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Beste donateurs.
Het is vakantietijd en dat is altijd een moment om terug te kijken op de achter ons liggende periode.
Wij hebben in mei de Schotenavond weer mogen organiseren, die zeer goed bezocht werd, waar wij
erg blij mee zijn. Wij zijn onze relaties die belangeloos hun medewerking hebben verleend en
natuurlijk onze vrijwilligers, zeer dankbaar. Zonder hun bijdrage zou deze avond nooit zo succesvol
hebben kunnen zijn. Het was bovendien ook een zeer gezellige bijeenkomst, waarbij oude bekenden
elkaar ontmoetten.
Na de vakantie pakken wij de draad weer op. In september worden weer de Open Monumentendagen
gehouden en ook de open archief avonden gaan weer van start. Verder is een Schoter praatje op
locatie in voorbereiding.
Onze zorg voor behoud van het weinige dat nog van Schoten resteert, blijft prioriteit nummer één.
Boerderij Akendam-Noord zal eindelijk worden aangepakt. Van restauratie kan geen sprake meer
zijn, doordat het gebouw inmiddels onherstelbaar vervallen is. Er zal een reconstructieve nieuwbouw
in aangepaste stijl komen, met gebruik van authentieke elementen.
In de vorige editie van het Schoter Nieuwsblad heeft u kunnen lezen, dat de geschiedenis van
Schoten verder teruggaat, dan die van Haarlem. Aan het Delftplein zijn vondsten gedaan uit de
prehistorische tijd en bij onderhoudswerkzaamheden op de Eksterlaan, werden botten van een rund
van vóór onze jaartelling aangetroffen. Ook werd een duizenden jaren oude, aardewerken pot
gevonden. Er zijn dus nog steeds nieuwe ontwikkelingen te vermelden, die wij graag onder uw
aandacht brengen.
Fijne vakantie gewenst. Groet uit Schoten.

