Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied
van de voormalige gemeente Schoten

Zomer 2018

Geachte lezer én Schotenaar,
Ieder die langs het oude raadhuis van Schoten komt, zal tevreden toezien hoe het nieuwe
wapenornament is aangebracht. Dankzij de inzet van Stichting Geveltekens van de Historische
Vereniging Haerlem zijn dit voorjaar zowel het wapen van Schoten als het karakteristieke leeuwtje
dat daar weer bovenuit torent, in ere hersteld. Dat was hard nodig, want het zag er tot de restauratie
op z’n zachtst gezegd ’versleten’ uit, het mooie raadhuis onwaardig. Maar gelukkig is dat kleine
stukje Schoten weer in volle pracht te zien. In dit zomernummer leest u daar meer over. Verder
gaan wij in op de reconstructie van o.a. Schoterweg en Kennemerstraat zoals daar rond 1924 ideeën
voor werden uitgewerkt. Ook toen al waren er zorgen over toenemende verkeersdrukte. Als we
foto’s uit die tijd bekijken, is dat nauwelijks voor te stellen, maar men had kennelijk op dit punt een
reeds vooruitziende blik en een visie.
Ook leest u over ‘baldadige jeugd’ in Schoten in 1926. Dat is iets waar we ons nu nog wel eens
druk om kunnen maken, maar zo te zien kwam dat vroeger ook al voor. Verder lijkt Schoten
landelijk en aangenaam te zijn geweest wanneer we de schets van spelende kinderen, spelletjes
doen en over de kermis in Schoten lezen. Sommige tradities zoals de kermis zetten zich voort, nog
steeds jaarlijks in Haarlem-Noord, nu aan de Zaanenlaan. Sommige dingen veranderen niet echt…
Het is bijna september, de maand waarin de Open Monumentdag plaatsheeft. Wij doen daar
uiteraard weer aan mee op onze ‘vaste’ plek aan het Soendaplein. Het thema is dit jaar ‘In Europa’.
Dit lijkt niet direct een raakvlak met de geschiedenis van Schoten te hebben, maar wij bedachten
dat er wel diverse industrie in dit stadsdeel is geweest mede waardoor Haarlemse ondernemers
handel met Europa konden drijven. Daarom laten wij behalve het traditionele fotomateriaal van het
dagelijks leven in het oude Schoten ook de (dan nog prille) industriële activiteit in deze gemeente
en het latere Haarlem-Noord zien.
U bent van harte welkom. Wij ontvangen u op zaterdag 8 en zondag 9 september graag met een
kopje thee of koffie. Ook hier leest u in dit blad meer over.
Dan rest mij niets dan u nog een mooie nazomer toe te wensen, veel leesplezier en hopelijk treffen
wij elkaar op 8 of 9 september aan het Soendaplein!

Frank-Michiel Boorsma
voorzitter Stichting Historisch Schoten
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Verbreding van de Kennemerstraat.
Het is mogelijk begonnen met “Kees de Mopperaar”, een trouwe inzender van brieven in het
Haarlems Dagblad. In november 1922 plaatste hij een open brief aan Z.E. Den Minister van
Oorlog. Waarin het volgende citaat:
De bewoners van de Kennemerstraat
vleien zich met de hoop dat er een
dagorder komt waarin hij op echt
militaire wijze gelast, dat die stink- en
rommelsloot binnen twee weken gedempt
moet zijn. Als de order komt zullen zij
allen vlaggen! Een bewoner heeft geen
vlag, maar hij zal er een kopen, want nu
geeft hij het dubbele uit aan quinine tegen
de malaria. De sloot is namelijk ook een
broedplaats voor malariamuggen.
Werkkrachten voor het dempen zijn in
deze tijd van werkloosheid voldoende te
krijgen.
Of de brief de doorslag gaf weten we niet, maar op 23 december lezen
we in het Haarlems Dagblad dat de sloot langs de Kleverlaan en het
terrein der Cavalerie is gedempt en dat werklieden druk bezig zijn er
een mooi maar kostbaar ijzeren hek op stenen voet te plaatsen. Ook is
men bezig de sloot langs de andere zijde van dat terrein, achter de
woningen van de Saenredamstraat te dempen. En wanneer nu de
modder-greppel langs de Kennemerstraat eveneens gedempt wordt,
dan is in die buurt een flinke verbetering tot stand gekomen.
Op 15 december 1923 zien we de hiernaast afgebeelde advertentie.
Haarlems Dagblad van 15 januari 1924:
De vuile sloot tussen Kennemerstraat en het Cavalerieterrein wordt
gedempt. Dat is bekend. De goede toestand, die het vorige jaar door
de demping van de sloot langs de Kleverlaan en dat terrein is
verkregen is aanlokkelijk genoeg om langs de Kennemerstraat ook
een beteren toestand te maken. De breedte van de straks gedempte
sloot zal grotendeels aan de Kennemerstraat worden getrokken en als
de enkele bomen langs die sloot gerooid zullen zijn zal deze straat er
heel anders uitzien. Het begin voor een mooi brede verkeersweg naar de stad met een brug over de
Schotersingel in de naaste toekomst is gemaakt, ter ontlasting van de nu reeds overbelasten
Schoterweg als verkeersweg.

