
 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 

 

 

Beste Schotenaren, 

 

In de zomermaanden leek het erop, dat het coronavirus zich wat rustiger zou gaan gedragen waardoor 

de besmettingen fors daalden en er weer meer mogelijk was. Helaas volgde er dit najaar een tweede 

coronagolf, waarvoor al eerder werd gevreesd. De grootste aandacht gaat nu opnieuw uit naar de 

zieken en de zorgmedewerkers die het weer zwaar krijgen. Het treft ook de economie. Veel 

ondernemers in o.a. horeca, cultuur en de evenementensector vragen zich nu hardop af, of zij met hun 

zaak het einde van de crisis zullen halen. 

 

In dat licht gezien is het feit dat onze archiefborrels en Schoterpraatjes niet door kunnen gaan en dat 

we de Open Monumentdagen hebben overgeslagen, uiteraard van minder groot belang. Dat komt ooit 

terug, wij gaan elkaar weer zien, treffen, spreken. Er is nu optimisme over het vaccin, maar het zal, 

zo is de verwachting, nog enige tijd duren voor het merendeel van de bevolking is ingeënt. En stap 

voor stap zullen we daarna hopelijk naar een normaler bestaan terugkeren. Dan kunnen we weer naar 

de film of een sportwedstrijd en ook onze stichting zal de gebruikelijke activiteiten als de 

archiefavonden en eerder geplande lezingen, weer oppakken. Heb geduld, nu moeten we ons er even 

bij neerleggen dat het niet anders is en kan. 

 

De winter en de bijbehorende feestdagen zijn in aantocht. Het zal anders worden dan we gewend zijn. 

We hebben het deels in eigen hand door ons aan de maatregelen te houden, waardoor er wellicht 

tegen de kersdagen weer een versoepeling van de maatregelen mogelijk is zodat we deze dagen 

enigszins normaal met familie kunnen doorbrengen. Het zal door ieder op een eigen manier worden 

ingevuld en ervaren. Als we hoop houden op betere tijden in het volgend jaar, dan komen we de 

winter misschien niet al te somber gestemd door. 

 

Het Schoter Nieuwsblad kunnen we gelukkig gewoon blijven uitbrengen. De afgelopen periodes van 

‘lockdown’ leenden zich uitstekend voor het opruimen van onze archiefkasten en hierbij kwam her 

en der veel (beeld)materiaal over de historie van Schoten tevoorschijn, evenals bijzondere verhalen 

over de verdwenen gemeente. Het meeste wordt gescand en zal binnenkort te zien zijn op de website 

of via onze Facebookpagina. Maar ook in deze editie vindt u er al iets van terug. 

 

Voor nu is er in elk geval weer wat te lezen zoals over de huisjes langs de Rijksstraatweg met de 

bijzondere namen op de gevels, over de geschiedenis van de in oktober gesloten Mariakerk en over 

verdwenen en vergeten plekjes in Schoten. 

Graag wens ik u in deze buitengewone tijd mooie dagen toe en hopelijk zal het in het nieuwe jaar 

mogelijk zijn om elkaar weer persoonlijk en in goede gezondheid te ontmoeten. 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten 

 

 Najaar 2020 
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De villatjes aan de Rijksstraatweg 

 
 

Aan de Rijksstraatweg is destijds een rij huizen gebouwd met de bijnaam ‘de villatjes’. Architect Henk 

Lamberts vestigde zich na zijn huwelijk in Haarlem, waar hij een blauwe maandag op het gemeentehuis 

van Schoten heeft gewerkt. Al snel begon hij voor zichzelf en bouwde in de omgeving van Haarlem-

Noord een aantal villa’s. Er is onderzoek gedaan naar zo’n zestien ‘villatjes’ aan de Rijksstraatweg die 

een naamsteen hebben en daarvoor zijn enige tijd geleden diverse huizen bezocht. Een echte concrete 

verklaring voor deze namen is echter nog niet gevonden. 

 

Het onderzoek betrof: 

Voor de oneven nummers: 

Nr. 163 Ida, Nr. 167 Gerben, Nr. 169 Frisia, Nr. 171 Virginie. 

Voor de even nummers: 

Nr. 130 Margaretha, Nr. 138 Weltevreden, Nr. 140 Francina, Nr.142 Aleida Nr. 146 Liza,  

Nr. 152 Rika. 

  

Bij de huizen is niet altijd iemand thuis getroffen. Bij een latere poging werden bij onderstaande 

woningen meer bewoners thuis aangetroffen. 

Nr. 132 Ruimzicht.  

De bewoner dacht aan de aannemer of de architect als naamgever.  

