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Beste lezers en Schotenaren,
Veel aandacht is er dit jaar voor de Tachtigjarige Oorlog die met enkele onderbrekingen woedde van 1568
tot 1648. De opstand tegen de Spaanse koning die dit jaar precies 450 jaar geleden begon en waaruit ons
huidige Nederland in feite is voortgekomen. Er gebeurde de eeuwen erna nog meer dat ons land verder heeft
vormgegeven, maar deze oorlog was een begin. En overal in het land zijn hierover tentoonstellingen te
bekijken, symposia te volgen en publicaties te lezen.
De Spanjaarden belegerden Haarlem in de winter van 1572 en 1573. Hierover is veel verteld en geschreven
en dat houdt voorlopig niet op. Deze zomer nog verscheen ‘Vrienden onder vuur’ van schrijver Bies van Ede
over een avontuur dat kinderen tijdens het beleg van Haarlem beleven. In oktober volgde van Barbara Kooij
een goed gedocumenteerde publicatie met getuigenissen van Spaanse soldaten en dagboekschrijvers over het
beleg van Haarlem (door Spaanse ogen) dat de stad lang doorstond maar uiteindelijk niet zou volhouden.
Dit alles vond voor een groot deel plaats op wat later Schoter grondgebied zou worden. Vanaf Spaarndam
trokken de Spaanse troepen dor het drassig land naar de noordkant van de stad om daar de kampen op te
slaan. De stad werd van meerdere kanten aangevallen, aan het eind van het beleg ook vanaf het
Haarlemmermeer, maar die aanvallen vanaf de Schotense kant op de poorten van de stad spreken toch het
meest tot de verbeelding en zijn het bekendst. Het resultaat is niet alleen dat Haarlem ‘viel’, maar ook dat
Huis ter Kleef, wat nu ons Schoter stadskasteeltje had kunnen zijn, op wat bijgebouwen na, sneuvelde. Maar
dat is nu eenmaal historie, dat draai je niet meer terug en we kunnen er alleen nog over lezen en praten.
Dat laatste doen we ongetwijfeld weer enthousiast in onze bekende en goede ambiance aan de
Muiderslotweg op woensdag 14 november aanstaande. Zoals elk half jaar liggen alle mappen met
documentatie en gevonden nieuwtjes op de tafels die wij met elkaar zullen bekijken. Meestal komen er
herinneringen boven die wij graag vastleggen omdat er hier en daar informatie bij een foto of artikel
ontbreekt die een aanwezige donateur dan toch weer weet aan te vullen. Zo groeit onze kennis over Schoten
steeds verder. Het wordt een bijzondere avond, dus ik hoop velen van u weer te ontmoeten!
Over de Tachtigjarige Oorlog leest u in dit herfstnummer nog veel meer, verder aandacht voor Schotense
bedrijvigheid als de olieraffinaderij (vaselinefabriek), de Haarlemsche IJzergieterij en de renovatie van het
Schoterbos die momenteel in volle gang is.
Groeten en wellicht tot 14 november!

Frank-Michiel Boorsma
voorzitter Stichting Historisch Schoten
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Bij het veertigjarig bestaan van de Haarlemse Olieraffinaderij
Een belangrijk Haarlems bedrijf, de Nederlandse Raffinaderij van Petroleumproducten, herdacht op 29
december 1949 het veertigjarig bestaan. Hieronder een artikel dat ter gelegenheid van het jubileum is
verschenen in het Haarlems Dagblad.
Vanwege het jubileum werd op die dag in “Dreefzicht” een receptie gehouden en 's avonds wordt het
personeel een feestavond aangeboden. Ter gelegenheid van het heugelijke feit heeft de directie een
uitnemend verzorgd gedenkboek uitgegeven, dat samengesteld werd met medewerking van jhr. dr.
J. C. Mollerus.
De oorsprong van de onderneming ligt in een apotheek aan het Frans
Halsplein in Haarlem, waar de apotheker, de heer L. Schoorl Sr., in
1909 witte pharmaceutische vaseline trachtte te bereiden door het
raffineren van een destillatie-residu van speciale aardoliën. Toen zijn
proefnemingen lukten, besloot hij over te gaan tot de fabricage van
vaseline, die in Nederland toen nog niet plaats vond. Met zijn compagnon, de heer Doorn, richtte hij een vennootschap onder firma op.
Op een terrein aan de Reguliersstraat in Haarlem werd een ijzeren loods
geplaatst, waarin de apparatuur voor de fabricage werd opgesteld.
Natuurlijk was alles in het begin nog zeer primitief en het personeel
bestond nog slechts uit twee arbeiders. Als een der eerste klanten kon
de vennootschap het Koloniaal Etablissement en het Rijksmagazijn voor
Geneesmiddelen noteren. Geleidelijk nam de omzet toe, er werd meer
L.Schoorl Sr. 1879-1928 personeel aangenomen en in een tweeploegenstelsel gewerkt. De productie
werd uitgebreid tot verschillende wassoorten. Nog later begon men met
het fabriceren van riemvet.

