
 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 

 

 

 

Geachte donateur en Schotenaar, 

 

Boven deze tekst ziet u een foto van het oude Rechthuis aan de Vergierdeweg. Een stille getuige van het 

verval destijds binnen de gemeente Schoten (en later Haarlem). Het gebouw staat er inmiddels alweer 

jarenlang fraai gerestaureerd en opgefrist bij. En dat geldt ook voor andere uit de Schotense tijd 

resterende panden. Onder de naam ‘De Nieuwe Haarlemse School’ staat de voormalige lagere school aan 

de Rijksstraatweg momenteel op de nominatie te worden opgeknapt en geschikt gemaakt te worden voor 

bewoning. Ook de plannen voor boerderij Noord-Akendam zijn in een vergevorderd stadium. Hopelijk 

kan snel met beide projecten een aanvang worden gemaakt. Wij hoeven ons daar dus geen zorgen meer 

over te maken. Als u dit leest, genieten velen van ons nog van een zorgeloze vakantie. Geheel in het 

thema van de komende Open Monumentendagen (14 en 15 september) doen wij dat op ‘Plekken van 

Plezier’. Daarvoor hoeven wij niet naar het buitenland, want er is om ons heen genoeg moois om van te 

genieten. Er zijn op voormalig Schotens grondgebied voldoende mooie plekjes met veel groen, zoals de 

Kweektuinkas in de mooie groene Kleverlaanzone, het fraai opgeknapte Schoterbos met de Artisklas en 

het mooie natuurgebied van de Hekslootpolder. Mogelijk komen wij elkaar daar tegen. 

En mocht u zich toch vervelen, dan is er altijd nog dit nieuwe nummer van het Schoter Nieuwsblad vol 

nieuwe feitjes, wetenswaardigheid en praktische informatie over dit mooie en levendige deel van 

Haarlem! 

 

Frank Boorsma en Ton van Beelen 

 

 Zomer 2019  
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Union Bioscoop 1912-1914. 
 

Op 25 november 1912 meldt het Haarlems Dagblad dat aan de Schoterweg 49d een bioscooptheater zal 

worden gevestigd. Het pand is dan nog in gebruik als loodgieters-werkplaats. Ruim een half jaar later 

onthult de krant de naam van de kersverse bioscoopexploitant: J.G. Wassenaar. Hij is directeur van 

‘Union Maatschappij tot het exploiteren van bioscopen’. Tot dan heeft hij geen enkele bemoeienis met 

film; hij is eigenaar van een behangerij en stoffeerderij. Op 20 september 1913 is de eerste voorstelling. 

Er is plaats voor ca. honderd personen. Bezoekers van dit soort bioscoopjes zitten vaak schouder aan 

schouder op houten banken. De Union moet een echte ‘pettenbioscoop’ zijn geweest. De zaak gaat op  

17 februari 1914 al failliet. De heer Wassenaar pakt daarna zijn oorspronkelijke beroep weer op. Aan  

het risico van de film-business zal hij zich niet meer wagen. 

    

Linksboven het pand Schoterweg 49, waar de bioscoop gevestigd was. rechts het pand van de 

heer J.G. Wassenaar,  
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Architect ir. P.F. de Bordes. 

 

 

Het schoolgebouw aan de Wilgenstraat 81 werd in 1930-1931 gebouwd naar een ontwerp van architect 

P.F. de Bordes. Hij was de ‘Haarlemse hoofdingenieur belast met bouwzaken’. De huidige benaming 

voor deze functie is Stadsarchitect. Op zaterdag 7 maart 1931 vond de opening van de school plaats, als 

de Linnaeusschool voor openbaar lager onderwijs. Door de toenemende industrie – met name langs het 

Spaarne – trokken veel arbeiders met hun gezinnen naar Haarlem. Daardoor groeide het aantal inwoners 

van de stad snel en ontstond er een grote behoefte aan scholen.  