Nr. 134 Johannes.  

De bewoner kon alleen vertellen dat het huis in 1908 gebouwd zou zijn. 

Nr. 136 Nooitgedacht. 

Ook deze bewoner dacht aan de aannemer. Deze meneer was overigens wel zeer belangstellend naar de 

historie van Schoten.  

Nr. 144 Geertruida. 

Deze bewoner dacht ook eerder aan de vrouw van de aannemer of architect. 

Nr. 148 Betsy. 

De huidige bewoner noemde ook de aannemer of architect, maar ook weer ‘vermoedelijk’. 

Nr. 150 Anna. 

Deze bewoner vertelde dat deze woning uit 1906 stamde. Over de naamsteen wist hij niets. 

Nr. 155 Elize. 

Deze bewoonster vertelde dat dit huis al diverse generaties in het bezit van de familie is. Over de 

naamsteen kon ze niets anders vertellen, dan dat het mogelijk met de architect te maken heeft. 
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Op Facebook is hierover een aantal opmerkingen geplaatst: 

 

* Ik ben vernoemd naar een huis aan de Rijksstraatweg. Mijn moeder zat in de bus van Heemskerk naar 

Haarlem en zag daar de naam Anita. Inmiddels heeft het huis een andere naam gekregen. 

* Een voormalig bewoner van nr. 142 schrijft: Volgens de info die ik destijds heb verkregen van mijn 

toenmalige buurvrouw, werden de woningen gebouwd terwijl rondom nog boerderijen lagen. De boeren 

moesten wijken voor de toekomstige bouwplannen. De namen zouden zijn vergeven door de 

opdrachtgevers/toekomstige bewoners. In de vestibule waren twee muurschilderingen aangebracht, 

waarvan één met het laantje met bomen waarop het huis uitkeek en waar bezoek hun eventueel paard en 

wagen stalde. De andere schildering betrof de Jan Gijzenvaart. 

* In een andere reactie staat: Er is ook een huis dat een jongensnaam heeft: Gerben (aan de kant van het 

Chinese restaurant). Waren het niet ‘Sietse’, ‘Hoetse’ en ‘Betsie’ of heb ik dat van een riedeltje? En als 

het waar is, is Sietse niet een jongensnaam? Aldus de geplaatste reacties. 

 

Eigenlijk zijn alle antwoorden gebaseerd op vermoedens of geruchten. Niets is echt concreet. Toch dook 

er nog een verhaal op uit andere hoek. Iemand vertelde, dat een, inmiddels overleden, echtgenoot als kind 

ooit gewoond heeft op nr. 148 (Betsy). Die wist zich nog te herinneren (uit overlevering) dat zijn opa 

twee huizen had gekocht, nummers 146 en 148, van een rijtje van vier woningen. Dat zou wel kunnen 

kloppen want de huis nummers 146 t/m 152 vormen samen een serie van vier huizen waarvan de 

bouwstijl duidelijk dezelfde is. De gevelnamen zijn ook in hetzelfde lettertype uitgevoerd. Onder het 

betreffende huis zou een slootje gelopen hebben, waardoor er altijd vochtproblemen in huis waren. Over 

de gevelstenen vertelde zij, ooit van een familielid te hebben gehoord, dat de architect vier dochters had 

en dat het hem wel een leuk idee leek, om deze serie huizen naar hen te vernoemen. Niet bewezen, maar 

wel geloofwaardig. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Twee naamstenen                                                      Huizen op de Zaanenlaan 

 

Zoekresultaten op Google leverde afbeeldingen op van twee gevelstenen. Rijksstraatweg nummer 136 

(Nooitgedacht) en nummer 138 (Weltevreden). Deze waren bijgevoegd bij een artikel van de journalist 

Frans Mensonides. Hij deed onderzoek naar de mogelijkheid van een tunnel onder het tracé van de 

Rijksstraatweg en kwam daarbij blijkbaar ook deze gevelstenen tegen.  

Zoek op Google naar ‘Tunnel Frans Mensonides’ en klik op het tweede item ‘De A van Arremoe’ dan 

ziet u een fotoverslag van de route die hij aflegde voor het tracé. Helemaal onderaan op de webpagina 

arriveert hij in Schoten en daar zijn ook de foto’s van de gevelstenen te vinden. 

Na even verder scrollen verschijnt een foto van de villa’s op de hoek van de Zaanenlaan en de 

Rijksstraatweg. Frans Mensonides schreef dat deze ontworpen waren door zijn opa, Henk Lamberts. Hij 

vertelde verder dat die, na een blauwe maandag op het raadhuis van Schoten te hebben gewerkt, voor 

zichzelf wilde beginnen en hier in de omgeving heel wat aardige villa’s en huizenrijtjes heeft neergezet. 

