
 

Voorjaar 2014 
   

Een groet aan de donateurs! 
 

Het gaat goed met de stichting. Uw donatie die wij ook dit jaar ven u hebben ontvangen, laten zien, dat u ons graag 

blijft steunen en ons werk waardeert. En dankzij uw donatie kunnen wij die activiteiten blijven voortzetten en dat 

zullen we in de toekomst voor u blijven doen. Namens alle medewerkers van Stichting Historisch Schoten dank ik u 

oprecht voor uw bijdrage en de positieve reacties die wij vaak ontvangen. 

 

En wat zijn de komende activiteiten? Een kleine voorbeschouwing. 

Wij zijn bezig met de voorbereiding van een tentoonstelling over vervoer in en door Schoten. Een enthousiast team 

binnen de stichting is daar al enige tijd druk mee doende en het resultaat hiervan zal dit najaar te zien zijn in de 

bibliotheek aan de Planetenlaan. Elders in dit blad is hierover meer te lezen. Het thema van de Open 

Monumentendagen 2014 zal 'op reis' zijn en aangezien dat mooi aansluit op de komende tentoonstelling, gaan wij 

iets speciaals organiseren in het kader van een 'reisje' door Schoten.  

De Schoterveense Molen zal daar een rol bij spelen. 

 

Deze molen zal eerder het decor zijn van een Schoterpraatje en wel op zaterdag 17 mei. De molenaar, Joyce Beneker, 

zal ons dan alles over de molen vertellen en er veel van laten zien. De Schoterpraatjes worden ongeveer twee maal 

per jaar gehouden en daarmee hopen we in de toekomst zeker door te blijven gaan. Zij werden destijds georganiseerd 

om de leemte te vullen die ontstond toen de Schotenavonden stopten. Tussen 2003 en 2009 hebben wij in de aula van 

Het Schoter een aantal avondvullende programma's gebracht over de geschiedenis van Schoten met lezingen, 

presentaties, een kleine tentoon-stelling en vooral ook veel gezelligheid. Velen van u zijn daar één of meerdere 

avonden bij geweest en regelmatig worden wij daar door donateurs en anderen aan herinnerd en dan volgt vaak de 

vraag of zo'n avond niet weer eens door ons georganiseerd kan worden. Dat laatste zijn wij aan het onderzoeken en 

het ziet er naar uit dat u rond de herfstvakantie weer eens een echte ouderwetse Schotenavond kunt gaan meemaken. 

In het volgende nummer verwachten wij daar meer over te kunnen melden. En misschien is het de wedergeboorte 

van een traditie. 

 

In dit Nieuwsblad leest u verder over de situatie rondom het Huis ter Kleef waar de Spaanse belegeraar in de 

wintermaanden van 1572 en 1573 de tenten had opgeslagen. Vanaf het grondgebied dat later de gemeente Schoten 

zou worden, werd de aanval op de noordkant van Haarlem uitgevoerd. Door alle publiciteit rondom Kenau, de 

heldhaftige vrouw die de stad daarbij kranig verdedigde, lijkt er een hernieuwde interesse te zijn ontstaan voor deze 

belangrijke periode in de vaderlandse geschiedenis. Het heeft mooie verhalen opgeleverd maar ons ook een kasteel 

gekost. Van Huis ter Kleef is nu, met dank aan Don Frederik, slechts een ruïne over, maar de Kaatsbaan staat er nog 

steeds en daar zijn ook ontwikkelingen gaande die wij op de voet volgen en waarover wij u later zullen bijpraten. 

 

En nu ga ik mijn pen (toetsenbord) neerleggen en afsluiten, want u popelt ongetwijfeld om de eerste bladzijde van dit 

lentenummer om te slaan en van dit alles kennis te nemen. Ik wens u daar namens de redactie en alle andere 

medewerkers van Stichting Historisch Schoten veel leesplezier bij! 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten 
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Nieuw vogel hospitaal op oud Schotens grondgebied. 