Mijn eigen plekje....
Op vakantie is je zorgen vergeten
Op vakantie betekent genieten en lekker eten
Vakantie is tijd om eens alles te vergeten
En te beseffen dat je van Schoten nooit alles kunt weten
Vakantie is niet alle avonden kijken naar de buis
maar ook, je bewust te worden
hoe fijn het eigenlijk is op je eigen plekje thuis
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Ontwikkelingen in Haarlem-Noord. Voormalig Schoten op de schop.
Ten tijde van de economische crisis die in 2008 begon, zijn geplande nieuwbouw projecten voor HaarlemNoord tot stilstand gekomen. Deze situatie is inmiddels voorbij. Oude plannen worden uit de ijskast gehaald
en zaken waarvan het leek, dat ze geen toekomst meer hadden, worden ten uitvoer gebracht. Aan de Jan
Gijzenkade zijn aanlegplaatsen voor boten gerealiseerd. De Spaarnhovenstraat is voorzien van nieuwe
riolering en momenteel wordt de Eksterlaan en de wijk Dietsveld onder handen genomen. Op het Pretoriaplein
wordt de kinderspeelplaats opnieuw ingericht. De Dolhuys brug, die de Kruisweg en de Kennemerstraat via de
Bolwerken moet gaan verbinden, staat voor 2019 op de planning. De Kennemerstraat zal als verlengstuk van
fiets en wandelroute “De Rode Loper” opnieuw worden ingericht. Op de lege plek aan het Spaarne, bekend als
het Deli terrein, zal het Schoterkwartier gebouwd worden. Op de open plek naast de ijsbaan, waar jaren een
bord stond waarop de bouw van een hotel werd aangekondigd, is inmiddels een flink gebouw verrezen. Op
sommige plaatsen is het gebouw minder dan 10 cm van de overkapping van de ijsbaan verwijderd. Achter het
hoofdgebouw van de Ripperda Kazerne worden 38 appartementen gebouwd, gespiegeld aan het hoofdgebouw.
Tussen beide gebouwen zal een fraai aangelegde tuin komen. Zelfs de ooit geplande woontorens aan de
Kleverlaan, die deel uitmaken van het oorspronkelijke Ripperda Bouwproject komen weer ter sprake. Aan het
Badmintonpad zal de Duijnwijckhal gebouwd gaan worden. De nieuwbouw van 160 container woningen bij
het Delftplein verkeert in een afrondende fase, evenals de renovatie van een aantal zestiger jaren flats aan de
Delftlaan. Aan de rand van de Patrimoneumbuurt, langs het Spaarne bestaat het idee om het oude pand van
tapijthandel Carpetright – thans een autohandel - te slopen en een parkeervoorziening met winkels of bedrijven
te bouwen. Ook moet daarbij een flat verrijzen van maximaal 38 meter hoog met 42 woningen. De oude
panden van broodbakker Vermaat aan de Paul Krugerstraat worden omgetoverd in de tuin van Tollenaar,
vernoemd naar de maker van het baksteen reliëf in de muur van het bestaande gebouw. Er moeten 98
woningen komen. De plannen voor renovatie van boerderij Noord-Akendam worden vlot getrokken en ook
hier zal over een tijdje weer een fraai gerenoveerd complex in gebruik kunnen worden genomen. De oude
lagere school aan de Rijksstraatweg wordt momenteel, in afwachting van vergunningen, door de project
ontwikkelaar verhuurd aan de gemeente Haarlem, die het pand gebruikt voor onderwijs doeleinden. Het heeft
er alle schijn van, dat veel plannen voor Haarlem-Noord zullen worden gerealiseerd. Alleen over het
braakliggende Witco terrein zijn (nog) geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Het traject voor het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer tussen Station Haarlem en Delftplein is inmiddels vastgesteld. Het tracé gaat
lopen via de Rijksstraatweg en de bus gaat meerijden met het overige verkeer. Kruispunten en
oversteekplaatsen zullen waar nodig worden aangepast of zelfs geheel verdwijnen, maar er zal geen
bebouwing hoeven te worden gesloopt. Mogelijk zal voor het H.O.V. ook de Kennemerbrug voor autoverkeer
worden afgesloten.

