
Graag ontvangen wij uw e-mail adres, zodat wij u op de hoogte kunnen houden 

van actuele ontwikkelingen. Dat kan via het gastenboek op de website, of via een 

e-mail naar Historischschoten@gmail.com of een telefoontje naar de redactie. 

 

                   Lente 2013 

 

 

 

Het was even stil… 
 

Het was even stil van onze kant. Het Nieuwsblad liet de lange koude winter maar op zich 

wachten en zo leek het alsof er niets te melden viel. Maar dat was niet zo, want er gebeurt 

natuurlijk wel van alles in Haarlem-Noord maar het kwam er allemaal even niet van. 

Gelukkig kunnen wij nu weer iets van ons laten horen. Het betekent natuurlijk niet dat de 

medewerkers van de stichting de wintermaanden stil hebben gezeten. Achter de schermen 

wordt veel historisch materiaal gezocht en gevonden, worden verhalen verzameld en bewerkt. 

Wie regelmatig onze website bezoekt, en we weten dat velen van u dat wel eens doen, ziet dat 

deze geregeld wordt aangevuld met nieuwe verhalen en herinneringen. Ook van u, de 

donateurs, krijgen wij vaak foto's, teksten of ideeën en wij zijn daar altijd blij mee omdat wij 

het vervolgens via onze site weer aan andere geïnteresseerden kunnen doorgeven. En als u 

nog iets interessants weet over de geschiedenis van Schoten, dan willen we dat natuurlijk 

graag horen en delen met anderen want zo blijft de geschiedenis levend. 

 

In het ABC Architectuurcentrum is momenteel de tentoonstelling "Van Schoten naar 

Delftwijk" te zien. Daaraan hebben wij ook een kleine bijdrage mogen leveren door middel 

van het aanleveren van archiefmateriaal en het is zeker aan te bevelen daar eens te gaan 

kijken. Verder is op donderdag 7 maart in de kapel van begraafplaats St.Barbara een nieuw 

glas-in-loodraam ingewijd dat een voorstelling uitbeeldt van het bijzondere leven van 

Elisabeth van Thüringen. Tijdens de Open Monumentendagen zijn wij hier de laatste jaren te 

gast geweest om u het één en ander te vertellen en ook dit jaar (op 14 en 15 september) zullen 

wij deelnemen en aan de bezoekers over dit bijzondere venster vertellen. 

 

Binnenkort zal er weer een Schoterpraatje worden gehouden en dit keer over de bodem van 

Schoten en wat daar bij archeologisch onderzoek zoal gevonden is. Wanneer en waar dat zal 

zijn leest u ook elders in dit blad. Inmiddels wordt al gewerkt aan een volgend Nieuwsblad 

want wij willen u als donateur niet wéér zo lang laten wachten… 

 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Schoterpraatje op woensdag 29 mei: 

     

  

   "De bodem en eerste bewoners van Schoten" 
  

Op woensdag 29 mei a.s. zal er weer een Schoterpraatje worden gehouden. Een lezing door 

Jan de Jong over een onderwerp waarbij een bijzonder aspect van de historie van Schoten aan 

de orde zal komen. Dit keer zal het gaan om de bodem van Schoten, wat daarin te vinden is en 

wat dit zegt over de allereerste bewoners van het gebied dat later Schoten werd en nu 

Haarlem-Noord is. 

 

Jan de Jong is geoloog en werkte lange tijd voor de Rijks Geologische Dienst in Haarlem. 

Daar deed hij vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw onderzoek naar de bodem van 

Haarlem. Zo kwam hij niet alleen geologisch interessante  maar ook archeologische zaken van 

het bodemarchief tegen en dit alles werd door hem zorgvuldig geanalyseerd en geregistreerd. 

Daarnaast had hij ook  belangstelling voor de vegetatie. Hij zal ons aan de hand van een 

diapresentatie vertellen wat men in de bodem van Schoten kan 'lezen' en wat dat zegt over de 

eerste bewoning.  

 

De bijeenkomst zal plaats hebben in Het Schoterhof (Plesmanplein 10)  in zaal 'De Sociëteit' 

en beginnen om 20.00 uur en tot ongeveer 22.00 uur duren. Uiteraard zal er tijd zijn voor een 

kopje koffie en het stellen van vragen. 

 

De toegang is gratis voor donateurs maar aangezien de zaal een capaciteit heeft van maximaal 

50 personen, is het gewenst dat men zich tijdig opgeeft via historischschoten@gmail.com. 

Indien u niet beschikt over een e-mailadres dan kunt u ook bellen op vrijdag 24 mei tussen 

19.00 en 20.00 uur met de heer Henk Wieringa, dan zal hij uw aanmelding noteren. Het 

telefoonnummer hiervoor is 023 - 5263341. 

