
 

 

 
Geachte donateur! 

 

 

Toen wij begonnen als Stichting Historisch Schoten was één van de bezigheden het verzamelen van historisch 

materiaal over de voormalige gemeente. Dat doen we nog steeds actief waarbij te denken valt aan vastleggen en 

overschrijven wat wij in de archieven tegenkomen en het zoeken naar boeken, krantenartikelen, voorwerpen en 

fotomateriaal. Langzamerhand krijgen we een breder beeld van hoe het was omdat dit archiefmateriaal de 

geschiedenis van de plattelandsgemeente vanuit diverse hoeken belicht. 

 

Wij doen dat omdat de geschiedenis gekoesterd wordt, maar ook om er het verhaal van de geschiedenis van 

Schoten over te kunnen vertellen. U kunt daarover op onze website lezen maar ook via dit Schoter Nieuwsblad 

doen wij ons best wat van deze gevonden informatie aan u te presenteren. 

 

Afgelopen jaar, in oktober, vierden wij het vierde lustrum van De Hof van Eden. Onder anderen u, de donateurs 

van deze stichting, waren uitgenodigd om het glas te komen heffen op het twintigjarige succes van het buurthuis 

aan de Muiderslotweg. Bij die gelegenheid werd een boekje uitgegeven, waarin de ontwikkeling van het 

Vondelkwartier wordt geschetst en de geschiedenis van Hof van Eden.  Een groot aantal van de donateurs heb ik 

samen met de medewerkers van de stichting mogen begroeten en wij hebben toen de archiefkast geopend om 

wat materiaal aan u te laten zien. Dat viel in goede aarde dus daags daarna staken we de koppen bij elkaar en 

spraken af vaker zo'n avond voor onze donateurs te gaan houden. 

 

Woensdag 13 april vonden wij een mooi moment om opnieuw een 'open archiefavond' te houden. Elkaar 

ontmoeten bij koffie en thee en wat later op de avond bij iets sterkers wellicht waarbij we u als geïnteresseerde 

Schotenliefhebber aan de hand van het archiefmateriaal kunnen bijpraten over de locale historie. En deze 

avonden leveren altijd weer wat extra's op want ook u heeft vaak  aanvullende informatie over wat op de foto's 

staat of ineens in de herinnering naar boven komt. Een mini-Schotenavondje dus eigenlijk. 

 

Ruim een jaar geleden openden wij in de Bibliotheek aan de Planetenlaan de tentoonstelling 'Halte Schoten'. 

Deze was samengesteld in samenwerking met het NZH Vervoer Museum. Wie daarbij was, herinnert zich 

ongetwijfeld de korte busrit die men kon maken met de NZH-oldtimer uit 1966. Omdat we het zelf ook erg leuk 

vonden, organiseren we op zaterdag 21 mei a.s. voor de donateurs een bezoek aan de nieuwe behuizing van het 

NZH Vervoer Museum in de Waarderpolder en maken dan een busritje maar wel wat langer dan vorig jaar. We 

gaan vanuit de Waarderpolder naar Schoten en na een informatieve rit weer terug naar het museum waar u nog 

kunt rondkijken. 

 

In dit Nieuwsblad leest u de details hierover, evenals over monumentale gebouwen in Haarlem-Noord die 

momenteel om verschillende redenen in het nieuws zijn. Er zijn rond de Kweektuin, het Dolhuys en ons oude 

Raadhuis ontwikkelingen die wij op de voet volgen en waarvan wij u over het verloop in volgende nummers 

graag op de hoogte houden! 

 

Veel leesplezier en misschien tot 13 april of 21 mei! 

 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

Voorzitter Stichting Historisch Schoten 
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De Gevelsteen in het oude Raadhuis aan de Rijksstraatweg.  
De stand van zaken: Bij een eerdere inspectie van de steen is geconstateerd, dat de kwaliteit ervan 

(afgezien van de verflaag) niet best is en dat deze misschien zelfs vervangen moet worden. Met de 

gemeente c.q. het restauratiebedrijf zal bekeken worden, of de steen met het wapen van Schoten in de 

restauratieprojecten meegenomen kan worden en wat dat eventueel gaat kosten. 