Proeffabriek in de Regulierstraat 1909
In 1913 werd een nieuw en groter fabrieksgebouw betrokken aan de Spaarndamseweg. Het
proeffabriekje verhuisde mee en doet thans nog dienst als schaftlokaal, kleedruimte en wasgelegenheid voor de arbeiders. Een jaar later begon met de Eerste Wereldoorlog reeds een zware
en moeilijke tijd. Desondanks slaagden de eigenaars erin hun bedrijf met inspanning van alle
krachten gaande te houden. In die jaren trad de heer Paul Wolff, een deskundige op het gebied van
de oliehandel, in dienst van de Raffinaderij. Hij heeft tot 1931, toen hij de fabriek weer verliet,
zeer belangrijk werk verricht.

Vooraanzicht van de fabriek

Aflevering in drums per tankauto
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In 1916 werd de fabriek uitgebreid, speciaal voor de vervaardiging van bleekaarde. In de
naoorlogse jaren werden het kantoor en het laboratorium vergroot. Na 1924, toen de vennootschap
werd ontbonden, zette de heer Schoorl Sr. het bedrijf alleen voort, daarin bijgestaan door de heer
Diets.
In 1929 werd het bedrijf niet alleen door de crisis zwaar getroffen: een gedeelte werd door brand
verwoest. Het herstel ging langzaam, aan de felle concurrentie van Amerika moest het hoofd
worden geboden en de export eiste steeds meer aandacht.
De zoon van de heer Schoorl, ir. L. Schoorl, deed in 1933 zijn intrede in het bedrijf en begon
dadelijk zijn aandacht te schenken aan het verkrijgen van rationeler productiemethoden. De
vervaardiging van vaseline werd geheel gemoderniseerd, terwijl ook de fabricage van technische
witte oliën aanzienlijk werd uitgebreid en de productie van oliën voor machinaal gebruik werd
begonnen. In 1938, te midden van deze economische opleving, ontviel de stichter, de heer Schoorl
Sr., zijn onderneming. Daarbij bleek dat hij zich ook in de harten van zijn ondergeschikten een
blijvende plaats had veroverd.

Een foto van alle medewerkers voor het gebouw. December 1949.
Ook in de Tweede Wereldoorlog is men er tot de hongerwinter met veel kunst- en vliegwerk in
geslaagd het bedrijf voor sluiting te behoeden. In 1942 werd een nieuw ketelhuis in gebruik
genomen,
In de bezettingstijd was de Raffinaderij immer een toevluchtsoord voor haar personeel. In die jaren
ook werd een Pensioenfonds met een geheel premievrij pensioen voor het personeel gesticht.
Zo groeide de Raffinaderij in veertig jaren tot een mooi bedrijf met vele relaties over de gehele
wereld. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan werd aan personeel en relaties als herinnering
een boek van 30 pagina’s aangeboden, met een door de heer L. Schoorl ondertekende bijlage.
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 22 december 1949.