Omgeving Kasteelruïne van Brederode bedreigd door bouwplannen
Natuur- en erfgoedorganisaties slaan de handen ineen, omdat de gemeente Velsen op het punt staat om in de
naaste omgeving van de Ruïne van Brederode onomkeerbare en blijvende schade te veroorzaken. De gemeente
wil namelijk op korte termijn op drie locaties stedelijke bebouwing mogelijk maken zonder dat er een wettelijk
vereiste totaalvisie is op het gebied rond de Ruïne. Zo’n totaalvisie die onder regie van de Provincie NoordHolland moet worden ontwikkeld, is bedoeld ter bescherming van dit landschap met bijzondere natuur en
unieke cultureel erfgoedwaarden. De dreiging van onherstelbare schade door voortijdig handelen van de
gemeente Velsen wordt als zodanig ernstig beschouwd dat een coalitie van een 15-tal natuur-en
erfgoedorganisaties recentelijk alarm heeft geslagen. In een uiterste poging om het tij te keren heeft deze
coalitie, bestaande uit o.a. Stichting Monumentenbezit (sinds 2016 eigenaar van de Kasteelruïne van
Brederode), Erfgoedvereniging Heemschut, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud en diverse regionale
en plaatselijke organisaties, zoals de Vereniging Haerlem en Stichting Historisch Schoten, grote bezorgdheid
geuit in een brief aan het gemeentelijke en provinciaal bestuur. In de vergaderingen van Provinciale Staten en
de gemeenteraad van Velsen , die beide in juli plaatsvonden, is door de coalitie ook mondeling een dringend
beroep gedaan om de definitieve besluitvorming over de bouw van villa’s in de voor- en achtertuin van de
Ruïne op te schorten totdat de eerder genoemde totaalvisie zijn beslag heeft gekregen.
Nadere informatie: Bert J. Oosterop e-mail: bertoosterop@gmail.com
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Verwantschap van de familie Brederode met Schoten
Huis ter Kleef werd gebouwd in 1250 en heette destijds 'Huis te Schoten'. Het kasteel lag aan een drukke
verbindingsweg tussen Haarlem en het dorp Schoten (ten noorden van Haarlem). Toen stond er alleen een
woontoren die in het bezit was van Pieter van Rolland. Na hem was het kasteel in bezit van Willem de
Bastaard en Willem de Cuser (1339 - ±1370), Catharine de Cleve (vanaf 1392-1433), de familie Van
Borsselen (vanaf 1433-?) Zij veranderden de naam van 'Huis te Schoten' naar 'Huis ter Kleef', familie
Brederode (1492-1568), Don Frederik (1570-1573). Nadat het kasteel in 1573 was opgeblazen door Don
Frederik sloopten de Haarlemmers in 1576 een deel van de ruïne om de bakstenen te gebruiken voor het
herstel van de stad na de grote brand in Haarlem van 1576. In 1578 kwam Huis ter Kleef in handen van de
familie Van Brederode. Zij besloten de ruïne niet meer op te bouwen en alleen de Kaatsbaan (of het 'Huis met
het torentje'), dat niet was opgeblazen, te gebruiken. Omdat de opvolging binnen de familie Van Brederode
een probleem vormde, werd in 1600 het erfrecht van de familie omgezet in 'sterfelijk mansleen'. Ook zusters,
dochters en kleinkinderen konden het kasteel nu erven. Via een huwelijk met de familie Dohma kwam Huis ter
Kleef in handen van de Duitse graaf Frederik Adolf Von Lippe. Het land om de ruïne van het kasteel leverde
weinig opbrengst en de schulden van het landgoed liepen hoog op. In 1713 had Von Lippe zoveel schulden dat
hij een deel van zijn bezittingen moest afstaan, waaronder Huis ter Kleef. De ruïne en het land eromheen
werden door de stad Haarlem gekocht. Vanaf die tijd brokkelde de ruïne in snel tempo af. De Haarlemmers
gebruikten de stenen voor het bouwen van nieuwe huizen. Sinds 14 april 1909 liggen de ruïne en Kaatsbaan op
het gebied van de (thans voormalige) Stadskweektuin. Slechts een klein deel van de ruïne is nu nog zichtbaar,
de rest ligt onder het zand van het eilandje waar de ruïne op staat.