 

Uitverkoop onroerend goed bij gemeente Haarlem. 
Vorig jaar verkocht de gemeente Haarlem het uit 1885 daterende monumentale schoolgebouw  aan de 

Rijksstraatweg. Inmiddels is ook het gebouw op het terrein van de Stadskweektuin  verkocht. In het 

17
e
 eeuwse pand zat ooit de oudste kaatsbaan ter wereld, waar het zogeheten Real Tennis werd 

gespeeld. De Stichting Huis ter Kleef wilde die kaatsbaan in ere herstellen, maar is niet in geslaagd om 

hiervoor financiering te vinden. De gemeente Haarlem heeft het pand nu verkocht aan Stadsherstel 

Amsterdam. Er zal nu een yoga centrum in het gebouw gevestigd worden. Het Dolhuys, het 

monumentale complex aan de Schotersingel, waarvan het oudste gedeelte uit 1320 dateert, wordt 

eveneens verkocht. De toekomst van het Dolhuys staat volgens directeur Hans Looijen op het spel. Het 

gebouw is ernstig aangetast. Men wil het pand kopen van de gemeente en opknappen, maar kan 

hiervoor niet de hoogste prijs betalen. Er moet snel iets gebeuren! De gemeente heeft een reserve 

aangelegd voor onderhoud, maar hier niets mee gedaan. De bouwconstructie is aangetast en die moet 

hersteld worden. In het depot op de zolders treft men documenten en kunstvoorwerpen beschimmeld 

aan. Destijds zijn stempels (stutten, geplaatst. De gemeente Haarlem is al heel lang met het Dolhuys in 

gesprek over onderhoud en/of verkoop. Het museum maakte een stormachtige ontwikkeling door, 

waardoor uitbreiding gewenst is. Indien men er niet uit komt, zal het Dolhuys mogelijk vertrekken uit 

Haarlem. Ook het oude Raadhuis van Schoten aan de Rijksstraatweg staat in de verkoop. Het pand is 

enige tijd aan het oog onttrokken geweest door steigers. Het is volledig opgeknapt en verkeert in goede 

staat. (op de steen in de gevel na). Over de verkoop van de vervallen boerderij Noord-Akendam aan de 

Vergierdeweg zijn geen vorderingen te melden. 
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Oude hectometerpalen langs de oude voormalige provinciale weg. 
 

Een hectometerpaal (ook wel kilometerpaal) of 

hectometerbord staat in Nederland elke 100 meter op 

provinciale- en rijkswegen. De markering is 

tegenwoordig ook aanwezig langs de provinciale en  

rijksvaarwegen. De hoofdfunctie is het efficiënt 

lokaliseren van een positie langs de weg, voor 

bijvoorbeeld het aansturen van hulpdiensten of 

wegwerkers. De palen geven de afstand vanaf het begin 

van de weg in kilometers (achter de komma 

hectometers), maar het komt wel eens voor dat er in de 

nummering een stuk wordt overgeslagen. De huidige 

Rijksstraatweg, destijds Schoterweg genaamd,  was 

vroeger een provinciale weg die van Haarlem naar Alkmaar liep. Voor oplettende wandelaars zijn er 

nog steeds oude hectometerpalen te vinden.  

 

De voormalige broodfabriek van Vermaat, later Kamps Quality Bakers. 

De voormalige broodfabriek aan de Paul Krugerkade in Haarlem is een fraai voorbeeld van naoorlogse 

fabrieksbouw. Een eenvoudige en heldere opbouw, een sobere architectonische afwerking en de 

vervlechting van architectuur en beeldende kunst. De productie van de broodfabriek is sinds 2008 

stilgelegd. Nu wordt gezocht naar nieuwe ontwikkelingskansen voor de locatie van de broodfabriek.  