Henk Lamberts moet een gerenommeerd architect zijn geweest. Een voorbeeld daarvan is zijn ontwerp 

van restaurant GEKO aan de Spaarndamseweg. Later werd dit gebouw de bedrijfsruimte van Wijnkoperij 

Oud. Hij heeft dus zeker een aantal woningen neergezet, ook in Schoten. En dan die gevelstenen. Zou 

deze Henk Lamberts toevallig ook bij onze villa’s op de Rijksstraatweg een rol hebben gespeeld? En zou 

hij toevallig ook vier dochters hebben gehad? 
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Herinnering aan de Mariakerk en voetbalclub Haarlem 
 

 

Hoewel de kerken boven de Jan Gijzenkade (de Zevensmarten en de Petrus en Paulus) de voogdij over 

het katholieke Onze Gezellen hadden, waren de kapelaans Leygraaff en Konijn regelmatige bezoekers 

van voetbalclub ‘Haarlem’. De Zevensmarten had zelfs eenmaal de wedstrijdbal geschonken.  

Daaruit putte ik de moed pastoor Zoon te vragen of de ‘Haarlem vlag’ uit de toren mocht wapperen toen 

in 1969 de club op het punt stond naar de eredivisie te promoveren. Dat mocht onder één voorwaarde: dat 

ik de vlag zelf kwam ophangen. Als ik het me goed herinner was de beslissende wedstrijd op 

Hemelvaartsdag en nadat ik van de pastoor de sleutel ontvangen had beklom ik de toren en kwam ik 

erachter hoe avontuurlijk de weg naar de hemel kon zijn: trappen op, deuren door, een ladder op en een 

luik door. De beloning was een prachtig uitzicht over het Schotense en omliggende gebieden, Nog zie ik 

het Spaarne en de Mooie Nel in het zonlicht schitteren. De vlag hing ik uit aan de kant van de Jan 

Gijzenkade, zodat deze voor Onze Gezellen verborgen bleef en voor de 18000 (!) bezoekers van het 

langzaam vol stromende stadion zichtbaar was. Zelfs de cameraman van de tv bleek er oog voor te 

hebben. ‘Haarlem’ won met 3-0 (van Helmond Sport) en promoveerde. Een bijkomende verrassing was 

dat de pastoor na het laatste fluitsignaal de feestklokken van zijn kerk liet luiden. 

 

Dat laatste zette mij ertoe aan drie jaar later (‘Haarlem’ was het jaar ervoor gedegradeerd) pastoor Zoon te 

vragen of hij dat nog een keer wilde doen toen de club opnieuw kon promoveren. Er moest dan wel 

gewonnen worden (van Veendam). Afspraak was dat ik vlak voor tijd zou komen waarschuwen als het 

fout dreigde te gaan. En dat deed het: vijf minuten voor tijd stond het nog 1-1 en rende ik tot verbazing 

van suppoosten het stadion uit. Na enkele minuten die een eeuw leken te duren stond ik buiten adem voor 

de deur van de pastorie. Precies op het moment dat de pastoor opendeed ging er een enorm gejuich op: 

Piet van de Berg had ‘Haarlem’ in extremis naar de eredivisie geschoten (maar dat vernam ik later pas). 

Ik hoefde de pastoor niets te zeggen: hij begreep dat hij luiden kon. De man heeft nooit geweten dat ik 

eigenlijk gekomen was om te zeggen, dat hij dat juist niet moest doen. Ik rende terug naar mijn plaats op 

de tribune, waar ik de spelers kon toejuichen, die onder klokgelui hun ereronde deden. 

 

Toen ‘Haarlem’ in 1976 (dus vier jaar later) weer promoveerde deed ik geen beroep meer op de pastoor: 

hij ziet me weer aankomen, dacht ik. Maar toen luidde hij de klokken op eigen initiatief, net als de eerste 

keer. De club was bij de kerk gaan horen. 

 

Hans M. Ooteman 
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Titels van boekjes die nog leverbaar zijn: 

Kijk en vergelijk €   9,50 

Schoten in oude fotografieën € 10,00 

Hof van Eden in het Vondelkwartier €   5,00 

Bedrijvigheid in Schoten/Haarlem-Noord € 10,00 

Schoterweg 92-94 €   5,00 

Het Frans Halsplein en omgeving € 10,00 

Heiligen huisjes aan de Jan Gijzenkade (in herdruk) € 10,00 

Schoten ‘op de fiets’ €   5,00 

De Schoterveenpolder €   5,00 

Bakvis in oorlogstijd € 15,00 

 

De boekjes zijn te bestellen per e-mail: historischschoten@gmail.com, of door betaling aan de ING Bank 

op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 1991 MB 

Velserbroek, onder vermelding van het gewenste boekje en het adres waar het bezorgd moet worden. De 

bank vermeld op de bankafschriften geen adres, dus let u daar s.v.p. op. De levertijd is ca. 14 dagen. 