Paard maakt omelette
De Haarlemse winkelier die gisteren een vrachtauto in zijn etalage kreeg was niet de enige die
noodgedwongen ongebruikelijk bezoek in zijn uitstalkast moest ontvangen. Gistermorgen sloeg namelijk een
paard voor een groentekar voor het Fran Hals Theater op hol. De voerman, die op de bok was gebleven, deed
al het mogelijke om zijn viervoeter tot bedaren te krijgen, maar kon niet verhinderen dat het paard op een
gegeven moment dwars door de winkelruit van een kruidenierswinkel op de hoek van de Schoterweg en de
Reguliersstraat sprong. Het paard, dat met beide voorbenen in de etalage terechtkwam, richtte een enorme
ravage aan. Struif van een zeventigtal eieren mengde zich met drie en een halve kilo drop, repen chocolade
en de inhoud van vier dozen bonbons tot een vreemd soort omeletten. Twee ruiten moesten het ontgelden.
Het paard kwam er vanaf met lichte snijwonden aan het linker voorbeen en de linker dij. De voerman liep
geen letsel op. Bron: Haarlems Dagblad 19 maart 1949.
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Sportweek Haarlem 14 – 20 juli 1936.
Op het kaartje links is het
traject te zien van het
Wielercriterium, dat op 18
juli 1938 werd gereden. Het
gedeelte van het Parcours
tussen Marsstraat en
Orionweg ging over het land
heen. Voordat de
organisatoren dat voor elkaar
hadden gekregen, moest er
heel wat gebeuren. Bij een
controle tocht werd namelijk
vastgesteld, dat de bochten
bij het Planetenplein te
gevaarlijk waren. Het
gemeentebestuur was bereid
deze bochten af te snijden
door een tegelpad van
ongeveer twee meter op het
land in de nabijheid te laten
maken. Bij nader onderzoek
bleek echter, dat deze grond
verkocht was en dat de
nieuwe eigenaar reeds een
eind gevorderd was met het
maken van een bouwput. Hij
sympathiseerde echter
dermate met de opzet van de
Sportweek, dat hij direct alle
medewerking toezegde om
het tegelpad (met tegels van
de gemeente) op zijn land te
laten aanleggen. Op het
kaartje is dat goed te zien.

Ook is op het kaartje te zien, dat de Mr. Jan Gerritszlaan in
die tijd nog niet was verlegd en door liep tot de Jeugdherberg.
In totaal zouden 85 renners aan het Wielercriterium
deelnemen. De geoefenden maakten dertig rondjes en de
nieuwelingen tien. Voor Haarlem bekende namen zijn o.a.
C. de Best, v.d. Heijden, R. de Groot, A. Schaper, J. Breij,
Rijneveld, A. Drogtrop, Th. En D. Drost enz. De wedstrijden
begonnen ’s avonds om 19.00 uur en waren rond 22.00 uur
afgelopen.
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Woensdag 14 november Open Archief Avond.
Op woensdagavond, 14 november 2018 organiseren 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. Het is inmiddels een bekend
gebeuren geworden. Op deze avond zullen ook de foto’s uit de periode 1944/1945 te zien zijn, die wij onlangs in
bezit hebben gekregen. Het is een mooie gelegenheid om de donateurs weer eens te ontmoeten en te horen wat er
leeft onder de Schotenliefhebbers. Een groot deel van ons archief ligt ook nu weer ter inzage dus er kan naar
hartenlust gebladerd en gekeken worden. U bent van harte welkom op woensdagavond 14 november 2018, tussen
19.30 en 22.00 uur. Graag tot ziens in De Hof van Eden, Muiderslotweg 222A in Haarlem-Noord.
Elke maandag is er ook nog steeds de ‘koffieleut’ in de Hof van Eden. Ook hier ontmoeten ouderen en
Schotenaren elkaar onder het genot van een kopje koffie. U bent elke maandag 10.30 uur van harte welkom.

Gilde Haarlem Stadswandelingen.
Vrijdag 21 september heeft een aantal mensen van onze Stichting deelgenomen aan een wandeling van het
Gilde. Deze wandeling werd gehouden in het gebied tussen het Julianapark en het Zaanenpark. Hans
Hulsbergen was onze gids en hij wist ons te verrassen met allerlei wetenswaardigheden en geschiedkundige
feiten o.a. uit de tijd dat het Schotens grondgebied nog was verdeeld in zeven heerlijkheden en de tijd vlak
voor en tijdens de annexatie van Schoten door Haarlem. Hans trakteerde ons tijdens de wandeling op
wetenswaardigheden over bekende punten in Haarlem-Noord in samenhang met feiten uit oude tijden. Leuk
was hierbij, dat hij steeds aan gaf, dat we telkens opnieuw in een ander deel van de zeven Heerlijkheden
stapten. Hij wist daarover dan steeds allerlei details te vertellen. Het was een zeer geslaagde middag. Een
aanrader! Het Gilde organiseert het hele jaar door diverse stadswandelingen.

