
 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het 

grondgebied van de voormalige gemeente Schoten. 

 

Geachte donateurs, 

 

Met ingang van dit Nieuwsblad leest u de ondertitel “Over de geschiedenis van Haarlem-Noord 

op het grondgebied van de voormalige gemeente Schoten” en daarmee willen wij als stichting 

een nieuwe, wat bredere weg inslaan. Aanvankelijk lag het zwaartepunt van onze activiteiten op 

het onderzoeken en berichten over de geschiedenis van de gemeente Schoten zoals deze tot de 

annexatie in 1927 was bewaard, maar langzamerhand merken wij, dat er behalve voor die oude 

geschiedenis ook steeds meer belangstelling bij donateurs, historici en nieuwe inwoners begon te 

ontstaan voor de stadsontwikkeling daarná. Daarop willen wij ons nu mede gaan richten. 

Het is immers niet moeilijk om vast te stellen, dat de uitbreiding en groei van Haarlem-Noord 

voor een groot deel voortborduurde op wat stedenbouwkundigen al in de periode voorafgaande 

aan de annexatie op de tekentafel hadden liggen en zo is Haarlem-Noord tot een stadsdeel met 

een groot aantal wijken, buurten en parken met een eigen karakter uitgegroeid. 

Om behoud hiervan te bevorderen is op 5 juli jl. een aantal buurten in Haarlem-Noord tot 

‘beschermd stadsgezicht’ aangewezen. Dat betekent, dat deze wijken meer zijn geworden dan de 

locatie van speciale, monumentale gebouwen en bijvoorbeeld straatmeubilair, maar dat deze 

omgeving als geheel ook als een samenhangende eenheid van historische waarde wordt erkend. 

De overheid zal er hierdoor op toezien, dat deze stadsdelen in stand worden gehouden en ook de 

middelen beschikbaar stellen om dat mogelijk te maken. Het centrum van Haarlem en delen van 

Haarlem-Zuid hadden die status al, vanaf deze zomer vallen de wijken ten westen van de 

Rijksstraatweg en bezuiden de Orionweg hier ook onder, evenals een groot deel van de 

Patrimoniumbuurt. In heel Nederland zijn er ruim 400 vergelijkbare stadsdelen met deze status te 

vinden. 

Tijdens de Open Monumentendagen zijn wij de laatste jaren in de kapel van de Begraafplaats St. 

Barbara met historisch materiaal aanwezig. Velen van u weten dat natuurlijk en komen langs om 

de prenten en foto’s van historische plekken te bekijken. We zien steeds meer dat nieuwe 

bewoners van Haarlem (momenteel veel afkomstig uit Amsterdam) interesse tonen in dit 

woongebied en ook hier merken we dat men die kennis over de ‘nieuwe geschiedenis’ weet te 

waarderen. Zo groeien we langzamerhand uit tot een stichting met brede kennis en een groeiend 

archief over de geschiedenis van heel Haarlem-Noord. 

Tot zover de toelichting op de nieuwe ondertitel op uw Nieuwsblad (en tevens een uitnodiging 

om op zaterdag 10 en zondag 11 september weer bij ons aan het Soendaplein op de koffie te 

komen). 

 

Wat ons verder bezig houdt, leest u natuurlijk in dit zomernummer maar in het bijzonder noem ik 

hier nog de open archiefborrel op woensdagavond 12 oktober. In oktober vorig jaar 

organiseerden wij tijdens het jubileumfeest van De Hof van Eden een samenzijn waarbij behalve 

drank en hapjes ook archiefmateriaal op tafel kwam. De combinatie drank en archief lijkt riskant 

maar het verliep vlekkeloos en vroeg om herhaling. Dit voorjaar hebben we een vergelijkbare 

borrel gehouden en dit willen wij elk half jaar gaan doen. 

 

 

Zomer  2016 
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Tenslotte sta ik nog kort stil bij het overlijden van twee dames die Schoten een warm hart hebben 

toe gedragen.  