Nadat De Bordes de huidige Zonnewijzer (voorheen Fuhrhopschool) en De Zonnehoek (Marnixplein) had 

ontworpen, was de school aan de Wilgenstraat aan de beurt. Het gebouw was de laatste in een reeks van 

nieuwe scholen die in deze periode ontstonden, waaronder de gebouwen aan het Junoplantsoen en de 

Ternatestraat. Een aantal jaren stond het schoolgebouw nog binnen een weiland. De huizen van de 

Wilgenstraat en de Laurierstraat waren er al. Maar de huizen aan de Delftlaan, Zaanenlaan en Juno-

plantsoen werden later gebouwd, rond 1935 

 

 

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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Henk Wieringa in het zonnetje gezet. 

   

Op 8 mei 2019 werd in Hof van Eden weer een bijeenkomst gehouden voor onze donateurs. Bij die 

gelegenheid werd onze medewerker Henk Wieringa in het zonnetje gezet. Henk ontving als attentie een 

tekening van hemzelf in een hoedanigheid zoals velen hem kennen, namelijk die van verteller. Deze 

afbeelding is speciaal voor hem gemaakt door de bekende Haarlemse illustrator Eric J. Coolen. Henk 

Wieringa is afgebeeld voor de Schoterveense molen, waar hij zijn leven lang vlakbij gewoond en op 

uitgekeken heeft. Henk is door zijn enthousiasme en grote kennis van zaken een geliefd en begenadigd 

verteller. Hij is altijd betrokken geweest bij ontwikkelingen in en om Haarlem. De tekening is speciaal op 

ons verzoek gemaakt als huldeblijk en als dank voor zijn jarenlange inzet en het levendig houden van de 

geschiedenis, niet alleen van Schoten, Haarlem en Bloemendaal, maar een groot deel van Zuid 

Kennemerland. 

Verbouwing gebouw oude Lagere School A aan de Rijksstraatweg 

 

Onder de naam ‘De Nieuwe Haarlemse School’ wordt het markante schoolgebouw aan de Rijksstraatweg, 

op de hoek van de Sint Bavostraat, in delen te koop aangeboden. Het pand verkeert thans in vervallen 

staat. De kozijnen zijn deels weggerot en de gevel zit vol graffiti. Er is keuze uit wonen in een gymzaal of 

een klaslokaal, waarvan sommigen een vide hebben. De meeste woningen krijgen een tuin of een groot 

dakterras en er is keus uit meerdere slaapkamers. De woningen zijn zowel geschikt voor jonge gezinnen, 

starters (alleenstaand of samenwonend) die liefhebber zijn van wonen in monumentale panden. Er komen 

15 parkeerplaatsen op eigen terrein, aan de achterzijde van het gebouw. Er is één parkeerplaats voor elk 

bouwnummer, waarbij de woningen met nummer 1 en nummer 8 elk twee parkeerplekken met een 

hefsysteem (boven elkaar parkeren) toebedeeld krijgen. Er zijn drie extra plekken los te koop, voor de 

bewoners van het project. Het gemeenschappelijke binnenterrein wordt aangelegd en voorzien van 

diverse zitjes, banken en groenvoorzieningen. De makelaar verzekerde onze stichting, dat de oude 

gevelsteen, die bij de bouw van het pand in 1895 werd ingemetseld in ere zal worden hersteld. Voor 

informatie http://www.denieuwehaarlemseschool.nl 
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Schoter gasmuntje. 
 

 

 

 

 

 

 

Twee kanten van een gasmuntje uit Schoten en een afbeelding van een gasmeter voor gaspenningen. 