Donatie voor 2019
Het jaar loopt alweer bijna ten einde. In het nieuwe jaar stellen wij het op prijs uw jaarlijkse donatie te
ontvangen. Het minimale bedrag hiervoor is al jaren onveranderd € 7,50. Een hoger bedrag mag natuurlijk
altijd en is heel welkom. Let u er bij betaling op, dat u in de omschrijving aangeeft op welke naam de donatie
moet worden verwerkt, graag met het juiste adres erbij, inclusief postcode en woonplaats. De bank vermeldt
namelijk steeds minder gegevens op de bankmutaties. Wij proberen het Schoter Nieuwblad zoveel mogelijk
zelf bij u in de bus te doen. Onze vrijwilligers doen dit graag. Adressen die buiten Schotens grondgebied
vallen, worden via Post NL bezorgd. De portokosten zijn hiervoor momenteel € 1,66 per toezending en dat
tarief gaat m.i.v. 1 januari 2019 opnieuw omhoog. Misschien willen de donateurs die het blad per post
krijgen toegestuurd welwillend zijn en daarvoor iets extra’s bijdragen bij betaling van de donatie voor 2019.

Molenaarswoning duurzaam gemaakt.
De molenaarswoning naast de Schoterveense molen is
sinds kort een gasloos voorbeeld voor de Haarlemmers
die zich willen oriënteren op het duurzamer maken
van de eigen woning. Het huis werd in oktober 2018
feestelijk geopend door wethouder duurzaamheid
Cora-Yfke Sikkema en wethouder vastgoed Jur Botter.
De molenaarswoning, eigendom van de gemeente
Haarlem, is in de voorgaande maanden duurzaam
verbouwd. Daarbij is de woning gasvrij gemaakt door
Huizenaanpak, een samenwerkingsverband van
vakmensen die Haarlemmers een aanbod per
woningtype bieden. Er is ondermeer een warmtepomp
aangelegd, een duurzaam ventilatiesysteem en een systeem met lage-temperatuur-verwarming. Omdat het
molenaarshuisje een monument is, mocht het niet worden voorzien van zonnepanelen op het eigen dak.
Zonnestroom wordt daarom gebruikt van een collectief zonnestroomdak van Kennemer Energie op het
Nova College aan de Zijlweg. De woning is op afspraak te bezoeken.
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Schoterbos groot onderhoud.

Het Schoterbos wordt momenteel flink onderhanden genomen. De ligging op veengrond zorgde voor een
moeizame drainage. In regenachtige periodes stonden er veel plassen in het park. Ook de bomen
ondervonden veel last van de hoge waterstanden en groot onderhoud aan het hele gebied was noodzakelijk.
Het doel is het groen een nieuwe kans te geven en het gebied tot een gezonde ruimte te maken die geschikt
is voor ontmoeting en beweging. Bestaande voorzieningen blijven bestaan en worden beter “beleefbaar”
gemaakt

In 1927 annexeerde de gemeente Haarlem de gemeente Schoten. Met de inlijving van Schoten kreeg
Haarlem voldoende ruimte om verder uit te breiden. Om te voorkomen dat het hele gebied zou worden
volgebouwd werd gesteld dat er een tweetal groenstroken van oost naar west moet worden gehouden.
De eerste was er al: de Algemene Begraafplaats en de stadskweektuin. De tweede was gepland ten
zuiden van de Jan Gijzenvaart. Een van de aanknopingspunten was de aanwezigheid van het
voetbalveld van HFC. De ander was het Zwitsers chalet. Beide werden opgenomen in de plannen voor
het volkspark. Vanaf het begin was duidelijk dat het park diverse functies moest herbergen voor de
bewoners van de omliggende wijken. Het moest op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.
Een van de motoren achter de ontwikkeling van Schoten naar een moderne stadswijk van Haarlem was
Mr. Jan Gerritsz. Hij was wethouder in Haarlem van 1928 tot aan zijn dood in 1936. Hij werd bekend
om zijn strijd tegen de werkloosheid van de jaren 30 en stond aan de wieg van het Schoterbos. Terecht
staat er een beeld van hem aan de kop van de vijver. Na diverse ontwerpen (1926, 1927, enz.) werd er in
1934 een definitief plan voor de ontwikkeling van de hele Noorderhout aangenomen in de
gemeenteraad. Het sportgedeelte zou moeten lopen in het zuidoostelijk deel tot het Schotervoetpad. Het
noordwestelijk deel werd wandelpark met o.a. speelweiden en een vijver. Het Noordersportpark was in
1936 klaar en ook een deel van het wandelpark. Het werk aan het park werd deels uitgevoerd als een
werkproject in de werkverschaffing voor werklozen. Ook het rosarium met pergola en zitbanken aan de
kop van de visvijver is in het kader van een werkproject gemaakt.
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Op de luchtfoto uit 1937 is te
zien hoe het wandelpark verder
ontwikkeld werd. De vijver en
het padenstelsel zijn te zien.
Op te merken valt dat de in
aanleg zijnde Mr. Jan Gerritszlaan rechtstreeks naar het pand
van de jeugdherberg loopt. In
feite loopt de eerste aanleg van
deze laan over het terrein dat nu
de doetuinen vormt. Vandaar
natuurlijk dat er nogal eens een
steen gevonden wordt op het
complex! Ook is te zien dat ten
noorden van de Jan Gijzenvaart
(links op de foto) een complex
met volkstuinen ligt. Dit is het eerste complex van de volkstuinvereniging ZWN die al meer dan 100
jaar bestaat. De vereniging is naar de Van der Aartweg verplaatst. Overigens is de naam van deze
vereniging bijzonder (Zonder Werken Niets) als je leest dat het grootste deel van de tuinders in de
beginfase werkeloos was….
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 lag het werk aan het park stil. Erger nog: in feite verdween een groot
deel van de aanplant, de grasmat van de voetbalvelden en de houten tribune van het stadion. Na de
oorlog begon met dus weer met frisse moed het hele terrein opnieuw uit te bouwen. In 1953 kwam er de
kinderboerderij De Schoterhoeve. De schooltuintjes kwamen steeds meer in gebruik. In 1960 werd de
laatste fase van aanleg aangepakt. De Mr. Jan Gerritszlaan werd meer naar het zuiden verlegd naar de
huidige situatie.
Geraadpleegde bronnen: Gemeente Haarlem, website Schotertuin.

