Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied
van de voormalige gemeente Schoten
Voorjaar 2019
Geachte donateur en Schotenaar,
Duurzaamheid is het woord van deze tijd. Ons wordt vanuit steeds bredere kring op het hart gedrukt zorgzaam met
natuur en milieu om te gaan. Dat geldt op grote schaal maar ook in een woonomgeving als Haarlem-Noord zien wij de
laatste tijd initiatieven om bijvoorbeeld de woning te verduurzamen en gasvrij te krijgen. Met hulp van Stichting
Huizenaanpak kan men worden geholpen bij dit proces. Een mooi voorbeeld is hoe de gemeente de woning bij de
Schoterveense molen met hulp van deze stichting heeft aangepakt. Gasvrij en energie wordt nu betrokken van
zonnepanelen. Deze kunnen op het dak van het huis zelf staan, maar stroom kan ook van collectieve zonnedaken
worden betrokken als een pand zich hiervoor niet leent zoals bij deze molenaarswoning. Dit laatste geldt voor meer
monumenten die we ook in Haarlem-Noord tegenkomen. De gemeente onderzoekt middels een pilot hoe men deze
oude gebouwen kan omtoveren tot energieneutraal zonder het uiterlijk of karakter van het gebouw aan te tasten.
Hierover willen wij u in de toekomst graag op de hoogte houden want het monument gaat ons aan het hart maar het
milieu natuurlijk ook en in dit voorjaarsnummer leest u er al het één en ander over.
Maar er is nog meer zien en te doen in Schoten. Dit lentenummer leest als een wandelroute door Haarlem-Noord. We
beginnen aan de zuidkant van onze voormalige gemeente waar ooit de Kennemerpoort stond. We zien het
Kennemerplein ontstaan en na het betreden van Schoten via deze ‘ingang’ komen we gaande in noordelijke richting
langs de Ripperda Kazerne waarover u kunt lezen en halverwege komen wij op de kermis. Die staat ook dit voorjaar
weer aan de Zaanenlaan. Er is de laatste tijd een stevig debat geweest over de vraag of deze locatie wel (of niet)
geschikt is en wat men ervan ook denkt, de kermis staat er en u leest verderop dat het hier om een lange traditie gaat
en daar kom je niet zomaar van af. Voorts komen wij via de Rijksstraatweg langs het Jan Gijzenpad en eindigen in de
omgeving van boerderij Noord-Akendam waar, zoals u eerder kon lezen, serieuze restauratieplannen ontstaan. Wij
nemen u niet aan het handje, het leukste is het als u zelf op een mooie voorjaarsdag van zuid naar noord wandelt en zo
de ontwikkeling en geschiedenis van de oude gemeente volgt.
Verder leest u nog wat andere nieuwtjes en tenslotte een uitnodiging voor de Open Archiefavond voor de donateurs
die dit keer op woensdagavond 8 mei zal plaatshebben. We gaan die avond weer terugkijken op ons werk als stichting
in de afgelopen jaren en misschien komen er bij u ook weer mooie herinneringen boven. Als u zorgt voor de
gezelligheid en mooie verhalen over Schoten, zorgen wij voor de drankjes en de hapjes. En de ‘avond voor donateurs’
mag u ruim zien: ook belangstellende niet-donateurs zijn van harte welkom.
Ik hoop u te zien op de 8ste mei en dan met u allen het glas te heffen op de herinnering aan de gemeente die nu alweer
92 jaar geleden van de kaart is verdwenen, maar nog niet vergeten.

Frank-Michiel Boorsma
voorzitter Stichting Historisch Schoten
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Onderhoud en verduurzaming aan gemeentelijke monumenten.

