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Van de voorzitter. 

 

Het jaar 2013 ligt achter ons en we zijn alweer een eindje op weg in 2014. Namens Historisch Schoten 

wens ik u allen het beste toe! Ook de medewerkers van onze stichting zullen hun best doen om er dit 

jaar weer iets van te maken. We zijn op zich maar een kleine stichting met gelukkig een groep trouwe 

donateurs voor wie wij met enige regelmaat dit Schoter Nieuwsblad laten verschijnen. We hopen dat u 

ook aan dit winternummer weer veel leesplezier zult beleven. Maar wij doen meer. Er zijn weer 

plannen voor Schoterpraatjes. We willen in elk geval een keer op bezoek bij de Schoterveense Molen, 

een kenmerkend bouwwerk in het weinige landschap dat Schoten nog rijk is. Ook hebben wij de eerste 

ideeën op papier gezet voor een nieuwe tentoonstelling  in de bibliotheek komend najaar, waarover wij 

u later nader zullen berichten. Een team van onze vrijwilligers is hieraan vol enthousiasme begonnen. 

   

Verder heeft er in ons bestuur een wijziging plaatsgevonden. Frans Groskamp, die van 2003 tot 2005 

onze eerste voorzitter was en na een korte onderbreking penningmeester werd, heeft te kennen 

gegeven hiermee te willen stoppen. Wij zullen hem nog in het zonnetje zetten en danken Frans ook 

langs deze weg voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor de stichting. Ton van Beelen, 

redacteur van deze publicatie en één van de vrijwilligers,  heeft zich  bereid gevonden deze taak over 

te nemen en dat waarderen wij uiteraard zeer. 

 

In september hadden de Open Monumentendagen plaats die weer goed bezocht werden. We waren 

aanwezig zowel in het voor die gelegenheid geopende Huis te Zaanen als in de kapel van 

Begraafplaats St.Barbara. Viel de zaterdag wat tegen door het slechte weer, de zondag was een topdag 

die de druilerige zaterdagtriestheid weer meer dan goed maakte. Wij zijn al jaren te gast in deze kapel 

op de begraafplaats en sinds twee jaar is Huis te Zaanen daarbij gevoegd en dat loopt goed, met dank 

aan de beheerders. Dit najaar gaan wij op deze locaties opnieuw een deel van de Schoter historie 

belichten en we rekenen weer op vele belangstellenden. 

 

Als het u iets lijkt om een klein onderzoek voor onze stichting te verrichten, bent u natuurlijk van harte 

welkom onze vrijwilligersgroep te versterken. Misschien woont u in de buurt van (of in) een bijzonder 

huis of gebouw en weet u daar iets bijzonders over te vertellen. Als u een keer gastheer zou willen zijn 

tijdens de Open Monumentendagen of een Schoterpraatje, bent u ook welkom. U hoeft dan ook niet 

alles over Schoten te weten, dat doen wij ook niet, we leren nog dagelijks, maar uw interesse en 

enthousiasme zijn al voldoende. Als we dit jaar dan ook nog wat nieuwe donateurs mogen 

verwelkomen, dan wordt 2014 zeker een fantastisch jaar! 

 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

Januari 2014 
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Ongeval op de Rijksstraatweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een foto vermoedelijk uit 1934/35 van een motorongeluk op de Rijksstraatweg, bij de Maasstraat in 

Haarlem-Noord. De mensen aan de overkant staan op de hoek van de Bavostraat 

 

Slagerij van ‘t Hoff 

Slagerij  van ’t Hoff aan de Gen. Cronjestraat in Haarlem-Noord heeft Schoterbollen in de verkoop. 

Een smakelijke flinke gehaktachtige bol. Het betreft hier geen oud Schotens recept, maar een eigen 

fabricaat van de slager zelf. Desalniettemin zeer smakelijk en van harte aan te bevelen.  

De geschiedenis van slagerij van 't Hoff voert 5 generaties  terug tot begin 1900. Cees van ‘t Hoff had 

van 1900 tot 1914 een slagerij aan de Laat in Alkmaar die hij goed kon verkopen aan warenhuis V&D 

Samen met zijn zoon Jan startte hij in 1915 slagerij in Wijk aan Zee die hij later verplaatste naar 

Beverwijk.  