Na inworp moest de knop gedraaid worden 

 

Een gaspenning of gasmunt is een muntje waarmee men tot in de jaren vijftig (in sommige 

gemeenten tot in de jaren zestig) van de twintigste eeuw het gasverbruik in vele gemeenten kon 

betalen. Hiervoor was in de meterkast een speciale muntmeter geïnstalleerd die door de 

meteropnemer werd geleegd. De munten kocht men via muntautomaten die in de wijken waren 

geplaatst door het gemeentelijk gasbedrijf. Het doel van de gaspenningen was te voorkomen dat 

mensen een te grote betalingsachterstand opliepen bij het gasbedrijf. In tegenstelling tot een 

verkoopautomaat had een muntmeter geen verfijnde apparatuur om de penning te controleren. Dat 

was niet nodig: als er valse munten in de meter bij iemand in huis werden gevonden, wist men wie 

daarvoor aansprakelijk was. In 1895 werd de eerste munt meter voor gaslevering in Nederland 

geplaatst. Binnen een paar jaar stonden er tienduizenden in het gehele land. Vóór de Eerste 

Wereldoorlog werden voor de meters gewone geldstukken gebruikt. De gasprijs was toen 6 à 7 cent 

per m³ en er werd door de gasmeter na inworp van 3 munten van 2½ cent 1 m³ gas afgegeven. De 

komst van aardgas vanaf 1958 leidde tot een forse tariefstijging. De gaspenningen voor aardgas met 

een waarde in volume waren herkenbaar ten opzichte van die voor stadsgas. Sommige gemeenten 

maakten voor aardgas andere penningen aan, andere gemeenten merkten de oude penningen door het 

ponsen van een gat, vaak in de vorm van een vijfpuntige ster.  Met de komst van de geiser en de 

zelfregelende gaskachel is de gaspenning verdwenen: vanwege de waakvlam in deze apparaten was 

een ononderbroken gaslevering vereist en was combinatie met een muntmeter niet toegestaan. De 

meeste gaspenningen zijn afgeschaft in de periode 1955-1958, na de invoering van het aardgas. Af en 

toe komt men op ruilbeurzen nog wel gaspenningen tegen. Wij hopen nog muntjes uit Schoten te 

vinden, omdat er niet veel meer van over lijken te zijn. 

 

Schoterpraatje over Huis ter Kleef op 9 oktober 2019 
 

Woensdagavond 9 oktober a.s. houdt Wim van Hooff in het wijkgebouw De Hof van Eden aan de 

Muiderslotweg een lezing over de bouwgeschiedenis van het Huis ter Kleef. Hij vertelt over de omgeving 

van het voormalige kasteel, over de ambachten, de bewoners, het Huis in de Spaanse tijd, de 

herkomst/etymologie van de naam, archeologisch onderzoek, vondsten en uiteindelijk de conservering 

van de ruïne, die in de periode 1990-1994 heeft plaats gevonden. Van de ruïne van Ter Kleef is daardoor 

niet veel meer te zien. Die is grotendeels afgedekt met zand met daarbovenop ter afdekking stenen en 

beplanting.  

Aanmelden voor deze lezing is gewenst, per e-mail: historischschoten@gmail.com of voor de mensen die 

geen e-mail hebben telefonisch op dinsdagmiddag 1 oktober tussen 16.00 en 17.00 uur. Telefoonnummer 

023-5370829. Toegang gratis en uitsluitend voor donateurs en partners. 
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R.K. Landarbeidersbond Sint Deus Dedit. 

De Nederlandse Katholieke Arbeidersbond Sint Deus Dedit, oorspronkelijk een vakorganisatie voor het 

bloembollenbedrijf in de Bollenstreek (maar later meer algemeen, de land- en tuinbouw in het gehele land 

omvattend) is op 3 januari 1904 te Haarlem opgericht. De Bond is in bezettingstijd 1941 opgeheven en na 

de bevrijding heropgericht. De Bond is uiteindelijk met andere vakbonden opgegaan in de AVG 

(Katholieke Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven), later de 

Voedingsbond FNV. 