Stichting Historisch Schoten heeft bij de gemeente Haarlem bezorgdheid geuit over de slechte staat van
onderhoud van het voormalig raadhuis aan de Rijksstraatweg. Afgelopen jaar werden enkele gevelornamenten
vervangen, die in zeer slechte staat verkeerden. Nu is te zien, dat op sommige plaatsen het voegwerk en
schilderwerk onderhoud nodig heeft. Ook liggen enkele dakleien los, zowel op het dak zelf als op het torentje. De
reactie van de gemeente Haarlem, verantwoordelijk voor toezicht op het onderhoud aan monumenten in Haarlem
was de volgende: De gevels zijn in 2015 in groot onderhoud geweest. Ook het onderhoud van de toren is toen
meegenomen (i.v.m. houtrot). Gezien de korte periode vanaf het groot onderhoud tot nu toe ziet de gemeente
Haarlem geen noodzaak om nu wederom onderhoud aan het pand te gaan plegen. In aanvulling hierop, werd een
tweede bericht ontvangen, waarin gemeld werd dat ons verzoek in heroverweging is genomen. Voor wat betreft
de dakleien die los liggen was het antwoord, dat dit meegenomen gaat worden met het preventieve onderhoud.
Wat betreft de staat van de kozijnen en het voegwerk is de vraag doorgezet naar de accountbeheerder van het
pand.
Overigens zal het pand Rijksstraatweg 22-24 als een van tien pilots in Haarlem worden meegenomen in de
verduurzamingsadviezen voor het gemeentelijk vastgoed. De adviezen van deze tien pilots moesten in maart
2019 binnen zijn. Het plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed is in de commissie Ontwikkeling
besproken (BBV: 2018/786008).
Voorafgaand aan deze pilot werd reeds de molenaarswoning in de Schoterveenpolder verduurzaamd. De woning,
naast de Schoterveense molen is inmiddels geheel aangepast en duurzaam verbouwd. De gemeente is eigenaar
van de woning en gaf de Huizenaanpak de opdracht de woning gasvrij te maken. De Huizenaanpak is een
samenwerkingsverband van vakmensen die Haarlemmers een aanbod per woningtype bieden. Met o.a. een
warmtepomp, ventilatiesysteem en lage temperatuurverwarming is de woning gasvrij. En omdat het dak van de
molenaars woning niet geschikt is voor eigen zonnepanelen, wordt de benodigde elektriciteit – samen met zo’n
negentig andere omwonenden – via het collectieve zonnestroomdak van Kennemer Energie op het Nova College
aan de Zijlweg opgewekt. Molenaar Joyce Beneker huurt de woning van de gemeente. De woning is een
voorbeeldwoning van de Huizenaanpak. Haarlemmers die duurzaam willen verbouwen en graag willen kijken
hoe dat er uitziet, kunnen op afspraak het molenaarshuisje bezoeken. Ook kan men zich voor advies wenden tot
www.huizenaanpak.nl. dat wordt gesteund door alle gemeenten in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland.
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Ontwikkelingen in de 19e eeuw in het zuidelijke deel van Schoten