 

Wij hopen u een informatieve avond te gaan bezorgen!  

 

 
 

Uit het schrift van De Inspecteur van Politie te Schoten: 2 maart 1921 

 

Een aanrijding door een woesteling 
 

Het 1½-jarig dochtertje van den woonwagenbewoner V. werd gisteren door een aangespannen 

schillenkar overreden, als gevolg waarvan oogenblikkelijk opneming in het St. Elisabeths 

Gasthuis noodzakelijk was. De voerman J.K. had geen enkele poging in 't werk gesteld het 

ongeluk te voorkomen hetgeen volgens ooggetuigen zeer wel mogelijk was geweest. Hij reed 

verder zonder eenige notitie te nemen van wat er voorgevallen was. Door de Schotense politie 

is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. 

De toestand van het kindje is, naar wij vernamen, ernstig. Gevreesd wordt voor 

hersenschudding. 

 

Een maand later nieuws van weer geheel andere orde, 12 april 1921: 

 

Politie-uniformen 
 

De burgemeester heeft de politie-agenten in een nieuwe en gewijzigde uniform gestoken. Op 

de sierlijke en goed kledende tuniek ontbreekt thans de zilveren band om de mouwen. De 

agenten 1e klasse dragen een dun zilveren biesje; de hoofdagent een idem band om de 

mouwen. 

De Schotensche politie is nu, wat aangaat de kleeding, een keurkorps. 

  



De geschiedenis van tolhuis “Abel” aan de Slaperdijkweg. 
 
Aan de uiterste rand van het voormalige dorp Schoten vinden we, langs de Slaperdijk een oud 

pandje. Het werd in 1824/1825 gebouwd als ambtswoning voor de tolgaarder. Hij was 

verantwoordelijk voor het innen van tolpenningen. Omdat de Westlaan, aan de andere kant 

van de Slaperdijk vaak maanden per jaar niet begaanbaar was, werd gedacht aan een nieuwe 

weg, die Santpoort en Spaarndam moest verbinden. De kosten daarvan bedroegen 15.000 

gulden, inclusief de kosten voor de bouw van de tolgaarderswoning. De aanleg van de weg 

moest gebeuren met particulier kapitaal, dat zou moeten worden terugverdiend met tolheffing. 

De tol kwam bij de kruising van de Oude Vergierdeweg met de Slaperdijk, waar slagbomen 

de weg afsloten. Dit weggetje is nu opgegaan in de R.K. begraafplaats St. Jozef. Naast de 

huidige Vergierdeweg is nog een deel van deze oude Vergierdeweg te vinden. De tol werd in 

1923 afgeschaft. Het huisje bleef bestaan en heeft thans de Rijksmonumenten status. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Tolhuis rond 1900                     Het Tolhuis “Abel” aan de Slaperdijkweg. 

 

Zomerse overstromingen vonden destijds met enige regelmaat plaats. Het water kon in 

extreme gevallen voorbij de Velserbroek via de laaggelegen Venen, een voormalige 

strandvlakte tussen Santpoort en Schoten tot bij Haarlem komen. Om die reden werd tussen 

1612 en 1625 gewerkt aan de aanleg van de Slaperdijk. Deze bleek niet toereikend om in 

geval van hoge vloed gepaard gaande met storm, het water te weren. In 1806 werd de 

Slaperdijk opgehoogd. Het was een enorm karwei. De gronden tussen de eeuwenoude 

Westlaan en de Slaperdijk werden afgegraven om met de vrijgekomen klei de dijk te 

verhogen. Het gebied tussen de dijk en de weg kreeg daardoor de naam Verdolven Landen. 

Even verderop, aan de Slaperdijk stond destijds een wip-water molen. Die zorgde voor 

bemaling van de polders tussen Schoten en Haarlem (Heksloot- en Oude Spaarndammer 

polder). In de twintiger jaren werd de windkracht vervangen door elektriciteit en werd daar 

het nu nog aanwezige vijzelgemaal neergezet. Op de foto de molen met op de achtergrond 

boerderij Noord-Akendam en andere bebouwing aan de Vergierdeweg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
De wipwatermolen aan de Slaperdijk. 

 

 



Fragmenten uit een gesprek met P.Q. Wolff, oud 

locoburgemeester van Schoten. 

Haarlems Dagblad 10 september 1981. 
 

Piet Wolff is in Schoten geboren, op 18 oktober 1895. Zijn vader had aan de Kerkweg een 

bloembollenbedrijf. Hij bezocht de openbare school aan de Rijksstraatweg nabij de 

Bavostraat. In 1906 is hij naar de Katholieke St. Bavoschool gegaan, de latere Jeugdherberg. 