De in Heemstede geboren pionier in de katholieke arbeidersbeweging Antonius 

Josephus Loerakker (1873-1950) nam in 1903 het initiatief tot stichting van het 

R.K.. Bloemisten- en Tuinbouw Secretariaat, voorganger van de R.K. 

Landarbeidersbond Sint Deus Dedit. In 1913 is hij tot vrijgesteld bestuurder 

gekozen, twee jaar later tot voorzitter, welke functie hij tot de liquidatie door de 

Duitse bezetter in 1941 bekleedde.  

De landarbeiders behoorden lange tijd tot de slechts betaalde arbeiders, reden voor 

velen naar de Verenigde Staten, Canada, Australië en Latijns-Amerika te 

emigreren. In de 19e eeuw heeft de bloembollenteelt zich – ook tijdens ongunstige 

jaren – sterk uitgebreid in het gebied tussen Haarlem en Leiden. Rond 1870 

bedroeg het loon gedurende 9 maanden ƒ 5,40 per week en van ‘Allerheiligen’ tot ‘Vrouwendag’ ƒ 4.80 

per week, Enkele jaren later vond zelfs nog een bezuiniging plaats van 60 cent per week per arbeider, met 

uitzondering van één onafhankelijke werkgever, tuinarchitect  L.P. Zocher uit Haarlem, die ƒ 6,- per week 

ging betalen het hele jaar door. Ten aanzien van arbeidsomstandigheden was Zocher van de Haarlemse 

bloemisterij ‘Rozenhagen’ volgens vakbondsman A.J. Loerakker vooruitstrevend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven: Advertentie van Zocher en een artikel over de benoeming van A.J. Loerakker tot lid van de 

Tweede Kamer voor de Katholieke Staats Partij. Uit: Katholieke Illustratie, 1923. 

Met deze geringe bedragen was het onmogelijk een gezin te onderhouden en gedurende de 

wintermaanden was de werkloosheid bovendien extra groot. Vooral in plaatsen als Heemstede en 

Bloemendaal werd de toestand onhoudbaar, doordat in tegenstelling tot o.a. Lisse en Hillegom aan de 

bloemist-arbeiders geen land werd verstrekt om voor eigen behoefte aardappelen en groenten te 

verbouwen. Een gunstige uitzondering was in deze omgeving ‘Oosterduin’ in zuidwest Haarlem, 

grenzend aan Aerdenhout (tegenwoordig bebouwd), waar de mogelijkheid tot het verbouwen wél 

aanwezig was. Uit zijn eigen levensgeschiedenis schreef Loerakker o.a.: ‘Mijn patroons hadden hun land 

te Heemstede en te Hillegom. De bloembollenschuur stond eveneens te Hillegom (Weerestein). Mijn 

woonplaats was Heemstede. Het spreekt vanzelf dat wij dus een groot gedeelte van de zomer te Hillegom 

moesten werken. Wij moesten daar des morgens om vijf uur present zijn. Fietsen hielden wij er destijds 

nog niet op na en we moesten dus ruim zes kilometer lopen.  
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Om des morgens op tijd te zijn, moest men uiterlijk kwart voor vieren van huis. Des avonds na zeven uur 

kon je hetzelfde ritje op de “benenwagen” weer terug maken. Ik was toen (1889) zestien jaar en ik heb 

dat volgehouden tot ik 24 Juni 1893 in militaire dienst werd geroepen.’  

Eind 19e eeuw trad na het opkomen van de vakorganisaties de eerste verbetering op. Enkele vooraan-

staande werkgevers, de heren Krelage, Kersten, Polman-Mooij en Van Meeuwen erkenden na overleg 

met de ‘Vereniging voor Bloembollencultuur’ dat de lonen te laag waren. Zij verhoogden deze, en 

spoorden andere werkgevers in Haarlem, Heemstede en omliggende gemeenten aan om hun voorbeeld te 

volgen. Niettemin bleef het loon achter bij het loon in andere bedrijfstakken. In 1903 is een algemene 

verhoging in Zuid-Kennemerland ingevoerd tot ƒ 10,20 gedurende negen maanden en de overige drie 

(wintermaanden) ƒ 8,10. Naast een neutrale bond, later ook socialistische volksbond zijn uit de R.K. 

