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Geliefde donateurs,
Tussen zomer en feestdagen dit herfstnummer om weer wat tijd (naar ik hoop aangenaam) mee door te brengen.
Uw interesse voor de historie van Haarlem-Noord / Schoten blijft onverminderd, zoals wij op niet alleen onze
Schotenavond merkten, maar ook tijdens de Open Monumentendagen zagen wij een grote toeloop naar onze
inmiddels bijna vaste ‘standplaats’ aan het Soendaplein.
In het Haarlems Dagblad belicht Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus
Universiteit, elke dinsdag een gebeurtenis of situatie uit het verleden van Haarlem. In de editie van dinsdag 1
augustus van dit jaar ging zijn bijdrage over het verdwijnen van de gemeente Schoten. Op zich een goed stuk, maar
ik miste enkele details over de annexatie zoals het jaartal 1927, niet onbelangrijk in het jaar waarin we het tiende
decennium van de annexatie betraden. En één zin bleef mij bezig houden, bleef knagen, echoën. Hij schrijft
namelijk “Er wordt de laatste tijd gedaan alsof er iets moois verloren ging toen Schoten verdween. Maar voordat
op het oude landgoed het Klooster de Transvaalbuurt en Indische buurt werden gebouwd, bestond Schoten echter
nauwelijks”. Wat hier nu van te denken? Heeft de auteur hier gelijk in? Mogelijk refereert hij aan de activiteiten die
wij de ‘laatste tijd’ ontplooien zoals de Schotenavond, maar ik wil de auteur van dit stuk toch even bijpraten. Het is
op zich juist dat de échte groei inclusief de bedrijvigheid pas vanaf 1900 op gang kwam toen men de genoemde
wijken ging bouwen. Onze verzameling documenten over alleen al ‘bedrijvigheid in Schoten’ spreekt (bijna
letterlijk) boekdelen. Maar vóór die tijd (en deze gaat nog terug tot in die van de heerlijkheden) was er hier ook al
een gebied met dorpen en gehuchten die hebben bijgedragen aan de geschiedenis en vorming van dit huidige stuk
van Haarlem. Onze archiefkasten puilen uit met wat we aan geschiedenis hebben verzameld, niet alleen over de
nieuwere tijd, maar ook de periode vóór 1900 heeft onze belangstelling. Of er ‘iets moois’ is verdwenen in 1927 is
moeilijk in één volzin te beantwoorden. De geschiedenis heeft zich later voortgezet als Haarlem-Noord en ook dat
heeft weer een eigen karakter dat echter wel wortels heeft in de periode dat het nog Schoten was. Ik hoor graag van
hoe u daar als donateur over denkt.
Een mooie gelegenheid om hierover van gedachten te wisselen is onze volgende archiefavond in De Hof van Eden
op 8 november. U kunt weer onder het genot van een drankje bekijken wat wij in ons archief bijeen hebben
gebracht. In dit blad leest u er meer over. En ik nodig de heer Klemann uiteraard ook graag uit om hem een goed
glas wijn of anderszins aan te bieden en met hem van gedachten te wisselen over het goede, oude Schoten.