Op 18 oktober 1865 besloot de Haarlemse gemeenteraad om de Kennemer- of Nieuwpoort af te breken. De
poort werd een jaar na het besluit verkocht voor ƒ 1.575,00 en vervolgens gesloopt. Het isolement van
Schoten aan de zuidzijde werd hierdoor verbroken. In voorafgaande jaren was dit stadsgedeelte al verbeterd
en verfraaid. Zo werd op 11 februari 1839 een begin gemaakt met het slopen van de muren, die zich aan
weerszijden van de poort bevonden. Het deel dat zich aan Haarlemse zijde langs de toenmalige
Varkensmarkt uitstrekte. Ook werden huizen aan genoemde markt, maar ook aan de Kruisweg en de
Jansweg door de gemeente aangekocht en afgebroken, om voor de toekomst een beter, open geheel te
verkrijgen. De zware, hoog opgaande iepen, waarvan er honderden stonden, werden gerooid om ruimere en
betere wandelwegen te krijgen. Het hout van de bomen werd tijdens een publieke veiling verkocht. Op 18
januari 1867 besloot de gemeenteraad tot het aanleggen van plantsoenen op het gebied waar de
Kennemerpoort en de stadsmuren hebben gestaan. Het ontstane plein tussen Jansweg en Kruisweg kreeg op
21 oktober 1867 de naam Kennemerplein. De bolwerken werden beplant door J.D. Zocher en Co. Door deze
uitbereiding en verfraaiing ontstond een voorloper van het Schoterkwartier.
Op 28 januari 1854 besloot de gemeenteraad om op het terrein ten westen van de Rolhuizen een nieuwe
manege te bouwen voor de cavalerie. De manege werd op 21 februari 1854 aanbesteed voor ƒ 14.440,00 aan
de heer W. van Doorn te Haarlem. Deze manege werd op 4 september 1860, samen met de Koudenhornkazerne ter beschikking gesteld van het Rijk. Ondertussen had de gemeente Haarlem een terrein ten westen
van de Schoterweg, van 8 ha. aangekocht. Op dit grondgebied, dat eigendom was van Mr. J.P. van
Wickevoort Crommelin, waren het Hoogerhuis en het Huis ter Spijt te vinden. Dit terrein zou worden
afgestaan aan het Rijk, onder de voorwaarde, dat de cavaleriestallen aan de Nieuwe Gracht, de kleine
manege in de Magdalenastraat en een aantal aan de Zijlvest grenzende bijgebouwen (in gebruik bij de
garnizoensinfirmerie), weer ter beschikking van de gemeente zouden komen. Op het beschikbare terrein
werd een nieuwe cavalerie kazerne gebouwd, waarvan de aanbesteding plaatsvond op 1 augustus 1882.
De kosten werden begroot op ƒ 449.400,00
In 1880 werd het onbebouwd gebleven deel van het exercitieveld, meer bekend onder de naam drilveld, door
Zocher en Co tot park aangelegd. Het park ontving op 15 december de naam Frans Halsplein. In hetzelfde
jaar werd de nieuwe brug over de Schotersingel gemaakt. De kosten hiervan bedroegen ƒ 9.590,00. Door de
bebouwing van het voormalige exercitieveld was het noodzakelijk geworden om de aan de noordzijde van
het terrein gelegen sloot te dempen en te vervangen door een overdekt riool. De kosten werden geraamd op
ƒ 4.700,00.
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De grens tussen Haarlem en Schoten lag in het midden van deze sloot. Omdat deze sloot geen goede invloed
had op de gezondheid en het woongenot van de omgeving, werd gesteld, dat demping ervan voor beide
gemeentes van evenveel belang zou zijn. Haarlem vroeg aan Schoten de helft van de kosten bij te dragen. Na
veel geschrijf en mondeling onderhoud, ketste het overleg af, hoofdzakelijk door de slechte financiële
toestand van de gemeente Schoten. De Haarlemse gemeenteraad besloot daarop in een zitting van 6 april
1881 om zich met een gemotiveerd verzoek tot de Koning te wenden om de grenzen zodanig te wijzigen, dat
het gedeelte van Schoten, dat zich uitstrekte van het exercitieveld tot aan de Jan Gijzenkade, of indien hier
bezwaar tegen zou bestaan, tot aan het Spaanse Vaartje, zou worden gevoegd bij het grondgebied van de
gemeente Haarlem. Daarbij werd benadrukt, dat het kerkhof aan de Kleverlaan-Schoterweg op Schotens
grondgebied lag en dat daar door Haarlem geen politietoezicht gehouden kon worden. Op 1 augustus 1881
werden de grenzen daadwerkelijk gewijzigd, waardoor Haarlem aan de noordzijde, langs de Kleverlaan, tot
aan de Delft een belangrijke uitbreiding kreeg. De grens liep op de Schoterweg tot aan het Spaanse Vaartje
en doorsneed het midden van de Generaal de Wetstraat en liep door tot aan het Spaarne.

Open Archiefavond voor donateurs op woensdag 8 mei 2019
Op woensdagavond, 8 mei a.s. 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 lokale historie. Het is inmiddels een vertrouwd gebeuren geworden. Op
deze avond zullen ook de foto’s uit de periode 1944/1945 die wij vorig jaar in bezit hebben gekregen, opnieuw te zien
zijn. 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 8 mei 2019, 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. Men is welkom rond 10.30 uur.