Ode aan de bakker. Baksteen reliëf van Levinus Tollenaar
Het reliëf vertelt het verhaal van de bakker en zijn brood. Het laat zich van
links naar rechts lezen als een stripverhaal. Het begint bij de natuur. Vogels,
regen, zon en wuivend graan. Dan de molen die het graan maalt, het vuur
van de oven dat het brood bakt, daarna het resultaat: brood en banket. Om
de hoek, in het Nelson Mandelapark, gaat het broodverhaal verder. Een haan
(symbool voor het vroege bakkers uur) op een posthoorn, en daarnaast, in prachtige natuurlijke kleuren, het
wapen van Haarlem. Het afgebeelde wapen is het enige stadswapen van Haarlem dat uitgevoerd is in
baksteenreliëf. Het is sinds 1963 aanwezig in Haarlem, in het muurmozaïek, als sluitstuk aan de buitenmuur
van de voormalige broodbakkerij van Vermaat die verrees op het terrein van de Werf Conrad.. Het reliëf is
gemaakt van speciaal geselecteerde, afgekeurde, gesinterde en kromgetrokken bakstenen, waarbij gesmolten
glasverkleuringen zijn toegepast in de ovenvlammen, zon en de graanmolen. Het gehele baksteenreliëf werd
tegen de dragende betonnen buitengevel aan gemetseld en is daardoor eenvoudig te behouden. De stenen zijn
in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt en het geheel biedt een verweerde, bijna sombere aanblik. De
familie Vermaat heeft destijds de opdracht gegeven
voor het kunstwerk, maar de voormalige bakkerij
van Vermaat werd gesloopt en maakte plaats voor
nieuwbouw van Kamps Quality Bakers. Een klein
wonder eigenlijk, dat de 'stripmuur' bewaard is
gebleven. Het is eigenlijk aan Kamps Quality
Bakers te danken dat het reliëf nog bestaat. Het
bedrijf koesterde het kunstwerk en heeft het diverse
keren schoon laten maken, maar doordat het op het
noorden ligt aan een grasveld met loofbomen,
vervuilt de gevel snel. Hoog tijd dat de muur de
monumenten status krijgt, voordat het te laat is.
Opmerkelijk dat er nooit graffiti op kwam, ondanks
de toegankelijkheid met gazons erlangs. De muur maakt thans onderdeel uit van de nieuwbouw plannen Tuin
van Tollenaar. Bron: Website Tuin van Tollenaar.nl. Website helpwandkunstopsporen.nl
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Van de Stadsdichter.
Op veler verzoek publiceren wij hieronder de tekst van het gedicht dat Willemien Spook op de Schotenavond
van 10 mei heeft voorgedragen. Willemien Spook mag zich vier jaar lang stadsdichter van Haarlem noemen.
Zij volgde Nuel Gieles op, die per 1 januari afscheid nam en zijn opvolgster bij die gelegenheid de
stadsdichtersring en het koffertje met stadsdichtersattributen overhandigde. Wethouder Jur Botter heeft haar
tot nieuwe stadsdichter benoemd. Zij is sinds begin van dit jaar officieel stadsdichter van de gemeente
Haarlem en heeft haar wortels in Schoten. Haar grootvader was in 1925 (tot 1940) een van de
aannemers/makelaars/bouwers in Schoten met zijn bedrijf Spook-Kuiper. Hij bouwde ca. 125 huizen aan de
Pijnboomstraat), Zaanenlaan, Orionweg en Delftlaan. Haar ouders wonen in een huis van hem.
Website www.willemienspook.nl

De niet te stuiten stad
Het oude dorp is zoekgeraakt
door de niet te stuiten stad
tot bebouwde kom gemaakt
Waar het nijpte en kolkte, waar het overbevolkte
lag aan de stadsrand: bouwland! bouwland!
zover het oog maar reikte: bouwland!
Met in de hand de annexatiewet
werd de eerste stap gezet
Van 't Zieken naar de Spaansche Vaart
– olievlekken op de kaart –
ploegde de stadsuitbreiding voort
van 'afgeschot oord' tot Haarlem-Noord
Zo raakte het dorp in korte tijd
door annexatie en migratie
aan de nieuwe toplocatie
al haar heerlijkheden kwijt
Klinkende namen: Heren van Zaanen
Brederode, het Bos van Bred
echo's uit een ver verleden
evenals de Heerlijkheden
bijgezet in de vitrine van een
gehaarlemmeroliede tijdmachine
Langs het Spaarne voerden
schepen wereldhandel af en aan
met de eigen gasaanbieder
is het minder goed gegaan
malversaties, wanbeleid
eind aan de zelfstandigheid
Haarlems gas nu voor eenieder
In de Generaal de Wet
woonde even in Haarlem
oneven in Schoten
nu zijn allen stadsgenoten

Er was gedoe met het wapen
stond de leeuw nu omgekeerd?
en een paaldans aan de stadsrand
zorgde even voor een misstand
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Een historie zo vol met anekdotes, toont
aan dat 't dorp nog lang niet dood is;
Hij die om zijn oorsprong geeft
kent de waarde van het leven
en de wens om door te geven
na negentig jaar leeft Schoten voort
als moederschoot van Haarlem-Noord
Net als grenzen gaan herinneringen
uiteindelijk hun eigen pad
vele namen van vroeger dagen
zullen langzaamaan vervagen
doen hooguit nog een mondhoek krullen
Het Schoteroog bewaakt die schat
en de niet te stuiten stad
heeft ruimschoots haar zin gehad