In mei jl. overleed Cis de Ridder op 87-jarige leeftijd. Zij was weduwe van Joop de Ridder (1929 

– 2012), grondlegger van Werkgroep Historisch Schoten waar onze stichting uit voort is 

gekomen. Bij Cis en Joop thuis, in het oude parochiehuis aan de Rijksstraatweg, hebben wij in 

onze beginjaren vaak mogen vergaderen en zij zorgden daarbij goed voor de gasten. Hier bewaar 

ik goede herinneringen aan. Op vrijdag 27 mei is Cis de Ridder begraven op de begraafplaats 

achter de Mariakerk, vlakbij het huis waar zij met Joop zo lang en gelukkig heeft gewoond, en 

namens de stichting waren Henk Wieringa en ik daarbij aanwezig. 

Ook in mei overleed mevrouw A.D.E. van der Boom, een trouw donateur van onze stichting 

waarvan de ouders nog in dienst zijn geweest van de familie Bredius, in het begin van de vorige 

eeuw eigenaren en bewoners van Huis te Zaanen.  Het leek ons goed om dit op deze plek te 

memoreren. 

 

Veel informatie volgt weer in dit Nieuwsblad. Ik hoop u van harte met mijn collega’s van de 

stichting binnenkort te ontmoeten tijdens de Open Monumentendagen aan het Soendaplein, de 

archiefborrel of wellicht elders in Haarlem-Noord dan wel Schoten! 

 

Frank-Michiel Boorsma 

Voorzitter Stichting Historisch Schoten 

 

Beschermd stadsgezicht 
De vijf wijken die het monumentale kwaliteitskeurmerk nu hebben verkregen zijn de 

Patrimoniumbuurt, Kleverparkbuurt, Frans Halsbuurt, Bomenbuurt en een deel van de 

Planetenbuurt. De binnenstad, Haarlem-Zuid en -Zuid-West vielen al onder het beschermd 

stadsgezicht, evenals het oude Spaarndam.De vijf nieuw toegevoegde buurten zijn in de eerste 

helft van de vorige eeuw tot stand gekomen. Dat was een periode waarin Haarlem hard groeide, 

in 1920 telde de stad 77.000 inwoners, dat aantal was in 1940 verdubbeld. Om die groei mogelijk 

te maken werd in 1927 onder meer de gemeente Schoten opgeslokt, de weilanden ten noorden 

van de Bolwerken vielen ten prooi aan de stad, er werden tal van nieuwe woongebieden 

gebouwd. 

Gezien op Facebook: 

 Een foto uit het archief van HFC 

Haarlem. Schoten, 1914. 

Prominent op de foto: doelman 

Jan Haak van de Roodbroeken, 

zijn fiets, een jonge veldwachter 

en nog wat notabelen. Jan Haak 

was niet zo’n talent als zijn 

beroemdere broer Jur (en ook 

derde broer Albert kwam voor de 

club uit), maar hij was nooit te 

beroerd om in een van de lagere 

elftallen in te vallen als sluitpost. 

Voetbalveld is niet van Haarlem 

maar van TYBB (The Yellow 

Black Boys). Toen gelegen t.o. de 

R.K. kerk aan de Rijksstraatweg. Ongeveer op de plek waar nu de huizen staan in de hoek 

Meeuwenstraat en Roerdompstraat 
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Gevelsteen oude raadhuis, Rijksstraatweg 24. 
De gevelsteen in het oude raadhuis van Schoten aan de Rijksstraatweg verkeert in dusdanig 

slechte staat, dat herstel niet meer mogelijk is. Om die reden zal een nieuwe steen gehakt moeten 

worden.  De opdracht om de gevelsteen te vernieuwen is inmiddels gegeven. Er is ook een 

monumentenvergunning aangevraagd, omdat het werk vergunning plichtig is. Over niet al te 

lange tijd zal de gevel van het raadhuis weer voorzien zijn van een fraaie gevelsteen.  