Buiten Haarlem komen er verzendkostenkosten bij. 

 

Herinneringen van een Schotenaar 
Haarlem....Oud-Schoten....Medio 1949 zijn we er gaan wonen. Aan het Schotervoetpad, zoals het heette 

op nummer 4. Het huis waar wij gingen wonen was van de oud voetballer Kick Smit. Twee huisjes onder 

één kap. Links op nummer 6 woonden opa en oma Termetz, opa Termetz was bollenboer. Terzijde van 

hun huis, grenzend aan het tegenwoordige Flevoplein/Lekstraat, stond een grote houten schuur met 

daarnaast een glazen kas. Aan de overzijde van het zwarte pad, het Schotervoetpad, bevond zich de 

boerderij van Duineveld. In het rechter gedeelte van deze twee huisjes, op nummer 4, woonden wij. Om 

het huis heen was een grote tuin, die grensde aan de Jan Gijzenkade. Aan de achterkant van ons huis, was 

een strook grond, die grensde aan de tuin van de familie De Bie. Die woonden in de z.g. Heiligen Huisjes 

aan de Jan Gijzenkade. Verderop, langs het Zwarte Pad, stond het vrijstaande huisje met schuren van 

Kerssens, de schillenboer, op nummer 2. En dan ging het pad verder over het brugje over de Jan 

Gijzenvaart richting het Noordersportpark. De Jan Gijzenkade stopte daar. Aan de andere kant van het 

Zwarte Pad, tegenover ons huis, stond vanaf de boerderij van Duineveld tot aan de Jan Gijzenvaart een 

lange en hoge meidoornhaag. Daarachter was bollenland tot aan de Delft. De huidige Randweg bestond 

nog niet. De weg stopte bij de Jeugdherberg. Over de Delft lag een brugje naar het pad richting Santpoort. 

Circa een jaar voordat wij daar weg moesten, ongeveer 1954/55 werd begonnen met het graven van 

sleuven voor de aanleg van de riolering ten behoeve van de huidige wijken Delftwijk en Sinnevelt. In die 

tijd werd een houten noodschool geplaatst, waardoor het Zwarte Pad, het Schotervoetpad, door onze tuin 

werd verlegd. In januari 1951 is daar mijn jongste zus geboren. Vier dagen later stond de schoorsteen in 

brand. Paniek alom! Moeders met kind, gehuld in een deken werden door de familie De Bie opgevangen. 

De brandweer, die met gillende sirene kwam, heeft de brand bedwongen. Na afloop mochten we weer 

terug naar ons eigen huis, waar binnen in de kamer een enorme ravage was ontstaan. Alles werd en is 

daarna gerepareerd. We hadden daar zelfs nog een pomp in plaats van een waterkraan. Het wonen daar 

was een waar genot. ‘s Avonds was het buiten stikdonker. Er was geen straatverlichting. Ik herinner mij, 

dat ik op een kerstavond om een uur of vijf voor mijn moeder een boodschap moest doen bij Honkoop, de 

kruidenier op de hoek van de Maasstraat/Rijnstraat. Toen ik, in het donker terug liep naar huis, hoorde ik 

in de verte de stem van een opkoper die luid riep: ‘hazen- en konijnenvellen’. Ik was als de dood voor die 

vent en rende met de boodschappen door het stikdonker naar huis. Tja, net als mijn vader, slachtte men 

zelf zijn Flappie. Ja, vaak heb ik nog wel heimwee naar dit huis, alleen...het is foetsie. En nog jaren heeft 

de grond daar kaal en ongebruikt gelegen. 

Bron: Hans van den Berg Facebook 

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 en https://haarlemnoord.com/ 

Facebook:      over Schoten en Haarlem-Noord en  Haarlem Noord 

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.  



6 

 

Wist u dat… 
De gemeente Haarlem grond aan de Sportweg (het voormalige HFC Stadion) gaat ruilen met het stuk 

grond van zorgorganisatie Nieuw Delftweide aan de Herman Gorterstraat? 

De plannen voor gedeeltelijke herbouw en restauratie van Boerderij Noord-Akendam zijn afgekeurd? 

Men nabij het gebied rond boerderij Noord-Akendam, huisjes wil gaan bouwen voor sociaal 

onaangepasten? 