 

Het plan voor een nieuw vogelhospitaal in de Hekslootpolder begint vorm te krijgen. Er ligt inmiddels een 

definitief ontwerp voor de verbouwing van de voormalige boerderij langs de Vergierdeweg. Men wil hier 

een onderkomen realiseren van ongeveer 1700 vierkante meter. Het vogelhospitaal is sinds 1970 gevestigd 

aan de Kleverlaan. Drie bestaande stallen worden gerenoveerd en klimaatneutraal gemaakt. Op het erf is 

ruimte voor een aantal volières. Naast de gebouwen ligt nog een weiland, waar waterpartijen komen voor 

het revalideren van vogels.  Er is een fondswerfbureau ingeschakeld om de financiering rond te krijgen. 

Volgens de Vereniging Behoud de Hekslootpolder ziet het er allemaal goed uit. Meer informatie  is te 

vinden op de website www.vogelhospitaal.nl. De Hekslootpolder ligt tussen Haarlem-Noord en Spaarndam 

en omvat de Heksloot- en de Oude Spaarndammerpolder. De polder ligt, vlak naast de strandwal, waar de 

stad Haarlem en het voormalige dorp Schoten op gebouwd zijn. De polder behoort tot het vroeger veel 

grotere Noord-Hollands veengebied. Vanuit het westen is het veengebied vroeger overstoven door het zand 

van de strandwal, aan de oostkant is het veengebied vaak overstroomd vanuit het voormalige IJ. Het gebied 

ligt in het schootsveld van Fort Spaarndam Zuid, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Bij de toegang 

van het terrein, waar het vogelhospitaal moet komen, is nog een hek met daarin de naam Schoteroord te 

vinden. Het is afkomstig van een boerderij uit het oude Schoten. Misschien kan dit stukje geschiedenis zo 

behouden blijven. 

Oorlogsherinneringen van Henk Wieringa herleven in Verzetsmuseum. 

Het vernieuwde Verzetsmuseum in Amsterdam heeft een Junior-afdeling  

Op deze interactieve afdeling wordt het leven geportretteerd van vier 

Nederlandse kinderen ten tijde van de tweede wereldoorlog. Onze mede-

werker Henk Wieringa is daar één van. Aan de hand van vier nagebootste 

kamertjes krijgt men een goede indruk van hoe het leven van deze kinderen 

er in die tijd uitzag. In Henk z'n kamer liggen naast verzamelde oorlogs-

relikwieën ook documenten van zijn begintijd bij HBS op zijn bureautje. Zo 

valt te lezen dat Henk op 26 oktober 1942 lid is geworden van HBS voor de 

prijs van 9 gulden contributie plus 1 gulden entreegeld. Het hele museum is 

prachtig gemaakt en zeer indrukwekkend. De Junior-afdeling is bestemd 

voor kinderen vanaf 9 jaar. Henk Wieringa was in oktober 2013 bij de 

opening van het verzetsmuseum. “Ik ben sprakeloos”, zei Henk. Hij zag een 

kopie van zijn huis aan de Heussenstraat, hoorde een jongensstem zijn 

verhaal vertellen en zag de spulletjes terug, die hij tijdens en na de oorlog verzamelde. “Mooier kan ik me 

niet wensen”. Henk is vanaf het begin bij Stichting Historisch Schoten betrokken geweest en kan heel 

boeiend vertellen over de geschiedenis van voormalig Schoten. Hij beschikt over een indrukwekkende 

kennis over dit oude dorp en heeft een omvangrijke verzameling afbeeldingen. Hij geeft lezingen en 

verzorgt diapresentaties over de geschiedenis van Schoten.   Kijk ook op:www.verzetsmuseum.org. 
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Sint Joannes de Deo:  Van Ziekenhuis tot luxe Zorgappartementen. 
 