 

Open archief avond. 
Op woensdag 12 oktober houden we weer een open archief avond. 

Elkaar ontmoeten bij koffie en thee en wat later op de avond iets sterkers wellicht waarbij we u 

als geïnteresseerde Schoten/Haarlem-Noord liefhebber aan de hand van het archiefmateriaal 

kunnen bijpraten over de locale historie. En deze avonden leveren altijd weer wat extra’s op, 

want ook u heeft vaak aanvullende informatie over wat op de foto's staat of ineens in de 

herinnering naar boven komt. De avond is bedoeld om de donateurs weer eens te ontmoeten en 

even bij te praten over wat er leeft onder de Schoten liefhebbers. Een groot deel van ons archief 

ligt ter inzage dus er kan naar hartenlust gebladerd en gekeken worden. U bent van harte welkom 

op woensdagavond 12 oktober, tussen 19.30 en 22.00 uur. Graag tot ziens in 

De Hof van Eden, Muiderslotweg 222A in Haarlem-Noord. 

 

NZH middag 
21 mei kwam een groep donateurs bijeen in het NZH Vervoer Museum. Tijdens de rondleiding 

werd ons veel verteld over bussen en trams en er was gelegenheid het museum en alle voertuigen 

te bekijken. Een oude bus stond klaar om de donateurs door Haarlem te rijden Er werd een deel 

van de route van lijn 2 en lijn 5 gereden, waarbij het centrum van Haarlem niet werd vergeten.  

Vooral in de oude binnenstad van Haarlem trok de bus veel bekijks. Terug in Haarlem-Noord 

werd langs bekende plekken van voormalig Schoten gereden, langs de oude Vergierdeweg, met 

de boerderij Noord-Akendam en de Slaperdijk. Via de smalle weggetjes van Spaarndam keerde 

men over de oude Spaarndamseweg, langs de grenspaal van Schoten/Spaarndam weer terug naar 

het NZH Vervoer Museum. Het was een geslaagde middag, dankzij de enthousiaste inzet van de 

mensen van het NZH Vervoer Museum. Zij hebben voor ons een bijzonder interessante, 

leerzame en door het aanstekelijke enthousiasme, uitermate gezellige middag voor ons verzorgd. 
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De Catharinaschool aan de Rijksstraatweg. 
 

Pastoor W.C. Dessing was een ijverig man. Herhaaldelijk bepleitte hij de noodzakelijkheid 

en het grote nut van het bouwen van een bewaarschool of kleuterschool voor de jongste 

parochianen. Het kerkbestuur ging akkoord en pastoor Dessing ging met grote 

voortvarendheid aan de slag. Zo’n school vereiste leerkrachten en daarvoor ging hij op zoek 

naar Eerwaarde Zusters. In 1929 had hij succes en slaagde hij erin de Zusters van 

O.L.Vrouw van Amersfoort naar Schoten te halen. Daarom moest er tegelijk een zuster-

huis gebouwd worden om deze leerkrachten onderdak te bieden. Pastoor Dessing maakte 

samen met bouwkundige Van Erp, bouwtekeningen voor een bewaarschool, vergaderlokaal  

en een zusterhuis. De bewaarschool werd aan de heilige Catharina opgedragen en 

vernoemd. De gemeente droeg bij in de exploitatiekosten van de bewaarschool. Daarnaast 

deed het kerkbestuur een beroep op de liefdadigheid van de parochianen door het instellen 

van het Catharinafonds.    
                                                                 