Toen hij de zevende klas doorlopen had, wist hij niet precies wat hij wilde worden. Daarom 

heeft hij een tijdje in het bloembollenbedrijf van zijn vader gewerkt. In 1905 werd zijn vader 

door burgemeester Haitsma Mulier gevraagd om gemeenteontvanger te worden. Dat heeft hij 

tot 1919 gedaan. Schoten breidde zich in die tijd enorm uit en daardoor kreeg de gemeente 

ontvanger steeds meer werk. Eerst waren er zo'n 600 dorpelingen; later werden dat er 15.000. 

Van de gemeente kreeg zijn vader echter geen hulp. Als Piet uit school kwam, ging hij vlug 

zijn huiswerk maken, zodat hij zijn vader daarna kon bijstaan. Twee keer in de week kwamen 

de mensen naar het raadhuis om de penningen af te dragen. Al die ontvangsten moesten 

daarna thuis worden afgeboekt. Piet werd geconfronteerd met aanmaningen en dwangbevelen. 

Zo is hij zoetjesaan in het vak gerold. 

 

Wolff bleek als hulpje van zijn vader onmisbaar. In de Eerste Wereldoorlog kreeg dienst-

plichtig soldaat Wolff zelfs tussentijds verlof. Na een maand te velde gelegen te hebben reisde 

hij vier weken af naar zijn geboortedorp om daar orde op financiële zaken te stellen. Het lag 

dan ook voor de hand dat hij in1919 in de voetsporen van zijn vader trad. Als geen ander heeft 

Wolff op die manier de armoede van het in 1927 door Haarlem ingelijfde dorp van nabij 

meegemaakt.  

 

In 1900 kondigde de nieuwe tijd zich in landelijk Schoten aan. De Binnenlandsche Exploitatie 

Maatschappij diende in dat jaar een bouwplan in. Op de gronden van de buitenplaats van Het 

Klooster moesten arbeiderswoningen 

verrijzen. Haarlem was uit zijn 

voegen aan het groeien. Zelf was 

Schoten te arm om de kosten van 

schoolgebouwen en de aanleg van 

riolering op te brengen. De 

Schotense raad restte niets anders 

dan de Binnenlandsche Exploitatie 

Maatschappij zoveel mogelijk het 

vuur aan de schenen te legen; de 

maatschappij zou uiteindelijk voor 

riolering en bestrating zorgen en de 

bouw kon beginnen. Vanaf 1901 

verrees het Schoterkwartier.                                      Bouw van de Transvaalbuurt in 1901 

 

De nieuwbouw rukte op van zuid naar noord. “Ze begonnen aan de Schoterweg,”herinnert 

Wolff zich. “In 1910 was men al gevorderd tot aan het Soendaplein. De Spaansevaart, die 

vanaf de Molenwetering door de begraafplaats naar het Spaarne liep, werd gedempt.” 

 

In de Eerste Wereldoorlog werd de situatie er niet rooskleurig op. De prijzen stegen en 

bovendien nam de werkgelegenheid af. Het voedsel werd schaars. Het levensmiddelenbureau, 

dat voor de distributie moest zorgen, kon haar taak niet aan. In 1918 barstte de bom. Op 18 

april van dat jaar sloeg de bevolking naar aanleiding van een korting op het dagelijkse 

rantsoen, in bakkerswinkels aan het plunderen. 

 

Intussen had Schoten zware tijden achter de rug. “Het was een arm dorp,” verteld Wolff “De 

knechts van mijn vader verdienden ongeveer vijftien gulden per week en waren daar van  

’s ochtends zeven uur tot ’s avonds zeven uur voor in touw. De landarbeiders werkten 



voornamelijk in Schoten zelf. De bewoners van het Schoterkwartier werkten vooral bij de 

werf Conrad. Een andere werkgever was de Haarlemse IJzergieterij. 

 

Zelfs in 1925 was het in het dorp nog geen koek en ei. Oud-Schotenaar Derk Lezer schrijft 

over die periode. “Het was echt geen aardig dorp, dat Schoten van omstreeks 1925. Armoede 

en dronkenschap heerste alom. Een handjevol boeren had het goed,  de forensen, die in 

Schoten woonden, en in Amsterdam werkten, ook.De winkeliers, die hun zaak in Haarlem 

hadden, maar in Schoten een flink mooi huis bewoonden omdat het daar nog zo rustig was, 

mochten niet klagen. Maar de overige bewoners van Schoten moesten in oude krotten en in 

rechttoe rechtaan gebouwde buurten met smalle straten en kleine arbeidershuisjes wonen. 

Schoten was toen geen vriendelijk dorp. Géén prettige gemeente.” 