Het gebouw staat op een historisch bedrijvige plek; van molens langs het Spaarne in de 17de eeuw tot 

zware industrie ten tijde van de scheepswerf Conrad aan het eind van de 19de eeuw. De bedrijvigheid 

werd gecontinueerd met de komst van de broodfabriek in 1960. Het pand past zich moeiteloos aan in 

de omgeving aan het Spaarne, 

ondanks de grootte er van. Het voegt 

zich door de modulaire opzet van het 

gebouw gemakkelijk in de 

kleinschaligheid van het gebied. Elke 

gevel heeft een eigen karakteristiek 

en relatie met de omgeving. De 

werkgroep Gebouw & Omgeving van 

de Historische Vereniging Haerlem, 

pleit er voor een deel van de 

bedrijfshal met de betonbogen en het 

fraaie bakstenen muur reliëf  te 

behouden. Ontwikkelaar Amvest wil 

op het terrein van de leegstaande 

fabriek naar een voorlopig ontwerp van Atelier Quadat ruim 70 woningen bouwen, deels als 

eengezinswoning, deels gestapeld. Door het ontbreken van een beschermende status is de toekomst 

van het complex onzeker. 

Aan de Paul Krugerkade, in de muur van de voormalige bakkerij, vinden we een baksteen reliëf van de 

hand van Levinus Tollenaar. Het is vervaardigd uit speciaal geselecteerde afgekeurde, gesinterde en 

kromgetrokken bakstenen. Het reliëf vertelt het verhaal van de bakker en zijn brood. Het laat zich van 

links naar rechts lezen als een stripverhaal. Het begint bij de natuur. Vogels, regen, zon en wuivend 

graan. Dan de molen die het graan maalt, het vuur van de oven dat het brood bakt, daarna het resultaat: 

brood en banket. Om de hoek, in het Nelson Mandelapark, gaat het broodverhaal verder. Een haan 

(symbool voor het vroege bakkersuur) op een posthoorn, en daarnaast, in prachtige natuurlijke kleuren, 

het wapen van Haarlem. Gesmolten glasverkleuringen zijn toegepast in ovenvlammen, zon en de 

graanmolen. Het enige stadswapen van Haarlem dat uitgevoerd is in baksteenreliëf, is sinds 1963 

aanwezig als sluitstuk aan de buitenmuur van de broodbakkerij.  
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De stenen zijn in de loop der jaren zwaar vervuild geraakt en het geheel biedt een verweerde, bijna 

sombere aanblik. De familie Vermaat heeft destijds de opdracht gegeven voor het kunstwerk, maar hun 

bakkerij werd gesloopt en maakte plaats voor nieuwbouw van Kamps Quality Bakers. Het is in feite 

een klein wonder, dat de 'stripmuur' bewaard is gebleven. Het is eigenlijk aan Kamps Quality Bakers te 

danken dat het reliëf nog bestaat. Het bedrijf koesterde het kunstwerk en heeft het diverse keren 

schoon laten maken, maar doordat het op het noorden ligt aan een grasveld met loofbomen, vervuilt de 

gevel snel. Opmerkelijk is, dat er nooit graffiti op kwam, ondanks de toegankelijkheid met gazons er 

langs. 

  

Herinneringen aan het Pretoriaplein en omgeving. 

In de vorige editie van het Schoter Nieuwsblad schreven wij over noodwoningen aan de Ged. 