Op dinsdag 6 mei 1930 in de 

namiddag deden de Eerwaarde 

zusters haar intrede in de 

parochie. Vrolijk wapperden de 

vlaggen van het zusterhuis en de 

Catharinaschool. De pastoor en de 

kerkmeesters hadden de zusters 

met koetsjes van het Haarlems 

station afgehaald. Op woensdag 

21 mei 1930 werd de Sint 

Catharinaschool plechtig 

ingewijd. Onder leiding van 

hoofdzuster Gemma verzorgden 

drie zusters en een 

“lekenonderwijskracht” het onderwijs aan de hele kleine kleuters. In 1985 werd de wet op 

het basisonderwijs ingevoerd, wat het einde van de zestig jaar oude school betekende. De 

kleuters vertrokken naar de Sint Bavo Basisschool in de Eemstraat. De school verdween 

maar het zusterhuis is behouden gebleven, evenals de naam, die nu nog op de gevel te lezen 

is. Thans is er de Catharina Apotheek gevestigd samen met een huisartsenpraktijk. 
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 St. Catharina bij de Heilige Huisjes aan de Jan Gijzenkade. 

De Heilige Huisjes aan de Jan Gijzenkade zijn gebouwd rond 1930, in opdracht van de 

Katholieke Bond voor Grote Gezinnen.  Deze bond zette zich in voor de belangen van grote 

gezinnen en verleende bijstand op velerlei terrein. De naam ‘heiligenhuisjes’ werd ontleend aan 

de heiligenbeelden waar elke woning afzonderlijk mee werd opgesierd. Deze beelden werden 

gemaakt door de toen nog niet zo bekende Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen, voor wie 

het één van z’n eerste betaalde opdrachten was. De beelden zijn gemaakt van frans zandsteen dat 

de afgelopen 70 jaar veel te lijden heeft gehad van vooral de weersomstandig-heden.  Ze zijn 

enige jaren geleden prachtig gerepareerd en schoongemaakt door beeldhouwer en kunstenaar 

Wilgenburg.  Rond 1930 waren dit heel luxe en bijzondere woningen: mooie verzorgde gevels, 

elke woning een badkamer en ook nog eens een voortuin. En dat voor woningen in een 

arbeiderswijk!!!  Aan de binnenzijde van de woningen is niet zoveel gebeurd.  De bewoners 

konden de keuken en de badkamer laten vernieuwen en de gaskachel laten vervangen door een 

cv-ketel. De kap is aan de binnenzijde geïsoleerd en alle oude cv-ketels zijn vervangen.  Ook het 

aanbrengen van vloerisolatie behoorde tot de mogelijkheid. De buitengevel is grondig aangepakt. 

het gevelmetselwerk is gerepareerd en gereinigd. het staalwerk in de gevels is grotendeels 

vernieuwd.  Alle houten kozijnen, incl. de voordeuren, zijn vernieuwd met behoud van de 

oorspronkelijke detaillering. Ook de dakpannen, schoorstenen en de dakkapellen zijn vernieuwd.  

Het geheel maakt opnieuw een frisse  indruk, zoals ook in 

1930 werd bedoeld: Het mag gezien worden!! 

 

Wij blijven nog even bij St. Catharina. Haar beeltenis is te 

vinden is op het huis met  nr. 257.  Haar oorspronkelijke 

naam was Catharina van Alexandrië . Catharina, uit een 

roemrijk geslacht, kende al alle werken van Plato uit haar 

hoofd toe ze nog maar vijtien was.  Ze was de Heer met 

hart en ziel toegedaan, en beloofde hem haar 

maagdelijkheid. Nauwelijks had ze dat gedaan, of keizer 

Maxentius werd verliefd op haar.  (bron Wikipedia) 

 

Attribuut: gebroken rad met zwaard      
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Op haar weigering om met hem te trouwen, wilde hij haar dwingen haar geloof af te zweren 

onder bedreiging met gruwelijke folteringen. Ook stuurde hij zijn veertig heidense filosofen op 

haar af om haar te bekeren, maar dit pakte een beetje verkeerd uit: in plaats van Catharina               

werden de filosofen bekeerd, en wel tot het christendom.   Daarop wilde  hij  haar  laten  

verpletteren  met  een  rad waarop  scherpe ijzeren  punten  waren ge-monteerd. In plaats van 

Catharina brak echter het rad, getoffen door de bliksem. Hij wilde haar laten verbranden, maar 

het vuur waaide uiteen en verbrandde de beulen. Uiteindelijk lukte het dan toch haar te 

onthoofden. Uit haar halswonde stroomte melk die de stad van de pest bevrijden. 