Scoutingvereniging Brigitta in het Schoterbos een nieuw onderkomen gaat bouwen van sloopmateriaal? 

Er discussie is over sloop van een twintigtal populieren bij de Schoterveense molen? 

De zijgevel van de Adelbertuskerk, aan de Rijksstraatweg in de steigers staat voor onderhoud? 

Het gebouw van Museum van de Geest aan de Schotersingel is gerenoveerd en heropend? 

Er een mooie film op de website van de Adelbertuskerk over deze kerk te zien is? 

We aan het eind van dit jaar alvast uw aandacht vragen voor uw jaardonatie 2021? 

 

Ontvangen schenking van foto’s gemaakt door Hr. Peeters. 
Wij ontvingen een aantal foto’s die destijds zijn gemaakt door hoofdonderwijzer Peeters. De foto’s zijn 

gemaakt op het stukje grond bij smederij Van Galen. Te zien zijn de opstallen en de huisjes van de 

families Alders en de Ruiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Huisje van Familie de Ruiter (links) en Truus Alders (rechts) t.o. Rijksstraatweg nr. 333. 

 

                Opstallen van Smederij Van Galen. 
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Franciscusparochie in oprichting sluit Mariakerk (O.L. Vrouw van 

Zeven Smarten en de H. Bavo) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sint Bavo Kerk                                                 O.L. Vrouw van Zeven Smarten en H. Bavo 

 

Na 176 jaar parochiegemeenschap hebben de vrijwilligers met pijn in hun hart het besluit genomen om 

per 1oktober 2020 hun activiteiten te beëindigen. 

 

Uit een tweetal documenten (uit 1392 en 1398) blijkt dat er in die tijd een kapel bestond in Schoten, die 

gebruikt werd door een viertal kluizenaars die daar ook woonden. Albrecht, de toenmalige graaf van 

Holland, had toestemming gegeven voor de bouw van dit complex, dat was toegewijd aan de H. Maagd 

Maria.  

In 1537 kreeg Jan Gijssen van Blanckeroort toestemming van de toenmalige heer van Brederode om een 

zandvaart te graven vanuit de duinen tot aan de Delft. Vandaar zou de vaart over zijn eigen land naar het 

Spaarne doorgetrokken worden. Ten noorden van de vaart ontstond het dorp Schoten. Inmiddels was de 

reformatie in volle gang. De overwegend R.K. gemeenschap had weinig op met de nieuwe Protestantse 

eredienst. Zij werd gedwongen gebruik te maken van schuilkerkjes en de kapel raakte in verval. 

In de Napoleontische tijd kwamen de katholieken uit hun schuilhoeken tevoorschijn. Aanvankelijk werd 

er kerk gegaan te Haarlem of te Velsen. Reeds in 1810 werd er een bijkerk gesticht in Schoten. Deze is 

vermoedelijk voortgekomen uit een schuilkerk die in de omgeving van het huidige Flevoplein gestaan 

moet hebben. Over deze kerk is verder weinig bekend. 

Toen pastoor Nico van Gastel in maart 1844 arriveerde, trof hij een vervallen kerkgebouw aan zonder 

pastorie. Hij ging voortvarend te werk en op 17 april vond reeds de eerste doop plaats. Op 14 juni kwam 

er goedkeuring voor de scheiding van de parochies van Velsen en Schoten. Daardoor is op 26 juni 1844 

de officiële geboortedag van de parochie Schoten. Ondertussen waren er al voorzichtige plannen voor een 

nieuwe kerk. De parochie was echter nog niet kapitaalkrachtig genoeg. Doordat het aantal parochianen 

gestadig groeide, nam de behoefte aan een groter kerkgebouw steeds meer toe. 

Pastoor van Gastel zorgde uit eigen portemonnee voor een predikstoel, kerkornamenten, een zilveren 

ciborium en een misgewaad. Uiteindelijk is hij in 1853 vertrokken, wellicht omdat de financiële 

problemen onoverkomelijk leken. Hij werd opgevolgd door pastoor H.P. Roekes. Deze voerde tijdens zijn 

kortstondige dienstbaarheid aan de parochie de gewoonte in, om iedere donderdag een Heilige Mis op te 

dragen ter ere van de H. St. Bavo. Zijn slechte gezondheid begon hem echter snel parten te spelen en hij 

overleed in 1856, maar… niet voordat hij de grondslag had gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk.  