Schenkingen
Onze Stichting heeft weer een aantal schenkingen in ontvangst mogen nemen, zoals een aantal oude foto’s,
drukwerk, pagina’s uit oude platen en schilderijtjes. Hieronder ziet u de schilderijtjes.
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Nogmaals over de Delft
In het voorjaarsnummer van ons Nieuwsblad is aandacht besteed aan de Delft. De tekst kan verwarring
stichten en bevat ook enkele onjuistheden. Dit lange noord-zuid lopende Kanaal aan de westzijde van het
huidige stadsdeel Haarlem-Noord is al heel oud (14e eeuw?) en van belang voor de afwatering van het
gebied tussen de binnenduinrand (westzijde Bloemendaalsestraatweg) en de zandrug/strandwal
Schoterweg/Rijksstraatweg/Vergierdeweg aan de oostzijde). De Delft werd vermoedelijk in de 14 eeuw
gegraven als een draineringswater in het veengebied ten westen van Haarlem en Schoten en stond
oorspronkelijk waarschijnlijk in verbinding met de Houtvaart, die ook een draineringsvaart was. In een akte
uit 1438 is sprake van aankoop van land in Aelbertsberg “van der Delft westwairts”. Delft betekent gedolven
of gegraven. De Delft liep aanvankelijk door tot de Zijlweg en stond in verbinding met de stadssingel door
de Garenkokersvaart.

Links: fragment van de kaart van Melchior Bolstra
(1746)

Oude namen voor bepaalde gedeelten van de Delft waren Vredesloot en Langesloot (voor het deel ten
noorden van de Jan Gijzenvaart), welke laatste naam echter ook wel gebruikt is voor de Molenwetering. Het
regelmatig overstromen van de Velserdijk en de achterliggende veen-vlakten, werd beperkt door het graven
van de Delft als constante afvoer van het water. Wij kunnen de initiatiefnemers van destijds dankbaar zijn
voor de ontwikkeling van een afwateringssysteem. Een omvangrijk veenweide gebied kwam beschikbaar
voor overwegend agrarische activiteiten, die enkele eeuwen later weer plaats moest maken voor
woningbouw. In tegenstelling tot de Jan Gijzenvaart (gegraven voor transport van duinzand naar
Amsterdam) is de Delft er gekomen om in een groot gebied “droge voeten” te houden en het gebied te
kunnen exploiteren.
Henk Wieringa.
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De 80 jarige oorlog begon 450 jaar geleden.
Bij een triviantvraag over het jaartal 1568 veert niet iedereen meteen op om “begin van de Tachtigjarige Oorlog”
te roepen. Er valt dit jaar niet te ontkomen aan de herdenking van de strijd tegen de Spanjaarden, die 450 jaar
geleden losbarstte. Over dit onderwerp is een speciale website gelanceerd. “ Het jaar 1568 wordt als begindatum
van de oorlog gebruikt, omdat toen de Slag bij Heiligerlee plaatsvond”, vertelt Jacobien Schneider van het
Rijksmuseum. De strijd in Groningen, op 23 mei 1568, is de eerste overwinning tegen de Spanjaarden. Het is het
begin van een reeks belegeringen, veldslagen en zeeslagen die pas in 1648 eindigt. Nederland is dan voorgoed
veranderd.
Schneider: “Wat veel mensen niet beseffen is dat ons land tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstond. Het is de
geboorte van Nederland”.