Het Lunapark aan de Zaanenlaan
In oktober 1931 werd tijdens de lichtweek aan de Zaanenlaan in Haarlem een lunapark geplaatst. Het is de
oorsprong van de huidige kermis, die nog steeds op dezelfde locatie wordt gehouden. De discussie of deze locatie
vandaag de dag (na 88 jaar) nog passend is, laait elk jaar opnieuw op. Medewerkers van het Haarlems Dagblad
bezochten destijds het feestelijk ingerichte terrein. Hieronder hun bevindingen uit die tijd.
“Het viel op, dat het geheel keurig was opgesteld. Het terrein werd met een schutting omheind en er was een
behoorlijke entree. Overal was keurige verlichting aangebracht. De plaatsruimte was bezet door moderne
inrichtingen, waarbij alles geweerd werd, wat maar enigszins gevaar zou kunnen opleveren. De exploitant was de
heer Willem Stuvé. Ten gerieve van de bezoekers waren op het terrein toiletten met wasgelegenheid met
stromend water aangebracht, zowel voor dames als heren. Voor de Haarlemmers die zich de alleroudste
kermissen kunnen herinneren volgt hieronder een overzicht van de opgestelde attracties, met bekende namen als
Van Leeuwen (draaimolen), Vincken (stoomcarrousel), Vermolen (vrolijk rad), Tété & queue (caterpillar en
dwaaltuin), Stuvé (nougat), Vet (cake-walk) en
Vermeulen (schiettent). Verder waren er o.a. er een
rodelbaan, een luchtschommel, een draaimolen, een auto
scouter, een ponybaan, een beignetkraam, oefenspelen,
palingkramen en vliegbommen-sport.” Zaken die wij
thans niet allemaal helder op ons netvlies hebben. Verder
werd vermeld, dat vooral voor de jeugd het Lunapark een
bron van gepast vermaak moest zijn. Als de ouders hun
kroost zien genieten, dan zullen hun gedachten
ongetwijfeld teruggaan naar de tijd, dat zij zelf
serpentines in de stoomcarrousel gooiden en stonden te
smullen van de zuurstokken en oliebollen.
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Feiten uit de geschiedenis van de Ripperda Kazerne

De Cavalerie Kazerne was bedoeld voor twee veldeskadrons van 147 man en 131 paarden, een reserve eskadron
van 63 man met 55 paarden, een depoteskadron van 98 man met 95 paarden en de cavaleriestaf met 12 man en 25
paarden. In totaal 320 man en 306 paarden. De kazerne werd in gebruik genomen door het Depot Eskadron, het
5e Eskadron van het 2e regiment Huzaren. In totaal 800 mensen en 179 paarden waaronder 27 in ziekenstal
(1924).
Het complex bestond aanvankelijk uit genoemde cavaleriekazerne, kantine, gymnastiekgebouw, manege,
smederij, ziekenstal, drie stallen voor elk 76 troepen paarden en een stal voor 28 officier- en 22 troepenpaarden.
Totaal 278 paarden. De kazerne is genoemd naar Wigbolt Ripperda bevelhebber van de geuzen in Haarlem ten
tijden van de Spaanse belegering in 1573 in de Tachtigjarige Oorlog De gebouwen stonden op de westelijke helft
van het circa 200 bij 250 meter grote terrein. Er staan thans nog veel oorspronkelijke gebouwen
De oostelijke helft van het terrein was een open exercitieveld. In de zuidoostelijke hoek is tijdens de Eerste
Wereldoorlog het Barakkenkamp Cavalerie terrein gebouwd voor het 21e landweer bataljon. De bakstenen
wachthuisjes van de hoofdingang en de sloten zijn verdwenen, maar het originele hek stond nog lange tijd langs
delen van het terrein.
Volgens Groep Albrecht stond er op 4 februari 1944 een bord “KFZ Werkstattzug” bij de kazerne. Vermoedelijk
was dit een voertuigen depot, werkplaats en rijschool van de Luftgau die Kraftfahrzeugpark Holland heette.
Begin 1941 waren er 16 Duitse personeelsleden en vele Nederlanders werkzaam. Op 8 april 1944 meldde men
dat de kazerne nu geheel bij de marine in gebruik was. Maar alleen het hoofdgebouw werd gebruikt voor opslag
van de uitrusting van de in IJmuiden gestationeerde Schnellboote en Vorpostenboote.
Op onbekende datum werd 303 Verzorgings Commando vanuit Sectorpark Sloten, Afdeling Materieel naar deze
Kazerne overgeplaatst.
In 1989 werd een deel van de kazerne in gebruik genomen door het 420e infanterie beveiligingsbataljon Deze
was afkomstig uit de Oranje Nassau kazerne die in dat jaar gesloten werd. Er wordt een nieuw gebouw met
kantine en keuken voor 4,5 miljoen gulden oftewel 2 miljoen euro gebouwd.
Voor het in gebruik nemen van de cavalerie kazerne waren er verschillende stallen in de stad. In 1860 werden de
volgende stallen door de gemeente aan de landelijke overheden overgedragen.
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Na de Tweede Wereldoorlog waren de Ripperda Kazerne en de Koudenhorn Kazerne vooral in gebruik bij de
luchtdoelartillerie. Van de tijd voor 1958 tot circa 1980 lag gereedheidsmunitie voor onderdelen ten behoeve van
deze kazerne opgeslagen in het Fort bezuiden Spaarndam