31 januari 1924, die enkele bomen zijn er dus 22.

Haarlems Dagblad van 25 maart 1924:
Het dempingswerk van de sloot langs de Kennemerstraat, dat door de vorst lange tijd traineerde,
vordert nu. De bomen zijn omgehakt en men is bezig om een hek langs het Cavalerieterrein te
plaatsen. Reeds nu is goed te constateren, hoe belangrijk deze verbetering voor het verkeer zal zijn,
daar de breedte van de Kennemerstraat straks bijna verdubbeld zal zijn. Langs de huizenrij en ook
langs de kazernekant komen flinke trottoirs.
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De omgehakte bomen worden vervangen door jonge boompjes, die op het trottoir geplaatst worden.
Het ligt in de bedoeling het verkeer op de Schoterweg te verlichten door het in twee richtingen te
leiden. Van de stad gaat het verkeer dan langs de Schoterweg. Naar de stad toe langs de
Kennemerstraat, Frans Halsstraat en Frans Halsplein. Dit belooft een grote verbetering. Met de
plannen voor de Kennemerbrug wordt nog -en dat valt te bejammeren!- niet veel spoed betracht.

Nog even keren wij naar de Kennemerstraat terug.
Het is wenselijk, dat de opengekomen hoek grond Schoterweg-Kennemerstraat spoedig gedeeltelijk
bebouwd wordt. Het bovengedeelte van de bouwvallige muur welke is blijven staan tegen de
eveneens bouwvallige schuur, helt bedenkelijk over en dreigt te vallen. Dit is zeer gevaarlijk, daar
dikwijls kinderen op de ruine spelen.
18 augustus 1924 Haarlems Dagblad;

Verkeersregeling ten noorden van de Schoterbrug.
Een gezamelijke verkeersregeling door
Haarlem en Schoten de enige oplossing.
Tram door de Kennemerstraat?
Haarlem heeft als begin van de uitvoering de Kennemerstraat verbreed en deze prachtige straat zal
aan het verkeer nu een geheel ander karakter gaan geven.
Haarlemsche en Schotensche officiele personen hebben een gezamenlijk te treffen verkeersregeling in studie genomen en naar verluidt komt deze regeling neer op circulerend verkeer
Schoterweg-Cronjéstraat-Soendaplein en omgekeerd: Schoterweg-Soendaplein tot aan de Paul
Krugerstraat-Kennemerstraat-Frans Halsplein (dat in twee helften gesneden zal worden).
Bij de tramdirectie schijnt in overweging te zijn om een lijn door de Kennemerstraat te leggen.
Tot vóór het Cavalerieterrein ligt op de Schoterweg een dubbel tramspoor voorts tot bij het Frans
Halsplein enkel spoor. Het eenvoudigste is wel linkerspoor door de Kennemerstraat te leiden, zodat
ook de tram mee kan doen aan het circulerend verkeer.
Eigenaardig is het hoe krenterig het rijk weer handelt bij het aanleggen van de nieuwe verkeersweg.
Kennemerstraat. Het tot niets dienende brede “koolaschtrottoir” langs het hek van het Cavalerieterein
blijft, ondanks het smalle gedeelte rijweg met dubbel tramspoor.
Om de nieuwe Kennemerstraat niet geheel af te sluiten is toegestaan een punt van dat trottoir bij de
rijweg te trekken, echter zo krenterig dat behalve het nadeel van een veel te smalle Schoter rijweg, de
Kennemerstraat nog altijd met een bocht op de Schoterweg staat. Men dringe er dus op aan dat van
dat trottoir nog een strook grond aan de rijweg wordt toegevoegd. Wat ook voor het verkeer naar de
Kleverlaan gewenst is. Want ook deze hoek is (met het oog op de aanwezigheid van het dubbel
tramspoor langs de Schoterweg) veel te scherp en te kort. Hopen wij tenslotte dat de nieuwe
verkeersregeling spoedig tot stand kome: ’t is meer dan nodig!
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31 december 1924