De belangrijkste verzorgingstehuizen lagen destijds in een gebied dat vóór 1833 behoorde onder de 

gemeente Schoten. In 1833 had Haarlem een deel van Schoten, vanouds het 'Zieken' genaamd, 

geannexeerd. De bedoeling hiervan was om het ziekenhuis binnen de stadsgrenzen te krijgen. Een volgende 

annexatie had plaats in 1884. In dat jaar werd Haarlems grens in het noorden uitgelegd tot aan het Spaanse 

Vaartje.  Hiermede werd niet alleen het kerkhof van de stad binnen haar grenzen betrokken, maar ook het 

ziekenhuis Sint Joannes de Deo in de Maerten van Heemskerkstraat. 

 
Als tienjarige werd de in 1495 in de buurt van Lissabon geboren Joannes ontvoerd door een straatzanger, 

vermomd als priesterstudent. Na enige maanden werd hij in Spanje alleen achtergelaten. Een vrome 

edelman ontfermde zich over hem en gaf hem de naam Joannes van God (Joannes de Deo). Toen hij in 

aanraking kwam met de armen en zieken van Granada besloot hij zijn leven aan hen te wijden. Later is hij 

heilig verklaard. 

 

Vanwege de snelle groei van de congregatie van Broeders van Barmhartigheid 

van Joannes de Deo werden er tot 1873 diverse nieuwe huizen van de 

congregatie geopend. Door de Kultur-kampf, in de tweede helft van de 19
e
 

eeuw, waarbij Bismarck de invloed van de kerk wilde terug dringen, was het 

stichten van nieuwe huizen in Duitsland na 1873 niet meer mogelijk. Dus 

kwamen de broeders naar Nederland. In 1876 werd in 's Hertogenbosch een 

huis geopend,  in 1887 ook in Haarlem.  

 

Op woensdag 16 maart 1887 kwamen overste Rabanus en de broeders Marcus 

en Michaël met de trein naar Haarlem. Het St. Nicolaasgasthuis werd aan hun 

zorgen toevertrouwd. Nog in de loop van 1887 nam broeder Ambrosius het 

roer van Rabanus over. Ambrosius had grote plannen. Hij wilde niet alleen 

oude mannen verzorgen in een gasthuis, maar ook een wijkverpleging 

opzetten. Al snel waren er intern vijf broeders actief en in de wijk zeven. Al 

snel wijzigden de plannen. Ambrosius gaf een obligatielening uit       

   Beeld Joannes de Deo  en kocht ook  een terrein van 1,1 ha. nabij de Schotersingel. In de jaren                                         

            1891 en 1892 beklommen de broeders zelf, 's morgens om halfvier, voor ze 

begonnen met hun diensten in de bejaardenverzorging of in de wijk, enige uren de steigers op om te helpen 

met metselen. Zo verrees in snel tempo een groot neogotisch ziekenhuis aan de Maerten van 

Heemskerkstraat. 
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Het ontwerp van het gebouw is van Blanke. De broeders trokken op nieuwjaarsdag 1892 al in het nog niet 

afgebouwde ziekenhuis, waarna het Nicolaasgasthuis werd verkocht. Op 28 juli 1892 konden Deo-

ziekenhuis en kapel door de bisschop van Haarlem worden ingezegend. Daarna werden de oude mannen 

overgebracht. Het was een liefdesgesticht voor de verzorging van bejaarde personen  en de verpleging van 

zieken zonder verschil van godsdienst. Diverse mannen kochten zich in. Dat gaf wat lucht in de 

kortetermijn financiering, maar ze bleven soms nog tientallen jaren in leven en aten, dronken en sliepen  in 

die jaren vrolijk verder. Op lange termijn was de stoet van gezonde en zieke oudjes een blok aan het been 

van de broeders. In de loop der jaren, verdwenen de oude mannen en de broeders en werden in het 

ziekenhuis ook  vrouwen behandeld. 

Hierboven een impressie van de herbouwde entree, een foto van de oude toren, die in Velserbroek is 

opgeslagen en een foto van de plaatsing van een nieuwe toren op het oude Deo gebouw. 

