
Luilakwandeling Historische Vereniging Haerlem. 

Op 18 mei 2013 werd de jaarlijkse Luilakwandeling van de Historische Vereniging Haerlem 

gehouden. Deze keer waren de wandelgrage leden te gast bij Stichting Historisch Schoten, die 

door de voorzitter Frank Boorsma werden begroet voor de kapel van begraafplaats St. Barbara 

aan het Soendaplein.  

 

 

 

 

 

Ondanks de slechte weersvoorspellingen bleef de regen uit. Alhoewel fris, was het goed 

wandelweer.  Onder leiding van Ferry v.d. Peet zette het gezelschap zich in beweging over het 

grondgebied van de voormalige Gemeente Schoten, de gemeente die in 1927 werd 

geannexeerd  door gemeente Haarlem. Voor de ingang van de begraafplaats was vroeger het 

eindpunt van de Haarlemse tram te vinden, compleet met draaiplateau en remise. Vanaf hier 

werden de mensen met de in 1896 geopende interlokale stoomtram Haarlem-Alkmaar verder 

noordelijk, richting Alkmaar vervoerd.  

De aandacht werd gevraagd voor een rijtje oude huizen aan de overkant van het Soendaplein. 

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

het hoekpand is de rechter hoek verzakt, veroorzaakt  door het wegnemen van een torentje.  

     

In zuidelijke richting lopend, konden de aanwezigen achter de heg van begraafplaats 

Kleverlaan de overblijfselen zien van het Spaanse Vaartje, dat bijna volledig werd gedempt 

ten behoeve van woningbouw.  Verder zuidelijk, op de hoek van de Kleverlaan, werd 

stilgestaan bij het vroegere huis Akendam. Op de plaats van dit buiten is nu de begraafplaats 

aan de Kleverlaan te vinden. Het huis Akendam,  dat in haar laatste jaren werd gebruikt als 

opzichterswoning,  is gesloopt ten behoeve van verbreding van de Schoterweg.  Op de 

Kleverlaan zelf is nog een oorspronkelijk deel van de oude Achterweg, later Middenweg te 

vinden, één van de oudste noordelijke verbindingswegen. De begraafplaats is er later 

overheen aangelegd. De wandeling werd voortgezet in de Transvaalbuurt.  Op de hoek van de 

Cronjéstraat werd even stil gestaan bij het 

straatnaambord met een rode kleur van de Gen. de 

Wetstraat. De rode kleur gaf de grens aan, tussen 

Haarlem en Schoten. Links in de straat woonde men 

in Schoten, rechts in Haarlem.  



Op het grondgebied van Zuid-Akendam ter 

hoogte van het huidige Pretoriaplein stond 

vroeger Het Klooster, daterend uit de 15
e
 

eeuw. Begin 18
e
 eeuw vond de verbouwing 

ervan plaats tot imposante buitenplaats. 

Omdat de gemeente Haarlem afhaakte als 

gegadigde, kon de grond in 1900 voor een 

luttel bedrag worden verkregen door de 

Binnenlandse Exploitatiemaatschappij ten 

behoeve van de bouw van 1500 werkmans 

woningen.  Niet alleen de werf Conrad was een grote werkgever, maar steeds meer industrie 

vestigde zich aan het Spaarne, waardoor in razend tempo veel personeel nodig was, die 

allemaal gehuisvest moesten worden. Daardoor kon het inwoner aantal van Schoten in korte 

tijd groeien van 690 naar 20.000 zielen. De Binnenlandse Exploitatiemaatschappij was wat 

men tegenwoordig een project ontwikkelaar noemt. Telkens als een stuk grond van boeren 

kon worden gekocht, werd er een  blok met nieuwe huizen op gebouwd. Hierdoor heeft de 

Transvaalbuurt niet een echt stratenplan. Alhoewel in deze buurt niet echt sprake is van 

palenpest, verzakt een aantal huizen. Dit komt doordat deze huizen op voormalige gedempte 

sloten werd gebouwd.  

                         

De wandeling vervolgde langs het voormalige Lucia Gesticht in de Kloosterstraat, dat is 

verbouwd en thans als appartementencomplex in gebruik. Ernaast vinden we de Luciaschool, 

thans bedrijvenverzamelgebouw. Aan het Pretoriaplein werd verteld over de markt en de 

festiviteiten die hier op “het prikkie”, zoals het plein in de volksmond werd genoemd, werden 

gehouden. Veel kinderen gebruikten het plein als speelplaats. 