Kennemerstraat ca 1923.

25 mei 1925

Kennemerstraat in 2014.

Open Monumentendag(en)
Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Hiermee sluit de Open
Monumentendag aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal liggen op
wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale
architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse
inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Maar ook aandacht
voor de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt. Open
Monumentendag vertelt in het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 het verhaal
van de Europese monumenten. Het verhaal van mensen en monumenten In Europa.
Traditioneel zijn onze medewerkers 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, met name over industrie aan
het Spaarne. Een aantal van de monumentale panden waarin de industrie gevestigd was, bestaat
nog. Ook verzorgen wij een diapresentatie met bekende en minder bekende plaatjes uit Schoten
en bij voldoende belangstelling organiseren we op zondagmiddag een wandeling door de wijk.
Aanvang 13.30, duur ca. anderhalf uur.
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Gevelrestauratie van voormalig raadhuis Schoten
Op 23 en 24 mei jl. werd de gevelsteenrestauratie van het voormalig raadhuis van Schoten aan de
Rijksstraatweg 24 afgerond met de plaatsing van compleet nieuw zandstenen reliëf. In 2017
attendeerde Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem de gemeente erop dat het natuursteenwerk
van het voormalig raadhuis van Schoten aan een restauratie toe was. De boogtrommel met een
zandstenen reliëf boven het trappenhuisvenster moest zelfs compleet vernieuwd worden. Het reliëf
bevat het wapenschild van Schoten, omgeven door loofwerk en een banderol (smalle tekstband).

De natuurstenen zuiltjes van het voorgevelkozijn op de begane grond moesten ook worden
vernieuwd. Alleen het leeuwtje kon op een sobere manier nog gerestaureerd worden. In opdracht
van de afdeling Vastgoed van de gemeente voerde restaurator/beeldhouwer Tobias Snoep de
restauratie uit. Inmiddels zijn het leeuwtje en reliëf geplaatst samen met de natuurstenen zuiltjes.
Een staaltje vakmanschap waardoor het voormalig raadhuis in ere is hersteld.
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Stoomtimmer- en Lijstenfabriek G.P.J. Beccari.

De Stoomtimmer- en Lijstenfabriek G.P.J. Beccari
werd al in 1882 opgestart door aannemer en
bouwkundige Beccari. Het bedrijf was oorspronkelijk
gevestigd in de Haarlemse binnenstad aan de
Bakenessergracht. In 1917 verhuisde het bedrijf naar
een aantal panden aan de Paul Krugerkade en
Gedempte Schalkburgergracht en werd het
bedrijfsadres Paul Krugerkade no. 27. Directeur
G.P.J. Beccari heeft een belangrijke rol gespeeld in
de historie van Schoten, want naast eigenaar van zijn
timmerfabriek was hij ook directeur van “De
Binnenlandse Exploitatie-maatschappij Onroerende
Goederen”. Deze projectontwikkelaar heeft vanaf
1900 de eerste huizen gebouwd op de gronden van
het landgoed “Het Klooster” en dit was eveneens
gevestigd op het adres Paul Krugerkade 27. De
timmerfabriek werd begin 1934 stop gezet. Eind
1942 werd de onderneming opgeheven.