Na een faillissement in de crisistijd en diverse omzwervingen o.a. als slager op een schip begon Jan Sr 

in 1933 met Jan Jr op de huidige locatie aan de generaal Cronjestraat 92. In die tijd een buurt met 14 

slagerijen. Een felle concurrentiestrijd deed de Jannen  na de oorlog besluiten om zich toe te leggen op 

de verkoop van het allerbeste vlees om zich te kunnen onderscheiden van de concurrentie. Een besluit 

dat nog steeds de basis en filosofie  vormt van ons bedrijf.  

Ron  kwam op 15 jarige leeftijd in de zaak werken, en samen met zijn vader en opa werd de zaak 

verder opgebouwd. In 1978 nam hij samen met zijn vrouw Lenie de zaak over en werd het assortiment 

verder aangepast aan de veranderende vraag. Ook nu bleef de visie “Vlees van topkwaliteit en een 

goede service.”  
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               Hoe het ooit begon!                                                         De winkel in de Cronjéstraat  2013. 

 In 1993 kwam  schoonzoon Rob in de slagerij werken. Zijn interesse voor het slagersvak ontstond 

door het helpen in de zaak in zijn vrije tijd. Hij besloot zijn oude baan op te geven en zich om te 

scholen tot slager. Het vak leerde hij in de praktijk en de liefde voor het vak groeide snel. In 1996 

kwamen dochter Sylvia en schoonzoon Rob als mede eigenaars in de zaak. 

In 2000 werd het pand van de buren overgenomen en de slagerij verbouwd  tot een oppervlakte van 

160 m2. Een juweel van een winkel was het resultaat. In 2003 hebben Rob en  Sylvia de zaak 

overgenomen van Ron en Lenie. Ron besteed nu alle aandacht en tijd aan het verzorgen van de 

koeien. Samen met een team van enthousiaste medewerk(st)ers werkt de 5de generatie aan de 

voortzetting en ontwikkeling van de slagerij met de visie van toen en met de techniek van 

morgen.                                                                           Bron: internetpagina slagerij van ’t Hoff. 

 

Het verkeer in de Cronjéstraat. 

Vandaag de dag wordt er discussie gevoerd over het verkeer in de Cronjéstraat. De straat is autovrij 

gemaakt, er zijn fietsen rekken geplaatst, er zijn terrasjes verschenen en fietsers mogen de straat in 

beide richtingen door rijden.  Nu gaan er stemmen op, om de auto opnieuw toe te laten in de 

Cronjéstraat.  De middenstand wil graag de auto weer terug,  vooral nu in de crisistijd,  terwijl fietsers 

en wandelaars het allemaal maar gevaarlijk vinden. De discussie over verkeer in de Cronjéstraat is niet 

nieuw. In 1926, vlak voor de annexatie van Schoten was ook al een discussie gaande over verkeer en  

veiligheid in de straat. Wij citeren uit het Haarlems Dagblad van 15 september 1925: 

De verwachting was vrij unaniem, dat B en W van Schoten de critiek tegen en de verzoeken om 

wijziging in de bestaande verkeersregeling , voor zover die Schoten betreft een voordracht tot 

herziening  van de verkeersregeling bij den Raad zou indienen. Ten eerste wordt het tegenwoordigen 

verbod  voor het vrije rijwielverkeer verdedigd en ten tweede de verplaatsing van het gevaarlijke 

kruispunt hoek Schoterweg-Dr. Leydsstraat, naar Schoterweg -hoek Paul krugerstraat. Maar waarom 

nu een gevaarlijke kruispunt verplaatsen naar een nog gevaarlijker kruispunt. De enige veilige 

regeling zal zijn Schoterweg-Cronjéstraat  Verder schijnt de motiveering om het verbod voor het 

rijwielverkeer in beide richtingen te handhaven,  al bijzonder zwak. Het gemeentebestuur van Schoten 

zal er nooit in slagen wielrijders en zelfs niet wielrijders er van te overtuigen, dat het fietsen in die 

mooie breede straat in beide richtingen gevaar oplevert. 
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Stemrecht 

Met de invoering in Nederland van het algemeen stemrecht, was ook de stemplicht ingevoerd. Iedere 

stemgerechtigde was verplicht zich bij het stembureau te melden, ook al had men geen idee op wie 

men zijn/haar stem moest uitbrengen. Wie niet kwam opdagen en geen goed excuus had, kreeg van de 

kantonrechter een boete. Van de kiezers maakte 6,6% het stembiljet ongeldig, voor een deel door op 

het stembiljet leuzen te schrijven over de annexatie van Schoten. Ook werd vaak op de laatste 

kandidaat van de laatste lijst gestemd. Mede daardoor kwam in 1927 George Oversteegen in de Raad. 