In de loop der jaren werd het ziekenhuis flink uitgebreid. In 1991 fuseerde het ziekenhuis met het Elisabeth 

Gasthuis of Groote Gasthuis en het Zeeweg Ziekenhuis in IJmuiden, waardoor het Kennemer Gasthuis 

ontstond. Zowel het Zeeweg Ziekenhuis als De Deo waren afgeschreven. Na veel politiek getouwtrek werd 

besloten om een nieuw ziekenhuis te bouwen en de locatie Elisabeth Gasthuis uit te breiden en te 

renoveren. Alle gebouwen zijn gesloopt, op het oude gebouw (met kapel) na, dat een monument is. Op het 

vrijgekomen terrein worden inmiddels woningen gebouwd. Het hoofdgebouw dat gespaard is gebleven, 

wordt momenteel in oude glorie hersteld en geschikt gemaakt voor bewoning door ouderen onder de naam 

Rosorum Residentie Joannes de Deo. Ook de kapel wordt in oude glorie hersteld. 

Tentoonstelling over vervoer in voormalig Schoten. 

Aan het eind van dit jaar zal Stichting Historisch Schoten weer een tentoonstelling verzorgen in de 

vestiging van de Bibliotheek aan de Planetenlaan in Haarlem-Noord. Dit keer zal het gaan over het vervoer 

in Schoten, te beginnen met paard en wagen, de oude stoomtram, 

de elektrische tram, de Brockway bussen, de stadsbussen, taxi’s 

enz. Ook zal aandacht worden besteed aan het vervoer van 

goederen. Dit kan zijn per handkar, transportfiets, bestelwagen enz. 

Wij zoeken afbeeldingen en verhalen uit oude tijden, die in dit 

thema passen. Beschikt u over mooie afbeeldingen of voorwerpen 

die wij kunnen gebruiken en die u tijdelijk in bruikleen wilt geven, 

dan houden wij ons aanbevolen.  Wij hopen, dat wij er ook dit keer 

in slagen een mooie goed gedocumenteerde tentoonstelling te 

kunnen maken, waarin veel van vroeger terug te zien zal zijn.  
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Sauna van Egmond naar boerderij Noord-Akendam. 

Onderstaand artikel, over de stand van zaken over Sauna van Egmond en de verplaatsing naar boerderij Noord-

Akendam, troffen wij aan in het voorjaarsnummer van de wijkraad van het Vondelkwartier. 

 

Daar bij die molen… Schoterpraatje bij de Schoterveense Molen.  

Op 17 mei zal Stichting Historisch Schoten, samen met molenaar mevrouw Joyce Beneker en haar 

medewerkers,  een ”Schoterpraatje” organiseren over deze molen, de noodzaak om de molen te bouwen en 

de functie ervan in de loop der tijden. Ook zal de geschiedenis van de 

Schoterveenpolder worden belicht. De molen van de Schoterveenpolder is 

een omstreeks 1650 gebouwde wipmolen. De molen werd destijds af en toe 

in bedrijf gesteld door o.a. molenaar van der Stoop waaraan de molen zijn 

lokale naam te danken heeft; de molen Van Stoop, of de Stoop. In het 

voorjaar van 1995 kreeg molenmaker Poland uit Oterleek de opdracht om 

de molen op te knappen. De kast werd ontmanteld en gerestaureerd, 

voorzien van een nieuw dak en beplanking en de ingezakte waterloop werd 

hersteld. Wij zullen u er graag alles over vertellen. De bijeenkomst zal zijn 

op zaterdag 17 mei van 11.00 tot 13.00 uur. Er kan slechts een beperkte 

groep mensen deelnemen.  Indien zich een groot aantal deelnemers 

aanmeldt, kan een tweede bijeenkomst worden verzorgd. U kunt zich 

aanmelden per e-mail bij Historischschoten@gmail.com of telefonisch op 

woensdag 30 april tussen 19.00 en  20.00 uur bij de heer A.J. van Beelen  

tel. 023-5370829.  

