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Over Schoten, Haerlem, het bodemarchief en wat ons verder bezig hield. 

 

We kunnen het er lang en breed over hebben, maar feit is dat Schoten historie is en niet meer terug 

komt. Gelukkig staat er nog veel op papier (dat steeds meer in digitale vorm beschikbaar komt) zodat 

wij kennis kunnen nemen van wat zich op het grondgebied van Haarlem-Noord heeft afgespeeld. Jan 

Honkoop, één van onze vrijwilligers, kunt u vaak aantreffen in de studiezaal van het Noord-Hollands 

Archief en regelmatig komt er dan iets tevoorschijn waar we nog geen weet van hadden. We doen ons 

best dat dan zo levendig mogelijk aan u te presenteren. Een mooi medium hiervoor is onze website die 

al jaren door Harry van Beelen wordt bijgehouden (ook aangevuld met informatie van derden) en 

daarnaast brengen wij nog steeds het Schoter Nieuwsblad uit, waarvan u bij deze de zomereditie heeft 

ontvangen. 

 

Soms komt de interesse van vlak voorbij de dorpsgrens van Schoten. Zo hadden wij onlangs bezoek 

van de Historische Vereniging Haerlem waarvan een aantal leden zich had aangemeld voor de 

Luilakwandeling op zaterdag 18 mei. Om acht uur 's morgens, dus half Schoten sliep nog. We liepen 

een rondje door de omgeving van de Generaal Cronjéstraat en onze medewerker Ferry van der Peet 

wist hierbij veel wetenswaardigheden te melden die zelfs bij zich 'Schotenkenners' noemenden 

onbekend bleken te zijn. U leest hierover uitgebreid in deze editie en op de website. Wellicht een goed 

idee om dit komend najaar in het kader van de Schoterpraatjes ook nog eens voor onze donateurs te 

organiseren, een Schoterloopje dus. 

 

Wij merken overigens dat de belangstelling van de Historische Vereniging Haerlem voor de 

geschiedenis van Schoten groeiende is. Hierdoor wordt er sinds enige tijd door bestuur en 

medewerkers van onze stichting aan gedacht om als Stichting Historisch Schoten meer te gaan 

samenwerken. Hierover hebben wij al eens contact gehad met het bestuur van de Historische 

Vereniging Haerlem. Nu begrijpen wij dat u één annexatie door Haa(e)rlem al meer dan genoeg vindt 

en de stichting zal ook niet verdwijnen, maar toch biedt het samenwerken mogelijk enige voordelen 

voor beide partijen, die wij nader aan het uitdenken zijn. We houden u hiervan op de hoogte. 

 

Over Schoterpraatjes gesproken: Op woensdagavond 29 mei werd in Het Schoterhof een interessante 

lezing over de bodem van Schoten gehouden door Jan de Jong. Die avond leerden wij dat Schoten een 

uitgebreid bodemarchief bezit zoals is gebleken uit diverse opgraafwerkzaamheden. Ook hierover 

meer in dit nummer. 

 

Terwijl u misschien vakantie gaat houden of op andere wijze hoopt te gaan genieten van de zomer, 

werkt de stichting gewoon door, om te beginnen aan activiteiten voor de Open Monumentendagen op 

zaterdag 14 en zondag 15 september in Huis te Zaanen aan de Zaanenlaan en ook weer in de Kapel 

van Begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein. Hier zijn wij dit jaar opnieuw aanwezig met 

historisch fotomateriaal en ieder jaar wordt dat druk bezocht. Dit keer is het nieuwe glas-in-loodraam 

voor het eerst ook tijdens de Monumentendagen te bewonderen en daarnaast is het wandelen over deze 

mooie begraafplaats een bijzondere ervaring. 

 

Misschien tot dan of zoveel eerder, ergens in Schoten, dat natuurlijk toch nog wel een beetje bestaat… 

 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter SHS 



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. 

De opzichterswoning aan de Schoterweg, voormalig Huis 

Akendam. 

