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ZOMER 2012 
 

 

Nazomer in Schoten 
 
De tijd staat niet stil en zo is het langzamerhand alweer herfst aan het worden. Hierbij ontvangt u van 

ons het (na)zomernummer van het Schoter Nieuwsblad met het laatste nieuws over de stichting en wat  

zich de laatste tijd heeft afgespeeld op Schoter grondgebied. 

 

Om te beginnen melden wij u, dat er afgelopen periode een bestuurswisseling heeft plaats gehad. 

Ellen Kerkvliet-van Holk heeft na vier jaar secretaris te zijn geweest besloten zich weer eens op andere 

interessegebieden te willen richten. Ellen was mede verantwoordelijk voor de lay-out van het 

Nieuwsblad zoals dat de laatste jaren is verschenen maar we zijn goed geïnstrueerd en zetten de 

publicatie voort. Namens de stichting dank ik Ellen hartelijk voor haar inzet en bijdragen.  

De plaats van Ellen is inmiddels ingenomen door Mariska Krikken, studente Archeologie met grote 

belangstelling voor historie. Wij zijn blij met haar enthousiaste inzet en het bestuur is weer op sterkte. 

De redactie van dit blad is na het vertrek van Ellen Kerkvliet-van Holk aangevuld met de heren Theo 

Kooijman en Ton van Beelen, al lange tijd medewerkers van de Stichting en deze uitgave van het 

Schoter Nieuwsblad is het eerste resultaat. 

 

In het voorjaar hadden wij de succesvolle tentoonstelling over schoolherinneringen in Schoten. In dit 

blad leest u een impressie van vooral opbouw en opening. Het leverde ons de te verwachten publiciteit 

op in diverse bladen. Het Haarlems Dagblad deed naar aanleiding van de tentoonstelling een oproep aan 

de lezers of bekend was of er nog 'echte Schotenaren' bestaan, mensen die vóór 1 mei 1927 in Schoten 

geboren (en later getogen) zijn en het resultaat van deze oproep was verrassend: meer dan tachtig echte 

Schotenaren bleken nog in ons midden te zijn en al wonen sommigen allang niet meer in Haarlem zelf, 

het leidde tot veel mooie reacties en bijzondere verhalen. Zelfs onder onze donateurs bevindt zich nog 

een aantal van deze echte Schotenaren. Het leverde deze zomer, met dank aan journalist Dimitri 

Walbeek, een aantal weken achtereen in de woensdageditie van het Haarlems Dagblad bijzondere 

portretten op van deze Schotenaren, waarvan Truus Menger, verzetsvrouw in de Tweede Wereldoorlog 

(geboren in 1923), toch wel de bekendste is. 

 

Verder kwamen we in het bezit van een merkwaardige steen, waarover wij al eens eerder berichtten in 

het Schoter Nieuwsblad en die nu zoals ook in deze editie te lezen valt, een waardige bestemming heeft 

gevonden in de voortuin van het Schoter Rechthuis. Wat precies de functie en achtergrond van deze 

steen met daarin een wapen dat niet geheel correct dat van Schoten zou moeten weergeven is geweest, is 

nog steeds niet bekend, maar dat zijn wij aan het onderzoeken. Als u zich er iets van herinnert of er ooit 

in het verleden over heeft horen vertellen (door echte Schotenaren bijvoorbeeld), dat staan wij open 

voor uw informatie. Hierover is het laatste woord naar wij hopen nog niet geschreven of gesproken. 

 

Ook uiteraard weer aandacht voor de monumenten in Schoten en als het op 8 en 9 september mooi weer 

is zou ik zeggen: pak de fiets en geniet van groen in Haarlem-Noord, want dat is het thema van de Open 

Monumentendagen 2012 waaraan wij als stichting die dagen in Huis te Zaanen en de kapel van 

Begraafplaats Sint Barbara onze bijdrage zullen leveren... 

 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

Voorzitter Stichting Historisch Schoten. 
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Monumenten op het grondgebied van (voormalig) Schoten. 
 

“Heiligenhuisjes”. 

Wie kent ze niet, de karakteristieke huizen aan de Jan Gijzenkade, tegenover het voormalige 

stadion van HFC Haarlem. Deze Heiligenhuisjes zijn in oude luister hersteld en kunnen na een 

grondige opknapbeurt weer vele jaren mee. De Katholieke Bond voor Grote Gezinnen zorgde 

er in de periode 1931-1932 voor, dat deze huizen konden worden gebouwd. Bijzonder is, dat op 

ieder huis een zandstenen beeld van een heilige is geplaatst, gemaakt door de beeldhouwer 

Mari Andriessen. In 2011  is architect Van Lanen in opdracht van woningcorporatie Ymere 

begonnen met groot onderhoud aan de huizen. Het metselwerk werd hersteld, gevels werden 

gereinigd en de beelden werden stuk voor stuk gerestaureerd. De  kozijnen zijn vervangen door 

houten exemplaren in identieke vorm. De dakpannen, schoorstenen en dakkapellen zijn 

vernieuwd. De Heiligenhuisjes zijn gemeentelijk monument en kunnen weer jaren mee. 