Tijdlijn
28 september 1882 Aanbesteding bouw ter waarde van 449.400 gulden.
15 oktober 1884
Oplevering en vestiging Depot Eskadron en 5de Eskadron van het 2de
Regiment Huzaren.
1914 - 1918
Barakkenkamp voor 21e landweer bataljon.
1922
Opheffing Depots Cavalerie in cavaleriekazerne.
1922 - 1925
Ombouw manege en stallen tot garages.
1922 - 1940
Korps Motordienst.
9 mei 1922
Omzetting van school Compagnie van Korps Motordienst naar cavalerie
kazerne.
30 maart 1925
Opheffing paarden depot van de huzaren.
24 september 1934 Hernoemd van Cavalerie kazerne tot Ripperda Kazerne.
1936 - 1937
Ombouw laatste stallen tot garages.
1938
Bouw garage en modernisering of uitbreiding andere gebouwen.
1940 – 1945
Diverse gebruik door de Duitse bezetter o.a. internering.
1945 – 1967
Huisvesting aan en afvoertroepen.
1967
Het 113de (of 820) transportbataljon van de “Aan en afvoertroepen” verlaat
Haarlem, einde troepenstad.
1967 - 1968
Technische Specialisten Opleiding, Opleiding voor chauffeurs.
1978 - ca. 1984
Militaire Kokschool van het Opleidingscentrum der interdance.
1989
Deel kazerne voor 420e infanterie Beveiligingsbataljon.
1992
Beëindiging militair gebruik.
februari 2003
Sloop gebouwen oostelijk deel .
2005 – 2009
Nieuwbouw en renovatie project
Bron: Stelling van Amsterdam. www.stelling-amsterdam.nl
De afbeeldingen zijn te vinden op de beeldbank van het Noord Hollands Archief.