Gevelsteen voormalige Frans Hals Bioscoop
Goed nieuws van Nieuwe Gracht Producties
Michaëla Bijlsma en Eric Coolen gaan aan de
slag met hun vierde gevelsteen in Haarlem. Het
ontwerp hiervan is inmiddels goedgekeurd. De
steen komt in de gevel van de voormalige Frans
Hals Bioscoop, de huidige Fonteinkerk. Net als
bij Villa de Olifant zullen Michaëla Bijlsma en
Eric Coolen in een openbare ruimte aan de
steen werken. Toeschouwers zijn hierbij van
harte welkom. Meer informatie binnenkort op
de website van Nieuwe Gracht Producties
(www.nieuwegrachtproducties.com) en in onze vervolgnieuwsbladen.
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Nieuwe Europese richtlijnen met betrekking tot uw privacy.
Ook Stichting Historisch Schoten heeft te maken gekregen met de nieuwe privacywetgeving die per
1 mei van kracht is geworden. Ten overvloede informeren wij u extra omtrent de wijze waarop wij
uw gegevens in onze administratie te beheren. Wij gaan er van uit, dat u door betaling van de
jaarbijdrage instemt met onze werkwijze en de manier waarop wij omgaan met uw privacy. Een
privacyprotocol, waarin alle zaken m.b.t. uw privacy zijn te vinden, kunt u downloaden van onze
website www.historischschoten.nl.

Donateursgegevens.
Wij verwerken de donateursadministratie in een Excel spreadsheet. Dit is vastgelegd op een losse
harddisk, die bij de penningmeester thuis wordt bewaard. Er kan dus niet via internet op worden
ingebroken (gehackt). Het donateurbestand wordt uitsluitend gebruikt voor adressering bij het
verzenden van het Schoter Nieuwsblad en wordt niet doorgegeven aan derden. Meldingen over
bijeenkomsten, of achterstallige betalingen, worden bij toezending van het blad of per e-mail
gecommuniceerd. De voorzitter van de Stichting heeft een kopie van de donateurslijst in zijn bezit.
De bezorgers van het Schoter Nieuwsblad mogen geen informatie verstrekken, over de adressen en
andere gegevens die zij tijdens het rondbrengen van het Schoter Nieuwsblad ter inzage krijgen.
Daar zullen zij zich strikt aan houden.

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij administreren nog slechts de volgende gegevens:
-

voorletters - naam - adres - postcode - woonplaats - donatiebedrag per jaar
de aanduiding heer/mevrouw
e-mail adres (40% van de donateurs heeft ons het e-mail adres verstrekt).
Gegevens die door gebruikers van de website www.historischschoten.nl zelf in het
gastenboek worden ingevuld. Deze website wordt gehost door PCExtreme.

Resumerend geldt:
1. Als donateur geeft u toestemming om de gegevens, zoals die in de donateursadministratie van
Stichting Historisch Schoten zijn opgenomen, te gebruiken.
2. Als donateur bent u zich bewust, dat mogelijk gegevens op internet kunnen achterblijven, als u
de website van Stichting Historisch Schoten bezoekt.
3. Als donateur geeft u toestemming om een eventueel opgegeven e-mail te mogen
gebruiken.
4. Als donateur geeft u toestemming, dat op bijeenkomsten van de Stichting foto’s
worden gemaakt. Deze foto’s zullen niet buiten de context waarbinnen zij zijn gemaakt,
worden gepubliceerd noch aan derden worden doorgegeven.

