ juicht de
Oprechte Haarlemsche Courant die avond.
Bron: Oasen in de woestijn, 100 jaar woningwet 1901-2001. Noord-Hollands Archief.

Open Archiefavond op 14 november 2018.
De laatst gehouden Open Archiefavond was ook dit keer weer goed bezocht en erg gezellig. Speciaal
waren de drie panelen met foto’s en teksten van de onlangs verkregen foto’s van Haarlem-Noord uit de
oorlogsjaren 1944-1945. Ook het vaandel van de Vereenging Koninginnedag Schoten, opgericht in
1905, was die avond te bewonderen. Onze Stichting heeft
het destijds ontvangen uit handen van de heer v.d. Linden uit
Schoten, die het vaandel al jaren in huis had. Ooit heeft hij
het gekregen als laatst overgebleven lid van de Oranje
Vereniging Haarlem-Noord. Er is iets bijzonders aan de hand
met dit vaandel. Toen Schoten in 1927 opging in Haarlem
werd de naam op het vaandel aangepast. Over de naam
Schoten, werd een stukje textiel genaaid met de naam
Haarlem-Noord. De restanten van de stiksels die de letters
van de naam Schoten vormden, zijn achter het textiel
verborgen. De geborduurde letters zelf, zijn verwijderd. Het
vaandel is gedurende lange tijd in bruikleen bij het Museum
Haarlem, waar het goed geconserveerd bewaard wordt.
Begin 2019 zal een begin worden gemaakt met de
restauratie. Het los zittend goud draad zal netjes worden
vastgezet en versleten stiksels zullen worden vervangen.

Een van de donateurs vertelde, dat zijn stalen schip destijds is
gestraald en behandeld door firma Figee. Daar beschikte men
over een eigen schilders onderkomen. De ‘bok’, die door de
drukke binnenstad van Haarlem moest worden vervoerd, heeft
het gehaald en is in de ‘grid’ loods geschoven. Hier wat foto’s
van het transport van het schip door Haarlem.
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Schieten, schoot, ge-Schoten.
Toen burgemeester Fürhop zij ambt neerlei,
En de oudste wethouder hem verving,
Geschiedde het, dat men op Schoten zei,
“Nu krijgen wij geen nieuwen, da’s een zeker ding.
Want de grensregeling komt wel gauw tot stand,
En het is dus niet de moeite meer”,
Maar zie, het gerucht loopt in Kennemerland:
Schoten krijgt toch een nieuwe burgemeester weer.
De benoeming ligt niet eens in een ver verschiet…..
Maar wie nu met Schoten in deez’ tijd gaat schoot,
Dat weten wij op dit moment nog niet,
In ieder geval is zijn courage groot.
Want er schoot de laatste tijd geregeld te kort,
En makk’lijk nog prettig is dus het beheer,
De kans is toch heel klein, dat het beter wordt,
Want de openbare zaak kost er telkens meer.
Er komt in de grensregeling maar geen schot,
Waarom schiet dat plan toch niet beter op?
Moet het langer nog voortgaan en duren tot
De Schotensche zaken geheel staan stop?
Als de nieuwe burgemeester hier binnen rijdt,
Zal hij welkom geheten worden, heel beleefd,
Maar zeer zeker door velen niet worden benijd,
Daar de toekomst hem stelling veel zorgen geeft.
En daarmee eindigt dit weemoedig lied
Van Schot en Schoten en wat daarbij hoort,
Van schoot gaan en schieten en ook van verschiet,
In de hoop, dat dit taalspel velen heeft bekoord.
TOM DE RIJMER.
Bron: Haarlems Dagblad, 30 november 1923