Bond van arbeiders in het Bloembollenbedrijf, afdelingen gesticht in Haarlem, Heemstede en Sassenheim. 

De bijdrage van de leden was gesteld op het 

minieme bedrag van 25 cent per lid en per jaar. Sint 

Deus Dedit was een onderafdeling van de 

Katholieke Volksbond, de latere Katholieke 

Arbeiders Bond (K.A.B.). Na de Tweede 

Wereldoorlog is de heer C.J. van der Ploeg tot 

voorzitter gekozen. In de jaren 1904-1906 zijn 

afdelingen opgericht in Hillegom (1904), Lisse 

(1904), in 1905 te Voorhout, evenals 

Bennebroek  en Overveen en in 1906 in Schoten. 

Eind 1905 bedroeg het ledental 407 en groeide 

geleidelijk tot 1.000 in 1913. In dat jaar hadden 

acties in de vorm van stakingen plaats in de 

Bollenstreek. Dat leidde tot een      

gemiddelde verhoging van ƒ 1,- per week voor  o.a. 

320 arbeiders uit Haarlem en Overveen, circa 200                     

                    Billitonstraat 32                                        in Heemstede en 120 in Bennebroek, in welke 

laatste gemeente de verhoging 75 cent per week bedroeg. Begonnen in Zuid-Kennemerland  zijn 

afdelingen door heel Nederland opgericht. In april 1914 is het kantoor gevestigd in de Billitonstraat 32 te 

Haarlem (foto) in 1919 uitgebreid met een belendend perceel. In augustus 1932 kwam een geheel nieuw 

gebouwd kantoor gereed in de Zaanenstraat 18, in Haarlem-Schoten waar zich ook voorzitter A.J. 

Loerakker had gevestigd. 

De oorlogsperiode 1914-1918 betekende achteruitgang en moest vooral in de wintermaanden de 

werklozenkas worden aangesproken. Tot 1940 liep het aantal leden op tot ruim 16.000 naast 203 

aspiranten. In 1923 is bondsvoorzitter Loerakker tot Tweede Kamerlid benoemd (tot 1946) waarin hij, 

weliswaar niet altijd succesvol, steeds terugkwam op de achterstelling van landarbeiders bij andere 

groepen werknemers 

 

Het pand Zaanenstraat 18, voor en achterzijde.  Bron: librarianawordpress.com  R.K. Landarbeidersbond Sint 

Deus Dedit, afd. Heemstede  A.J.Loerakker (1873-1950) / Herman Dekker (1924-2010) 
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Viering 175 jarig bestaan van Parochie Schoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De parochiegemeenschap Schoten bestaat dit jaar 175 jaar. De Mariakerk aan de Rijksstraatweg maakt 

daar deel van uit. Hoe lang nog, is de vraag. Het Rooms-Katholieke erfdeel der natie slinkt. De Mariakerk 

wordt genoemd als een van de kerken die binnen afzienbare tijd hun deuren moeten sluiten ‘Maar er is 

wél een jaar vol festiviteiten gepland. Daar gaan we gewoon mee door’, zegt Wil Eskes van de kerkelijke 

beheercommissie. ‘Katholieken vormen een gemeenschap, waarin feesten in hoog aanzien staan. Dat 

laten we ons niet afnemen. Het is niet óns besluit, maar je kunt niet heen om het gegeven van de 

doorzettende teruggang van kerkgangers en een steeds hoger oplopende gemiddelde leeftijd.’ Sinds enige 

tijd is in de kerk een foto-expositie ingericht over de 175-jarige parochiegemeenschap Schoten. Wil Eskes 

weet waar straks mogelijk de grootste pijn zit: ‘De onderlinge contacten vallen weg als je niet meer 

samenkomt in die omgeving die je met z’n allen in 175 jaar hebt opgebouwd. Dopen, trouwen, sterven, 

dat zijn gebeurtenissen die je met elkaar beleeft. Weet je dat we hier nog ons eigen kerkhof hebben? Er is 

een team dat daar wekelijks voor zorgt. Maar als er geen kerk meer is, raakt het geloof in de 

vergetelheid’. 