Zijn opvolger, pastoor A.F. Schuurkamp, mocht meer dan 34 jaar zijn bediening van de parochie met hart 

en ziel uitoefenen. Al snel kon worden begonnen met de bouw van een nieuwe kerk op het perceel aan de 

Straatweg dat hiervoor was aangekocht. Op 22 april 1857 werd de eerste steen gelegd en op 25 augustus 

1858 werd de H. St. Bavo kerk officieel in gebruik genomen.  
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Inmiddels was het Bavokerkhof achter de kerk aangelegd. Het orgel uit het oude kerkje werd naar de 

nieuwe kerk overgebracht. Verder werd er door de gemeenschap veel geschonken. Een van de 

belangrijkste stukken, zijn de Kruiswegstaties (1869) die nog steeds in de huidige kerk de wanden sieren. 

Vlak vóór de voltooiing van de kerk begon de klokkenmaker, de heer Barend Wempe, uit eigen beweging 

en dus zonder opdracht, aan het maken en plaatsen van een uurwerk in de toren. Het toenmalige bestuur 

hoorde hier verder niets over, totdat er in 1870 een nota van f 700,- gulden op de mat viel voor het 

bouwen van een thans voltooid torenuurwerk. Aanvankelijk wilde het bestuur het uurwerk nog als 

geschenk aannemen, maar de heer Wempe ging hier niet mee akkoord. Daarop liet het bestuur het 

torenuurwerk taxeren. De waarde was precies f 700,- gulden. 

Pastoor Schuurkamp was niet alleen een goed herder, maar zorgde ook op 

financieel gebied goed voor zijn parochie. Zo werden schulden zo snel mogelijk 

afbetaald. Als er nieuwe uitgaven gedaan moesten worden, dan wist hij vanaf de 

preekstoel zijn parochianen tot vrijgevigheid aan te sporen.  

Schotense dames trokken op zondag middagen tijdens hun wandeling de kerk in. 

Hier zong dan het mannenkoor en de dames genoten ervan een nootje mee te 

zingen. Pastoor Schuurkamp maakte hier op 13 oktober 1867 jammerlijk een 

einde aan. Organist Cornelis van Schie liet in 1878 zijn jaarlijkse traktement van 

f 50,- gulden welwillend aan het kerkbestuur voor het schilderen van het orgel, 

dat door zijn geëerde ouders aan de kerk was geschonken. In zijn jaren binnen de  

parochie Schoten blijkt pastoor Schuurkamp twee maal een been gebroken te 

hebben. In die tijd werd hij bijgestaan door een kapelaan. Pas vanaf 1884 werd de 

gemeente hem te groot en kreeg hij vaste hulp van een kapelaan. Hij overleed op 

5 december 1890 op 69 jarige leeftijd. Enige dagen later werd hij plechtig bijgezet op het parochie 

kerkhof. De vierde pastoor van Schoten werd Andreas Jacobus Kester. Ondertussen blijkt de Bavokerk te 

klein geworden en heeft de heer Rengs opdracht gekregen de kerk uit te breiden. Een aantal parochianen 

wil een deel van hun grond bebouwen ten gunste van de kerk. Zij willen de 

opbrengst van deze grond schenken aan de kerk ten bate van de armen in het 

buurschap en voor een school waar godsdienstles gegeven werd. Zo werd in 

1893 de eerste bloembollenveiling gehouden met een mooie opbrengst.  

Rond de eeuwwisseling rukt de bebouwing ten zuiden van de Jan Gijzenvaart 

op. Ook langs het Spaarne wordt gebouwd en er verschijnen fabrieken. De 

arbeiders moeten ergens wonen en er worden veel huizen gebouwd. Pastoor 

Kester schrijft de Bisschop of hij twee delen van zijn parochie af mag staan aan 

de parochies van St. Joseph en aan die van St. Antonius van Padua. Dit voorstel 

wordt door de bisschop afgekeurd. Pastoor Kester overleed op 4 november 1900 

op de leeftijd van 50 jaar. Ook hij werd bijgezet op het parochie kerkhof. Vanaf 

dat moment werd de parochie geleidt door Joannes Bernardus Aloysius 

Diekmann. Hem komt de eer toe de eerste katholieke school te hebben laten 

bouwen. Deze werd gelijktijdig met het bondsgebouw van de Volksbond 

Schoten (opgericht in 1906), gebouwd langs de Kerklaan vlakbij de Delft. De 

school bestond uit 5 lokalen en begon met 174 leerlingen.  

 

Pastoor Schuurkamp 
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Op 9 augustus 1908 werd het 50-jarig bestaan van de St. 

Bavokerk gevierd. Niet alleen pastoor Diekmann was hierbij 

aanwezig, maar ook pater Breek en de heer Zurlohe, oud 

kapelaan van Schoten. In 1908 ging de kerk over op 

gasverlichting. Verwarming was er nog niet. Bij de koster kon 

men zondags een warme stoof huren. 