Schalkburgergracht. Ook in het Julianapark en op het Pretoriaplein stonden destijds noodwoningen. De 

woningnood was erg groot en de industrialisatie bleef zich verder uitbreiden. Op het Pretoriaplein 

werd ook een houten nood lokalen gebouwd om kinderen les te kunnen geven, waarvoor geen plaats 

meer was in de schoollokalen. Het kreeg de bijnaam “het kippenhok”. Toen in de Timorstraat de 

Petrus Canisiusschool werd gebouwd, verdween kort daarop het houten schooltje. Het Pretoriaplein 

vormde het hart van de Transvaalbuurt. Vele jaren achtereen werden er op 31 augustus kermissen 

(Koninginnedag) gehouden. Op zaterdagen werd er in de namiddag wel geëvangeliseerd en gezongen 

bij een piepklein orgeltje. Tijdens verkiezingsdagen werden er openlucht bijeenkomsten gehouden. De 

destijds ingestelde weekmarkt op het plein bleek weinig levensvatbaar te zijn. Vlakbij het plein 

woonde “kleine Piet”, de schoenmaker, die nauwelijks een meter lang was. Een vaste venter die door 

de straten kwam, was “gekke Kootje”, die met zijn handkar allerlei huishoudelijke artikelen, zoals 

borstels, bezems, sponzen, kop- en schotels, petroleum en wat al niet aan de man bracht. Jongens uit de 

buurt liepen hem graag achterna, omdat hij “op verzoek” een aantal “vieze uitdrukkingen” de wereld in 

mompelde.  

Pretoriaplein, hoek Pres. Steijnstraat                  St. Caecilia Harmonie op het Pretoriaplein1906. 
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Een andere figuur was “Willen de groenteman”, die met zijn groente- en fruitkar door de straten trok. 

Hij leed aan toevallen en menigmaal keken omstanders vertwijfeld toe, als Willem weer naast zijn 

wagen op de grond lag, omringd door vertwijfeld toekijkende huisvrouwen. Ook was er de “berliner-

bollen-man”. Als hij er aan kwam hoorde ja al van verre zijn lied.  

Ik heb fijne Berliner bollen.  

Ik heb fijne Berliner bollen.  

Ik heb fijne Berliner bollen, bollen, bollen, bollen, bol.  

De bekendste politieman in het Schoten van voor de annexatie was de kleine agent Kouwenhoven. 

“Proppie” Kouwenhoven werd hij genoemd. Ondeugende kinderen werden door hun ouders tot de orde 

geroepen, met het dreigement “Ik zal Kouwenhoven even roepen”. Het politiebureau bevond zich toen 

nog in de Gen. Cronjéstraat, vlakbij dus. Tegen Pasen trokken de slagers uit de buurt met hun versierde 

koeien door de straten. De kinderen liepen opgetogen mee, want het was een fraai gezicht, de 

opgetuigde beesten te zien voortsjokken. In die tijd slachtte men nog zelf. Natuurlijk waren er ook de 

onvermijdelijke vechtpartijtjes tussen kinderen onderling. Het kwam nog wel eens voor, dat 

protestantse kinderen de meisjes en jongens van de R.K. school uitscholden voor “roomse papen”, wat 

prompt beantwoord werd met het scheldwoord “ketters”. De oecumenische verdraagzaamheid was 

toen nog ver te zoeken. 

Voorjaar 2016 opening nieuwe NZH Vervoer Museum 

 

Links Dick Koomen in het nieuwe museum. Rechts NZH stadstram in het geel in 1913 voor de 

beheerderswoning van RK begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein. 

Het NZH-Vervoermuseum is een museum, gewijd aan de geschiedenis van de Noord-Zuid-Hollandse 

Vervoer-Maatschappij (NZHVM), kortweg NZH, te Haarlem. Het was van 1986 tot 2015 gevestigd op 

het terrein van de vroegere tramremise van de NZH aan de Leidsevaart 396 te Haarlem. Tot 2006 was 

hier de busgarage van Connexxion (opvolger van de NZH). In de zomer van 2015 verhuisde het 

museum. In een voormalige meubelfabriek aan de Hofmanweg 35 begon dit bijzondere Haarlemse 

museum aan een nieuwe fase in haar bestaan. Met die nieuwe plek aan de rand van het bedrijventerrein 

is directeur Tonnie Hodes dik tevreden. Weliswaar sloot het vorige onderkomen op het terrein van de 