Bij de annexatie van Schoten in 1927 was de anarchist van de Slaperdijk gedwongen ingezetene van 

Haarlem geworden. Uit verzet tegen de stemdwang richtte Oversteegen in 1927 met zijn vader en 

anderen de Anti Stemdwangpartij op, waarmee ze aan de Haarlemse Raadsverkiezingen meededen.  

De campagne was ludiek en op vergaderingen werd zingend het woord gevoerd. In de wandelgangen 

werd de partij genoemd: de Rapaljepartij. Tot ieders verrassing werd Oversteegen met 1012 stemmen 

gekozen.  Bij de raadsinstallatie zou Oversteegen te paard komen, maar vanwege alle opwinding 

durfde de eigenaar van het paard het niet aan, uit vrees voor het lot, dat het dier mogelijk zou 

ondergaan.  Oversteegen verscheen nu met hoge hoed en klompen maar door de grote menigte, die 

zich  had verzameld, zag hij geen kans het stadhuis van Haarlem te bereiken.   

 

 

Herinneringen van Jan Zwart. 

Hierna treft u de herinneringen  van Johannes  Zwart aan. Ze gaan over zijn jeugd in Schoten en zijn in 

1985 gepubliceerd in een uitgave van het Schoter-Lyceum, ter gelegenheid van de fusie per  

1 augustus 1984 van de Lorentzscholengemeenschap en de Klaas-de-Vriesmavo.  Er is toen een 

project gewijd aan het oude dorp, dat zich rondom het gebied van de school uitstrekte. In de 

herinneringen treffen we veel herkenbare zaken aan, die bij velen een “oh ja” gevoel zullen oproepen. 
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Ik ben in 1926 geboren in de Transvaalbuurt, en heb tot mijn 28
e
 jaar in hetzelfde huis gewoond. De 

huizen, voor een groot deel gebouwd door de Binnenlandse Explotatie-maatschappij van Onroerende 

Goederen uit Haarlem, reikten ongeveer tot de Soendastraat. Langs de Rijksstraatweg in de richting 

van Oud-Schoten en verder naar Santpoort stonden verspreid huizen, boerderijen etc. Toen ik uit 

Haarlem-Noord vertrok, was de bebouwing reeds gevorderd tot de huidige omvang. De gemeente 

grens van Haarlem liep door de Generaal de Wetstraat, door de middenweg. 

De belangrijkste straat,  de Generaal Cronjéstraat, bestond toen al voornamelijk uit winkels, hoewel ik 

mij herinner, dat er ook nog woonhuizen waren. We hadden destijds de ‘Toehuizen’ in de Cronjé 

straat. Hoewel deze straat in een uitgebreid aanbod voorzag, ging men voor het echte winkelen naar de 

stad, d.w.z. Haarlem. Overigens waren er overal buurtwinkels. Ik denk daarbij aan die winkels, die je 

als jongen in het bijzonder interesseerden. Er waren er, die knikkers verkochten of snoep of hoepels. 

Ook was er  in de buurt een “Cent van ’t blad” ik meen in de Generaal de La Reystraat (geen donkere 

straat, maar wel een belletje en een oude vrouw). 

Laat ik niet vergeten de “Klompencentrale” te noemen, op het pleintje in de Reitzstraat. Daar had ik 

eens een slechte ervaring, alhoewel, ik was heel erg verontwaardigd. In de jaren 1920-1925 droeg je 

lange kousen met elastiek, mooi zwart onder een lange cape en een “bloedblaar” als hoofdeksel. Toen 

ik aan de beurt was, vroeg de winkelier  “En, wat blief jij, jongedame?” 