 

“Huis ter Kleef”. 

Dit ernstig aangetaste rijksmonument is door de gemeente Haarlem eind 2011 verkocht aan 

Real Tennis Club ter Kleef. In 1560 werd het markante gebouw aan de Kleverlaan door 

Hendrik van Brederode gebouwd als “kaatsbaan”. Na het beleg van Haarlem verwoestten de 

Spanjaarden alle gebouwen op het terrein, behalve deze sportzaal, omdat die toen als 

gevangenis werd gebruikt. Het gebouw maakt thans nog onderdeel uit van de daar gevestigde 

afdeling groen van de gemeente Haarlem. Na restauratie zal in  het gebouw Real Tennis 

worden gespeeld, een sterk op kaatsen lijkende vroege sport. Als alles volgens plan verloopt, 

komt Prins Edward de baan in gebruik nemen. De derde zoon van Koningin Elizabeth is een 

fervent beoefenaar van deze oudste indoorsport. 

 

“Boerderij Noord-Akendam”. 

Deze boerderij zal het landschap aan de Vergierdeweg blijven bepalen. Alhoewel de boerderij 

in vervallen staat verkeert, zal (gedeeltelijk) herstel plaats vinden. Plannen hiervoor zijn in een 

vergevorderd stadium. 

 

“Boerderij Vondelweg 123-125”. 

De laatste boer, die deze boerderij in haar oorspronkelijk bestemming gebruikte, was de heer 

De Boer.  De gebouwen, zijn momenteel in gebruik door particulieren en worden privé 

bewoond. Het gehele complex is onlangs op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. 

 

Torentje op de kapel R.K. Begraafplaats St. Barbara. 

Een van de torentjes op de kapel verkeerde in zeer slechte staat. Het is dit jaar weer in oude 

glorie hersteld. Foto’s van de opknapbeurt zijn te bekijken op onze website.  

 

 

 

 

Jaarlijkse Open Monumentendagen.  

Zaterdag 8 en zondag 9 september 2012. 
 

Het thema van dit jaar is “Groen van Toen”, waarin de 

relatie tussen het monument en zijn omgeving centraal 

staat. Plantsoenen, begraafplaatsen, stadsparken, 

villadorpen, tuindorpen en lanen worden dit jaar nader 

belicht. De medewerkers van onze Stichting zijn aanwezig 

op R.K. begraafplaats Sint Barbara aan het Soendaplein en 

in het Huis te Zaanen, in het Zaanenbos aan de Orionweg  
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Krantenviewer Noord Hollands Archief.    
      

 Sinds enige tijd biedt het Noord-Hollands Archief op haar   

 website een krantenviewer aan. Door een zoekopdracht op te 

geven, kunt u van het Haarlems Dagblad (en andere  

 kranten) gegevens opvragen vanaf 1883. Als u in het  

 zoekscherm “Schoten” intypt, kunt u veel van de  

 geschiedenis van het dorp terugvinden, zoals raads- 

 verslagen, geschiedenis van huizen, scholen en wegen- 

 bouw enz. Ook kunt u namen van personen opgeven.     

 

 www.noord-hollandsarchief.nl 
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Schenking. 
Van mevrouw Captijn-Wolff (7 juni 1914) ontving onze Stichting een genereuze donatie in de 

vorm van een schilderij, voorstellende de boerderij Florum Gaudium (bloemenvreugd), die te 

vinden was op de plaats, waar nu het Noorder Sportpark ligt. Haar vader, Chris Wolff, was 

politicus en waarnemend burgemeester van Schoten. Hij was het, die de officiële proclamatie 

van de annexatie van Schoten voorlas. Hij had de boerderij in 1900 overgenomen. Mevrouw 

Captijn-Wolff is hier opgegroeid. Hieronder een afbeelding van het schilderij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vondst oude steen op werf van de gemeente Haarlem 
 

Op de werf van de gemeente Haarlem is een oude steen aangetroffen, met een wapen dat lijkt 

op het wapen van Schoten. De afmetingen zijn 143 cm lang, 115 cm. breed en 20 cm. dik. De 

steen is vermoedelijk langer geweest. Aan de bovenzijde is een stuk afgebroken. Mogelijk gaat 

het hier om een toegangsstoep, waarover veel gelopen is. Dit valt af te leiden uit de vele 

slijtageplekken. De steen is op dinsdag 14 augustus 2012 geplaatst in de voortuin van het 

Schoter Rechthuis aan de Vergierdeweg. Het gevaarte is door medewerkers van J.F. van Galen 

& Zn. B.V. aangevoerd en keurig op zijn plaats getakeld. 
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Tentoonstelling  

"Schoolherinneringen uit voormalig Schoten." 
 