Het beleg van Haarlem. De stad werd vanaf Schotens grondgebied aangevallen. Don Toledo had zich gevestigd in
Huis ter Kleef, om van daar uit de strijd aan te voeren. Na afloop van het beleg liet hij het kasteel opblazen.
De oorlog begon als een strijd om geloof en tegen de macht van de Spanjaarden, maar het mondde uit in
onafhankelijkheid. Genoeg reden om een jaar lang terug te blikken. Dat gebeurt natuurlijk op plekken die
belangrijk waren op bepaalde momenten tijdens het decennialange wapengekletter zoals Heiligerlee, Leiden (dat
jaarlijks nog altijd het Leids Ontzet viert) en Brielle (het vroegere Den Briel). In oktober opende de eerste
tentoonstelling over Willem van Oranje in het Militair Museum in Soest. Later dit jaar volgen Museum
Prinsenhof Delft en het Dordrechts Museum. Het Rijksmuseum komt met een grote expositie waar het hele
verhaal van de oorlog wordt verteld. Centraal staat de website 80 jarige oorlog. (80jaaroorlog.nl). Daar is onder
meer een interactieve kaart te vinden met alle activiteiten dit jaar. Het idee was aanvankelijk om tot 80 activiteiten
te komen, maar het zijn er nu al veel meer, zegt Schneider. “Want er zijn ondenkbaar veel plekken te bedenken
waar iets terug te vinden is.” Volgens Schneider is het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog nog steeds relevant, al
is het maar om te laten zien dat sommige problemen van vandaag toen ook al speelden. “Nog steeds zijn er
oorlogen, terreur, onderdrukking, vluchtelingen en migratiestromen. Die vonden toen ook plaats. Dat is altijd
belangrijk bij het stilstaan bij een oorlog, dat die dingen niet meer mogen terugkomen. Maar ook dat je ziet hoe je
eigen identiteit daaraan ontleend is.”
Bron: NOS.nl.
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/
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De Haarlemsche IJzergieterij aan de Spaarndamseweg

