
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    26 november 2014  - De Schotenavond ! 
 

Op woensdag 26 november a.s. wordt de vijfde Schotenavond gehouden in Het Schoter aan de Sportlaan 

in Haarlem-Noord. Het is alweer enkele jaren geleden, maar nu is het weer tijd voor een bijzondere 

Schotenavond. Het programma voor de avond is thans zo goed als rond. Er zal o.a. een diapresentatie 

worden verzorgd door Henk Wieringa met minder bekende beelden van Schoten, voorzien van talloze 

anekdotes. De muzikale omlijsting zal die avond 

worden verzorgd door de Haarlemse 'troubadour' Paul 

Marselje, die al eerder bij ons te gast was. Hij zal 

nummers van zijn nieuwste CD ten gehore brengen. 

Na de pauze zal de geschiedenis van Schoten 

opnieuw centraal staan. We willen er nog niet te veel 

over verklappen. Gedurende de avond zullen diverse 

mappen en informatiepanelen vol interessante zaken 

te zien zijn zoals oude briefhoofden van Schotense 

bedrijven, fotomateriaal, enz. Ook is er een  boeken 

tafel, die verzorgd zal worden door Boekhandel 

Gillissen & Co. Wij hebben aan het concept van de 

Schotenavond zoals dat eerder is gehanteerd niet teveel willen veranderen opdat  het programma op uw 

goedkeuring kan rekenen. Paul Marselje zal de avond afsluiten met een laatste optreden. Hoe kan het 

anders dan met het mooie Schotenlied. 

 

De entree voor donateurs (met  introducé) is gratis op vertoon van de bon die u in het blad aantreft. Niet 

donateurs betalen € 3,00 per persoon. De zaal is reeds geopend om 19.00 uur terwijl het programma  

begint rond 19.30 uur. Gebleken is dat de pauze altijd te kort is, er valt veel te zien en te bespreken en 

veel oude bekenden ontmoeten elkaar weer. 

 

 

Herfst 2014 



2. 

Ondeugden in Schoten  

Gelezen in het Haarlems Dagblad van 13 oktober 1908:     

 

Nog steeds hebben onze Schotensche straatbengels er plezier in, om des avonds over den Rijksweg een 

lijn te spannen en dan, wanneer er wielrijders of vrouwelijke wandelaars, waarop zij het ’t meeste 

toeleggen, voorbij komen, dezen te doen schrikken, maar ook te laten vallen. Zoo ook Zaterdagavond, 

toen een wielrijder dit overkwam, maar gelukkig zonder dat hij daarbij letsel kreeg. Van de belhamels 

was natuurlijk niets meer te zien. Het is te hopen, dat aan deze gevaarlijke vermakelijkheden een einde 

komt en dat de daders bekend worden om hun welverdiende straf te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto boven: Rijksstraatweg ziende naar het zuiden bij de Bavokerk te Schoten in 1924. 

Afbeelding: Noord Hollands Archief. 

 

Oude school van Schoten te koop aangeboden en verkocht. 
Gelegen in de Vogelbuurt in Haarlem-Noord, vindt u dit prachtige schoolgebouw,  uit de jaren twintig 

van de vorige eeuw. Het betreft een gemeentelijk monument met als huidige bestemming 

‘maatschappelijke doeleinden’, echter de Gemeente Haarlem heeft aangegeven dat onder voorbehoud de 

bestemming is te verruimen, waardoor de bestemming ‘wonen’ tevens tot de mogelijkheden behoort. 

Het totale pand heeft een bruto vloeroppervlak van ruim 880 m², verdeeld over een laag op de begane 

grond en een aantal entresols. Buiten zijn er twee speelplaatsen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 
 

De indeling van het pand is als volgt: centrale entree, ruime gangen en diverse toiletgroepen, zeven 

klaslokalen waarvan twee met een entresol, een ruime gymzaal die eenvoudig  in meerdere units 

opgedeeld kan worden, ketelruimte met twee CV-ketels, diverse inbouwkasten en een aantal kleine 

kamers en een magazijn. Het object verkeert in prima staat en is in de huidige vorm uitermate geschikt 

voor een belegger die wil onderverhuren aan bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, verloskundige praktijk, 

hospice, of soortgelijke. De gemeente juicht dit ook toe. Het pand is inmiddels verkocht, maar op dit 

moment is nog niet bekend aan wie en wat de uiteindelijke bestemming gaat worden. 
 

Zaterdag 4 oktober 2014: De Torrentius-gevelsteen onthuld  

Voor Torrentius, schilder en vrijdenker die leefde van 1588 - 1644 is de laatste tijd veel belangstelling. 

Mede door het prachtige boek van de hand van Wim Cerutti over deze schilder en dankzij de opera die 

over deze beroemdheid in productie is genomen. En wat ons in Haarlem-Noord aanspreekt: Er is in de 

nieuwbouw op het voormalige Deo-terrein een aantal nieuwe straten benoemd en één van die straten 

heet…… Torrentiusstraat. Daar zijn we in Schoten best een beetje trots op maar het wordt nog mooier: 

de naam van deze kunstenaar én straat heeft creatieve geesten uit onze tijd aan het denken gezet en zo is 

het idee ontstaan een moderne gevelsteen met het portret van Torrentius te maken en in deze straat in 

een muur te plaatsen. De uitvoering van dit project was in handen van Nieuwe Gracht Producties die ons 

onlangs ook al de mooie zeemeermin (bij het Paardenwed in Haarlem-centrum) hebben  gebracht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het resultaat is sinds zaterdagmiddag 4 oktober zichtbaar. Onder toeziend oog van Martin Busker van de 