 

 

Het Huis Akendam, naar een tekening van Jan Pannebakker, 1812. 

 

Op de hoek van de Schoterweg en de Kleverlaan stond in de zeventiende eeuw het huis De 

Witte Valck. Deze woning lag op een gunstige plek, want de Kleverlaan (de route vanuit 

Bloemendaal naar het westen) en de vroegere Herenweg, nu Schoterweg (de route vanuit 

Haarlem naar het noorden), kwamen daar samen. Naast de Witte Valck lag een wagenmakerij. 

Voor het eerst komt het huis voor in een akte uit 1699 en wordt dan omschreven als “een 

huizing, erf, hooistal,  koestal en tuin”.  

In 1711 was in de Witte Valck een herberg gevestigd, voorzien van een groot woonhuis met 

verscheidene vertrekken, een koestal voor veertien koeien, een paardenstal voor twaalf 

paarden, een hooihuis en een weelderige tuin.  

Tussen 1762 en  1772 kwam de herberg vier keer in andere handen. Uiteindelijk droeg een 

Mej. Maria Pennick Hooft die de buitenplaats in 1804 voor 6800 gulden had verkregen, het 

bezit in 1806 (in ruil voor een schuld bekentenis) over aan haar zoon Arnoldus Martinus 

PenninckHooft.                        

                      Opzichterswoning, voorheen Huize Akendam aan de Schoterweg 

 

 

 

 

 

 



Hij slaagde er in de loop der tijd in om in de directe omgeving nog meer grond te verwerven. 

Hij gaf aan zijn buitenplaats de naam “Huijs Akendam” en bouwde er een koepel aan. 

Akendam was de naam van een al sinds 1395 zo genoemde oude ambachtsheerlijkheid, een 

van de zeven Heerlijkheden waaruit Schoten bestond. Arnoldus Martinus Penninck Hooft was 

actief in handel en veeteelt, kocht veel boeken en maakte reizen, waarvan hij dagboeken 

bijhield. Akendam werd vooral een gastvrij oord voor ontwikkelde Haarlemmers, een salon 

voor kunstzinnigen die er regelmatig bijeenkwamen. Het Haarlemsch Schildersgenootschap 

Pictura was vaak bij hem te gast. Hij woonde er tot zijn overlijden in 1818 op de  leeftijd van 

38 jaar.  Zijn weduwe Amy van Vollenhoven trouwde eind 1819 met de tien jaar jongere 

Haarlemse architect, tuinkundige en eigenaar van buitenplaats Rozenhagen,  Jan David 

Zocher Jr.  In 1820 werd een zoon geboren Louis David Zocher. Twee buitenplaatsen in één 

gezin was wat veel. In 1828 deed zich een goede verkoopmogelijkheid voor. De stad Haarlem 

zocht ruimte voor het stichten van een begraafplaats. Bij de verkoop maakte Amy een 

voorbehoud voor de koepel van het huis. Zij wenste dat deze zou worden afgebroken. De rest 

van het huis bleef staan en maakte als opzichterswoning, waar tevens kantoor werd gehouden, 

deel uit van het begrafeniscomplex tot het in 1929 wegens verbreding van de Schoterweg 

werd afgebroken.  
    

 

       

  De Schoterweg voor de verbreding                       Sloop van de oude opzichterswoning. 

 

De begraafplaats aan de Kleverlaan werd aangelegd door  Jan David Zocher Jr., die er 

uiteindelijk ook begraven werd.  Ongeveer vijftig jaar na de opening  in 1832, raakte het   

algemene gedeelte van de begraafplaats vol en werd gedacht aan vergroting.  In 1887 

ontwierp Louis David Zocher hiervoor een uitbreidingsplan. Zijn wieg had nog gestaan op de 

hofstede Akendam.  Net als zijn vader werd ook hij  op deze begraafplaats ten ruste gelegd. 