   U kunt de molen uitsluitend bereiken via de ingang aan de Jan Haringstraat.             

   De naastgelegen gebieden zijn privé terreinen van buren, waar wij liever    

   geen overlast veroorzaken. 

    De molen ca. 1910 



6 

Inwoonster van voormalig Schoten actief bij opvang kinderen in Afrika. 
 

Deze keer vragen wij uw aandacht voor de bijzondere inspanningen, die een inwoonster van voormalig 

Schoten dagelijks verricht, ten gunste van kinderen die het minder goed hebben dan die in Nederland. De 

inmiddels 90 jarige mevrouw Kitty de Vries–van Vliet ontving op 87 jarige leeftijd een erfenis met een 

bescheiden geldbedrag. De opdracht bij de erfenis was, dat het geld voor een goed doel gebruikt moest 

worden en dat geen geld aan de strijkstok zou blijven hangen. Dus geen dure directeuren, gebouwen, 

computers of personeel. Zij hoorde, dat er dringend geld nodig was, om een tehuis voor noodlijdende 

kinderen te bouwen in het dorp Omega in Afrika. Het zou gebouwd worden op het terrein van een 

missiepost. In november 2011 kon het huis worden geopend.  

 

Er wonen permanent tussen de 20 en 25 kinderen. Het gaat om weeskinderen en kinderen die door hun 

ouders werden verwaarloosd. Op zaterdag en zondag komen er gemiddeld 40 tot 50 kinderen naar het huis. 

De meeste van deze kinderen krijgen nooit een ontbijt. Ze 

blijven de hele dag, ook om te eten. Gelukkig komt hiervoor 

vanuit de missiepost ondersteuning. Kitty is de hele dag bezig 

met “haar kinderen”. Ondanks haar hoge leeftijd is zij nog zeer 

actief. Van lappen stof, die zij krijgt naait zij kleding voor de 

kinderen. De patronen tekent en knipt ze zelf. Deze kleding 

wordt dan in dozen met schoolspullen en speelgoed naar 

Afrika gestuurd. Toen zij een partij voetbalkleding kreeg, die 

veel te groot was voor de kinderen,  heeft zij deze allemaal 

vermaakt. Zij is vaak nog tot ’s avonds laat achter de naai-

machine te vinden. Er is erg veel nodig. Goede kinderkleding, 

schoolspullen, speelgoed, allemaal voor kinderen in de leeftijd 

tot 13 jaar. In Omega zijn kinderen op 13 jarige leeftijd volwassen en moeten ze zelf de kost verdienen. 

Daarom is onderwijs erg belangrijk. 

 

Kitty woont al heel lang in voormalig Schoten. Zij is geboren als schippersdochter. Haar huwelijk is 

kinderloos gebleven. Zij heeft altijd anderen in nood gesteund, zieken bezocht en mensen opgevangen. Toen 

haar man een hersenbloeding kreeg, heeft zij hem zelf thuis jarenlang verzorgd. Zij schrijft met mensen in de 

gevangenis en met enige regelmaat verschijnen er van haar hand religieus getinte gedichtenbundels, die zij 

verkoopt voor goede doelen. Zij is nu zelf lichamelijk beperkt. Ondanks dat put zij veel energie uit haar werk 

voor “haar kinderen”. Stichting Historisch Schoten vraagt u Kitty te helpen met helpen, door zo af en toe wat 

op de rekening van haar Stichting te storten. Er zijn ook veel vaste donateurs nodig!  De stichting is 

aangesloten bij de Anbi, dus alle giften zijn fiscaal aftrekbaar. Zij heeft hiervoor een bankrekening bij ABN-

AMRO NL09 ABNA 0460 5302 08. Er is een website, die door een vrijwilliger wordt bijgehouden. Op 

www.namomi.org kunt u de vorderingen bekijken. Ga naar de website, klik op de Nederlandse vlag voor de 

taalkeuze, kies projecten en kies daarna info stichting, of klik vanaf de home page direct op “Laatste 

Nieuws” en kijk, wat reeds is gerealiseerd.  

