
 

 

 

Een groet aan de donateurs! 

 

Het werd weer tijd voor een nieuw nummer voor onze donateurs en zoals u ziet is het ons weer gelukt 

om dat in elkaar te zetten. We hebben opnieuw opmerkelijke, informatieve of zo maar aardige 

historische feiten voor u op een rijtje gezet. 

 

We houden ons met het behoud bezig van wat ooit Schoten was en wat daarvan over is gebleven. Eén 

van de gebeurtenissen in de afgelopen periode waar we blij mee zijn is dat het glas-in-loodraam van de  

Schoter Scholengemeenschap ('Het Schoter') weer een prominente plek heeft gekregen in het 

schoolgebouw. U heeft daarover ook in het Haarlems Dagblad kunnen lezen maar hier geven we nog 

een extra toelichting. Het raam stond enige tijd, goed ingepakt, in onze archiefkelder. Het is natuurlijk 

goed dat het zo behouden werd, maar als niemand het ziet, hebben we er toch niet zoveel voldoening 

van. Nu is het raam weer helemaal te zien op de plek waar het thuis hoort. 

 

Verder waren er wat problemen met de grenspaal van buurdorp Spaarndam maar dat is weer helemaal in 

orde gekomen. U leest hierover ook nader in dit blad. Het zijn allemaal kleine historische feiten die 

natuurlijk geheel in het niet vallen bij de ernst van de geschiedenis van 'de Grote Oorlog' die precies 

honderd jaar geleden begon. Wat dat voor het neutrale Nederland betekende en in het bijzonder ook 

voor Schoten, wordt in dit nummer nader beschreven, want het trof velen… 

 

Wij maken ons op voor nog enkele activiteiten in de rest van dit jaar. Zo vinden op 13 en 14 september 

de traditionele Open Monumentendagen plaats waar wij, zoals elk jaar, aan meedoen. Ook dit keer 

zullen wij in samenwerking met de beheerders van de Begraafplaats Sint Barbara onze historie middels 

panelen en lichtbeelden toelichten. U bent van harte welkom op de koffie en graag vertellen wij dan iets 

over 'vroeger'. Ook de Schoterveense poldermolen doet mee en wij werken hierbij ook samen. We 

hebben een kleine wandel- (of fiets)tocht over Schoter grondgebied samengesteld. Met dit zomer-

nummer in de hand misschien een leuk tijdverdrijf voor een van deze Monumentendagen (of op een 

ander tijdstip). Verder zijn wij nog aan het studeren op de invulling van een Schotenavond en we sluiten 

dit jaar af met de tentoonstelling over vervoer in en om Schoten. Daar wordt hard door ons aan gewerkt 

en het belooft weer een bijzonder informatieve expositie te gaan worden. 

 

We hopen dat u ons werk en de inhoud van dit Schoter Nieuwsblad weer zult waarderen! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten 

 

 

Zomer 2014 



2. 

De eerste wereldoorlog 100 jaar geleden. 

Van 1914 tot 1918 woedde in Europa ‘de Grote Oorlog’, die voor Nederland wel allerlei 

consequenties had, maar waarvan de gruwelijkheden Nederland bespaard bleven. In deze 

Eerste Wereldoorlog stonden de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk en Turkije) tegenover 

de 'geallieerden' (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland). Maar het waren vooral de 

soldaten van de twee partijen die tegenover elkaar stonden, in de kilometerslange 

loopgraven. Als ze daar beschoten werden, konden ze niet veel meer doen, dan dekking 

zoeken voor de ontploffende granaten en er het beste van hopen. Nog machtelozer waren 

ze als ze de vijand moesten aanvallen. Zodra ze uit de loopgraven kwamen, werden ze 

door de tegenpartij opgewacht met machinegeweren en zonder pardon neergeschoten. 

Nieuw in deze oorlog was het gebruik van gifgas. Het was een oorlog die miljoenen 

slachtoffers eiste. Toen de Verenigde Staten in 1917 de kant van de geallieerden kozen, 

raakten die aan de winnende hand. In november van het jaar 1918 gaven de centralen zich 

gewonnen. 