Hier en daar in de Transvaalbuurt, o.a. in de Atjehstraat treft men huizen aan, waar het jaartal 

van de bouw nog onder de dakgoot te vinden is; de meeste huizen zijn echter grondig 

verbouwd.  Ook werd een vaag overblijfsel van een muurreclame bewonderd waarop bij 

nauwkeurige bestudering de tekst  “DROGERIJEN VERF OLIEHANDEL” te zien is. 

     

 

 

 

 

 



Op de hoek van de Dr. Leijdsstraat boven oude pakhuisdeuren is nog de naam 

“Klompencentrale” te vinden. Onder deze naam of “Schotensch Groote Bazar” was sinds 

1905 op de hoek van Dr. Leijdsstraat/Reitzstraat een winkel in speelgoed en huishoudelijke 

artikelen te vinden.  

     

Via het Julianapark, werd de wandeling vervolgd, langs het Soendaplein, waar de voormalige 

tram remise heeft gestaan, thans Albert Heijn. 

Ook werd stilgestaan bij het Raadhuis van Schoten, dat in 1906 naar een ontwerp van  

L. Tuynman werd gebouwd. Het oude Rechthuis aan de Vergierdeweg voldeed niet meer, 

omdat het te klein was geworden. Aan de overkant is het Raadhuisplein te vinden en op de 

hoek van de Zaanenlaan de burgemeesterswoning. Na de annexatie werd het raadhuis gebruikt 

als politiebureau, ter vervanging van het oude aan de Cronjestraat. 

    

 

 

 

 

 

Verderop aan de Rijksstraatweg, op de hoek van de Zaanenlaan vinden we de Adelbertuskerk 

uit 1921. Deze is nooit geheel voltooid. Tussen kerkgebouw en pastorie is een gedeelte van de 

nooit afgebouwde derde toren te zien. 

 

 

 

 

 

 

Achter de kerk, in de Timorstraat vinden we de Sint Petrus Canisiusschool. Hier waren 

destijds de jongens  gehuisvest; de meisjes zaten aan de overkant in de St. Liduinaschool. 

Door de sterke groei van de bevolking zijn in het begin van de vorige eeuw in Schoten veel 

scholen gebouwd, die bijna allemaal nog in gebruik zijn. 



 

Terug aan het Soendaplein op begraafplaats St. Barbara werd in de kapel nagepraat onder het 

genot van een kopje koffie met een koekje, dat door de gastvrije medewerkers van St. Barbara 

keurig werd verzorgd. Tijdens dit samenzijn werd ook aandacht besteed aan het in maart 

geplaatste raam boven de toegangsdeur. Het is een gebrandschilderde tafereel voorstellende 

Elisabeth van Thüringen. Het is van de hand van Diego Nicolas, kleinzoon van Joep Nicolas, 

die dergelijke ramen maakte voor o.a. de Adelbertuskerk en de Mariakerk. Tijdens een viering 

in maart is het ingezegend door pastor van Oploo. 

 

 

 

 

 

 

 

Op het voorterrein van de begraafplaats wordt thans in aangepaste stijl een nieuwe berging 

gebouwd. Na het gereedkomen van de bouw wordt het voormalige mortuarium leeggehaald 

en kunnen de eerste stappen worden gezet in het bouwkundig herstel, te beginnen met de kap 

(houtwurm, lekkage, slechte dakbedekking). Ook zal het woonhuis worden nagelopen en 

geschilderd. Enige tijd geleden is het kleine torentje van de kapel gerestaureerd. 

Nadat deze laatste ontwikkelingen op het terrein van de begraafplaats St. Barbara vermeld 

waren, sprak Joan Patijn namens de Hist.Vereniging Haerlem een dankwoord en 

overhandigde zij een attentie voor de leden van St. Historisch Schoten. Frank Boorsma 

bedankte iedereen voor de aandacht en zo kwam er een eind aan een geslaagde wandeling, op 

zoek naar tastbare herinneringen aan het voormalig Schoten, de gemeente die Haarlem groot 

maakte. 

 

 

 

 

 

  

 