Frank-Michiel Boorsma
Voorzitter Stichting Historisch Schoten

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

2

Prehistorische put gevonden onder het wegdek van de Eksterlaan.
De ontdekking van een boomstamput is uniek en heel bijzonder. Dat stelt stadsarcheoloog Anja van Zalinge, hoofd
van Bureau Archeologie. Tijdens rioleringswerkzaamheden in augustus in de Eksterlaan, werden diverse vondsten
in de bodem gedaan. Er werd een boomstamput gevonden, een uitgeholde boomstam ter versteviging van een
waterput die door mensen is gegraven. Het is de eerste prehistorische boomstamput uit de IJzertijd (800 voor
Christus tot ca. het begin van de jaartelling) die ooit in Haarlem is gevonden. In de prehistorie bezaten mensen
weinig spullen, dus elke vondst is van groot belang.
Bij opgravingen zijn twee aardewerken scherven gevonden uit dezelfde periode. Bovendien werden
eergetouwkrassen ontdekt, sporen van een prehistorische ploeg, alsook sporen van oude greppels en paalgaten,
vermoedelijk afkomstig van een hekwerk. Alles is voor onderzoek overgebracht naar het laboratorium. In de
Eksterlaan kwamen eerder dit jaar bij soortgelijke werkzaamheden een skelet van een rund van voor de jaartelling
en een duizenden jaren oude aardewerken pot aan het licht. Vanaf de Bronstijd (ca. 3000 – 800 voor Christus)
hebben prehistorische boeren, die van de akkerbouw en veeteelt leefden, op verschillende plekken in Haarlem
gewoond. In Haarlem-Noord zijn meerdere archeologische ontdekkingen gedaan, onder meer op het Delftplein en
in de Hekslootpolder. Waarschijnlijk zijn op meerdere plekken in dit deel van de stad prehistorische overblijfselen
te vinden, maar daar komen we alleen achter als er gegraven wordt.
Wat maakt de boomstamput zo uniek? De bovenste grondlaag van de Eksterlaan is erg verstoord door de bouw van
huizen, flats en de bestrating. Het bijzondere ervan is, dat er toch nog diepere vondsten worden aangetroffen. Van
de boomstamput is alleen de onderkant gevonden, omdat dat deel diep genoeg in de grond zat. Als op deze plaats
ooit een prehistorische boerderij heeft gestaan, dan zijn de sporen hiervan door bouwwerkzaamheden vermoedelijk
verdwenen. Dat is jammer, want er wordt al heel lang gezocht naar overblijfselen van een prehistorische boerderij.
Het is bekend, dat er in de preshistorie mensen in Haarlem hebben geleefd. De vondsten duiden op prehistorische
bewoning. Een boomstamput ligt dicht naast een huis, want mensen willen geen kilometers ver lopen voor water.
Helaas is nog steeds geen enkel overblijfsel van een prehistorische boerderij gevonden. De vraag is of daar ooit nog
de resten van gevonden worden. Het kan heel goed mogelijk zijn dat deze verstopt liggen onder de huidige
bebouwing. Een paar honderd meter verderop, in de gemeente Velsen, zijn wel prehistorische boerderijen
gevonden, in nog onbebouwde weilanden.
Bron: Interview met Anja van Zalinge, Haarlems Weekblad 30-08-2017

A.J. Kat Opticien.
De Generaal Cronjéstraat bestond nog grotendeels uit woonhuizen, toen Adriaan Johannes Kat in 1923 een ‘handel
in optische artikelen’ begon. Zoals gebruikelijk in die jaren, deed de voorkamer dienst als winkelruimte.
Op 2 januari 1923 schreef Adriaan Kat een brief aan Burgemeester en Wethouders van Schoten, met het verzoek
‘om een vergunning tot het maken van een winkel’. Een deel van de zolderverdieping zou dan tot slaapkamer
verbouwd worden. Omdat de verbouwing van de benedenverdieping duurder uitviel dan hij had gedacht, deelde hij
B&W een maand later mee, dat de aanpassing van de zolderverdieping nog een jaar op zich liet wachten. Adriaan
Kat had het vak geleerd bij de Firma Oscar Keip in de Koningstraat. Het slijpen van de lenzen werd eerst nog
allemaal met de hand gedaan. Later gebeurde dit elektrisch. Behalve brillen, verkocht Kat ook pince-nez (een bril
zonder pootjes, die op de neus werd vastgeklemd), loupes (of vergrootglazen), verrekijkers en barometers.
Na enkele jaren – in het gezin Kat waren inmiddels drie kinderen geboren – werd de totale benedenverdieping
ingericht als winkelruimte en werkplaats. De twee boven verdiepingen werden verbouwd tot woonhuis. In 1974
nam Adriaan Kat jr. de zaak van zijn vader over, waar hij enkele decennia samen met zijn vrouw Mary Kat-Straver
op vakkundige wijze de klanten heeft geholpen. Vanaf 2002 zette Peter Bakker de zaak voort, uiteraard wel onder
de vertrouwde naam: Kat Optiek.

Stichting Historisch Schoten.
Uw donatie (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van de
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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Afweerkruizen op boerderijen.