Zo bleven de Zochers voor altijd verbonden met hun creatie. In 1929 worden plannen 

gemaakt voor de bouw van een nieuwe beheerderswoning. Voor de opzichter was in de 

tussentijd een particuliere woning gehuurd. Ter wille van de verbreding van de weg Haarlem-

Velsen, dient het huis van de opzichter van de begraafplaats, afgebroken te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In februari 1929 worden de sloten langs de algemene begraafplaats gedempt ter wille van de 

verbreding van de weg Haarlem-Velsen. In maart van dat jaar wordt een aanvang gemaakt 

met de sloop van de opzichterswoning. In april 1929 worden de tramrails van het Soendaplein 

tot de Kennemerstraat geheel verlegd. De verlegging van de tramrails op de Schoterweg 

wordt in april gedeeltelijk voltooid. De trams die van het Soendaplein komen volgen nu een 

nieuwe baan over de westzijde van de Schoterweg naar het Kennemerplein. De naar het 

Soendaplein gaande trams volgen het oude spoor.  

 

 

De nieuwe opzichterswoning aan de Schoterweg na voltooiing van de bouw 

 

Op 2 mei 1929 wordt door de gemeente  fl. 12.760,- uitgetrokken voor de bouw van een 

nieuwe opzichterswoning met kantoor op de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan. Op 

25 januari 1930 lezen we in het Haarlems Dagblad dat een begin wordt gemaakt met de bouw 

van de nieuwe opzichterswoning op de hoek van de Kleverlaan en de Schoterweg  

 

Bron: Kleverlaan, de geschiedenis van een begraafplaats, kroniek 1929 Jaarboek Ver. 

Haerlem.  Haarlems Dagblad. 

 

 

 

 

 



Ontwikkelingen op R.K. begraafplaats Sint Barbara.  
Op 7 maart werd in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara een nieuw gebrandschilderd 

raam onthuld. Wij hebben hierover al eerder bericht. Het is een raam van de hand van Diego 

Nicolas, voorstellende Elisabeth van Thüringen. Het raam was een schenking en werd inge-

zegend door pastor van Oploo.  Zie ook een verslag hiervan op onze website. 

De bouw van de nieuwe berging achter het woonhuis is in volle gang. Het is geheel in stijl 

van de overige bebouwing gemaakt. Na het gereedkomen van de bouw wordt het voormalige 

mortuarium leeggehaald. Na het vrijkomen van deze ruimte worden de eerste stappen gezet in 

het bouwkundig herstel. Om te beginnen met het herstel van de kap (houtworm, lekkage, 

slechte dakbedekking). Het gebouw kan na voltooiing van de werkzaamheden mogelijk zijn 

oorspronkelijke functie terug krijgen. Dit jaar wordt ook het metselwerk van het 

woonhuis/kantoor nagelopen en wordt het gebouw geschilderd. Ook wordt de kleine klok aan 

het woonhuis weer in goede staat gebracht. Enige tijd geleden is de kleine toren op de kapel 

gerestaureerd. Foto’s van het herstel van deze toren zijn op onze website te zien.. Dit jaar zal 

de loodgieter herstelwerkzaamheden aan het dak van de kapel uitvoeren. Verder wordt aan de 

kant van de Achterweg het hek hersteld en de heg rond de begraafplaats op een aantal plekken 

aangevuld of vervangen. Na voltooiing van de werkzaamheden zal dit uit 1892 daterende 

Schotense monument er weer goed bij staan. 

 

Uitzetting wegens huurschuld.  (Haarlems Dagblad 21 oktober 

1914) 
Voor u gelezen: Op Oud-Schoten (achter de school aan de Rijksstraatweg) heeft hedenmorgen 

een uitzetting plaatsgehad van een gezin, waarvan de man onder de wapenen was. Het gezin, 

dat vier 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 die tijd was er reeds huurschuld. Het 

huisraad werd tijdelijk ondergebracht in een onbewoonbaar verklaard perceel. De vrouw zou 

met haar kinderen naar haar moeder gaan. 