De baldadigheid van de Schotens jeugd.
Op 1 juli 1926 zien wij in het Haarlems Dagblad een artikeltje over de baldadigheid van de
Schotense Jeugd. De Klompencentrale, die gevestigd is op de hoek van de Reitzstraat en de
Dr. Leijdsstraat maakt bekend dat de firma besloten heeft een contract aan te gaan met de nieuwe
nachtveiligheidsdienst in Schoten. Deze dienst zal het perceel tijdens de avonduren bewaken. Het is
een maatregel tegen de baldadigheid van de jeugd. Dit vanwege de kinderen die de hoek bij de
Centrale tot speelplaats hebben uitgekozen en zeer veel hebben vernield, waardoor de Centrale veel
schade heeft geleden. De Centrale is zelfs van plan in haar etalage een tentoonstelling te
organiseren van de door de jeugd vernielde eigendommen.
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Schotens Bier
Sinds enige tijd kan in HaarlemNoord op beperkte schaal genoten
worden van echt Schotens bier. Op
het grondgebied van het oude dorp
Schoten, vlak naast de Mariakerk
is sinds een aantal jaren een
hobbybrouwerij gevestigd. Sinds
2014 zijn de brouwers bezig eigen
recepten te ontwikkelen. Zij doen dit met groot historisch besef en aandacht voor het ambacht en
onze streek. Op dit moment zijn zij in de laatste (moeilijkste) fase van het eerste eigen recept. Dit
bier onder de naam “Führhop’s Favoriet” (vernoemd naar F.F.F. Führhop, de bij vrijwel iedereen
bekende laatste burgemeester van Schoten), verkeert in de laatste ontwikkelfase. Plannen voor meer
bieren zijn er al. Een biertje met de naam Schoter Triple is tijdens de recente editie van de
honkbalweek al rijkelijk uitgeschonken.

Publicaties Frans Halsplein en Schoterweg 92 – 94.

Na het boekje over de geschiedenis van het Vondelkwartier, met daarin aandacht voor de Hof van Eden
en het daarna verschenen boekje over de geschiedenis van het Frans Halsplein en omgeving, is er nog
een bescheiden publicatie verschenen. Dat gaat over de geschiedenis van het dubbele pand Schoterweg
92-94, met de titel: “Van melkinrichting naar kinderopvang”. Aanvankelijk werd een melkinrichting in
het pand gevestigd, later gevolgd door een grote bakkerij. Ook is er een kantoor van de gemeente
Schoten in gevestigd geweest. Er zou zelfs een brandspuit gestaan hebben. In de zeventiger jaren werd
het pand geschikt gemaakt als postkantoor en vandaag de dag vinden we er een Kinderopvang.
Alle drie de uitgaven zijn verkrijgbaar tijdens de Open Monumentendagen op St. Barbara en bij
boekhandel Gillissen & Co aan de Rijksstraatweg no. 125.
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Sport en ontspanning in Schoten
Hoe verder je buiten de singels van Haarlem kwam, hoe landelijker het werd. Zo was er in Schoten
nog lang sprake van landelijke rust. Oud Schoten was een dorp van Roomse boeren, tuinders en
kwekers. Hun leven leek in niets op dat in de stad. Op ruige landjes bouwden jongens hun geheime hutten en
vingen in netten vlinders bij de vleet. Waar water was, krioelde het van stekeltjes en aaltjes, waarvan het
vangen een aangename bezigheid was. Er werd in Schoten veel op straat gespeeld. Dat ging vaak gepaard
met liedjes die je nu nog maar zelden hoort. Nu zie je ook weinig kinderen op straat spelen, omdat er
veelal geen ruimte is.
Een merkwaardig spelletje, dat zowel door de jongens als door meisjes werd gespeeld, was vroeger 'Kermis
lie'
De jongelui verdeelden zich hiertoe in twee groepen en gingen gearmd tegenover elkaar staan over de volle
breedte van de weg met de gezichten naar elkaar toe.
Eerst begon de ene ploeg te zingen:
Lie lie
kermis lie
Zet een
potje lie.
En bij elk woord werd er een stap achterwaarts gedaan. Vervolgens was de tweede ploeg aan de beurt. Zij
zongen dan:
La la kermis la
Zet een potje la.
En ook zij gingen dan onder het zingen van deze woorden enige stappen achterwaarts. En zo ging het de hele
straat door, tot een der ploegen niet verder kon, omdat ze met hun ruggen tegen een tuinhekje stonden of iets
dergelijks. Dan liepen de beide ploegen op een drafje naar elkaar toe, elk zijn eigen liedje zingende.
Lie lie kermis lie, zet een potje lie
La la kermis la, zet een potje la
Zo ziet men, ook in een ogenschijnlijk nuchter Schoten handhaaft zich, op rustige stoepen en echte
speelstraten, nog de spontane kinderfolklore, die wortelt in een oeroude bodem en zich tevens aanpast in de tijd.
Er werd veel geknikkerd en gestuiterd met grote 'looiers' De meisjes 'punnikten' en maakten met hun
garenklosje voorzien van vier spijkertjes de mooiste leidsels. En natuurlijk maakten ze hinkelbanen en
sprongen ze touwtje.
Tegen Pasen trokken de slagers uit de buurt met hun versierde koeien door de straten. De kinderen liepen
opgetogen mee, want het was een prachtig gezicht die opgetuigde beesten te zien voortsjokken. Men
slachtte in die tijd nog zelf