Knikkers waren 10 voor 1 cent bij Klein, aan het begin van de Cronjéstraat.  Dat was veel te duur, 

want gebruikte exemplaren verhandelde je onder elkaar tegen de koers van 20 à 25 voor 1 cent. Een 

(gebruikte) stuiter  kostte 1 of 2 cent. Die was dan van marmer. De stuiters van kalk konden stuk gaan 

en werden door meisjes gekocht. Je haalde voor je moeder een brood (een Duitschje, een Knipje of een 

Mastelein) voor de prijs van 11 cent. Bij Koning in de Reitzstraat kostten 5 en soms 6 haringen een 

kwartje. Een ijsje (wij noemden dat toen nog een ijsco) kreeg je voor 3½ cent, een heel dik exemplaar  

voor 10 cent. Schepijs kostte 2, 3 of 5 cent.  

De jeugd had een verrukkelijk bestaan. Verkeer was er nauwelijks, zodat je midden op straat kon 

spelen. Voor een enkele paard-en-wagen ging je opzij of je klom er op. We hadden veel spelletjes in 

die tijd. Ik denk aan hoepelen. Het liefst met een metalen hoepel, de meisjes met een houten hoepel, 

hollen, verbán, rovertje, beenbeschermer enz. En ja……..ook toen al, voetballen! Maar daar moest je 

wel mee oppassen, want op straat voetballen was verboden. Agenten hadden toen nog tijd om 

overtreders te achtervolgen, of (nog erger) de bal, of wat er voor door ging, in beslag te nemen. Mijn 

broer moest een keer van het Politiebureau in de Cronjéstraat (hoek Paul Krugerstraat) gehaald 

worden, omdat hij door een agent betrapt was bij het zich onwettig bevinden aan een openbare 

lichtmast. Hij was dus in een lantaarnpaal geklommen en betrapt! Het ontzag voor de dienders maakte 

ook deel uit van het spel. Niet alleen zochten wij op straat vertier, maar vooral op bouwterreinen. Je 

had het “Grijze Zandje” bij de gasfabriek aan de Delistraat, hoek Spaarne,  of het “Boerenlandje” dat 

in de loop der jaren opschoof van ongeveer de Soendastraat richting het noorden. Het is bijna niet te 

doen om in dit verhaal een weergave te verstrekken van het heerlijke, avontuurlijke en meestal 

opwindende van het jongensleven dat ik beleefd heb. Ik heb het nog niet gehad over Huis te Zaanen, 

met zijn tuin- en fruitbomen, of over de aangrenzende “Menen”, waarin in 1930 de ulo-B school aan 

het Junoplantsoen zou verrijzen. De mogelijkheden voor de jeugd waren hiermee nog lang niet 

uitgeput. Langs de Kleverlaan, die in die jaren nog een vreedzaam weggetje was, ging je naar de 

duinen.  
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’s Zondags ging ons gezin vaak via de Jan Gijzenvaart naar de “Neethof” aan weerszijden van de 

spoorlijn Santpoort-Zuid, in de richting van het blokhuis “Meerenberg”. Ik zou nog kunnen vertellen 

over de schaatscapriolen op de Eeendjessloot, aan de nog niet verbrede Schoterweg voor de 

begraafplaats. Over het vissen en het spelen aan die heldere sloot aan de Vergierdeweg. Over de 

stoomtram vanaf het Soendaplein. Ik denk aan de Joodse begraafplaats op het Bolwerk, aan het 

kazerneslootje voor de Ripperdakazerne aan de Schoterweg,  enz enz. 

 

Zoekplaatje. 

Voor de oplossing van het zoekplaatje zijn meerdere goede antwoorden ontvangen. Uiteindelijk is de 

;prijswinnaar geworden: de heer J.M.A. Smit. Op de foto was de Schoter harmonie St. Caecilia te zien, 

die te midden van haar aanhang het tienjarig bestaan luister bijzette met een concours in de openlucht 

op het land van Dirk van Staveren, achter de Kanariestraat. Het was in het jaar 1929. 

Ook deze keer hebben we weer een zoekplaatje. Weet u wat en waar het is? Laat het ons uiterlijk 15 

februari 2014 per e-mail of telefoon weten (Historischschoten@gmail.com) of 023-5271174. Ook dit 

keer wordt onder de goede inzenders een boekenbon verloot van 10 euro. 
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Wandeling met Hans Hulsbergen door Haarlem-Noord. 