De Haarlemsche IJzergieterij is op 25 november1886 als N.V. opgericht. De directeur was C.M.B. Reigers
en commissarissen waren de heren H. Figeé Jr., Jan Cool en Willem Stolp. Het bedrijf was gevestigd op een
terrein nabij de Straatweg Haarlem naar Alkmaar. Het gaat zo goed met het bedrijf, dat op 25 april 1911
vergunning wordt gevraagd voor uitbreiding van het bedrijf door middel van bijplaatsing van een smeltoven
onder een tegen de gieterij te maken bijbouw of afdak en van een elektromotor van 40 PK in een van de
smederij af te scheiden gedeelte. Op 17 mei wordt de vergunning verleend.
In het Haarlems dagblad van 20 juni 1913 lezen we dat B en W van Schoten de directeur van de
Haarlemsche IJzergieterij vergunning verlenen tot uitbreiding van de inrichting. In 1916 is men op zoek naar
terreinen om het bedrijf, dat op dat moment is gevestigd aan de Reguliersstraat, te verplaatsen. In 1917 is in
een buitengewone vergadering met algemene stemmen besloten tot de bouw van een nieuwe fabriek aan de
Spaarndammerweg over te gaan.
Op 5 december 1918 wordt het nieuwe fabrieksgebouw, een
ontwerp J.J. van Noppen, in gebruik genomen. Het gehele
complex met inbegrip van de kantoorlokalen heeft een lengte
van 50 meter en een breedte van 40 meter. Aan de zijde van de
Spaarndammerweg zijn de kantoorlokalen, magazijnen, de
modelmakerij, zolders en een woning voor de conciërge. Dan
komt men in de eigenlijke fabriek, een ruimte van 50 bij 32
meter met een middelhoogte van 14 meter. Er is in
aangebracht een elektrische loopkraan van 10 ton die in alle
richtingen kan worden bewogen. Ook is er gedacht aan het
fabriekspersoneel voor wie was-en kleedkamers en een
schaftlokaal werden gebouwd.
Nadat alle genodigden zich in de gieterij hadden geschaard hield Jhr F. Teding van Berkhout, president
commissaris der N.V. een toespraak. En het gehele personeel kreeg een halve week extra loon als feestgave
uitgereikt. Nadat het bedrijf was bezichtigd, kwamen commissarissen, directeur en genodigden nog enige
ogenblikken in de directiekamer bijeen. Daar bood Jhr F. Teding van Berkhout aan de directeur namens de
commissarissen een eikenhouten bureau en namens zichzelf een bureaustoel en een bloemenmand aan. De
directeur, de heer Laverman, dankte in een korte toespraak voor de hem aangeboden geschenken en legde
daarbij nogmaals de nadruk op de aangename verstandhouding tussen directeur en personeel. De aangename
verstandhouding hield niet erg lang stand. Op zaterdag 24 december 1921 staat de volgende melding in het
Haarlems Dagblad: De aangekondigde loonsverlaging voor de werklieden, werkzaam aan de Haarlemsche
IJzergieterij, is vrijdagavond doorgevoerd.
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Op 8 januari 1922 is onder een gedeelte van het personeel een werkstaking uitgebroken. De firma deelde
daarover mede dat om de productiekosten te verlagen, wat de directie noodzakelijk achtte, zij aan de
arbeidsinspectie een overwerkvergunning had verzocht, zodat de arbeidstijd 53 uur per week zou bedragen.
De vergunning werd verkregen. Een gedeelte van de arbeiders kon zich hiermee niet verenigen. Ongeveer 23
arbeiders hebben nu als protest het werk neergelegd. Op 19 oktober 1927, in gebouw Geko aan de
Spaarndammerweg wordt door de afdeling Haarlem van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond
een vergadering gehouden voor het personeel van de Haarlemsche IJzergieterij. Het bestuur zal aan deze
vergadering voorstellen voor genoemd personeel een actie te beginnen voor:
1. Loonsverhoging en een betere regeling voor stukwerk.
2. Betaling van de overuren met 25 pct voor de eerste 2 uren voor en na de normale arbeidstijd, en
100 pct extra loon voor arbeid op zon- en feestdagen
3. Betaling van de vakantiedagen door de werkgever.
4. Betaling van feestdagen door de werkgever.
Men wenst deze punten in een fabrieksreglement in overleg met de organisatie te doen vastleggen.
Op 29 mei 1931 lezen we in de krant dat wegens de slechte toestanden in de metaalindustrie het bedrijf van
de Haarlemsche IJzergieterij belangrijk wordt ingekrompen. Het grootste deel van het personeel is ontslag
aangezegd. Er zal getracht worden op bescheiden voet het bedrijf voort te zetten. Op 23 juni 1931 is door de
arrondissementsrechtbank van Haarlem de N.V. Haarlemsche IJzergieterij in staat van faillissement
verklaard. Op 20 april 1932 zal de complete inventaris van de Haarlemsche IJzergieterij publiek verkocht
worden.
Het gemeentebestuur heeft op 2 mei 1934 het raadsbesluit d.d. 25 april no 27 vastgesteld uitbreidings- plan,
aangeduid met “Uitbreidingsplan terrein Haarlemsche IJzergieterij” met de daarbij behorende toelichtende
beschrijving en bebouwingsvoorschriften voor de gronden gelegen te noorden van de Reitzstraat, ten oosten
van de Pieter Maritzstraat, ten zuiden van de Transvaalstraat en te westen van de Spaarndamscheweg.

Haarlems dagblad 7 juli 1934.
In augustus 1934 is het nog betrekkelijk nieuwe bedrijfsgebouw in slopershanden. Reeds een 3- tal jaren is
de fabriek buiten werking. Machinerieën en inventaris werden onlangs verkocht en de jeugd heeft danig
huisgehouden bij en in het gebouw. Al wat glas was werd vernield; de sloper vindt er geen enkele glasruit
meer. Als het terrein ontruimd is zullen er arbeiderswoningen worden gebouwd.
Bron: Noord Hollands Archief, krantenviewer.