oude NZH-remise aan de Leidsevaart naadloos aan bij de geschiedenis van de NZH en het bijna dertig 

jaar oude museum, maar de beschikbare vierhonderd vierkante meter was veel te krap. Bussen en 

trams werden daardoor in verschillende ruimten getoond en het was er altijd te koud of te warm. Nu 

hebben de vrijwilligers van het museum tweeduizend vierkante meter tot hun beschikking. Dat maakt 

het mogelijk om de collectie van elf bussen en vier trams in een en dezelfde, verwarmde ruimte te 

laten zien. Een ruimte ook waar het historische materieel veel beter tot zijn recht komt, zoals de 

Blauwe Tram of de Boedapester die Haarlemmers en Amsterdammers naar Zandvoort bracht. Ook is 

alle informatie te vinden over de stoomtram die van het Kennemerplein via Schoten naar Alkmaar 

reed. Ook over de latere stadstram en de bussen die door Schoten en Haarlem-Noord reden is veel 

fotomateriaal voor handen.  Met de Amerikaanse Silver Eagle bus - het enige nog rijdende exemplaar 

in Europa - vormt de Boedapester een van de paradepaardjes van het museum.  

 



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 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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Daarnaast bleef er nog ruimte over voor een kantine, een archiefruimte, een kantoorruimte, een 

vergaderkamer, een winkel en een plek waar films kunnen worden vertoond en kleine exposities 

kunnen worden ingericht. Er zijn twee afgescheiden reparatieruimten, een voor bussen en een voor 

trams, waar de vrijwilligers volop kunnen klussen aan het op te knappen materieel. Daar kunnen de 

bezoekers vanachter een glazen wand van mee genieten. In het gebouw zijn twee soorten spoorrails 

aangelegd, breedspoor (1,43 meter breed) en smalspoor (één meter smal). De openingsexpositie laat 

zien hoe de verhuizing van de Leidsevaart naar de Waarderpolder zich heeft voltrokken. De inrichting 

van het museum is nog niet helemaal afgerond, het gaat nog om een proefopenstelling. Men wil hier 

vooral de sfeer van vroeger laten proeven, door een stukje erfgoed te bewaren voor kinderen en 

kleinkinderen.’’ De officiële opening is op 11 april, de verjaardag van het museum.                                             

Bron: Haarlems Dagblad 

Schoolgebouw de Wilgenhoek bestaat 85 jaar 

   

Het schoolgebouw direct na de voltooiing in 1931. 

 

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”. 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 (nu: het politiebureau aan het Marnixplein) had ontworpen, was deze school aan de beurt. 

Het gebouw was de laatste in een reeks van nieuwe scholen die in deze periode ontstonden. 

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 Junoplantoen werden 

later gebouwd, rond 1935. 

 

De school werd uitgevoerd in een functionalistische stijl. Dit is een stroming in de architectuur die 

inhoudt dat constructie en uiterlijk bepaald moeten worden door de functie van het gebouw. 

Versieringen werden in principe  niet toegepast. Bovendien vond men in die tijd, dat scholen een statig 

en streng uiterlijk moesten hebben. Daardoor kregen zij vaak een massief karakter, waarbij een toren 

het gebouw en de plaats in de wijk nog eens extra accentueerde. 

Karakteristiek is onder meer de opzet met op elkaar aansluitende blokvormen en platte daken. Sterke 

overeenkomsten zijn te zien met de bouwkunst van de bekende architect W.M. Dudok die onder 

andere het raadhuis van Hilversum ontwierp, in 1930. 
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De school werd opgezet met bakstenen gevels en stalen ramen. In het trappenhuis kwamen decoratieve 

glas-in-loodramen die waren ontworpen door de vrouw van de architect De Bordes. Inmiddels zijn 

deze ramen vervangen door gewoon glas. In de loop van de jaren heeft het schoolgebouw meerdere 

wijzigingen ondergaan. In de beginjaren ’50 werd de school een Montessori-school. Ten behoeve 