Willemien Spook, Schotenavond, 10 mei 2017

Raadplaatje
Het raadplaatje, dat in de vorige editie van het Nieuwsblad was afgedrukt, toonde ons het ophogen van grond
ten behoeve van huizenbouw in de Indischebuurt-Noord. De boerderij van Vink, destijds ter hoogte van de
huidige Indischestraat, (gesloopt in 1960) is te zien met op de achtergrond de noordelijke bebouwing van de
Jan Gijzenkade.

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
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Gevelsteen oude raadhuis aan de Rijksstraatweg
Op dit moment wordt gewerkt aan
de reconstructie van de gevelsteen
van het voormalige raadhuis van
Schoten uit 1907. Op de gevelsteen,
boven de raampartij in het torengedeelte, is het wapen van de
gemeente afgebeeld. Dat wapen, dat
al in 1509 bestond, is helemaal
verweerd, op de koperen leeuwtjes
na (Afb. links). Daarom zal de steen
compleet moeten worden
vernieuwd. Het leeuwtje bovenop de topgevel wordt ook
meegenomen in de restauratie. De pilaartjes in de gevel zullen
worden gerestaureerd. Hieronder een laatste foto van de oude
steen, voordat deze werd verwijderd. Rechts de restanten.

Eric Coolen legt de stad vast in fraaie afbeeldingen.
De voorliefde voor de Spaarnestad heeft Eric Coolen in zijn tekeningen en tal van andere creatieve uitingen
nooit onder stoelen of banken gestoken. Talloze tekeningen, boeken, verjaarskalenders, spaaralbums en
onnoemelijk veel creatieve projecten met de Spaarnestad als onderwerp ontstaan in zijn brein. Hier een drietal
tekeningen van Haarlem-Noord.
Website: ericcoolen.nl en nieuwegrachtproducties.com
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De Transvaalbuurt met het Pretoriaplein. Uit het archief van Theo Kooijman.
In 1903 werd de Transvaalbuurt
gebouwd. Dat ging in rap tempo.
Op de foto hiernaast is te zien dat
Het Klooster is gesloopt en dat men
begonnen is met nieuwbouw.
Rechts is de Paul Krugerstraat en
links worden de huizen van de
Bothastraat gebouwd. Schoten dat
in het jaar 1900 ca. zeshonderd
inwoners telde, kreeg er met de
Transvaal-buurt ruim 2000 bij. Het
waren geen mooie huizen. Er was
geen sprietje groen te zien en de
straten en huizen waren sober.
Dankzij de bouw van de
Transvaalbuurt konden er mensen
van buiten de stad komen wonen. Voornamelijk waren dat mensen uit Twente die bij de Werf Conrad werkten.
Ook waren er mensen die werkten bij het spoor. Niet alleen personeel van het Station van Haarlem, maar ook
mensen die werkten op de werkplaats aan de Oude weg Deze mensen waren in hun vorige woonplaats
gewend, dat er water en gas was. Dat was in Schoten niet het geval. Water kwam uit de pomp en eten werd
gekookt met hout en voor verlichting .werd een olielamp gebruikt. De gemeenteraad bestond uit Burgemeester
Haitsma Mulier; wethouder Teeuwen en twee raadsleden. De burgemeester had het gevaar al aan zien komen
en nam ontslag. Hij werd opgevolgd door F.F.F.Fuhrhop een militair uit Nederlands Ooost Indië. Fuhrhop
dacht zijn laatste dagen te slijten in een knus klein boerendorp. Dat pakte echter anders uit. In 1904 werd er
een vereniging opgericht "Het Schoterkwartier". Deze vereniging werd al snel een politieke partij die in de
raad kwamen. Meteen kwamen de verzoeken. Brandweer, waterleidingen en een gasfabriek moesten er komen.
Het oude raadsbestuur bestond uit drie personen. Er kwamen er vier bij. Met één stem verschil werd besloten