Nieuwbouw plannen voor de Planetenbuurt.
De gemeente Haarlem is van plan de komende jaren 10.000 woningen in Haarlem te bouwen. Hiervan
komen er 600 in de Planetenbuurt, met name op het terrein van Bison Bowling, Nieuw Delftweide en
het Nova College aan de Planetenlaan. De huidige bebouwing op die plek gaat verdwijnen. Ook
zwembad De Planeet en Het Schoter gaan flink op de schop. Er is woningbouw gepland in het
Schoterbos en op het veld van het Haarlem Stadion. Het gaat om o.a. hoogbouw met 600 woningen
waarvan de helft sociale huur moet worden, vrije sector en koop. De projectontwikkelaars staan in de
startblokken en de sloopbedrijven hebben al een offerte uitgebracht. Over zes maanden moeten alle
plannen klaar zijn om uitgevoerd te worden. Hoe snel nieuwbouw uit de grond kan worden gestampt
zien we aan de bouw van 60 containerwoningen aan het Delftplein en het flatgebouw dat nabij het
Mendel College is verrezen. Van de nieuwbouwplannen aan de Spaarndamseweg, Paul Krugerkade en
het verbouwen van het schoolgebouw aan de Verspronckweg is de afgelopen jaren nog niets terecht
gekomen (zie https://www.haarlem.nl/orionzone/ en https://wijkraadplanetenwijk.nl/orionzone/ ).
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Marnix van Sint Aldegonde Lyceum aan de Planetenlaan in 1955. Het gebouw staat op de nominatie
om te worden afgebroken. foto: Noord-Hollands Archief.

Rectificatie
In de vorige editie van onze nieuwsbrief schreven wij over de renovatie van het
Schoterbos. Als bijschrift bij een van de foto’s werd vermeld, dat er ten noorden
van de Jan Gijzenvaart een complex met volkstuinen ligt. Dit is het eerste
complex van de volkstuinvereniging ZWN. Deze is opgericht in 1931 en in
1951 verhuisd naar de Slaperdijk, met een entree aan de Van der Aartweg . Zij
vierden in 2006 het 75-jarig bestaan. Zij bestaan dus nog geen honderd jaar,
zoals ten onrechte werd vermeld. De speciale jubileum editie van het blad de
tuinfluiter, die ter gelegenheid van het jubileum verscheen, is te vinden op onze
website historischschoten.nl

Burgemeester Jhr. Jan Pieter Teding van Berkhout Jr.
Jhr. Teding van Berkhout Jr. is in Haarlem niet zo bekend. Hij was van 1840 tot 1850 burgemeester
van Schoten en advocaat van beroep. Hij is geboren in Haarlem op 26 augustus 1813 als zoon van
Jonkheer Jan Pieter Teding van Berkhout, (lid gedeputeerde Staten van Noord-Holland), en Anna
Johanna Kops. Jan Pieter trad op 25 juni 1840 in het huwelijk met Adriana Fraser. Uit dit huwelijk
zijn twee kinderen voortgekomen; dochter Anna Johanna, die al na drie dagen overleed en een
tweede dochter met dezelfde naam Anna Johanna. Ook dit kind werd niet oud en overleed binnen
twee maanden na de geboorte. Het geluk was niet aan zijn zijde. Op 12 maart 1842 overleed zijn
vrouw, Adriana Fraser. Op 23 oktober 1845 trad Jan Pieter opnieuw in het huwelijk met Johanna
Maria Sophia Baronnesse van Westerholt. Op 1 september 1846 werd hun dochter Adriana
Henriette geboren. Maar twee jaar nadat hij opnieuw is getrouwd, (op 24 februari 1847) komt ook
Johanna Maria Sophia van Westerholt te overlijden. Jan Pieter geeft de moed niet op. Op 18 juli
1850 trouwt hij met Geertruida Maria Helmholt uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren. Op
1 september 1851 werd zoon Willem Philip geboren. Op 31 oktober 1855 zoon Jacob Constantijn
en op 4 september 1857 dochter Geertruida Maria. Jan Pieter Teding van Berkhout Jr. is op 26 april
1882 op 68-jarige leeftijd overleden te Haarlem.
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Dr. De Liefdestraat
In de dichters- en schrijvers buurt in Haarlem-Noord
vinden we, wat naam betreft, een vreemde eend in de bijt.
Het gaat om de Dr. De Liefdestraat. Dirk de Liefde was
geen dichter, maar een zeer geliefde huisarts in Schoten.
Hij stierf zeventig jaar geleden, in 1948 op 40-jarige
leeftijd door een ongeval. De dokter ging in die tijd per
fiets naar zijn patiënten. Hij heeft nooit een auto gehad.