7

Verbreding van de Rijksstraatweg in 1927

Tegenover het oude schoolgebouw aan de Rijksstraatweg staat een dubbelpand met de naam SCHOTEN op
de gevel. Op de foto hierboven is het rechterdeel van het pand nog in oorspronkelijke staat. Volgens het boekje:
‘SCHOTEN, toen Haarlem-Noord nog Schoten was’ gaat het hier om het voormalige tolhuis en postkantoor. In
dit opmerkelijke bouwwerk, zou eertijds de tol gevestigd zijn, met een echte slagboom over de straatweg. Voor
paard en wagen moest drie cent en voor een persoon één cent worden betaald. Het rechter deel werd later
postagentschap, waarbij de eerste etage werd vergroot. Bij de verbreding van de straatweg, moesten veel panden
wijken. Dit dubbelpand, dat t.o.v. de huidige bebouwing
naar voren uitsteekt, is behouden gebleven. Bij het lezen
van het Haarlems Dagblad van 23 februari 1927
ontstaan enkele vragen over de bestemming destijds, van
dit pand.
In het artikel lezen we het volgende: De verbreedingswerken aan den Rijksstraatweg te Oud-Schoten (het
gedeelte dat komende zomer zal worden geasphalteerd,
zijn in volle gang. De vijf door het Rijk aangekochte
huisjes aan de Oostzijde zijn bijna
geheel gesloopt. Massa’s puin en keien werden reeds
aangevoerd. En naar wij vernemen zullen ook aan de
Het z.g. keikloppen van puin tot een stevige onderlaag Westzijde tusschen de brug en het terrein de R.K. Kerk,
twee kleine villatjes worden verwijderd om dat gedeelte
weg op de volle geprojecteerde breedte te kunnen aanleggen. Een deze villatjes zal worden gesloopt; het andere
zal waarschijnlijk eenige meters achteruit worden gerold. Hierdoor kan worden bereikt, dat de hinderlijke
kromming juist over de brug geheel worden weggenomen. De sloot voor het kerkterrein zal waarschijnlijk
tegelijk worden gedempt om de volle breedte te kunnen krijgen. Verderop staan aan de Westzijde geen huizen in
de weg, uitgezonderd het vroeger Tolhuis, dat bestemd is om naar achteren gerold te worden. Met dit werk zal
spoedig een begin gemaakt moeten worden, daar – naar verluidt – dat huis tegen 1 mei a.s. verwijderd moet zijn.
Even voorbij de oude school zullen nog enkele der mooie boomen gerooid worden voor de asphalteering. Het
oorspronkelijk plan, om de boomenrijen te sparen, omdat ter weerszijden daarvan flinke breede rijwiel en
voerpaden liggen, heeft men moeten opgeven, omdat de rijwegbreedte tusschen de boomenrijen slechts ruim vijf
meter is en de asphaltrijweg op zes meter breedte moet worden aangelegd.
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De boomenrijen tot Santpoort zullen dus het volgend jaar ook ten offer vallen aan de aspahlteering van dat
weggedeelte. Kort bij de brug over de Jan Gijzenvaart blijft dan nog een hindernis over, althans ten Noorden van
die vaart. Ten zuiden daarvan blijft de Korte Weg aan de Westzijde natuurlijk een leelijke verkeershindernis. Ten
noorden van de brug is er slechts een oud café, waarvan de gevelmuur vlak aan den weg staat. Om een mooi
geheel te verkrijgen, zou een gedeelte van dat ontsierende gebouw afgebroken moeten worden.
Op 7 april 1927 staat in een kort artikel in het Haarlems Dagblad te lezen: dat “Het Oude Tolhuis onder
Schooten” in de weg staat voor verbreeding en asphalteering en dat de nieuwe rooilijn precies midden door het
gebouw is geprojecteerd. De eigenaar wilde aanvankelijk het oude gebouw sparen, door het eenige meters naar
achteren te rollen. De kosten daarvan zijn echter zoo hoog, dat inmiddels van de rollerij is afgezien. Er is reeds
begonnen met de sloop. In een artikel in dezelfde krant van 16 april 1927 wordt vermeld, dat het gebouw is
gesloopt. Hoe het kan, dat dit verhaal destijds zo in de krant is gepubliceerd, is niet duidelijk. Oud-Schotenaren
houden vol, dat dit gebouw wel degelijk het oude tolhuis is

Schotens Toneelvereeniging V.Z.O.D.

Dit is een foto van Schotens Toneelvereniging V.Z.O.D. Wij zij op zoek naar informatie, gegevens en foto’s van
deze vereniging. Mocht u over materiaal beschikken, dan horen wij dat graag van u.

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

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.

https://haarlemnoord.com/
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Nieuwe uitgave “Kijk en vergelijk”
Er is een nieuwe uitgave verschenen van Stichting Historisch Schoten. Na
eerdere uitgaven over het Vondelkwartier, de Frans Halsbuurt en omgeving,
en de geschiedenis van Schoterweg 82-84, is er nu een boekje verschenen
getiteld ‘Kijk en Vergelijk’. Hierin worden oude foto’s uit het voormalige
Schoten, thans Haarlem-Noord, getoond in vergelijk met meer recente situaties.
Het boekje wordt voor € 9,50 aangeboden. Het zal 8 mei a.s. verkrijgbaar zijn
tijdens de donateursavond en daarna bij boekhandel Gillissen.

Vergelijk: Autobedrijf “Renova” aan de Rijksstraatweg. Foto uit 1982. Rechts de huidige situatie.

Boederij Noord-Akendam
In ons vorig nieuwsblad meldden wij de voortgang van de renovatie van boerderij Noord-Akendam. Hieronder
een tekening, waarop goed te zien is, hoe het terrein rond de boerderij er uit zal komen te zien.
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Afscheidshuis en crematorium Sterrenheuvel geopend
Afscheidshuis en
crematorium
Sterrenheuvel in het
Vondelkwartier aan de
Vergierdeweg 458 is
onlangs geopend. Links
op de foto is het
nieuwe gebouw te zien,
rechts de oude
Schotense boerderij.