      

Barakken bij de Ripperdakazerne tijdens          Militairen op de fiets, gezien vanaf 

mobilisatie 1914-1918                                     de Jan Gijzenbrug richting Noord.                    

                                                                      Links Cafe Sportlust. 1914.   

Nederland was neutraal gebleven, dat was al langer de basis van de Nederlandse 

buitenlandse politiek. Wel was er een mobilisatie van het leger afgekondigd om het eigen 

grondgebied te verdedigen. Deze duurde van 1914 tot 1919. Gedurende de oorlog waren er in 

Haarlem 4000 à 5000 militairen ingekwartierd, en zij waren nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig. 

Op het terrein van de Ripperda kazerne werden barakken gebouwd om militairen en Belgische 

vluchtelingen te huisvesten.  

Nog steeds zijn In het weidelandschap bij Haarlem-Noord, de Hekslootpolder, de schuilplaatsen van 

gewapend beton nog zichtbaar. Deze zijn gebouwd ter bescherming van de beide Spaarndamse forten, 

onderdeel van de Stelling van Amsterdam, gebouwd tussen 1883 en 1920 als onderdeel van een nieuwe 

Hollandse waterlinie, die  (naar men in 1914 nog dacht) een rol zou kunnen spelen bij de verdediging. 

Tegenwoordig worden deze schuilplaatsen vaak, ten onrechte, aangezien voor Duitse bunkers. De 

Stelling is opgenomen op de Werelderfgoedlijst 

Verder kreeg het land te maken met de randverschijnselen van de oorlog. Duitsland probeerde door 

opmars door Belgie, via een omtrekkende beweging, Frankrijk vanuit het noorden aan te vallen. Er 

ontstond een bloedige strijd. Veel Belgen ontvluchtten het geweld. Ongeveer een miljoen Belgische 

vluchtelingen moest worden opgevangen in Nederland. In oktober 1914 kwamen meer dan 4000 

Belgische vluchtelingen in Haarlem aan. In Schoten werden zo’n 700 Belgische vluchtelingen 

gehuisvest, o.a. in een leegstaande kerk. De problemen in Nederland waren moeilijk vergelijkbaar met 

de ellende op de slagvelden, maar de groeiende schaarste leidde in 1917 en begin 1918 tot rellen en 

hongeropstanden, waarbij bakkerijen werden geplunderd. De Haarlemse politie reageerde fel. Men trok 

de sabel, men loste waarschuwingsschoten en schoot zelfs gericht. Het waren magere jaren.  

 



3. 

 

Nood ziekeninrichting Sophiadal van het Rode kruis aan het Prinsenbolwerk 3. 

En het ergste moest nog komen: juist op het moment dat men zich ging verheugen over de gesloten 

wapenstilstand van november 1918, brak een verschrikkelijke epidemie uit, die wereldwijd zelfs meer 

slachtoffers zou vergen dan het aantal gesneuvelde soldaten. In een pand aan het Prinsenbolwerk werd 

door het Rode kruis een noodziekenhuis ingericht.  In Haarlem bezweken 267 mensen aan deze beruchte 

Spaanse Griep.        (Bron:NHA en div. literatuur, internet site, Haarlem toen en nu).   

 

Mevrouw Bark en haar biggetje. 

           

In de Kennemerstraat, achter de doorgang naar nummer 7 en 11, is een beeldje te vinden 

van mevrouw Bark. Zij woonde destijds in een van de huisjes aan de achterzijde van de 

Kennemerstraat. Het verhaal gaat, dat zij een biggetje als huisdier had genomen en het tot 

volwassenheid in huis bij haar hield. Het inmiddels tot varken uitgegroeide beest met de 

naam Joris, werd zo groot en zwaar, dat het door de vloer zakte. Joris is toen verhuisd 

naar een kinderboerderij in Haarlem-Noord Grafisch ontwerper en amateur kunstenaar 

Stoffels maakte een beeldje van mw. Bark met haar big dat nog steeds achter de 

Kennemerstraat te vinden is. De foto links toont het beeldje van Mw. Bark met haar big. 