Zijn bedroefde patiënten wilden dat er een straat naar hem
vernoemd zou worden en dat gebeurde in 1954. Dirk de
Liefde ligt begraven achter de Mariakerk in een groot wit
graf. In het Schoterbos staat ook nog een herdenkingsteken voor hem.
Bron:Haarlems Dagblad 9 februari 1948.

Kleverpark kleur-spel en doe boek
Onze stadgenoot Eric Coolen heeft een leuk boek gemaakt over het Kleverpark. Het Kleverpark Kleurspel- en doeboek. Spelletjes, raadsels, rebussen, kleurplaten enz. Spelenderwijs van alles leren over de
prachtige Kleverparkbuurt. Voor kinderen maar ook leuk voor volwassenen. Het boek (A4 formaat)
bevat 40 bladzijden. Omslag is in kleur, het binnenwerk zwart/wit (om zelf te kleuren en op te
schrijven). Mede mogelijk gemaakt door Andrea XL.

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

https://haarlemnoord.com/

Geraadpleegde bronnen voor deze editie: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.
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Het bouwen eener Onderwijzerswoning.

In een bestek uit 1907 voor de bouw van een onderwijzerswoning naast de O.L. lagere school aan de
Rijksstraatweg, zien wij veel informatie over de in die tijd toegepaste bouw methode, de verschillende
bouw materialen, prijzen en de vakmensen die voor een goede oplevering garant stonden. Het is een
interessant stuk. Hieronder ziet u enkele fragmenten. Het complete bestek is op onze website te zien.
Het werk wordt aanbesteed in één perceel en bestaat in het bouwen eener onderwijzerswoning, met
schuurtje en verdere aanhorigheden, volgens teekening, omschrijving en mondelinge bepalingen.
Als peil, waarnaar alle hoogte en diepte afmetingen worden geregeld, wordt aangenomen bovenkant
vloer der woning. Het wordt op het terrein door een teken aangeduid. Hoofdafmetingen zijn als volgt:
Lengte van den voor- en achtergevel, zonder sprongen ieder 9.70 m.
Lengte van de zijgevels 8m en 8.33 m.
De kelder heeft eene inwendige oppervlakte van 6,5 m². De wanden zwaar 27 cm en 33cm. Bodem 4
lagen met verglaasde tegels. Alles te maken van vlakke klinkers in sterke specie en met dito specie van
buiten afgekwast. De hoogte is inwendig 1.80 m. genomen van bovenkant vloer, tot onderkant balk.
Langs alle wanden verglaasde tegels 1 hoog aan te brengen en de wanden overigens in portlandcementspecie te schuren.
Voor het privaat te leveren en te stellen een waterdichten beerput (cementring) met dito bodem en kruin.
Inwendig wijd 1.10 m. Een Eng. IJzeren aarden privaattrechter in verbinding te stellen met een kolk van
IJssel klinkers in sterke cementspecie en deze weder in aansluiting te brengen met den beerput van Eng.
Aarden buizen 18 cm. In dito specie. Vervolgens gestapelde putten zoo nodig met den beerput in
verbinding te stellen door buizen als boven vernoemd.
Alle buitenmuren en schoorstenen buitendaks zindelijk te voegen z.g.n. knipwerk.
In de vestibule en privaat ter keude der Directie van f 6,- per m2 inkoopsprijs op een boerengrauwen
geweld van 2 rollen. Vloer en rollen in portland cementspecie. Alles ooglijk en vlak op te leveren met
plinten van hardgebakken witte tegeltjes.
De kap te maken van bezaagd vurenhout. Aan den voorgevel groot- en falbalade betimmering aan te
brengen volgens detail van bezaagd grenenhout. Andere zijden, ook platten met boeideel.
Voor voordeur een drempel van hardsteen (Ecausine) met waterkering, neuten geprofileerd. Voorts de
vereischte stautschermen in pietjes en kolken naar opgaaf. Strekken in den voorgevel met sluit en
aanzetstukken van zandsteen Savonniere.
De aannemer zal boete betalen f 10 ,- voor elke overtreding betreffende de voorschriften van het bestek.
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Gedenksteen t.g.v. opening Marnix-School.
Martin Busker van de Stichting Geveltekens van de Hist.
Vereniging Haerlem attendeerde ons op een gedenksteen, die
afkomstig is uit de Marnix-School. De steen was opgeslagen
bij Museum Haarlem. Wij hebben de steen opgehaald en zijn
in overleg met de Coöperatieve Woonvereniging
Marnixschool aan de Dutrystraat, om de steen een plaats in of
aan het pand te geven. Bij archief onderzoek is nagenoeg
niets van de geschiedenis van deze school te vinden en er is,
op enkele kranten artikelen na, geen bouwhistorie of
beeldmateriaal uit de beginjaren. Opmerkelijk want het
gebouw bestaat nog altijd. De klaslokalen zijn in 2003/2004 getransformeerd naar luxe woonunits. Het
ernaast gelegen gymnastieklokaal is ook onderverdeeld in een aantal appartementen. De verbouwing
hiervan werd enige jaren geleden gefilmd en uitgezonden in televisieprogramma "Het Blok".
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Veranderingen op Schotens grondgebied bij de Mariakerk.