Na bijna 11 jaar werd pastoor Diekmann overgeplaatst naar 

Bodegraven. Joannes Martinus Eg werd de zesde pastoor van 

Schoten. Slechts zeven maanden heeft hij de parochie bestuurd. 

In 1911 telde de parochie ongeveer 1600 zielen. Dit maakte de 

aanstelling van een kapelaan noodzakelijk. In de zomer van 1912 

werd pastoor Eg overgeplaatst naar Obdam. Hij werd opgevolgd 

door pastoor Henricus Pieterse. De school draaide ondertussen al 

enige jaren met verlies. De bloembollenveiling leverde niet veel 

meer op omdat de grond in verval geraakt was. Een oplossing 

werd gevonden in een Pinkenveiling. De opbrengst van deze 

veiling in 1917 was zo hoog, dat de bollenakker opgeheven kon 

worden. De kerk ging zich in deze tijd bezig houden met de 

veiligheid o.a. van de kerkgangers en met de zielzorg voor de 

jeugd. In 1915 werd het St. Aloysius-patronaat opgericht. In 

1916 kreeg mijnheer pastoor het aan de stok met het koor. 

Volgens voorschrift van Paus Pius X moest de Gregoriaanse zangmethode ingevoerd worden. De heren 

zangers weigerden dit en de pastoor was verplicht om een bijna geheel nieuw koor te formeren. Om te 

voorkomen dat de vroegere leden van het zangkoor hun misnoegen zouden uiten over de nieuwe 

zangmethode, werd de koorafscheiding verhoogd.  

In 1919 kreeg de St. Bavokerk een nieuwe dochterkerk, de parochie St. Liduina. Pas in 1932 werd de 

parochie Santpoort in het leven geroepen. Vanaf 1928 kwam de woningbouw ten noorden van de Jan 

Gijzenvaart goed op gang. Hierdoor groeide het aantal parochianen nog verder. De oude Bavokerk werd 

al snel te klein. Aanvankelijk maakte men plannen voor renovatie en vergroting, maar uiteindelijk werd 

toch gekozen voor nieuwbouw van de hand van de architecten Simons en Voorvelt. Op 30 april 1935 

werd de torenspits van de oude kerk omgehaald. Het schip werd in 1936 afgebroken. De nieuwe kerk 

werd op een steenworp afstand van de oude kerk gebouwd. Op 22 maart 1936 werd deze veel grotere, 

naar ‘O.L. Vrouw van Zeven Smarten en de H. Bavo’ vernoemde kerk, officieel ingewijd.  

Rond 1958 werd er een tweede R.K. kerk in Haarlem-Noord gebouwd. Deze luisterde naar de naam 

‘Petrus en Paulus kerk’. Toen begin jaren negentig van de 20e eeuw het kerkbezoek begon terug te lopen, 

werd besloten de laatstgenoemde kerk te sluiten. 

Per 1 januari 1993 zouden de parochianen over gaan naar de ‘O.L. Vrouw van Zeven Smarten en de  

H. Bavo’. Het toenmalige parochiebestuur heeft daarop gekozen voor ‘De parochiegemeenschap 

Schoten’. Daarbij is ook de keuze gevallen op de naamswijziging van de ‘O.L. Vrouw van Zeven Smarten 

en de H. Bavo’ in ‘Mariakerk’. Veel prachtige ornamenten uit de ‘Petrus en Paulus kerk’ zijn opgenomen 

in de ‘Mariakerk’, waaronder een gedenksteen, het tabernakel en de prachtige kaarsenstandaard die 

gemaakt werd door parochiaan Joop de Soet. 

Sinds 2015 maakt de Mariakerk deel uit van de Franciscusparochie i.o. en in 2019 mocht zij haar 175 

jarig bestaan vieren. Nu, een jaar later is er een omstreden einde gekomen aan de activiteiten in het 

kerkgebouw.  

 

Bron: website Mariakerk. 

 

Stichting Historisch Schoten. 

Uw jaar 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. 

 



10 

Verdwenen stadsbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hoek Eemstraat                                                       Na de sloop 

 

Aan de westkant van de Rijksstraatweg, hoek Eemstraat, stond rond de dertiger jaren van de vorige eeuw 

een opvallende pand met een trapgevel. Links woonde H.A. Langendorff, die een kruidenierswinkel dreef 

en rechts vrachtrijder Jac. Nijssen, die later de winkel van zijn buurman overnam. Naast het pand liep de 

Meerlenboschweg het platteland in, richting de verder gelegen boerderij ‘Meerlenbosch’ van de familie 

Teeuwen. In 1936 en 1966 maakte het pand nog steeds deel uit van de Rivierenbuurt, maar sloop bleek 

onvermijdelijk. Vanaf de zeventiger jaren was het lange tijd een braakliggend stuk grond. Thans staat op 

deze plek een groot appartementen complex.              