tot de bouw van een gasfabriek in de Transvaalstraat. Het Pretoriaplein werd het middelpunt van de
Transvaalbuurt. In 1907 kwam er een noodkerk aan de westzijde van het plein. Die heeft niet lang dienst
gedaan omdat al snel de Elisabeth en Barbarakerk werd gebouwd. De noodkerk werd van haar toren ontdaan
maar de muren bleven staan en dat werd de gymnastiekzaal van de school aan de Generaal de La Reystraat en
die van het Pretoriaplein ook wel "Het Prikkie" genoemd. Waar de Regulieren Klooster en de Buitenplaats Het
Klooster hadden gestaan kwam een café met daarachter een feestzaal. Eerst was van Dijk eigenaar daarna een
hele tijd Slot en als laatste Fabel. De feestzaal had de naam "Flora". Dat was de feestzaal van het
Schoterkwartier. Niet alleen bruiloften maar ook politieke vergaderingen werd daar gehouden. Kortom het
café met feestzaal was de uitgaansgelegenheid van Schoten.
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Er werden plannen gemaakt voor een markt op het Pretoriaplein. In februari 1931 werd hierover in de
gemeenteraad druk vergaderd. De heer Peper (communist) vond dat de marktgelden in Haarlem veel te hoog
waren. Als de marktgelden niet zouden worden verlaagd zou de zaterdagmarkt in Haarlem Noord zeker
mislukken. Verder vond hij dat de markt in het Julianapark moest worden gehouden. De heer Loerakker (RKStaatspartij) vond geen reden om een zaterdagse avond markt op het Pretoriaplein te beginnen. De heer
Joosten (S.D.A.P.) vond dat als er een markt moest komen, het Pretoriaplein beter geschikt zou zijn, dan het
Julianapark ofwel het Soendaplein. En zo gebeurde het dat er op zaterdag18 april 1931 voor het eerst markt
was op het Pretoriaplein. In café "Flora" aan het Pretoriaplein was een kort officiële opening en na een
openingswoord werd op het succes van de markt geklonken. Op het Pretoriaplein was er een genoeglijke
stemming, vooral toen bij het donker worden de
elektrische verlichting aan ging. Te koop waren o.a.
sigaren, linnengoed, toiletartikelen, chocolade en
suikerwaren. Er waren zuur tentjes en handelaren
met sinaasappelen en planten. Er was altijd wel wat
te doen op het plein. Overdag had je de
schoolkinderen van de naburige school. Toen de
school aan het Pretoriaplein de Generaal de La Rey
straat te klein werd kwam er een houten noodschool
op het plein. Deze school kreeg al snel de bijnaam
van "Het Kippenhok" Toen in de Timorstraat de
Petrus Canisiusschool werd gebouwd, verdween
niet lang daarna het houten schooltje op het
Pretoriaplein.

Het houten schooltje op het Pretoriaplein

Zoals eerder gemeld werd het Pretoriaplein voor alle doeleinden gebruikt. Zo kwam regelmatig een circus op
het plein. Dat was voor de bewoners van Haarlem-Noord een evenement.
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Kermis
Vele van u zullen nog herinneren dat na de Tweede Wereldoorlog kermis werd gehouden op het Pretoriaplein.
Geen achtbaan of reuzenrad maar het was wel gezellig. Voorafgaande aan die tijd was er heel even kermis op
het Soendaplein maar het Pretoriaplein leende zich er meer voor. In die tijd was er nog geen kermis op de
Zaanenlaan. Het grote kermisterrein van Haarlem was op de Parklaan en het Phoenixterrein. Er is in de jaren
op het Pretoriaplein veel veranderd. De scholen zijn vervangen door appartementen. De winkels op het plein
zijn grotendeels verdwenen en ook het bekende Café "Flora", waar in de laatste jaren Tinie en Joop Fabel de
zaak beheerde is verdwenen.