Boekje Schoten (Haarlem-Noord) in oude fotografieën. 

Stichting Historisch Schoten heeft een nieuw 

fotoboekje uitgegeven. Het is een verzameling 

foto’s, elk voorzien van een onderschrift. De foto’s 

zijn afkomstig van het Noord Hollands Archief.         

"Schoten (Haarlem-Noord) in oude fotografieën".     

Het boekje is te koop bij Boekhandel Gillissen op 

de Rijksstraatweg (no. 125) en tijdens de Open 

Monumentendagen in de kapel van R.K. 

Begraafplaats Sint Barbara.  

U kunt ook per e-mail bestellen bij 

historischschoten@gmail.com. 

 

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              https://haarlemnoord.com/ 

Facebook:      over Schoten en Haarlem-Noord 

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief.  
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Deel Monumentale boerderij te koop. 

Een knusse, karakteristieke woning, die te koop staat, maakt deel uit van een oorspronkelijk 

boerderijcomplex gelegen aan de Vondelweg en grenzend aan het buitengebied tussen Haarlem, 

Velserbroek en Spaarndam. De woning is aangewezen als gemeentelijk monument omdat het een 

onderdeel is van een behouden gebleven boerderij die qua oorsprong waarschijnlijk dateert uit 1800 maar 

waarvan de huidige verschijningsvorm tot stand kwam omstreeks 1850. Het gaat om de voormalige 

boerderij van Arie de Boer, Vondelweg 511. 

Het lag destijds diep landinwaarts tussen Rijksstraatweg en Vergierdeweg; de kapitale hofstede met 

dubbel woonhuis, waar achtereenvolgens Blom, Celis Rutte, Sintenie en tenslotte (tot 1960) Arie de Boer 

hun veebedrijf hadden. Toen in dat jaar de Vondelweg werd doorgetrokken, heeft men deze 

eerbiedwaardige en typisch Schotense boerderij gespaard en ingericht tot jeugdcentrum. Later is het pand 

gesplitst in twee delen. Beide delen hebben een woonbestemming.  

 

Open Monumentendagen op 14 en 15 september 2019. 

In het weekend van 14 en 15 september vinden de Open 

Monumentendagen weer plaats. Het thema van 2019 is: 

‘Plekken van plezier’. Naar welke monumentale plekken 

gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het 

theater, de dierentuin, het museum, een park, een 

sportclub of een café is, het barst in ons land van de 

monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. We 

onderscheiden binnen die monumenten vijf categorieën: 

museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en 

recreatie. De amusementswaarde van monumenten staat 

dit jaar centraal. Links een afbeelding van het Dolhuys, 

dat momenteel ingrijpend verbouwd wordt. Tijdens de 

Open Monumentendagen kunt u de voortgang ervan in het gebouw bekijken. Een educatief/culturele 

instelling in een eeuwenoud monument, te vinden in een mooi groen stadspark.  

Traditioneel zijn onze vrijwilligers en de mensen van de begraafplaats ook dit jaar 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 fotopanelen paraat, die het thema 

van dit jaar illustreren. Sinds enige tijd zijn in de kapel 14 fraaie kruiswegstaties te bewonderen, die 

afkomstig zijn uit de Pieterskerk in IJmuiden. U vindt ze links en rechts aan de zijmuren. Ze zijn het 

bekijken waard. 