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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Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572 – 1573)
Op zaterdag 6 oktober werd in de Janskerk (het publiekscentrum van het
Noord-Hollands Archief) het boek ‘Spaanse ooggetuigen over het beleg
van Haarlem (1572-1572)’ gepresenteerd. Dit boek bevat 138 teksten,
geselecteerd, vertaald, toegelicht en ingeleid door Barbara Kooij, die lid is
van de Historische Werkgroep van de Historische Vereniging Haerlem. Zij
heeft het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Haarlem,
Jos Wienen. Het gaat om een uitgave van Uitgeverij Verloren en de
Historische Vereniging Haerlem in de Haerlem Reeks. De Spaanse
belegeraars van Haarlem hebben veel brieven en op brieven gebaseerde
verslagen nagelaten. Hun berichtgeving hield het koninklijke bestuur op de
hoogte van wat er in de Nederlanden gebeurde. Zo zijn we getuigen van de
strijd om Haarlem, vanuit Huis ter Kleef, die werd aangevoerd door don
Fadrique Alvarez de Toledo, zoon van de hertog van Alva. De hertog zelf
verbleef in Nijmegen. Hij was aan bed gekluisterd door een jichtaanval, die
tot april 1573 duurde. De troepen van de hertog hebben ruim een half jaar
tevergeefs voor de poorten van Haarlem gestaan. De Spanjaarden hadden gedacht de stad snel in te kunnen
nemen, maar waren in een slopend beleg terechtgekomen. Het zou het langste beleg van de Tachtigjarige
Oorlog in het huidige Nederland worden: van 10 december 1572 tot 13 juli 1573. Uit de diverse geschriften
en kronieken blijkt, dat de Spanjaarden zich vooral miserabel gevoeld hebben. Midden in de winter moesten
ze door ondergelopen weilanden waden, beducht op verraderlijke slootjes. Het geschut liep vast op de
modderige wegen. De wind was soms zo hard “dat twee compagnieën van de dijk zijn geblazen”, schreef een
bevelhebber. Het leidde ook tot een ongebruikelijke manier van oorlogsvoeren. Zoals de strijd tussen een
ingevroren groep watergeuzen en een groep Spanjaarden op het ijs. “Volgens mij heeft hiervoor nog nooit
iemand gehoord van een haakbusgevecht boven op een bevroren zee!”, schreef een verbijsterde Alva aan
zijn koning. Polsstokverspringers leidden ook tot verbazing. “Het is een huiveringwekkende gedachte dat ze
moeiteloos de stad uit gaan en springend over de sloten in de velden tussen onze schansen door glippen”,
schreef een overvallen bevelhebber. De stad compleet omsingelen bleek zo onmogelijk. “Het
Haarlemmermeer was één natte troep. Daar kon je geen schansen bouwen”, legt Barbara Kooij uit. “De
Haarlemmers konden lang voedsel, kruit en mensen naar binnen krijgen, onder de neus van de Spanjaarden
die zaten te vernikkelen en verhongeren.” Met de publicatie van Barbara Kooij komen deze teksten als
belangrijke historische bron beschikbaar voor een groter publiek. Van de belegering is een aantal Haarlemse
ooggetuigenverslagen bewaard gebleven in de vorm van dagboeken waarvan het Memoriaelbouck van de
Haarlemse notabel Willem Janszoon Verwer het meest informatief is.
Bron: Noord Hollands Archief.

Verscholen Haarlem. De Heilige Huisjes
Eric J. Coolen, tekenaar en ontwerper van boeken, beelden,
gevelstenen, glas- in loodramen en wat niet al publiceert in het
Haarlems Dagblad een serie tekeningen met als thema Verscholen
Haarlem. Zo heeft hij onlangs een tekening geplaatst van het mooie
wooncomplex bij de Jan Gijzenkade, Eemsstraat en Lekstraat, met
op de achtergrond de toren van de Mariakerk. Er is een dag- en
avond versie van deze tekening gemaakt.
Het wooncomplex is in 1942 gebouwd in opdracht van de Rooms
Katholieke Vereeniging van Groote Gezinnen. De architect was
Jacques van Velzen. De voorgevels van de woningen zijn verfraaid
met 61 heiligenbeelden, ontworpen door beeldhouwer mari
Andriessen. Sinds 2009 hebben de woningen een
monumentenstatus. De volledige totstandkoming van deze
Verscholen Haarlem illustratie is te bekijken op de website van
Eric. J. Coolen
Bron: Haarlems Dagblad 27-10-2018.