Op 6 april jl. werd open huis gehouden. Hiervoor bestond veel belangstelling. Het fraaie pand heeft met zijn hoge
ramen en Romeinse zuilen een neoklassieke uitstraling. Op de nieuwe locatie zijn zowel uitvaartondernemingen,
kistenateliers, rouwauto’s, creatieve makers van bloemenarrangementen, herinnerings-sierraden en urnen onder
één dak. Ieder mens ervaart een uitvaart heel persoonlijk. Sterrenheuvel biedt hiervoor alle mogelijkheden. Deze
allround-opzet is heel vernieuwend. Het is bijzonder, dat het gebouw in zo korte tijd kon worden gebouwd.
Afgelopen jaren zijn rondom het renovatie project van boerderij Noord-Akendam ontelbare problemen gerezen
m.b.t. aan te leggen parkeerplaatsen en behoud van het groene polder gebied. Het laatste stukje landschap, zoals
dat kenmerkend was voor Schoten, mocht en kon niet worden aangetast. Nu is een tiental meters verderop, op het
terrein van begraafplaats St. Jozef, het gebouw van Sterrenheuvel verrezen. ‘s Avonds is vanaf de Vondelweg
een fel verlicht met Romeinse zuilen uitgevoerd pand te zien, dat majestueus opduikt uit het groen met ernaast de
vervallen boerderij, waar door jarenlange bezwaren van belangen groepen niets aan gedaan mocht worden. Het
verval ervan is daardoor flink toegenomen. Delen van de boerderij zijn ingestort en kunnen slechts door
nieuwbouw gereconstrueerd worden. Zelfs over renovatie en gedeeltelijke reconstructie van de bestaande
schuren, te zien op de afbeelding op de vorige pagina, bestaat nog steeds discussie. De plannen zijn inmiddels
een definitieve fase ingaan, zodat binnen afzienbare tijd, naast het fraaie nieuwe buurpand, alsnog een mooi
stukje aangepaste Schotense historie zichtbaar zal zijn.

De Hofstede Vrugtrijk
Ten zuiden van 'Het Klooster', meer naar de stad toe, aan de
huidige Schoterweg, lag de hofstede Vrugtrijk. Wanneer het
is aangelegd en gebouwd is ons niet bekend. Wel weten we
dat Vrugtrijk in 1780 wordt genoemd in een inventarislijst.
In 1804 was de Hofstede in handen van Dirk van Bosse.
In 1855 vestigde bollenkweker Theo Teeuwen zich daar. De
voormalige buitenplaats was toen waarschijnlijk al een
boerenhofstede. Achter het pand waar nu o.a. de
Regulierstraat is, kwamen bollenvelden.
Toen Nico Teeuwen het bedrijf in 1923 overgenomen had,
moest het wijken voor woningbouw. Het bedrijf vertrok
toen naar Anna Paulowna en daar werd een nieuw en groter
bedrijf gestart.
Woning behorende tot de buitenplaats Vrugtrijk.
Geschiedschrijver Allan noemt de locatie van Vrugtrijk: .......even voorbij de tapperij "Het Wapen van Haarlem",
aan den driesprong op den hoek van de zogenaamde Velserweg naast de bloemisterij Vrugtrijk van Theo Teeuwen,
zie ge de Fabriek van verduurzaamde levensmiddelen van H.H. Zocher en Co. Genoemde fabriek werd hier
opgericht in 1864 en mag zich in een gewenste bloei verheugen.
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Herinnering van Jaap van Wamel aan zijn schooltijd tussen 1932 en 1937
aan het Lorentz lyceum. (eerder gepubliceerd bij de scholententoonstelling)
Het Schoter aan de Planetenlaan bestaat 100 jaar. De geschiedenis van de school begon met de tweede HBS-B in
1919 in een villa aan het Prinsen Bolwerk en duurt nog steeds voort. Volgend jaar verschijnt een boek over het
Schoter van de hand van geschiedenis docent Frans van Rumpt. Op een klassenfoto uit 1920 van de HBS,
destijds nog gevestigd aan het Prinsen Bolwerk, zijn een uil en een aap te zien. Deze zijn nog steeds in Het
Schoter te vinden. Ook het glas-in-lood raam, met een afbeelding van het wapen van Schoten, dat door
tussenkomst van onze stichting in het gebouw kon worden herplaatst, is daar nog in alle pracht te bewonderen.
Het Lorentz Lyceum verhuisde in 1929 naar het Santpoorterplein en in 1971 naar een modern pand aan de
Planetenlaan.
Jaap van Wamel vertelde hierover destijds: De school was in de beginjaren nog betrekkelijk klein. Je hield
gedurende je hele schoolcarriére dezelfde leraar. Ik herinner mij de kundige natuurkundeleraar Janett. Wij
hadden een diep ontzag voor hem. Met de leraar Duits, de heer Heemstra, zongen we de Lorelei. Hij begeleidde
ons op de viool. Ik ben nu bijna zestig jaar, maar ik ken de teksten nog van buiten.