Om allerlei vormen van onheil af te wenden, werden boerderijen vroeger wel voorzien van afweerkruizen. In ZuidHolland en Noord-Brabant tref je zo’n geschilderd afweerkruis nog vaak aan boven of tussen de keldervensters van
een historische boerderij. Ook op de boerderijen in Schoten kwamen deze kruizen voor. Ze moesten de zegen
afroepen over de melk die in de kelder werd bewaard en over de boter en de kaas die ervan werd gemaakt.
Daarnaast moesten de kruizen bescherming bieden tegen ‘het boze oog’, tegen bederf van voorraden, tegen
veeziektes en ongedierte. Dat de duivel daarbij werd gezien als de kwade macht, bewijst een gezegde uit
Schipluiden: ‘Het kruis weert duivel van melk en zuivel’. Afweerkruizen zijn er in verschillende uitvoeringen.
Soms zijn ze in witte verf boven de keldervensters geschilderd, eventueel als bekroning van een (boogvormige)
omlijsting. Een andere keer zijn zwarte of rode kruizen op een witte ondergrond geschilderd en een enkele keer
vind je een wit kruis op een rechthoekig, soms hartvormig zwart of donkergroen vlak. Tegenwoordig geloven we
niet meer in de onheilwerende werking van afweerkruizen. Desondanks verdienen ze het toch behouden te blijven.
Ze houden de herinnering levend aan een oud volksgeloof.

Foto links: Boerderij Duineveld met een zwart kruis op een witte achtergrond. Foro rechts: de oude Kaatsbaan aan
de Kleverlaan. Vlak naast het torentje is nog een groot geschilderd wit kruis te zien. Het is nu verdwenen.

Open archiefavond in Hof van Eden.
Op woensdag 8 november 2017 houden we weer een open archiefavond. Elkaar ontmoeten bij koffie en thee en wat
later op de avond iets sterkers waarbij we u als geïnteresseerde Schoten/Haarlem-Noord-liefhebber aan de hand van
ons archiefmateriaal kunnen bijpraten over de locale historie. En deze avonden leveren altijd weer wat extra’s op,
want ook u heeft vaak aanvullende informatie over wat op de foto's staat of wat ineens in de herinnering naar boven
komt. De avond is bedoeld om de donateurs weer eens te ontmoeten en te horen wat er leeft onder de Schoten
liefhebbers. Een groot deel van ons archief ligt weer ter inzage dus er kan naar hartenlust gebladerd en gekeken
worden.
U bent van harte welkom op woensdagavond 8 november 2017, tussen 19.30 en 22.00 uur. Graag tot ziens in De
Hof van Eden, Muiderslotweg 222A in Haarlem-Noord.
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Foto boven: Spaarndamseweg, krantenknipsel uit 1970.

Onderzoek naar komst van Dolhuysbrug.
Het lijkt er op, dat een nipte meerderheid van de gemeenteraad extra geld beschikbaar wil stellen voor een eerste
onderzoek naar de aanleg van een fietsbrug over de Bolwerken. Men wil ten behoeve van het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer en de veiligheid van de fietser de verkeersstromen rond de Kennemerbrug ontvlechten. De vraag
is wel of de fietsbrug er ooit zal komen. Hij snijdt een beschermd stadsgebied dwars door midden en er moeten
mogelijk monumentale bomen sneuvelen. Bovendien kost hij mogelijk twee miljoen euro. Er wordt al ruim tien
jaar over dit project gesproken. De gemeente heeft, vooruitlopend op besluitvorming, een bedrag voor de realisatie
van de brug gereserveerd. De Vereniging Haerlem spreekt over herstel van een oude zuid-noord verbinding. De
meningen zijn verdeeld. Hieronder een fotomontage van hoe het er mogelijk uit kan gaan zien.
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Noorderkerk, School en Noorder Kleuterhuis.

De in de Kleverparkbuurt gelegen Noorderkerk maakte oorspronkelijk deel uit van de stichting
“Noorderschool en Kerk”, opgericht in 1903. Pas jaren later (1923/1924) werd de kerk gebouwd
naar ontwerp van architect H. Korringa. Bij de stadsuitbreiding in de Kleverparkbuurt, die in de
eerste decennia van de 20e eeuw plaatsvond, ontstond de wens bij de hervormde gemeenteleden een
eigen kerk en school te hebben. Een gedenksteen siert de gevel met de vermelding “Op liefde
gegrondvest, 10 october 1923”. De Protestants-Christelijke Noorderschool, eveneens uit 1923/24, is
van dezelfde architect en bevindt zich verderop, naast de kerk. De plek voor de kerk was gekozen
door Ds. P.E. Barbas. De grond werd geschonken door mej. C.A. van Wickevoort Crommelin. Zij was
de oorspronkelijke eigenaresse en zij gaf de dominee het recht van de keuze van een perceel en
schonk daarna de grond aan de kerk. Om aan het geld voor de bouw te komen, werden de heipalen
‘’verkocht’’. Dat leverde een beginkapitaal van fl. 3.000.- op. Het duurde tot 1923 voordat voldoende
geld was ingezameld om te starten met de bouw van de kerk.
In het Haarlems Dagblad van 18 november 1914 werd melding gemaakt van een schenking.
Predikant Ds. P.E. Barbas ontving op zijn jubileumdag een gift van fl. 35.000,-- van iemand die
onbekend wenste te blijven. Deze gift was bestemd voor het bouwfonds van de Stichting
"Noorderschool en Kerk", voor de bouw van een school met 14 klassen, (zoals er al zeven waren
gerealiseerd). Deze moest gebouwd worden op de hoek van de huidige Saenredamstraat en
Velserstraat.