De foto rechts toont de achterzijde van de Kennemerstraat in 1976. 

 



4. 

Gevelsteen van Torrentius in nieuwbouw Deo terrein. 

De zeventiende-eeuwse schilder Torrentius was een kleurrijke figuur, met veel vrienden en zeer geliefd 

bij de dames. Predikanten en het Haarlemse stadsbestuur moesten niets van hem hebben. De meeste van 

zijn schilderijen zijn vernietigd of verloren gegaan. In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt het enige 

schilderij dat van hem bekend is. Enkele enthousiaste Haarlem-liefhebbers zijn gefascineerd geraakt 

door Torrentius, zijn tumultueuze leven en zijn vrijzinnige opvattingen en hebben het jaar 2014 

uitgeroepen tot Torrentiusjaar. Er is een Torrentius-

boek verschenen en er zijn een aantal Torrentius-

activiteiten en evenementen. Het boek is uitgegeven 

bij Uitgeverij Loutje in Haarlem. De tekenaar/illustrator 

Eric J. Coolen verzorgde niet alleen een aantal illustraties 

in het boek, maar maakte ook Torrentius-objecten zoals 

een borstbeeldje, mapjes met kaarten, piëzografiën, een 

koelkastmagneet enz. Ook heeft hij een gevelsteen 

ontworpen, die hij heeft aangeboden aan AM Wonen, die 

momenteel op het voormalig Deo terrein de laatste 

woningen bouwt. AM Wonen heeft een straat naar 

Torrentius genoemd. De gevelsteen komt in een 

hoekwoning in de binnenring die door Dana Ponec is 

ontworpen.  Bron: wijkkrant Frans Hals nr. 55 maart/april 

2014. 

Zonovergoten Schoterpraatje bij de molen van de Schoterveenpolder. 

       

Op 17 mei was een groep belangstellende Schotenliefhebbers aanwezig bij Molen de Stoop in een mooi groen 

stukje natuur, midden in de stad. De molenaar, mevrouw Joyce Beneker, legde de werking en de functie van 

de molen uit en toonde ons diverse afbeeldingen. Mr. Wieringa belichtte de geschiedenis van de molen en de 

Schoterveenpolder en vertelde over de escapades, die hij als jonge knaap bij de molen heeft uitgehaald. 

Naderhand kon ook in en om de molen een kijkje worden genomen en was er gelegenheid tot het stellen van 

vragen. Het was een geanimeerde informatieve (zonovergoten) dag op een bijzonder mooi stukje voormalig 

Schoten, midden in het groen. Heeft u de bijeenkomst gemist? In principe is de molen elke zondagmiddag ter 

bezichtiging geopend en is er iemand aanwezig. Loop gerust eens langs. 

Tentoonstelling vervoer in de Bibliotheek Planetenlaan Haarlem-Noord 

   

 

 

 

Wie kan ons helpen met leuke afbeeldingen, verhalen en anekdotes  die met het thema vervoer te maken 

hebben? 



5. 

Van de heer C.B.A. Goemans ontvingen wij interessant materiaal over Goemans Puddingpoederfabriek. 

De geschiedenis gaat terug naar 7 maart 1901, toen C.B. Goemans op 25 jarige leeftijd een pand kocht 

aan de Buitenwatersloot in Delft voor de productie van puddingpoeder en voor een detail- en 

groothandel in levensmiddelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorspoedige gang van zaken leidde er toe, dat in 1915 werd uitgekeken naar een grotere locatie met 

uitbreidingsmogelijkheden. Uiteindelijk vond begin 1916 de verhuizing plaats naar Schoten, naar de 

Raadhuisstraat 2. Daar werd begonnen met de productie van puddingpoeder, custardpoeder, maizena en 

vanillesuiker. Goemans pudding werd een begrip door o.a. de grote 

variëteit in smaken. C.B. Goemans overleed op 57-jarige leeftijd. De zaak 

werd toen overgenomen door twee van zijn zoons, die het bedrijf in een 

N.V.omzetten. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de export op gang. In 

belangrijke mate doordat het bedrijf ook gelatinepudding was gaan maken. 