Links op de foto de pastorie met St. Bavo kerk. Foto rechts de pastorie met nieuwbouw van de HKB.
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Boerderij Buiten Verwachting.
Links van de voormalige rotonde op
het Delftplein (nu verdwenen), lag
vroeger de hofstede van Siem Fange.
De overlevering wil, dat de naam
‘Buiten Verwachting’ aan deze
hofstede gegeven werd in de
Napoleontische tijd, toen de eigenaar,
Opreiden, voor zijn koolveldje zoveel
geld maakt, dat zijn bezit spoedig
schuldenvrij was.
Boerderij Buiten Verwachting van Siem Fange.
In mei 1932 huurde A.J. van Veen van Marselus Rutte jr. de boerderij Buiten verwachting. Er werd een
huurovereenkomst gesloten waarvan hierbij een deel van de tekst van het afschrift:
Met dezen verklaar ik Marselus Rutte Jr.
Veehouder te Haarlem, te hebben verhuurd
aan de mede ondergetekende A.J. Veen
wonende eveneens te Haarlem (Slaperdijk) dat
hij heeft gehuurd een Huis met stalling,
schuren hooiberg en erf aan de Rijksstraatweg
te Santpoort G21. Voor de prijs van fl. 8,50
per week met de volgende condities als de melk
1 cent per liter hooger komt dan zal de huur
stijgen met fl. 0,50 per week, de thans geldende
melkprijs is fl. 0,05 3/4 per liter. De huurder
stelt als waarborgsom ten behoeve van Verhuurder 2 weken huur dat bedraagt Zeventiengulden dit
bedrag wordt door huurder na opzegging van ontruiming in gehouden door de laatste 14 dagen geen
huur te betalen. De huur penningen zullen elke Maandag moeten worden voldaan voor het eerst op de
1ste Juni 1932 en vervolgens iedere volgende Maandag
van de beginnende week. Het gehuurde perceel is
verhuurd tot opzegging van Huurder of van Verhuurden
met een opzegging termijn van twee maanden. De
huurder verklaart dat het perceel zonder gebreken heeft
aanvaard. De kosten van onderhoud buitenwerks is voor
rekening van verhuurder als verhuurder meent dat
reparaties of eventueel anderen werkzaamheden noodig
zijn. Schade door huurder aangebracht is voor rekening
van de huurder. Verder verklaart den huurder het
perceel goed en netjes te bewaren, en het niet onder te
verhuren buiten toestemming van Verhuurder. De
voorkomende reparatie aan gas, water en elektriciteit
zijn voor rekening van huurder. Veranderingen van
De boerderij vlak voor de sloop
gebouwen zonder toestemming van verhuurder is
verboden, Tevens neemt huurder ook aan dat bij
aanvragen voor Reclameborden hij de personen verwijst naar Verhuurder. Haarlem, den 30e Mei
1932.
Door de aanleg van de Westelijke Randweg, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, werd de situatie
ingrijpend gewijzigd. Het tracé van de weg werd in oostelijke richting verschoven en er verscheen een
groot viaduct en een rotonde, die inmiddels ook verdwenen is.