Kermis
Jaarlijks was er kermis in Schoten. Op het terrein van Meerlenbosch, nabij de gelijknamige boerderij werd
traditioneel de kermis van Schoten gehouden. Het gebied werd dan omgetoverd in een groot feestpark. In een
verslag hierover uit 1922 lezen we wat er allemaal mee was te maken.
Er was later nog meer te doen op het terrein, want in 1925 lezen wij:
Er was van alles te beleven. Behalve de kermis, waren er ringstekerijen, wedstrijden op de hindernisbaan,
hardlopen met lepel en bal en natuurlijk voor de kinderen de poppenkast.
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Later was er ook kermis op de gronden nabij de boerderij Schoterbosch. Er was in 1920 o.a. een rodelbaan,
autocarrousel, male molen, zweefmolen, Aeroplane carrousel, schiettent, doolhof panopticum, flessen
werpen, fruittent, en een bierhal.

Ook waren er op dit terrein vliegdemonstraties o.l.v.
de NV ILVO en natuurlijk niet te vergeten het
steeds terugkerende circus Hagenbeck. Als het
circus kwam dan liepen de oppassers met hun
olifanten langs de straten om reclame te maken. Vaak
gebeurde het dat de zware dieren gaten in de
bestrating veroorzaakten. Nadat op de gronden van
Schoterbosch huizen werd gebouwd,' ging de kermis
naar het Pretoriaplein, waar het tot na de Tweede
Wereldoorlog is gebleven.

Voormalig Spaarnhovenweg, ziende naar het oosten, aan het eind van de straat de boerderij
"Spaarnhove". Bron: Noord Hollands Archief.

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.
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De Tankgracht en muur.
Vanaf de hoek Vondelweg/Jan Gijzenkade werd door de Duitse bezetter een tankgracht gegraven met
versperringen en muren met doorlaatposten. De tankgracht liep van de Hekslootpolder/Vondelweg langs de
Jan Gijzenkade en daarna in zuidelijke richting, dwars door de Delft, langs de grens tussen Haarlem en
Bloemendaal op de plaats waar nu de Randweg loopt. Onlangs kwam onze stichting in het bezit van foto’s uit
de oorlog en naoorlogse tijd. Hieronder laten wij daar een aantal van zien.
Bron: St. Oorlogshistorie Bloemendaal.

Linksboven hoek Vondelweg / Jan Gijzenkade

Linksboven de doorlaatpost bij de Stuyvesant
brug.

Rechtsboven de Jan Gijzenbrug

Rechtsboven de doorgang bij de Kleverlaan.
Op de achtergrond het molentje.
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Inzendingen van donateurs:
Op pagina 9 van de laatste uitgave van het Nieuwsblad (Voorjaar 2018) werd aandacht besteed aan
de Delft.
De tekst kan verwarring stichten en blijkt ook enkele onjuistheden te bevatten. Het huidige beloop,
parallel aan de Westelijke Randweg in Haarklem-Noord is vanaf de 14e eeuw vrijwel ongewijzigd
gebleven. Meer over de Delft in een volgende uitgave van ons Nieuwsblad.
(met dank aan Henk Wieringa).
------------------------------

Hierboven: Wij ontvingen enkele mooie oude advertenties, o.a. afkomstig uit het blad “Het Leven”
van het jaar 1922 en 1923.
------------------------------

Haarlems Dagblad - April 1938
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
https://haarlemnoord.com/

www.haarlem-noord.nl

