Stichting
Historisch Schoten
De medewerkers van de stichting Historisch Schoten nodigen U van harte uit voor
de tentoonstelling:
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waar?

bibliotheek Planetenlaan, Haarlem

wanneer? 14 april (opening) – 30 mei 2012
hoe laat?

openingstijden bibliotheek

door wie? Stichting Historisch Schoten
meer info: www.historischschoten.nl

De tentoonstelling beschrijft het onderwijs in de oude boerengemeente Schoten en later
Haarlem Noord in de periode tot aan 1940. De ongekende groei van het aantal inwoners van
Schoten begon in 1900 toen de industrialisering van buurgemeente Haarlem veel
arbeidskrachten aantrok die allen op zoek waren naar een woning. Er was niet veel ruimte
voor woningbouw in Haarlem en dus werd er uitgeweken naar de omliggende gemeenten.

De gemeente Schoten liep van de Haarlemse Bolwerken tot aan Santpoort, een agrarisch
gebied van ruim 600 hectare met slechts 650 inwoners. Vanaf 1900 werden er vele woningen
gebouwd en bij de annexatie op 1 mei 1927 door Haarlem was het aantal inwoners gegroeid
tot ruim 21.000. Ook het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd was enorm toegenomen
en dat zorgde voor het ontstaan van een groot aantal nieuwe scholen. Veel van deze scholen
komen aan bod in de tentoonstelling. Er is naar gestreefd om een volledig overzicht te geven
van alle scholen in Schoten en later Haarlem Noord in de periode tot 1940. Dit bleek echter
geen eenvoudige opgave. Veel archieven van scholen zijn verloren gegaan, zeker uit de
Schotense jaren tot 1927 en van een aantal scholen van na die datum zijn nagenoeg geen
gegevens teruggevonden. Een bijkomende moeilijkheid waren de vele naamsveranderingen
die scholen hebben gehad en de periode in de jaren ’30 toen scholen slechts met nummers
werden aangeduid. Om de geschiedenis van een school te kunnen achterhalen moest soms
langdurig gezocht worden in kadaster gegevens en de raadsverslagen en artikelen in de
krant. Het vinden van bruikbaar fotomateriaal was zo mogelijk nog moeilijker, scholen
blijken bijzonder weinig op de foto te zijn vastgelegd. Pas na de annexatie, toen Openbare
Werken in Haarlem de schoolbouw in Noord ging uitvoeren, werden er door de
stadsfotograaf opnames gemaakt van een net opgeleverde school. Het in kaart brengen van
de scholen bleek dus een grote uitdaging die ook nog werd bemoeilijkt doordat er nog weinig
mensen zijn die uit eigen ervaring over deze periode kunnen vertellen. Wie nog in Schoten
op school heeft gezeten is inmiddels de 90 gepasseerd. Het resultaat van alle naspeuringen
heeft geleid tot de tentoonstelling die U hier voor U ziet.

Uiteraard zijn wij zeer geïnteresseerd in alle mogelijke aanvullingen die U wellicht kunt
geven, we hebben immers allemaal ooit op school gezeten. Wie heeft er nog herinneringen
aan zijn schooltijd van voor 1940, wie kan ons helpen aan beeldmateriaal van scholen uit
deze periode? We horen het heel graag. Voor dit doel is het inmiddels bekende schrift weer
aanwezig. Bij voorgaande tentoonstellingen bleek dit een waardevolle bron van informatie
met vele aanvullingen en aanknopingspunten voor verder onderzoek. Ook is het mogelijk
om de samenstellers te benaderen wanneer U over meer informatie, herinneringen of
beeldmateriaal beschikt: via onze website www.historischschoten.nl

Een woord van dank:
Graag willen we de medewerkers van het Noord Hollands Archief en in het bijzonder de
heer Alexander de Bruin, hoofdconservator Atlas van het archief, bedanken voor hun
medewerking. Ook zijn we stadsfotograaf Jos Fielmich zeer dankbaar dat wij gebruik
mochten maken van opnamen uit zijn archief, het leverde prachtig beeldmateriaal op. En
uiteraard ook veel dank aan alle “Schotenaren” die hun verhalen aan ons vertelden en hun
eigen fotoboeken voor ons openden.

Deze tentoonstelling werd samengesteld door:
Harry van Beelen – Ton van Beelen - Ellen Kerkvliet-van Holk - Jan Honkoop - Theo
Kooijman – Ferry van der Peet - Henk Wieringa
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