Stichting Geveltekens van de Vereniging Haerlem, Wim Cerutti, de makers Eric Coolen en Michaëla 

Bijlsma, vertegenwoordigers van Stichting Historisch Schoten en initiatiefnemer Haiko Jonkhoff en 

verder natuurlijk veel nieuwe inwoners van deze wijk, werd het kunstwerk die middag onthuld. Daarna 

werd het door de aanwezigen goed bekeken en gefotografeerd. Men bleek zeer gecharmeerd van dit 

kleurrijke nieuwe monumentje op de muur van een hoekhuis dat nog wat extra charme aan deze toch al 

fraaie nieuwbouw geeft. Na afloop was er een feestje in de school om de hoek, De Ark waar muziek ten 

gehore werd gebracht door eerst het trio Bijlsma2Hooglugt (het Torrentiuslied), een geanimeerd 

optreden door het Ampzing Genootschap ('Ik ben een Haarlemse jongen' door Joost Mulder en dát op 

'Schoter grondgebied') en ook een lied uit de Torrentiusopera door zangeres Michelle Mallinger. De 

opera zal in november geheel te horen zijn. Hierna droeg stadsdichter Nuel Gieles een speciaal gedicht 

voor. Tenslotte vertelde Haiko Jonkhoff op wiens voorstel deze straat naar Torrentius is genoemd, ons 

iets over het leven van Torrentius van wie slechts één overgebleven schilderij bekend is, maar van wie 

de naam nu voortleeft.  

 

 

 



4. 

De buurtbewoners en andere aanwezigen bleven nog lang napraten en genoten van een drankje. Leuk 

moment om elkaar wat nader te leren kennen. En Torrentius is nu zelf vereeuwigd en kijkt vanaf de 

muur tevreden toe. 

Tekst: Frank Boorsma. Foto's: Harry van Beelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasteel Schoterbosch         
 

Het kasteel van Schoterbosch heeft waarschijnlijk gestaan in het westelijk gedeelte van de Berkenstraat. 

L. van Ollefen schreef hierover in 1796:
 
  

Het slot heeft reeds jaren lang in ruïn gelegen; en ’t is te denken dat men het verbannen van alles wat 

adellijk plagt genoemd te worden, welk verbannen de nu in hunne stand herplaatste Bataven reeds ter 

hand genomen hebben alle deeze en dergelijke overblijfselen,en gedenkteken van den adeldom, welke 

ons, tot schande van onze afkomst heeft geplaatst gehad, zullen weggeruimd worden, en wij onze vrije 

grond derhalve niet meer zullen ontsierd zien met die puinhopen. 

Loosjes schreef in 1804, dat ter plaatse in zijn tijd een oude boerderij stond, die toen van Hendrik 

Dirksen het eigendom was. Deze Huis te Zaanen. In 1785 bezat deze boerderij een: Stallinge voor 20 

koeien en paarden, wagenschuur, hooyberg en een kroft gelegen voor gemelde woning.  

 

Later lezen we in een transportakte dat op 31 oktober 1806 Jan Nelis voor 1.900 gulden van Johannes 

Sebastiaan van Namen van Scherpenzeel, wonende te Haarlem een:  

Huysmans of boerenwoning met erf, grote tuyn en stalling voor koeien en twee paarden, hooiberg etc.  

genaamd Schoterbosch koopt.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerderij Schoterbosch, waar eens een kasteel stond. 

 

Hoewel het pand op de lijst van monumenten voor kwam, werd het in verpauperde staat verkerende 

bolwerk in  1924 toch gesloopt. 

Uit verdwenen maar niet vergeten. Theo Kooijman. 

 

 



5. 

Werkzaamheden in de Gen. Cronjestraat. 
Hier een viertal foto’s die gemaakt zijn in de Gen. Cronjéstraat ter hoogte van Nr. 135, bij de  

Eerste Schotensche Papierhandel, later Hart’s Behang. 
 

   

   
 

Open Monumentendagen. 
Stichting Historisch Schoten heeft ook dit jaar een presentatie 

verzorgd in de Kapel van R.K. Begraafplaats Sint Barbara aan 

het Soendaplein. Wij waren daar aanwezig met foto panelen en 

materialen, die gelinkt waren aan het thema van de Open 

Monumentendagen van dit jaar: “Op reis”.  Er was een dia 

presentatie, het orgel werd bespeeld en er werden rondleidingen 

over de begraafplaats verzorgd. De opkomst was, mogelijk door 

het fraaie weer wat minder dan voorgaande jaren maar wie er 

was, bleek zeer geïnteresseerd zoals we gewend zijn van de 

bezoekers.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Schotenavond 26 november 2014 

Tentoonstelling “Halte Schoten” januari 2015. 

 

Stichting Historisch Schoten 



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 het jaar).  

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.  

 

6. 
 

Tussen Rijksstraatweg en Schoterbosch bevond zich 

een groot open terrein ‘de Geest’ genaamd waarin 1922 

door de ILVO een manifestatie werd gehouden. De 

ILVO, een club van voormalige oorlogsvliegers, ging 

failliet en volgens onze zegsman hebben enkele half 

onttakelde vliegtuigjes nog jaren op Schoten staan 

verkommeren. Ook op het terrein de Geest kwam het 

vermaarde Hamburgse circus ‘Hagenbeck’ zijn tenten 

opslaan.       

Uit: verdwenen maar niet vergeten.  

Theo Kooijman.                                

----------------------------------------------------------------- 

 

Recepten uit de oude doos      Heerlijke recepten en uitspraken over Delfrite.     

 
 

 

 

 

 

 

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, Theo Kooijman, Harry van Beelen. 

 