Een groep vrijwilligers van onze Stichting heeft 

het afgelopen jaar  hard gewerkt om de 

tentoonstelling "Schoolherinneringen uit 

voormalig Schoten" te realiseren. Verzamelen 

van materiaal, bezoek aan scholen en veel foto's 

zoeken. Het geheel kwam in 22 lijsten. 

 

Op vrijdag 13 april werd het geheel o.l.v. Ferry 

v.d. Peet opgebouwd. Materiaal kwam van alle 

kanten binnen, zoals ook het glas-in-loodraam 

(het wapen van Schoten). Officieel is het 

afkomstig uit de Overtonschool. 

 

 

 

Als laatste werd de docententafel, afkomstig van het 

Lorentzlyceum aan het Santpoorterplein, geplaatst. 

 

Ferry v.d. Peet keek rond en zag dat de klus af was. "Ik kan 

geen school meer zien en geen lijm meer ruiken. Ik ben blij 

dat we de deadline hebben gehaald en zeker met het 

resultaat." 

 

Zaterdag 14 april. Om 11.00 uur ging de werkgroep de laatste 

veranderingen aanbrengen. Hier en daar nog een bordje met 

teksten. Ook werd de organisatie voor de opening door 

genomen. Voor 12.00 uur waren er al veel bezoekers 

aanwezig. 

Om 12.00 uur nam mw. Schoonderbeek, leidinggevende van 

de bibliotheek, het woord. Ze was blij met de tentoonstelling van Stichting Historisch Schoten en ze 

verwachtte, net als bij de vorige tentoonstellingen, veel belangstelling. 

 

 

Voorzitter Frank Boorsma verwelkomde de wethouder van   

onderwijs de heer Nieuwenburg, alsmede de 95-jarige heer Peeters, 

hoofdonderwijzer van de St. Bavoschool en de overige  

bezoekers. Na een korte uitleg over de werkzaamheden voor  

de tentoonstelling, gaf hij het woord aan de wethouder. 

 

 

 

 

 

 Wethouder Nieuwenburg die al het één en 

ander had bekeken, liet blijken dat hij 

verrast was. "Stichting Historisch Schoten 

doet hiermee goede zaken", zei hij. "Het 

Schotens publiek mag trots zijn op deze 

groep vrijwilligers." 

 

Voorzitter Boorsma overhandigde de 

wethouder een fles wijn en nog een 

speciaal cadeau. Chocoladeletters in de 

stijl van 'Aap, Noot, Mies' maar ook een 

teken van dank uit Schoten in chocolade. 
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Tot slot werd de werkgroep die deze tentoonstelling tot stand heeft gebracht door de voorzitter 

voorgesteld en bedankt. De wethouder en andere bezoekers bekeken de 22 borden en de andere 

attributen er omheen. "Het is opgebouwd in een echte schoolsfeer" zei een van de bezoekers. 

 

De vele bezoekers haalden weer schoolherinneringen op 

uit vroegere tijden en bleven dat ook in de periode erna 

tijdens het bezoeken van de tentoonstelling doen.  

 

Even voordat de bibliotheek haar deuren sloot, verlieten 

de laatste bezoekers de tentoonstelling. "We komen nog 

wel terug hoor, we hebben nog niet alles goed bekeken." 

 

Tot 2 juni was de tentoonstelling te bekijken en toen werd 

alles door de medewerkers weer vakkundig uit elkaar 

geschroefd en aan de bruikleners teruggegeven dan wel in 

het archief van de stichting opgeborgen. 

 

     
    

 
 
 

 
 
  
 

 

Hebben wij uw e-mailadres al? 

 

Indien u uw e-mailadres aan ons 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 en Theo Kooijman 

     Informatie: historischschoten@gmail.com of 023 5271174 

Donatie 2012 
 

Van een aantal donateurs hebben wij de donatie voor 2012 helaas nog niet ontvangen. 

 

Uw donatie 2012 (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 2012). 

 

Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en houden wij u op de hoogte van onze activiteiten 

en publicaties.  

Wij zien uw donatie graag tegemoet. Alvast onze dank ! 

 

Met vriendelijke groet, 

Frans Groskamp, 

Penningmeester Stichting Historisch Schoten. 
 