Tentoonstelling KOMT DAT ZIEN!
De kermis in de negentiende eeuw zag er heel anders uit dan de kermis die we nu kennen. Enkele jaren
geleden werden bij toeval vier bijzondere boekjes (her)ontdekt in de collectie van het Noord-Hollands Archief.
De boekjes bevatten een verzameling van programma’s, foto’s, strooi- en aanplakbiljetten en ander drukwerk
over de Haarlemse kermis. De boekjes zijn tussen 1830 en 1875 samengesteld door Gaspard Philippe Charles
van Breugel. Ze geven een prachtige indruk van de Haarlemse kermis in de negentiende en begin twintigste
eeuw. De Haarlemse kermis in de negentiende eeuw was een onuitputtelijke bron van verbazing en vermaak.
Zo keek Van Breugel vol verwondering toe hoe Mej. Marie zonder armen met haar mond een knoop in een
draad wist te leggen. Minstens zoveel belangstelling trok Admiraal Tom Pouche, de kleinste man van Europa
en ook wel het Wonder der Wereld genoemd. Op zijn 34e was hij slechts 7 palmen (ongeveer 70 cm) groot.
De kermis bestond echter niet alleen uit rariteiten. Hier leerde de gewone man over de wijde wereld om zich
heen. Je kon er de nieuwste technologische snufjes bekijken zoals de wekker en de mechanische olifant. Maar
ook een exotische levend dier als de neushoorn toen was. De tentoonstelling is te zien in het Noord-Hollands
Archief van 1 juli t/m 10 september 2017 Janskerk, jansstraat 40, Haarlem. Gratis entree.

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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Monumentendagen 2017
Zaterdag 9 en zondag 10 september worden de Open Monumentendagen weer gehouden. Het thema van dit
jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge
economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een
rondtrekkend bestaan, zoals marskramer en kermisklanten, en het verbindt uiteenlopende historische perioden
met het heden. Traditioneel zijn onze vrijwilligers weer aanwezig in de kapel van R.K. begraafplaats St.
Barbara aan het Soendaplein om u te ontvangen met een kopje koffie en een vriendelijk woord. Ook dit jaar
hebben wij weer een flink aantal informatiepanelen over diverse onderwerpen en verzorgen wij een
diapresentatie met bekende en minder bekende plaatjes uit Schoten.

Terugblik Schotenavond
Onze Stichting was aangenaam verrast met de goede opkomst bij de Schotenavond. Ruim 160
belangstellenden waren aanwezig in de zaal van ‘’Het Schoter’’ aan de Sportweg in Haarlem-Noord.
Drs. L.Zoodsma, directeur van het Noord Hollands Archief, hield een interessante lezing over de annexatie
van Schoten door de gemeente Haarlem, nu negentig jaar geleden. Hij vertelde over de onhoudbare situatie
waarin Schoten was komen te verkeren, waardoor zelfstandig verder gaan niet meer mogelijk was. Het
Ampzing Genootschap verzorgde de muzikale omlijsting en deed dat zeer enthousiast. In de pauze was er
gelegenheid om de mini expo te bekijken en met elkaar te praten onder het genot van een drankje. De
boekentafel van boekhandel Gillissen werd goed bezocht en ook de lepeltjes met het wapen van Schoten
waren zeer gewild. Ook de display die verzorgd was door Copynet werd goed bekeken. Na de pauze was het
tijd voor de Stadsdichter. Het werd muisstil in de zaal, toen Willemien Spook haar gedicht over Schoten voor
droeg. Aansluitend hield Ferry v.d.Peet een presentatie over de grenzen van Schoten, waarbij hij een flink
aantal afbeeldingen toonde die hij van commentaar voorzag. Aansluitend was er nog gelegenheid om na te
praten onder het genot van een drankje. Wij, van Stichting Historisch Schoten vonden het een zeer geslaagde
avond.