Er is op internet ook een youtube site met foto’s en informatie. www.youtube.nl  “childrenshomekitty”. 

 

Stichting  
Children's Home Kitty 
Kamer van Koophandel 51050129 
Website: http://www.namomi.org/ 

ABN AMRO  BANK 

NL09 ABNA 0460 5302 08 
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Giften van donateurs 

Met enige regelmaat ontvangen wij giften van zaken, die Schoten betreffen. Een van onze medewerkers 

werd onlangs gebeld door een aardige mevrouw. Zij had van haar opa een oud collectebusje bewaard, dat 

al ca. 100 jaar oud zou kunnen zijn. Het hing vroeger bij hem in de winkel. Het was een bakkerswinkel op 

de hoek met de Paul Krugerstraat. Het busje verhuisde later naar de schuur. Het heeft in de loop der jaren 

wat gebruikssporen opgelopen, maar de tekst is nog altijd goed leesbaar: “Bijdragen Werkloozen 

Vereeniging Schoten” Ook ontvingen wij van mevrouw een theelepeltje met het wapen van Schoten er op. 

Van een andere gever ontvingen wij allerhande documentatie, waaronder een mooie oude kaart van 

Haarlem-Noord. Van dezelfde gever ontvingen wij een programma boekje uit 1921 van een concert in de 

Julianakerk te Schoten, door Schoten’s Christelijk Gemend Koor. Via een andere gever kwamen wij in het 

bezit van twee boeken met kopieën van trouw aktes van de Gemeente Schoten. De boeken bevatten aktes 

uit de jaren 1817 – 1852 en de jaren 1853 – 1892. Wij zijn de gevers zeer erkentelijk. 

            

Het oude tolhuis aan de Schoterweg, hoek Vroomstraat.   Vroeger en nu. 

In december 1971 opent de Haarlemse bloemenverkoper Hoppenbrouwer een bloemenbedrijf in het oude 

Tolhuis aan de Schoterweg, hoek Vroomstraat. Het gebouwtje, werd geheel zonder subsidie door de heer 

Hoppenbrouwer zelf gerestaureerd. De gevel en raamindeling werden hersteld en oude details werden 

gehandhaafd, zoals de balken zoldering en een antieke trog, die vol bloemen werd gezet. Op de gevel was 

te lezen “ Tolhuis Akendam 1720”. Het antieke pandje, waarvan wordt gezegd dat het zelfs nog  rechthuis 

is geweest, werd in de afgelopen jaren meerdere malen verbouwd en is thans nauwelijks  meer te 

herkennen. 
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Bedrijfshal te koop in voormalig Schoten. 
 

In het oude rechthuis van Schoten heeft aan het eind van de negentiende eeuw voor de laatste maal de 

schoolbel geluid. In 1885 was een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe school. Deze verrees op de 

hoek van de Rijksstraatweg en de Sint Bavostraat. Op de gevel, boven de ingang, staat vandaag de dag nog 

steeds de tekst:  “Openbare Lagere School A”. Dit gebouw is een van de weinig overgebleven gebouwen 

van Oud-Schoten. In  1903  besloot  de  raad  om  een tweede gedeelte  aan  te  bouwen, omdat er meer 

ruimte voor de kinderen nodig was. Toen in 1920 een nieuwe school werd gebouwd in de Overtonstraat, 

werd dat de nieuwe school “School A”. De school aan de Rijksstraatweg werd op hetzelfde moment 

gesloten. Het gebouw werd daarna gebruikt als opvang voor daklozen. Veel gezinnen hebben wegens 

woningnood in het voormalige schoolgebouw gewoond, o.a. de families Roest, Ris, Stam, Polderman, 

Spoor, van Kampen, Mensink en van Opzeeland. Deze situatie heeft tot 1926 geduurd. Toen besloot de 

raad de school aan de Rijksstraatweg weer in orde te maken, om opnieuw te gebruiken als school. Deze 

opgeknapte school kreeg de naam “Openbare Lagere School C”. De gezinnen moesten elders hun 

onderkomen zoeken. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een oude foto van het gebouw                      Klas vijf uit 1917. 
 