 

Het was gebruikelijk dat buren eens per jaar onder het genot van een koffiemaaltijd bij elkaar 

kwamen. “Dat was een gewoonte onder echte Schotenaren”. Wolff: "De mensen hielpen 

elkaar waar ze konden. Als er in een huis een kind werd geboren, dan ging daar melk en 

eieren heen. Iedereen wist wat het betekende, in armoede een kind krijgen”. 

 

“Het kwam wel voor, dat we aan schaatswedstrijden deelnamen. Wat we wonnen, gaven we 

aan werklozen of andere arme mensen. Of het nu een zak kolen was, een stuk spek of 

varkenskop, er was altijd wel een gezin dat het kon gebruiken”. 

 

De jeugd uit die tijd zocht versnaperingen in de boomgaard bij de Zwitserse boerderij van 

Zwanenburg. Die boomgaard was met zijn overdaad aan appelen en peren een paradijs voor 

de jeugd. Sluipend met een mannetje of zes langs de muur van het cavalerieterrein (waar nu 

de Schoter Scholengemeenschap staat) onder de elzenbomen en door het hoge gras van het 

kievietseierenland,  kon de boomgaard worden bereikt. Als boer Zwanenburg lucht kreeg van 

de kwajongensstreken, kwam hij met zijn geweer in de aanslag naar buiten en joeg de jeugd 

de stuipen op het lijf. Hij schoot ermee, en niet allen in de lucht.  

 

Er werd veel op straat gespeeld: geknikkerd en gehoepeld. Auto's zag je zelden, ja een boer in 

zijn tilbury dat wel. Een jaarlijks terugkerend feest was de kermis. Die werd gehouden op het 

weiland van boer Teeuwen, Meerlenbosch. Daar werd het kermisspul opgebouwd. 

 

 
De stoomtram, Rijksstraatweg 360 in 1905 

 

Een ander evenement was de stoomtram. De stoomtram had altijd moeite met de hoge oude 

Jan Gijzenburg. Om over de lastige 'bult' heen te komen werden vaak extra kolen op het vuur 

gedaan. Ook was bij gladheid de hulp van de passagiers nodig. Het is meer dan eens 

voorgekomen dat de tram ontspoorde. Ten eerste was het zware materieel de oorzaak, maar 

ook gebeurde het doordat de jeugd uit Schoten op het achterbalkon wipte. Als de tram uit de 

rails vloog, liep het halve dorp uit om de hele zaak weer terug op de rails te zetten. Het is vaak 

voorgekomen, dat er ernstige ongelukken door die tram veroorzaakt zijn. Dit gebeurde vaak 

omdat het gevaarte "de Bellende koffiemolen" niet tijdig kon stoppen.  
 

 



Van een aantal donateurs hebben wij de donatie voor 2012 en 2013 helaas nog niet 

ontvangen. 

Uw donatie 2013 (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op girorekening 95.58.333 

ten name van de Stichting Historisch Schoten, van Nesstraat 66, 2024 DP te 

Haarlem (onder vermelding van donatie 2012).  

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

activiteiten en publicaties.  

 

Redactie:  Ton van Beelen, Frank Boorsma en Theo Kooijman 

Informatie: historischschoten@gmail.com of 023 5271174 

                                                   

 

Internet 
Stichting Historisch Schoten is te vinden op internet.    (www.historischschoten.nl).  

Op de website is een groot deel van de historie van het oude voormalige dorp Schoten te zien.  

U vindt er de geschiedenis en het ontstaan van het oude dorp Schoten. Er is o.a. informatie 

over de kerkgeschiedenis van Schoten, het wapen van Schoten, de ontwikkeling van het 

vervoer, enz. Op de website leest u ook over het ontstaan van wijken en straatnamen. Er is een 

fotoserie te zien over Schoten zoals het vroeger was en zoals het nu is en er is een dia show 

met oude ansichten, waarop beelden van vroeger te zien zijn. Verder zijn er artikelen te 

vinden over diverse uiteen lopende onderwerpen. Ook zijn er bewegende beelden op de site te 

zien, zoals de sloop van de oude Sint Bavo Kapel en de bouw van de Mariakerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs is nog informatie toegevoegd over de oude boerderijen van Schoten en over de 

scholen in Schoten. De website wordt steeds aangepast en uitgebreid en is een bezoekje zeker 

waard. Uw reacties kunt u er kwijt in een gastenboek. De website van Historisch Schoten is 

een site van, voor en door u. Zonder medewerking van onze donateurs en tal van enthousiaste 

medewerkers kan deze niet bestaan. Mocht u zelf nog in het bezit zijn van oude foto’s, 

kranten knipsels of film materiaal, dan houden wij ons graag aanbevolen. En als u geen 

internet heeft, dan kunt u altijd informatie opvragen bij de redactie van ons blad. 

      

Hierboven een foto van de Rijksstraatweg, vroeger en nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             