Engeland en enkele overzeese gebiedsdelen waren de belangrijkste 

markten. Uitbreiding van de productiefaciliteiten werd overwogen, maar er 

werd besloten om elders ruimte te huren, aangezien de concurrentie in 

Engeland snel toenam. Het opkomen van nieuwe producten en de 

toenemende welvaart leidden er toe, dat de omzetten geleidelijk afnamen 

en in de loop van de jaren zestig werd besloten de productie te beëindigen. 

Het pand werd nog een aantal jaren verhuurd, maar werd later gesloopt ten 

behoeve van woningbouw. De vennootschap werd in de jaren tachtig 

ontbonden. 
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Nieuwbouw in de Kennemerstraat. 

In de jaren 1940/’50 stonden aan de westzijde 

van de Kennemerstraat, waar nu het Frans 

Halshofje te vinden is, vijf kleine woningen 

met de huisnummers 6-8-10-12-14. De huisjes 

hadden de ingang aan de achterzijde en konden 

worden bereikt via een achterom gelegen 

poort. Alle huisjes waren in gebruik. In nr. 6 

werkte dagelijks een meubelstoffeerder met 

een lijm potje op het vuur en de stoelnagels in 

zijn mond. Na de stoffeerder kwam er een 

jeugdgroep in. Daarna werd het onbewoonbaar 

verklaard. Op een nacht zakte het huisje met 

veel gerommel in elkaar. Op die plek is nu een 

tennis-tafel te vinden. Op nr. 8 woonde een 

gezin met vier kinderen. Er was geen keuken 

in het huisje, de watertap was op één meter 

hoogte, direct achter de voordeur. Het toilet 

was een tonnetje dat wekelijks door de 

Gemeente werd opgehaald. De vader had 

seizoenswerk en was in de zomer ijscoman 

voor de Sierkan. Tijdens zijn warme maaltijd 

moest de oudste dochter op de ijscokar passen, 

die in de straat bleef staan. De kinderen 

probeerden dan om haar te verleiden een ijsje 

van de rol af te snijden. Je kreeg niet elke dag 

een dubbeltje om een ijsje van anderhalve cm. 

dik tussen twee wafels te kopen.  Op nr.10 

verscheen een uitbouw  waarin overslag werd 

gedaan van vloeibare latex vanuit grote drums 

in kleine blikken. De latex was als witte 

kauwgum. Voor de uitbouw was een 

tegelvloer, waar je  kon knikkeren en hinkelen. 

Voor de kinderen uit de Kennemerstraat was 

het allemaal reuze interessant.  

De oude grenspaal op haar oude plek in 

de Kennemerstraat. 



Stichting Historisch Schoten. 

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

Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 1991 MB Velserbroek (onder vermelding van donatie).  

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.  
 

7. 

 

Nr. 12 was het enige woonhuis met een tuintje en een uitgebouwd keukentje naar de Kennemerstraat. Het 

tuintje vormde een fleurige noot in de straat. Er woonde een stokoud echtpaar, waar de kinderen veel 

gingen belletje trekken. Nr. 16 stond aan de straatkant met ernaast een poort. In de poort, naast nr. 2 stond 

de grenspaal van Zuid-Akendam. Die was prima geschikt om bokje te springen. Deze paal is nu te vinden 

bij het Schoter rechthuis aan de Vergierdeweg. In de achterliggende periode is veel gesloopt. Uiteindelijk 

stond nr. 10 er nog als enige; een bouwval verstopt achter de schutting van het Frans Halshofje. Op de 

plek van de bebouwing wordt thans een tweetal nieuwe huizen gebouwd. Bron: wijkkrant Frans Hals nr. 

55 maart/april 2014, Herinneringen Mw. Lammertink. Foto: NHA. 