Thans staat het gebouw, dat dringend onderhoud nodig heeft, te koop als “fabriekshal”, waarbij geen 

vermelding wordt gemaakt van de Gemeentelijke monumentenstatus. In het gebouw zijn nog tal van 

tijdsbepalende fragmenten te vinden. Aan de zijkant van het gebouw, in de Sint Bavostraat is een oude 

gevelsteen te vinden, die dringend aan restauratie toe is. Wij hopen, dat het pand snel een nieuwe gebruiker 

zal hebben, die het pand met respect voor het verleden zal behandelen en onderhouden.     

 
 

Uitzetting wegens huurschuld in Schoten. Haarlems Dagblad 21-10-1914           

Op Oud-Schoten (achter de school) heeft hedenmorgen een uitzetting plaats gehad van een gezin, waarvan 

de man onder de wapenen was. Het gezin, dat 4 kinderen telt, heeft een ondersteuning van fl. 10,-. De huur 

bedroeg fl. 2,80. Na de mobilisatie was geen huur meer betaald en ook van voor dien tijd was er reeds 

huur-schuld. Het huisraad werd tijdelijk ondergebracht in een onbewoonbaar verklaard perceel/ de vrouw 

zou met haat kinderen naar haar moeder gaan. 

 

Hebben wij uw donatie voor 2014 al ontvangen? 
 

Uw donatie (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op IBAN NL63 INGB 00095583 33 ten name van de 

Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 1991 MB Velserbroek (onder vermelding van het donatiejaar 
2013 of 2014). 
 

Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en publicaties. 

Wij zien uw donatie graag tegemoet. Wilt u ook mutaties en adreswijzigingen aan ons doorgeven? Alvast 

onze dank !  Penningmeester Stichting Historisch Schoten. A.J. van Beelen 
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   Tentoonstelling vervoer in de Bibliotheek Planetenlaan Haarlem-Noord 

Wie kan ons helpen met leuke afbeeldingen die met het thema vervoer te maken hebben? 

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

Haarlems Dagblad 1 september 1911.  Koninginnedag in Schoten. 

Koninginnedag is hier met opgewektheid gevierd. Wel hebben de feesten in de gemeente Haarlem en 

vooral de vliegshow er enige afbreuk aan gedaan. ’s Morgens om 07.00 uur traden de leden van 

“Koninginnedag” met hun kinderen aan op het Pretoriaplein, om vandaar naar de boot te marcheren die 

bij de “Conrad” lag.  Schotens harmonie zorgde welwillend voor muziek. Prachtig klonk het Wien 

Neerlandsch Bloed in het stille morgenuur, spoedig gevolgd door een pittigen marsch. Gewandeld werd 

langs de Kloosterstraat, Cronjéstraat, Paul Krugerstraat- en kade naar het Spaarne. Het aan boord gaan 

ging in volmaakte orde, zodat de boot precies op tijd kon vertrekken. De reis was naar Leiden.  

’s Middags zorgde de heer Stend met zijn mannetjes voor een matinée op het Pretoriaplein. Terwijl des 

avonds  Schoten’s Harmonie een concert gaf, wat zeer in de smaak viel. Dit muziekkorps heeft zich 

lofwaardig geweerd. Het is dan ook te hopen dat deze gelegenheid iets mag bijdragen om Schoten’s 

Harmonie van zijn chronisch geldgebrek te genezen. Ook het bestuur van de vereeniging “Koninginnedag” 

heeft veel goed werk gedaan. 

 

Film “Kenau Heldin van Haarlem” in première gegaan. 