Op 15 augustus hebben enkele leden van Stichting Historisch Schoten meegelopen met een wandeling 

door het gebied tussen Spaarnhovenstraat en Jan Gijzenkade. De wandeling werd verzorgd door Hans 

Hulsbergen, Stadsgids van het Gilde Haarlem. Hans nam ons mee door diverse straten, die wij 

allemaal zo goed kennen van naam, waarvan we echter de geschiedenis achter deze namen zijn niet 

kennen. Hans vertelde er met verve over en verbaasde ons keer op keer. In de van Egmondstraat 

vertelde Hans over de Immanuelkerk  in de van Egmondstraat, die dit jaar 75 jaar bestaat en het 

schoolgebouw aan de overkant, met ernaast de gymzaal die onlangs door deelnemers van een 

televisieprogramma werd verbouwd tot appartement.  

         

       Volksbadhuis van het Witte Kruis                                              de Immanuel Kerk 

Iets verderop  is Sauna van Egmond te vinden, gevestigd in het voormalig Volksbad-huis van het 

Witte Kruis, dat in 1929 werd gebouwd.  Daar kon je vroeger een kaartje kopen voor een bad. Mannen 

aan de ene zijde, vrouwen aan de andere. Er werd toezicht gehouden, dat je niet te lang in het badhokje 

bleef. Er werd dan ruw op de deur gebonkt.  Ook kwamen we langs de Goede Herderkerk, (voorheen 

Noord-Schoterkerk) in de Rechthuisstraat, waar bovenop de torenspits een plastiek staat, in plaats van 

de gebruikelijke haan. Het stelt het lam gods voor met de overwinningsvaan. Voor het gebouw 

zijn een aantal kruidentuintjes te vinden. De kruiden zijn allen te herleiden naar de Bijbel. 

                           

                                 “het lam gods”                              Gevelsteen Bavinckschool. 

Verder kwamen we langs de Bavinckschool, die dateert uit 1930. Hans wees ons op een naambordje, 

dat aan de gevel van de school was bevestigd. De naam van het schoolplein was omgedoopt in “Bert 

de Swartplein”, naar de naam de geliefde leerkracht, die afgelopen zomer is overleden. Aan de andere 

kant van de Rijksstraatweg in de Borskistraat vertelde Hans over voetballer Kick Smit die in 1911 op 

een steenworp afstand van het terrein van HFC Haarlem geboren werd. Hij ging voetballen voor HFC 

Haarlem, maar omdat er in die tijd niets aan voetballers werd betaald, ging Kick  'in dienst' bij de 

Kousenfabrikant Hin. Tijdens zijn eerste jaren in zijn voetballoopbaan runde hij samen met zijn vrouw 

Rie Ruiter een melkwinkel. Voorts werd hij eigenaar van een  tabakszaak en weer later van een 

ijssalon. 
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Vanuit de Borskistraat wees Hans ons op de bijzondere huizen in de Hodsonstraat en Sillemstraat, die 

door van Loghem zijn ontworpen. (woningbouwproject Patria 1922-1923). Ook nam hij ons mee naar 

het monument op de Jan Gijzenkade, waar hij ons op indringende wijze een aantal anekdotes uit de 

oorlogstijd vertelde, die niet bij iedereen bekend zijn. Het was een informatieve en zeer 

onderhoudende rondwandeling, waardoor we een deel van voormalig Schoten/Haarlem-Noord 

voortaan met andere ogen bekijken. Voor info en andere wandelingen, kijk op  de website: 

gildewandelingen@gmail.com. 

 

                  
                   

De door van Loghem gebouwde woningen in de Hodsonstraat. 

 

 

 

 

Hebben wij uw e-mailadres al? 

Indien u uw e-mailadres aan ons doorgeeft via historischschoten@gmail.com dan zullen wij u in de 

toekomst ook graag op de hoogte houden van onze activiteiten, publicaties en lezingen. 

 

Redactie: Ton van Beelen,  Frank Boorsma,  Theo Kooijman,  Harry van Beelen. 

e-mail:  Stichtinghistorischschoten@gmail.com. 

 

 

 

Donatie  
 

Uw donatie (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op IBAN NL63INGB0009558333 ten name van de 
Stichting Historisch Schoten, van Nesstraat 66, 2024 DP te Haarlem (onder vermelding van 

donatie 2013 of 2014). 
 

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

publicaties. Wij zien uw donatie graag tegemoet. Wilt u ook mutaties en adreswijzigingen aan ons 

doorgeven? Alvast onze dank ! 

 

Met vriendelijke groet, 

Penningmeester Stichting Historisch Schoten. 

 