De Noorderkerk met de schoolgebouwen aan de Velserstraat

De uitbreiding van het scholenbestand betrof de bouw van een Christelijke Opleidingsschool en een
school voor Uitgebreid Lager Onderwijs. De uitbreiding was nodig omdat het ULO-onderwijs betere
huisvesting vereiste en het ontbreken van een gymnastiekzaal zich meer en meer liet voelen. De
Stichting beschikte nog over een flink stuk grond, tussen de Noorderkerk en de Noorderschool. De
heer Korringa, onder wiens directie de Noorderkerk gebouwd is, werd verzocht plannen tot
uitbreiding en verbetering van de school te ontwerpen.
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Aannemersbedrijf Gebr. Hellingman werd belast met de uitvoering van het werk.
Aan de Velserstraat werd naast de ingang van de bestaande school een gymnastiekzaal gebouwd. De vloer werd een z.g. riftvloer. Als geluiddempend materiaal werden daaronder
kurkplaten aangebracht.

De Noorderschool hoek Saenredamstraat/Velserstraat

Naast de gymnastiekzaal lag het terrein voor Lichamelijke Oefening, dat met bazaltinategels was
geplaveid. Het nieuw te bouwen ULO-lokaal kwam aan de Oostzijde van het terrein aan de
Molenaerstraat en werd gebouwd in dezelfde stijl als de bestaande leslokalen. Ook de sanitaire
inrichting werd aangepast. Bestaande "privaten" werden weggebroken en er werden nieuwe
toiletten en wasbakken geplaatst.
Toen de Christelijke School aan de Hertzogstraat geopend werd, ging het aantal leerlingen daar
achteruit, doordat vele ouders van leerlingen uit Schoten toen vanwege de afstand hun kinderen
liever in de buurt naar school stuurden. Deze achteruitgang werd geheel ingehaald, dankzij de
snelle groei van de Kleverparkbuurt, waardoor veel nieuwe leerlingen uit de omgeving konden
worden ingeschreven. Voorheen was 75% van de leerlingen woonachtig in Schoten. In 1927 woonde
ruim 85% van de leerlingen in de Kleverparkbuurt en naaste omgeving.

De Noorderschool

De ingang van het Noorder Kleuterhuis

Op 28 oktober 1929 schrijft het Haarlems Dagblad over de opening van het aan de Chr. School
voltooide nieuwe "Noorder Kleuterhuis" van de stichting "Noorderkerk en School". De voorzitter van
de stichting, de heer A.J. de Landmeter, benadrukte dat nu eindelijk de lang gekoesterde wens van
de stichter, de inmiddels overleden Ds. P.E. Barbas in vervulling was gegaan en dat een complex
van gebouwen kon worden gesticht als centrum van Protestants leven in Haarlem-Noord. Ongeveer
30 jaar eerder had Ds. Barbas deze plek met vooruitziende blik uitgekozen.
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Wijkpredikant Ds. P.W. Foeken verheugde er zich over, dat nu in de Velserstraat een mooi complex
van vier gebouwen bij elkaar stond, met een symbolische betekenis. In de nieuwe aanbouw zijn drie
lokalen, een speellokaal en een speelplaats en verder een melkkeuken, toiletten en wasgelegenheid.
Bron: Meer dan steen, de Haarlemse kerken en gebedshuizen, vroeger en nu en NHA krantenviewer.

In 1949 gaf Mej. Wens, directrice van het Noorderkleuterhuis
in de Velserstraat 57 de kinderen gymnastiekles onder de hoogtezon.