daarvan werd het klaslokaal aan de kant van de Laurierstraat uitgebreid met een serre. Ook de overige 

beneden-lokalen werden vergroot met een serre aan de kant van het schoolplein. Deze veranderingen 

werden in 1952 gerealiseerd. Een andere belangrijke wijziging vond plaats in verband met de 

invoering van het basisonderwijs, medio 1985. De kleuters van De Zonnehoek op het Marnixplein 

verhuisden naar de Linnaeusschool, waardoor behoefte ontstond aan méér klasruimte. Een gedeelte 

van de oorspronkelijke gymzaal werd gebruikt voor het maken van een nieuw klaslokaal, met 

daarboven een personeelsruimte. Met invoering van het basisonderwijs werd de naam van de school 

gewijzigd in Basisschool De Wilgenhoek. 

 

Een monument is een object van tenminste 50 jaar oud, dat juridisch is beschermd vanwege de 

bijzondere cultuurhistorische en/of architectuurhistorische waarden. Bouwkundig gezien gelden voor 

monumenten speciale regels. Je mag niet zonder meer bouw-verbouw-restauratie- of sloop-

werkzaamheden uitvoeren aan een monument. De regels zijn vastgelegd in de Monumentenwet. 

Om te kunnen beoordelen of onze school een monument is, heeft de gemeente Haarlem gekeken naar 

de onderstaande, onderstreepte aspecten. Men schrijft het volgende: Het schoolgebouw is binnen de 

gemeente Haarlem een uitstekend voorbeeld van “moderne” scholenbouw uit de 20er en 30er jaren van 

de vorige eeuw. Het betreft een in vrij gave staat verkerend gebouw uit 1930-1931, ontworpen door de 

Haarlemse stadsarchitect P.F. de Bordes en uitgevoerd in een functionalistische stijl. Karakteristiek 

zijn onder meer de op elkaar aansluitende blokvormen en de platte daken. Het gebouw is van groot 

architectuurhistorisch belang vanwege het type, het architectonische ontwerp en de bijzondere 

detaillering. Het interieur behield diverse authentieke elementen. Aan de achterzijde van het gebouw 

staat een beeld (zeeleeuwtje?) met kunsthistorische waarde. 

Het object vormt een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de bebouwing aan de zuidzijde van de 

Wilgenstraat. Hier neemt de uit een langgerekt bouwvolume bestaande school met massieve 

blokvormen, en gevarieerde gevelindelingen, een sterk in het oog vallende positie in. De belangrijke 

situeringswaarde wordt versterkt door de markante ligging op de hoek van twee straten (Wilgenstraat 

en Delftlaan).Omdat het schoolgebouw op een vrij gave wijze behouden is 

gebleven, is het op basis van bovenstaande motivering “beschermens-

waardig” als gemeentelijk monument in de gemeente Haarlem.  

In 2015 werd de Wilgenhoek vereerd met hoog bezoek. Koningin Máxima 

bezocht Haarlem voor het initiatief ‘Ieder Kind een Instrument’ van Hart, 

centrum voor kunst, cultuur, kennis en muziek. Minister Jet Bussemaker van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, commissaris van de Koningin Johan 

Remkes en burgemeester Bernt Scheiders vergezelden de Koningin bij dit 

bezoek. 

                                                    Bron: obsdewilgenhoek.info 

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 

                      www.haarlemnoord.com 
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Boekje Vondelkwartier 

Het boekje over de geschiedenis van Wijkgebouw Hof van Eden aan de Muiderslotweg met de 

geschiedenis van het ontstaan van het Vondelkwartier is nog verkrijgbaar. Het is te koop bij 

Boekhandel Gillissen en Co. aan de Rijksstraatweg.  