Wij zijn beide dagen in de kapel aanwezig. Op zaterdag van 

10.00 tot 16.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
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Brutale inbraak hoekpand Schoterweg – Kloosterstraat. 

 

Midden op de foto is het hoekpand van de café eigenaar. Links is nog de sloot te zien, die voor het terrein 

van de Ripperdakazerne liep. Deze werd enkele jaren later gedempt. 

Op 4 maart 1926 lezen wij in het Haarlems Dagblad een bijzonder verhaal:  

In de afgelopen nacht is ingebroken in het perceel Schoterweg 130 te Schoten. Het pand wordt bewoond 

door caféhouder S.B. v.d. W. Door verbreking van de ruit in de cafédeur heeft de dader zich toegang 

verschaft. Vermist wordt een gouden heren horloge met ketting en ongeveer 12 gulden aan zilver geld. 

Deze inbraak is een buitengewoon sensationeel gebeuren. Inderdaad in het holst van de nacht, toen de 

storm om de huizen loeide, is iemand aan de deur van het café van de heer Van Wantsem, hoek 

Schoterweg en Kloosterstraat, gekomen en heeft daar het ruitje, dat gelijk zit met de knop van de deur 

ingedrukt. Hierdoor was hij in de gelegenheid de knippen van de deur te doen en zich toegang te 

verschaffen. De inbreker is verder door het café gegaan naar de trap, die naar de bovenverdieping leidt. 

Daar boven is een kamer en suite, die de inbreker geheel heeft afgezocht. Alle kasten en laden heeft hij 

opengemaakt en open laten staan. Aan een stoel hing een vest, waaruit de inbreker een gouden horloge 

met dito ketting meenam, plus een rijksdaalder. Uit een beurs, die aan de wandkast hing stal hij verder 

een bedrag aan zilvergeld van negen gulden vijftig. Na deze lucratieve ‘werkzaamheden’ ging hij naar de 

keuken, waar de trap zich bevindt die toegang geeft tot de slaapkamer van de heer Van Wantsem. Dat 

moet de inbreker geweten hebben, want niet-ingewijden zouden niet op het idee gekomen zijn, daar de 

weg naar de slaapkamer te zoeken. Op de tweede verdieping heeft hij de slaapkamerdeur, die nota bene 

gesloten was, opengemaakt. Vlak achter de deur, stond het bed waarin de caféhouder sliep. In diepe slaap 

merkte hij niets van de aanwezigheid van de inbreker. Een meter van het bed af stond de linnenkast, 

waarin een grote sleutelbos stak. Zeer voorzichtig moet de inbreker de sleutel bos uit de kast genomen 

hebben en in zijn zak gedaan hebben. (de sleutels zijn nog niet terecht). Vervolgens heeft hij de 

kastdeuren opengemaakt, alles doorzocht en schots en scheef door elkaar weer in de kast gegooid, de 

laden één voor één geopend en dit alles in het bijzijn van de slapende heer Van Wantsem, wiens adem de 

inbreker beroerd moet hebben. De inbreker wist niet, dat een eindje verder, vlak onder zijn bereik, onder 

een reisplaid een geldkistje stond met een vrij aanzienlijke som gelds. In de linnenkast vond hij niets van 

zijn gading. Om ongeveer kwart over drie werd de heer Van Wantsem wakker. Met schrik zag hij de open 

kast en overzag dadelijk de situatie. Met een oude zaag snelde hij naar beneden, alle lichtschakelaars aan 

draaiend, maar kon niets meer van de inbrekers ontdekken. In het café waaide het ontzettend. De 

ingedrukte ruit viel hem daardoor direct op. Toen hij het ruitje dicht wilde stoppen, vroeg een Haarlemse 

agent hem, die op dat moment met een collega voor de deur stond, of dat ruitje nu nog niet dicht was. 