Uit de oude doos. Nostalgisch Haarlem blikt terug. 

 

 

Een foto van de ophaalbrug aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de tegenwoordige Werfstraat. Links 

de voormalige directeurswoning. Dit is één van de honderden foto’s die te vinden zijn op Facebook bij 

Nostaligisch Haarlem. De foto’s zijn keurig gerubriceerd en het is zeer de moeite waard er eens even 

rond te kijken. De collectie groeit dagelijks, dus er is altijd iets nieuws te zien. Nostalgisch Haarlem is 

een besloten Facebook groep.        https://www.facebook.com/groups/590581740962042/?fref=ts 

U kunt zich aanmelden als lid. 



8. 

 

 

 

 

Rijksstraatweg hoek Korteweg 

in 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                        Rijksstraatweg hoek Korteweg in 1970. Sloop. 

Het raam van Schoten hangt weer. 

Een glas-in-loodraam, dat in 1920 werd geplaatst in de Openbare Lagere School A aan de Overtonstraat 

in voormalig Schoten hangt sinds kort weer te stralen in de directiegang van de Schoter Scholengemeen-

schap, ofwel “Het Schoter”. Toen de school destijds het pand aan de Overtonstraat verliet, werd het 

raam verplaatst naar de hal van de school aan de Planetenlaan. Daar heeft het jaren gehangen. De 

toenmalige rector had niet zo veel op met Schoten en haar geschiedenis. Na een renovatie van de 

middelbare school aan de Sportweg mocht het raam niet langer blijven. Het was plotseling verdwenen. 

Na enig speurwerk werd het in een kelder terug gevonden. Navraag leverde op, dat het met nog een 

aantal andere spullen klaar stond om naar de vuilstort te worden afgevoerd Bert Schavemaker en Theo 

Kooijman redden het raam inmiddels al een paar keer van de vuilstort. De heren hebben zich over het 

raam ontfermd. Toen is het enige tijd opgeslagen in het depot van St. Historisch Schoten. Bert heeft om 

het raam destijds een fraaie houten lichtkast getimmerd. Het raam is in 2012 nog gebruikt bij de 

tentoonstelling over scholen in Schoten. Onder de huidige plek van het raam staat nu ook een oude 

directiebank van het Lorentz Lyceum aan het Santpoorterplein. De geschiedenis leert, dat oplettendheid 

geboden blijft, opdat der historie behouden blijft. 

 

 

 

 

 

 



9. 

De grenspaal Schoten/Spaarndam was even verdwenen 

Onlangs zagen wij tot onze verbazing, dat de grenspaal aan de Spaarndamseweg verdwenen was. Deze 

grenspaal, die de oude grens tussen Schoten en Spaarndam markeert, is door St. Historisch Schoten in 

2005 herplaatst De paal is, waarschijnlijk bij het grasmaaien, bij de grond afgebroken  De paal werd 

meegenomen door medewerkers van Spaarnelanden. Inmiddels is de paal gelukkig weer hersteld en 

herplaatst en voor ieder te zien. 

 

 

 

    

Wie weet iets over Piet Philippo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto staat ook afgebeeld in het jubileumboekje van de v.v. Schoten. De elftalfoto is van het team 

dat in 1921 de KNVB beker won na een 2-1 overwinning op het Rotterdamse R.F.C. Journalist Marcel 

Goedhart, ex Haarlem-Noorder, werd geraakt door de kleine figuur op de voorgrond (amper groter dan 

de cup) Piet Philippo.-Het zou mooi zijn als 93 jaar na datum van deze foto er nog mensen zijn die, van 

horen zeggen, nog een verhaal over deze Piet hebben.  

Als er iemand is die iets weet te melden, vernemen wij dit graag.                                                                   

Ons e-mailadres is:  historischschoten@gmail.com 



10. 

Open monumentendagen 13 september 2014. 