Het gebouw aan de Molenaerstraat

De naam van de school boven de ingang

Een foto van de Velserstraat in de jaren dertig.
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Boek je te koop over Het Frans Halsplein en omgeving.
Er is een nieuwe uitgave verkrijgbaar van Stichting
Historisch Schoten. Het gaat over het Frans Halsplein en
omgeving. Het toont een deel van de geschiedenis van dit
stadsdeel in oude en nieuwe foto’s, kaartjes en
krantenknipsels. U leest over de ontwikkeling van het
voormalig exercitieveld met de Kennemerpoort tot Frans
Halsplein met fontein. De bouw en sloop van de Frans
Halsbioscoop en Café Burgers, van waaruit veel mensen
moesten vertrekken voor het rijexamen en waar ooit een
schietbaan te vinden was. U ziet tekeningen over de
verkeerssituaties destijds, foto’s van de Schoterweg en de
omgeving van de Schotersingel. Het boekje is samengesteld
door Harry van Beelen en is verkrijgbaar op onze donateursavond op 8 november a.s. en bij boekhandel
Gillissen & Co. Het boekje over de geschiedenis van de Hof van Eden en het Vondelkwartier is ook nog
verkrijgbaar.

Schenking
Tijdens de Open Monumentendagen hebben wij een speldje van de vrijwillige brandweer van Schoten ontvangen.
Deze speldjes zijn zeldzaam. In de periode dat Schoten groeide en een nieuwe raadhuis werd gebouwd, ontstond de
roep om een brandweer. Zo ontstond een vrijwillige brandweer, die wekelijks bijeen kwam. (Volgens overlevering
hoefde de brandweer nooit uit te rukken). Wel is de dorst van de vrijwilligers geblust. Zij stonden bekend als een
feestend gezelschap. Hierbij een foto van de speld en daaronder een afbeeldingen van een badge, die wij reeds
eerder in bezit kregen. Verder ziet u een foto uit 1909 van de brandweer die op ludieke wijze poseert voor het
raadhuis.

De vrijwillige brandweer te Schoten, opgericht 26 oktober 1908 met het doel:’’ te behartigen de belangen der
Schotensche spuit en te vormen geoefende brandweermannen’’. 1. C.E. Abspoel, voorzitter, 2. J. Hendriks,
ondervoorzitter, 3. J. Boogaard, eerste secretaris, 4. R.F. Kemper, penningmeester, 5. C. Winters, tweede secretaris.
In het midden achter de spuit de heren A.J. van Gijn en Th. G. Hooy, brandmeesters.
Foto: Identificatienummer NHA 54-000778.
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Ook ontvingen wij een mooie foto van het interieur van de Bavo kerk. Deze kerk
stond ten noorden van de in 1936 ter vervanging gebouwde O.L. Vrouw der Zeven
Smarten, thans Mariakerk. De oude kerk stond noordelijk van het thans nog
bestaande pastoriegebouw aan de Rijksstraatweg. Het kerkhof dat achter de kerk
lag, is door de sloop van de kerk een beetje verstopt komen te liggen.

Terugblik monumentendagen
Ook dit jaar waren wij tijdens de Open Monumentendagen aanwezig in de kapel van R.K. Begraafplaats St.
Barbara, waar wij gastvrij werden ontvangen door de medewerkers, die met koffie en koek iedereen een warm
welkom gaven. Wij hadden een aantal panelen die inhaakten op het thema ‘Boeren Burgers en Buitenlui’
vervaardigd en een aantal oudere panelen met allerlei onderwerpen neergelegd. Er werd belangstellend naar
gekeken. Het werd op sommige momenten een gezellige drukte, waarbij veel bekende en onbekende mensen met
elkaar herinneringen uitwisselden.

Wijkwandeling
Op 30 september werd Cronjestraat 1A geopend, een wijkinformatiepunt voor buurtbewoners. Vanuit deze locatie
organiseert de gemeente Haarlem activiteiten voor de bewoners van de Transvaal- en Frans Halsbuurt, samen met
de organisaties DOCK en IWOON. Burgemeester Jos Wienen verrichtte de openingshandeling. Het was een
gezellige drukte. De aanwezigen werden in groepen opgesplitst en uitgenodigd een wijkwandeling te maken,
waarbij gevraagd werd op te letten op zowel de parels in de buurt, als de te verbeteren punten. Het was verrassend
te zien, hoeveel opmerkingen naar voren kwamen, doordat mensen in hun eigen buurt werd gevraagd met andere
ogen naar hun eigen woon omgeving te kijken. Alle ingebrachte zaken worden verzameld en op prioriteit
gerangschikt en waar mogelijk op korte termijn aangepakt. Een verrassende middag, ondanks de gestaag vallende
regen.
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Uit: Haarlems Dagblad 29-10-1926.