Dr. Wieringa 1955

een hoek van 60º

De heer Wieringa gaf wiskunde. Hij maakte versjes op wiskundige problemen. Tweestemmig zongen we dan het
zestig graden lied. Het refrein werd door de gehele klas uitgebruld. Sommige klassen roffelden de maat op het
bovenblad van hun bank. Het lied begint als volgt:
Wie de wiskunde wil leeren
Die moet zwoegen, dag aan dag,
Want hij moet het àl begrijpen,
Nooit gelóóven-op-gezag!
‘feit-aléén is niet voldoende,
Op “doorgronden” komt het an,
Je mag niet tevreden wezen
Vóórdat je bewijzen kan:
Recht: Het Lorentz Lyceum aan het Santpoorterplein
---------Voor een andere school, de voormalige Marnixschool aan de Van Egmondstraat, zijn wij in gesprek om de
gevelsteen die in 1929 bij de opening in het gebouw is geplaatst, op de oorspronkelijke plek herplaatst te krijgen.
Zijn er mensen, die de steen nog (her)kennen en weten waar deze oorspronkelijk heeft gezeten? Ook
herinneringen van mensen aan de school zijn van harte welkom. Wij komen hier de volgende keer op terug.
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Straatnaamborden. Het Jan Gijzenpad
Jan Gijzenpad
B&W 14 januari 1958
Dit pad heette aanvankelijk Hodsonlaantje.
Op 31 oktober 1859 werden de gronden en
opstallen van Sparen Hoven geveild. Tot deze
buitenplaats behoorde ook een strook grond ter
grootte van vijf bunders met houtgewas en
opgaande bomen beplant. Het strekte zich uit van
de Schoterstraatweg tot aan de straatweg van Velsen aan de Jan Gijzenvaart en waardoor volgens de
spraakmakende gemeente de “Hodsonlaan” liep. Langs deze laan kwamen de bewoners van de Jan Gijzenvaart
naar de R.K. kerk van Schoten. Door de verkoop van Sparen Hoven was het te voorzien, dat binnen niet al te
lange tijd het gebruik van deze laan niet langer mogelijk zou zijn. Het zou tot gevolg hebben, dat de parochianen
van Schoten niet meer langs deze weg hun kerk konden bereiken. Het kerkbestuur kocht daarom deze gronden
voor fl. 7250,-. De naam Hodsonlaan werd toen veranderd in Kerklaan. Later heeft het gedeelte tussen de
Rijksstraatweg en de Delft de naam Jan Gijzenpad gekregen. Aan de overkant, van de Delft tot de spoorbaan
heeft het pad nog steeds de naam Schoterkerkpad.
(uit: archief Theo Kooijman)

Schoonzicht
Schoonzicht heeft haar bekendheid mede te danken aan café annex slijterij “Schoonzicht” van de familie
Burgers. Het pand stond op de hoek van de Schoterweg/Zocherstraat. Menig Haarlemmer zal dit café nog
herinneren. Wie voor het CBR praktijk- of theorie-examen moest doen, had zich hier te melden. Oprichter
H.J. Burgers kreeg het voor elkaar om van zijn geliefde Schoonzicht een populair café te maken. Toen eind 19e
eeuw overal in Haarlem (studenten) weerbaarheids- en schietverenigingen opdoken, werd café Schoonzicht de
thuislocatie van schietvereniging “Cladius Civilis”, in 1895 opgericht. Verder was Schoonzicht vooral bekend
om de vele feesten in het café. Drie generaties Burgers runden het café. Het CBR verhuisde naar de Kleverlaan in
het pand van Squash Haarlem. Dat was het einde van het oude café. De omzet daalde en de eigenaar sloot de
zaak. Het pand werd verkocht en niet lang daarna gesloopt. In 1990 kwamen daar appartementen. Alleen oude
foto’s herinneren nog aan het zo geliefde café.

Café “Schoonzicht van de familie Burgers

In 1990 kwam er appartementen met de naam “Schoonzicht”

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.