Ook dit jaar levert Stichting Historisch Schoten weer een bijdrage aan de Open monumentendagen. Wij 

zijn dit jaar weer te gast in de kapel van Katholieke Begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein, waar 

wij weer panelen zullen tonen, met beelden uit heden en verleden. Het thema van de Monumentendagen 

is dit jaar “Op reis”. Alhoewel reizen vroeger niet voor iedereen mogelijk was, zullen wij proberen u op 

informatieve wijze te tonen, hoe in de oude tijden het fenomeen reizen werd beleefd. 

Die dag kunt u  kunt zelf ook op reis gaan. Een reis over het grondgebied van voormalig Schoten. 

Vanuit de kapel van het kerkhof, kunt u oversteken naar de Adelbertuskerk, op de hoek van de 

Zaanenlaan/Rijksstraatweg. Nadat u deze fraaie kerk heeft bezocht, kunt u verder reizen naar het 

Zaanenbos, waar Huis te Zaanen haar deuren gastvrij opent en u in en om het oude pand tal van 

activiteiten aanbiedt. Vandaar kunt u richting de voormalige Schoterveenpolder, waar u een kijkje kunt 

nemen bij Huize Hoogerwoerd, aan de Hoogerwoerdstraat nr. 12. Het oude pand wordt momenteel 

geheel gerenoveerd en geschikt gemaakt voor bewoning. Een verslag van de bouwwerkzaamheden kunt 

u volgen op de website van Huize Hoogerwoerd. Daarna kunt u door naar Molen de Stoop. Deze is 

toegankelijk vanaf de Jan haringstraat. De molenaar zal u informeren over de geschiedenis van de 

molen, u kunt een kijkje nemen in de molen en uw vragen zal men met plezier beantwoorden. Na dit 

bezoek kunt u naar de Maerten van Heemskerkstraat, waar het gebouw van voormalig ziekenhuis St. 

Joannes de Deo te bezichtigen is. Het pand is smaakvol opgeknapt en er zijn fraaie appartementen in het 

oude pand gebouwd. Een bezichtiging dubbel en dwars waard. Vanaf het voormalige Deo Ziekenhuis 

kunt u verder reizen naar de voormalige Stadskweektuin aan de Kleverlaan, waar u de ruine van het 

Huis ter kleef kunt bezoeken. De ruine is het restant van een ooit monumentaal kasteeltje en herinnert 

aan het beleg van Haarlem door de Spanjaarden in 1572. Onlangs werd door de Ver, Haerlem aandacht 

besteed aan de afloop van het beleg. Dat was op 13 juli. Van het terrein van de voormalige Stads-

kweektuin kunt u nog een kijkje nemen op de rustieke begraafplaats aan de Kleverlaan, waar u 

monumentale graven kunt bezichtigen. Ook treft u er een bijzonder mausoleum aan. U kunt er heerlijk  

wandelen door een fraaie groene oase van rust. Op een steenworp 

afstand ligt de Ripperda kazerne. Dit fraaie gebouw heeft ook een 

herindeling ondergaan en bevat unieke woonruimtes en 

appartementen.  Maar dan bent u nog niet klaar met reizen. U kunt uw 

rondreis voortzetten richting het 

Dolhuys aan de Schotersingel, het 

voormalig Leprooshuys, dat dateert 

uit 1320. Hier woonden in vroeger 

tijden dollen (krankzinnigen), leprozen en pestlijders. Sinds 2005 is in 

het voormalige Dolhuys het museum van de psychiatrie gevestigd. Met 

een beetje geluk is die dag ook de voormalige Union chocolade fabriek 

aan de Paul Krugerkade te bezichtigen. Het gebouw beschikt over 

bijzondere ruimtes en verrassend veel details. U kunt de reis afsluiten, 

terug naar de kapel van begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein. Alle genoemde locaties zijn 

(onder voorbehoud) te bezichtigen. Er verschijnt een overzicht in de pers, welke locaties definitief 

meedoen aan de Open Monumentendagen 2014. 

 

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,  Theo Kooijman,  Harry van Beelen. 

Website: www.historischschoten.nl 