Hieronder de beeltenis van Cathaina op een van de heilige huisjes aan de Jan Gijzenkade. 

 

 

 

Koperen zegel van Sigarenmagazijn de Klok te Schoten. 
Op de laatste open archief avond toonde een van onze donateurs een koperen zegel van een 

Sigarenmagazijn. Waarschijnlijk werd het zegel gebruikt om  sigarenkistjes van een eigen 

lakzegel te voorzien. De tekst in negatief in het koper gedrukt, om in de lak een positieve afdruk 

te kunnen krijgen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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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Mozaïek bankje geplaatst in Bataviastraat. 

 
 

’Verbinding’, daar draait het om bij het mozaïekbankje dat is onthuld op het plein bij de 

Bataviastraat. De afgelopen anderhalf jaar zijn velen in de weer geweest om het bankje te 

ontwerpen en te maken. Er was een tent geplaatst en elke avond kwamen mensen er bijeen om 

tegeltjes te leggen, onder leiding van mozaïekkunstenares Annemary Sybrandy. Thye (36) was 

een van hen. „Ik ben hier oude bekenden tegengekomen bij het werken aan het bankje. En ik heb 

nieuwe mensen leren kennen. Er was een groepje van een man of twaalf dat hier regelmatig 

samenkwam.” Hij woont om de hoek en hield de boel ook in de gaten. „Soms moest ik er 

mensen wegsturen. Ook midden in de nacht.” Het Leger des Heils ondersteunde ’de missie’. 

Jeroen Westerhuis van Bij Bosshardt, de ontmoetingsplek van het Leger des Heils iets verderop: 

„Wij hielpen omdat de buurt ons veel warmte geeft en wij wat wilden teruggeven.” 

 

Nieuwbouw Projecten in Haarlem Noord. 
Na de bankencrisis en de crisis in de bouw staan er nu tal van nieuwbouwprojecten op de rail. Bij 

de Schoterbrug zijn inmiddels drie flatgebouwen verrezen als afsluiting van het Land in Zicht 

project. De oude school aan de Rijksstraatweg zal worden verbouwd tot appartementen. Het Deli 

terrein, waar ooit de Schoter Gasfabriek stond zal worden bebouwd. Achter het hoofdgebouw 

van de Ripperda Kazerne zal een gespiegeld gebouw verschijnen, met een prachtige tuin tussen 

de gebouwen in. Het Sterren Collega  aan de Verspronckweg is verkocht en er zullen woningen 

in worden gemaakt. Op het uiterste puntje van Haarlem-Noord zullen 160 container woningen 

verrijzen. De bedoeling is dat deze vijftien jaar zullen blijven staan en dan zullen worden 

vervangen.  Ook de plannen voor het terrein van Witco aan de Spaarndamseweg probeert men 

vlot te trekken, zodat ook daar een nieuw buurtje kan verrijzen. 
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Verdwenen winkeltjes in Haarlem-Noord. 
Wie kent ze niet, de winkeltjes uit Haarlem-Noord. Of het nu gaat om de Klompencentrale, de 

Verfton, Visee, Jansen Tweewielers, Tolsma groente en fruit, Bijman Banket, van der Werff 

woninginrichting, de Vries ijzerhandel,  Komduur, Van Zalingen De Tijdgeest aan het 

Pretoriaplein, Kruidenier Honkoop, Fokkelman foto’s,  Toko Piet, Tromp melkhandel, of Kuin 

Hoogerwoerdstraat. De namen roepen bij ons allemaal herinneringen op. 