 

Bron: N.H. Archief en Heero van Dam (Facebook). 

 

 

Over Hendrik (Hein) Kerssens. 
Hein Kerssens was kruidenier/schillenboer. Hij werd geboren op 7 juli1882 te Akersloot en is op  

82 jarige leeftijd overleden op 20 juni1965 te Haarlem. Hij nam aanvankelijk eerst de kruidenierszaak van 

zijn vader in Akersloot over, maar zijn vrouw was niet zo geschikt voor deze zaak. Ze besloten daarom op 

15 maart 1920 te verhuizen van Akersloot naar Schoten (Haarlem). Zij lieten een huis bouwen aan het 

Schotervoetpad. Dit pad lag bij de Jan Gijzenkade, nabij het bruggetje bij het park. 

Hein werkte als schillenboer. Iedereen in de buurt heeft weleens het voorrecht gehad mee te mogen rijden 

met zijn paard en wagen. Hij raakte het eigendom van zijn huis kwijt aan de gemeente Haarlem, als 

gevolg van een ongeluk. Hij had met zijn handkar een motorrijder aangereden. (hij was niet verzekerd). In 

1955 moesten zijn vrouw en hij hun huis verlaten, omdat het gesloopt zou gaan worden. Op de 

vrijgekomen ruimte moest een stukje speelplaats komen, bij de nieuw gebouwde school. Hein en zijn 

vrouw verhuisden toen naar Lijsterstraat 39. Het gezin van hun zoon Nico die ernaast woonde betrok de 

bovenverdieping van dit huis.  

 

Bron: Archief Theo Kooijman. 
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Oude straatnaam in voormalig Schoten. 
 

 

 

Heussensstraat (RB Haarlem 17 juli 1929) 

De Heussensstraat is te vinden tussen de Marnixstraat en de 

Delftlaan. 

 

 

In de 16e eeuw was er een zandvaart, lopende van de duinen naar het Spaarne, genaamd Heussensvaart 

die in een akte van 1563 genoemd wordt als “die sandtvaerte… die Dirck van Heussen plach te 

gebruyken”. De zanderij waarmee deze vaart in verbinding stond, lag onder Aelbertsberg (Bloemendaal). 

In 1539 had de Haarlemse burgemeester Claes van Heussens vergunning gekregen tot het zanden langs 

het Spaarne om daar ondiepten te vermijden. Vermoedelijk kwam de Heussensvaart daar ook in het 

Spaarne uit. Een gedeelte echter ervan, en wel het stuk vanaf het huis Ter Kleef, werd sedert 1572 

gebruikt voor de aan en afvoer van wapens en manschappen van de Spanjaarden tijdens het Beleg van 

Haarlem. Daarvoor werd deze vaart toen uitgediept en verbreed. Na die tijd sprak men over het Spaanse 

Vaartje. De Heussensvaart moet omstreeks 1530 door Dirck van Heussen zijn gegraven. In de huwelijkse 

voorwaarden van hem en zijn vrouw, Jacoba van Berckenrode, wordt de vaart voor het eerst genoemd. 

In de akte van 1563 krijgen de buren van Aelbertsberg van 

de Heer van Brederode vergunning om de zandvaart te 

stoppen en zijn zanderij te beperken. Op het terrein van de 

in 1564 gestaakte zanderij zijn, in Bloemendaal, de 

blekerijen ‘De Mol’ gekomen. Bij een inspectiereis van 

enige notabelen van Haarlem en Schoten, gemaakt in de 

zomer van het jaar 1599 “per vletschuyte door het land van 

Schoten”, kwamen de edelgestrenge heren voorbij “’t  huys 

ter Cleeff tot aan seckere vaerte genaemt Heussensvaart, 

lopende van Albertdsberg aff, naer de Spaerne toe, die mits 

den troublen en ’t vervallen van de tyd op eenige plaatsen 

onbruyckbaer geworden was”. Het watertje aan de 

Heussensstraat zou een overblijfsel zijn van de oude vaart, 

evenals de waterpartij op de Algemene Begraafplaats. 

 

Bron: Archief Theo Kooijman.  

 

 

Onderstaand een fragment van de grote “Kaart van Rijnland” bewerkt door Melchior Bolstra, 1746. 

 

 

Watertje op de Algemene  

Begraafplaats aan de Schoterweg. 
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