Huize Bonina aan de Rijksstraatweg 

         

Even voorbij café De Rustende Sportman van Hein Kooijman bouwde de heer P. Th. Dijkzeul aan de 

westkant van de Rijksstraatweg een royaal woonhuis. In 1925 moest dit fraaie huis, net als de panden 

daarnaast, wijken in verband met de verbreding van de Rijksstraatweg. Deze weg moest 12 meter 

breder worden. Dijkzeul ging ermee akkoord mits een gelijkwaardige woning 12 meter naar het westen 

zou worden gebouw. Dat gebeurde en in 1925 was het pand klaar. Dijkzeul wilde de nieuwe woning 

een naam geven. Hij dacht aan een naam van een van zijn dochters. Zij waren alle twee in het klooster 

zuster Bonina en zuster Sixtina. De laatste naam vond hij niet zo gepast wetende dat de Schotense 

bevolking van de i een e zouden maken. Daarom koos hij voor Bonina. 

 

 

 



9 

Verdwenen vergezichten in Schoten 

 

R.K. Begraafplaats St. Barbara   Kwakel over de Jan Gijzenkade 

 

De Middenweg. Rechts de Overtonschool. Links achter het silhouet van de Bavokerk. 

Schotense vuilnisbak 

In de vorige editie van het Schoter Nieuwsblad hebben wij een foto van een vuilnisbak uit Schoten 

afgedrukt. Zijn er nog mensen, die in het bezit zijn van zo’n vuilnisbak? We horen het graag. 
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Open Archief avond 

In het voorwoord van de voorzitter heeft u het al kunnen lezen. Op 13 april hebben wij een open 

avond. De avond is bedoeld om de donateurs weer eens te ontmoeten en even bij te praten over wat er 

leeft onder de Schoten liefhebbers. Een groot deel van ons archief ligt ter inzage dus er kan naar 

hartenlust gebladerd en gekeken worden. Natuurlijk zorgen wij voor een kopje koffie en een drankje. 

U bent van harte welkom op woensdagavond 13 april, tussen 19.30 en 22.00 uur. Graag tot ziens in 

De Hof van Eden, Muiderslotweg 222A in Haarlem-Noord. 

Rondrit met de bus door voormalig Schoten. 

Op 21 mei 2016 organiseren wij een bijeenkomst in het pas (her) opende NZH Vervoer Museum in de 

Waarderpolder. Daar kunt u deelnemen aan een rondleiding, waarbij de geschiedenis van stoomtram, 

tram en bus verteld en getoond wordt. Na de rondleiding zullen wij een ritje maken met een bus over 

het voormalig grondgebied van Schoten, thans Haarlem-Noord, Er wordt een oude bus- of tramroute 

gereden en onderweg zal u gewezen worden op enkele feiten die te maken hebben met de geschiedenis 

van Schoten. Na terugkeer van de rondrit kunt u op eigen gelegenheid nog even rondkijken in het NZH 

Vervoer Museum. Dit uitstapje was eigenlijk bedoeld in aansluiting op onze  tentoonstelling van vorig 

jaar over Vervoer in Haarlem-Noord. Het museum ging toen echter net dicht, vanwege de verhuizing 

van de Leidsevaart naar de Waarderpolder. Nu kunnen we op de nieuwe locatie terecht. Daar zijn o.a. 

vier trams en een tiental oude bussen aanwezig. Met één ervan zal de rondrit plaatsvinden. Tijdens de 

rondleiding door het Museum kunnen ook de restauratie projecten van dichtbij bekeken worden. 

Normaal is dat deel afgesloten. We hopen zo een paar gezellige en interessante momenten samen met 

u te mogen beleven. Deelname is uitsluitend voor donateurs en introducees tegen de speciale 

donateursprijs ad. € 5,00 voor rondleiding en busrit. U dient zich vooraf aan te melden. Dat kan per  

e-mail:  historischschoten@gmail.com, schriftelijk op adres Stichting Historisch Schoten, Fregat 44, 

1991 MB Velserbroek, of telefonisch op woensdag 18 mei ’s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur  

023-5370829. 

Het adres van het NZH Vervoer Museum is: A. Hofmanweg 35, 2031 BH Haarlem 

 

 