 

          
            Bark, hoek Floresstraat 1949                                           Kuin, Hoogerwoerdstraat 

 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

            Winkels aan de Soendastraat                          Pijnboomstraat / Kastanjestraat Schouten  

                                                                                                     Radio / Televisie 

 

Open Monumentendagen 10 en 11 september 2016 
De Open Monumentendagen 2016, in het weekend van 10 en 11 september, staat in het teken 

van Iconen en symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar 

beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis. In monumenten zie je ze overal: van 

binnen en van buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. De monumenten zelf kunnen 

ook iconische waarde hebben in het landschap of in de stad, zoals kerktorens, molens, stadhuizen 

en kastelen. Ook dit jaar zijn wij te gast in de mooie kapel van RK Begraafplaats St. Barbara aan 

het Soendaplein.  Naast het mooie icoon in de kapel van Maria eeuwig durende bijstand 

afkomstig uit de voormalige Elisabeth en Barbara kerk zijn er rond de kerk op de graven tal van 

symbolen waar te nemen, die allen iets vertellen, maar waar we ongemerkt aan voorbij lopen 

zonder ons dit te realiseren. Zo staat bijvoorbeeld en afgebroken zuil symbool voor een 

plotseling overlijden.   

 

U kunt het allemaal zien op 10 en 11 september aan het Soendaplein. De openingstijden zijn 

zaterdag van 10.00 tot 16.30 en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
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Rondwandeling monumentendagen 10 september 14.00 uur. 
Op zaterdag 10 september zal  voor belangstellenden een rondwandeling worden gehouden door 

de omgeving, waarbij de aandacht zal worden gevestigd op diverse details, die in de wijken nog 

terug te vinden zijn. Vanaf St. Barbara gezien, op het Soendaplein naast Albert Heijn is een rijtje 

oude huizen te zien.  Op een oude foto zijn nog de mooie balustrades te zien, die vroeger deze 

huizen sierden. Het hoekpand had zelfs een torentje. Er is nog veel van de geschiedenis van 

Schoten terug te vinden. De overblijfselen van het Spaanse Vaartje, dat bijna volledig werd 

gedempt ten behoeve van woningbouw, de Adelbertus kerk, met zijn niet voltooide toren, het 

oude Raadhuis van Schoten. U zult het allemaal zien. 

De wandeling start op R.K. Begraafplaats Sint Barbara. Uitsluitend na aanmelding vooraf per e-

mail of telefonisch op 7 september 2016 tussen 18.00 en 19.00 uur Tel 023-5370829. Het aantal 

deelnemers is beperkt. 
 

Generaal Cronjestraat 85. In dit pand was voorheen een brandweerpost te vinden.  De top van de 

gevel is onlangs verwijderd. Op de foto uit 1954 (rechtsonder) is hetzelfde pand te zien. 

 

     
  

Het pand op de hoek van Schoterweg – Gen. Cronjéstraat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto links zien we de tram heel dicht langs de huizen rijden. In 1903 kwam in het 

hoekpand J.C. Wassenaar behanger en winkelier in matten en kleden. Hij had de zaak van zijn 

schoonmoeder overgenomen die toen borstels en schoonmaakartikelen verkocht. Hij startte er 

een behangerij  stoffeerderij en meubelinrichting. Tot 1919, toen werd het bedrijf verplaatst naar 

Jansweg 17. Jarenlang is later in dit pand Ton Kuilenburg gevestigd geweest met het assortiment 

van Bang & Olufsen. 
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Verkeersproblemen hoek Cronjéstraat Schoterweg. 
In het Haarlems Dagblad van 1 oktober 1924 troffen wij een open brief aan van Kees de 

Mopperaar over de verkeerssituatie op de hoek van de Schoterweg en de Generaal Cronjéstraat. 

De Schoterweg had in die tijd tweerichtingsverkeer en ook de tram reed er overheen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