In maart 2014 is in theater Pathé in Haarlem de film over Kenau in première gegaan. Het verhaal speelt 

zich af in Haarlem  De stad werd van december 1572 tot juli 1573 door de Spanjaarden belegerd. Het 

Spaanse leger had de stad compleet van de buitenwereld afgesloten. Er kon geen mens meer in of uit en er 

kwam geen kruimel voedsel meer binnen. Zo werden de Haarlemmers langzaam uitgehongerd. Dat was de 

enige manier om de stad te veroveren, want met gewoon vechten lukte het niet. Toen Haarlem zich in juli 

1573 door hongersnood moest overgeven, vermoordden de Spanjaarden bijna tweeduizend Haarlemmers. 

Het toenmalige kasteel, Huis ter Kleef, aan de Kleverlaan, werd door Don Frederik de Toledo als hoofd-

kwartier gebruikt. Van daar uit werd het commando gevoerd en werden aanvallen voorbereid. De 

Heussensvaart werd door de Spanjaarden gebruikt voor aanvoer van voedsel, voorraden en munitie en werd 

voor dat doel verbreed. Vandaar de latere naamswijzing in “Spaanse Vaart”. Na het beleg werd het kasteel 

door de Spanjaarden op bevel van Don Frederik de Toledo opgeblazen. In de jaren daarna sloopten de 

Haarlemmers in 1576 een deel van de ruïne om de bakstenen te gebruiken voor het herstel van de stad na 

de grote brand in Haarlem van 1576. Kenau wordt in de film uitgebeeld als verzet strijdster. De waarheid is 

anders. Haar man was scheepsbouwer en houthandelaar. Kenau was weduwe geworden. Ze had de 

scheepsmakerij eraan gegeven en handelde alleen nog in hout.  
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Kenau was een prima zakenvrouw en bovendien een lastige tante. Als iets haar niet zinde, deed ze haar 

tegenstander een proces aan. Veel van die processtukken zijn er nog: zij leveren het bewijs van Kenaus 

bestaan. Eén van die rechtbankverslagen zou een verklaring voor de verhalen over Kenau het “manwijf” 

kunnen zijn. In het begin van 1573 verkocht Kenau een 'grote hoop eikenhout, namelijk balken en 

kromhout' aan de stad, die er een schip van bouwde om de vijand tegen te houden. De stad weigerde er 

later voor te betalen en nog in 1593 eisten Kenaus dochters het geld waar ze recht op hadden. Kenau 

leverde dus hout aan de stad. Hout dat werd gebruikt om de stadsmuren te verstevigen. Waarschijnlijk ging 

ze regelmatig op de muren kijken hoeveel gaten er waren en dus hoeveel hout ze moest leveren. Je zou best 

kunnen bedenken dat ze bij die bezoekjes niet te beroerd was om een ketel kokende olie omlaag te gieten. 

Zeker zullen we het nooit weten, maar het kan.  

Bron: NHA,  www.beleven.org,  Men sagh Haerlem bestormen, Schuyt & Co C.V. 1973. 

Memoriaelbouck Willem Janszoon Verwer Schuyt & Co C.V. 1973 ,  

 

 
 

Schilderij van het beleg van Haarlem met Spaanse soldaten bij kasteel/burcht Huis ter Kleef met op de 

achtergrond de stad met de St. Bavokerk. Van het kasteel rest nu nog slechts een ruïne, die enkele jaren 

geleden is onderzocht en vervolgens afgedekt door zand. Deze is te vinden op het terrein van de 

voormalige Stadskweektuin. 
 

Zoekplaatje. 
Naar aanleiding van het zoekplaatje in de vorige editie, hebben wij diverse goede inzendingen ontvangen. 

De foto is gemaakt aan het eind van de van Nesstraat, kijkend richting het westen. Daar verrezen later de 

Planetenlaan, de Mr. Jan Gerritszlaan en de sportvelden. Uit de goede inzendingen, is er één uitgekozen. 

De boekenbon gaat naar de heer T. Eskes.  

 

 

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. 

Website: www.historischschoten.nl 

 
 