Verbaasd antwoordde de heer Van Wantsem dat hij nog niet eerder bij de deur geweest was. Nu bleek dat 

de inbreker zelf ook last had gehad van de tocht en dit had willen stoppen en dat de agenten dit zonder 

argwaan te krijgen hadden gezien. De inbreker moet dus wel een zeer brutaal mens zijn geweest. 
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Het Schotervoetpad, van Santpoort naar Haarlem 
 

Behalve de Vergierdeweg was er ook nog een andere weg die 

van Santpoort naar Haarlem voerde. Dikwijls krijgen wij 

vragen over waar en hoe het Schotervoetpad heeft gelopen. 

Weg is eigenlijk een geflatteerde naam voor dit pad waar niet 

eens een paard-en-wagen kon rijden. Het was een pad dat 

alleen maar gebruikt werd door het plaatselijke verkeer en dan 

nog enkel door voetgangers. De boerderijen die aan dit pad 

lagen zorgde ervoor dat het pad regelmatig voorzien werd van 

een laag schelpen. In de avond was het dan mogelijk het pad te 

volgen, want verlichting was er niet. Het Schotervoetpad liep, 

zoals gezegd, van Santpoort door Schoten naar het 

Leprozenhuis aan de Schotersingel, dwars door de weilanden 

heen. Het eerste stuk, vanaf Santpoort liep ongeveer als de 

tegenwoordige Rijksstraatweg en liep tot aan de Waalstraat. 

Vanaf dat punt liep het in een rechte lijn naar de voetbrug over 

de Jan Gijzenvaart. Die brug is geslagen in de jaren dertig van de vorige eeuw. Voordien lag er een 

kwakel of z.g. kippenbrug. Van de Jan Gijzenvaart ging het Schotervoetpad verder, zich slingerend door 

de weilanden, langs boerderij Noord- en Zuid-Overton, Huis te Zaanen en Schoterbosch om via boerderij 

Hogerwoerd rechtstreeks uit te komen bij het Leprozenhuis. Op de Kleverlaan is nog een deel van het 

oorspronkelijk Schotervoetpad te vinden, links naast het pand van Poolster Koeltechniek.  

Boven de Jan Gijzenkade lag aan het pad 

o.a. de bekende boerderij van Duineveld. 

‘Over de kwakel’ lag het huis met 

bollenvelden van Wolff, vervolgens 

Boerderij Noord-Overton van de familie 

Brouwer, het Huis te Zaanen van Bredius 

met zijn fruitbomen, de boerderij van Jan 

Sooy, en de opstallen van Nelis. Daarna 

Huize Hogerwoerd en boerderij Ter Spijt 

aan de Kleverlaan.                                                                                                    

(Uit het archief van Theo Kooijman) 

 

 

Facebookpagina  ‘Over Schoten en Haarlem-Noord’. 

Sinds enige tijd is er een (besloten) Facebook Pagina op 

internet met de naam: ‘Over Schoten en Haarlem-

Noord’. Stichting Historisch Schoten beschikt al jaren 

over een mooie website met een gastenboek, maar het 

was niet mogelijk voor donateurs om er eigen foto’s te 

plaatsen en opmerkingen daarover met elkaar uit te 

wisselen. Dat kan met deze Facebook pagina wel. U kunt 

zich bij Facebook voor deze pagina aanmelden en daarna 

de aanwezige informatie bekijken, berichten plaatsen en 

foto’s met elkaar delen. Inmiddels hebben onze mensen 

foto’s met diverse onderwerpen uit ons archief op deze pagina geplaatst. Er zijn in korte tijd veel 

reacties op binnengekomen. Er bestaat ook een Facebookpagina over onze buurgemeente Spaarndam 

met de naam: ‘Over Spaarndam’. De Facebookpagina ‘Nostalgisch Haarlem’ bestaat al veel langer. 

Ook daar is veel informatie en fotomateriaal over Schoten en Haarlem-Noord te vinden. 