 

 

Luilakwandeling met de HistorischeVereniging 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 St. Barbara Kerkhof 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. 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.Op de Kleverlaan zelf is nog 

een oorspronkelijk deelvande oude Achterweg, 

later de Middenweg genoemd aanwezig.        

        

                  Het  Klooster.                                              

                                                                     

  

                                             

 

 



De Middenweg is, één van de oudste noordelijke verbindings wegen. De begraafplaats is er 

later overheen aangelegd. De wandeling werd voortgezet in de Transvaalbuurt, waar vroeger 

“Het Klooster” heeft gestaan.  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. 

Aan het Pretoriaplein werd verteld over de markt en de festiviteiten die werden gehouden op 

“het prikkie”, zoals het plein in de volksmond werd genoemd. 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 “Klompen-

centrale” 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. 

 

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

L. Tuynman werd gebouwd. Na de annexatie werd het raadhuis gebruikt als politiebureau, ter 

vervanging van het oude aan de Gen. 

Cronjéstraat. Verderop aan de 

Rijksstraatweg, op de hoek van de 

Zaanenlaan werd gestopt bij de 

Adelbertuskerk uit 1921. Deze kerk is nooit 

geheel voltooid. Tussen kerkgebouw en 

pastorie is een gedeelte van de nooit 

afgebouwde derde toren te zien. 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. Tot 

slot sprak Joan Patijn namens de 

Historische Vereniging Haerlem een dankwoord en overhandigde zij een attentie voor de 

leden van St. Historisch Schoten. Frank Boorsma bedankte iedereen voor de aandacht en 

vooral Ferry v.d.Peet. En zo kwam er een eind aan een geslaagde wandeling, op zoek naar 

herinneringen aan het voormalig Schoten, de gemeente die Haarlem groot maakte. Een 

uitgebreider verslag met foto’s is op onze website te zien. 



Zoekplaatje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben weer een zoekplaatje. Onlangs kwamen wij de hierboven afgebeelde foto tegen. 

Het betreft een gebeurtenis in het oude dorp Schoten. Weet u wat en waar het is? Laat het ons 

uiterlijk 31 augustus 2013 per e-mail of telefoon weten (Historischschoten@gmail.com) of 

023- 5271174).   Onder de goede inzenders verloten we een boekenbon van 10 euro. 

 

Lezing Jan de Jong 
Op 29 mei j.l. was er weer een Schoterpraatje. In Schoterhof vertelde de heer Jan de Jong over 

de bodemgesteldheid van Haarlem en met name Haarlem-Noord en voormalig Schoten. Het 

bodemonderzoek werd destijds verricht tijdens ontgravingen ten behoeve van een gas pers-

leiding, in een traject vanaf het Stuyvesantplein, in oostelijke richting langs de omgeving van 

de Stadskweektuin, de zuidzijde van de Kleverlaan, de kruising met de Schoterweg en verder 

langs de Kloosterstraat in de richting van het Spaarne. De heer de Jong had enkele 

voorwerpen afkomstig uit de opgravingen meegebracht, alsmede enkele deeltjes van 

Haarlems Bodem-onderzoek, waarin regelmatig over bodemonderzoek in Haarlem wordt 

gepubliceerd. De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in Haarlems Bodemonderzoek 

deel 37, te vinden op de website van het Archeologisch Museum Haarlem  

http://www.archeologischmuseumhaarlem.nl/publicatieshbo.htlm 

 

Rectificatie 
Op pagina 4 van het Schoter Nieuwsblad voorjaar 2013 staat ten onrechte vermeld, dat  

P.Q Wolff, oud locoburgemeester van Schoten zou zijn geweest. Theo Kooijman attendeerde 

ons er op. Alhoewel het destijds wel zo door het Haarlems Dagblad in het interview werd 

gepubliceerd, was hij geen loco burgemeester, maar assistent gemeente ontvanger van de 

gemeente Schoten. De locoburgemeester was Chris Wolff. Dank voor deze aanvulling. 

 

 

 

 

 



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 2013).  

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 

Boekje winkelbestand Haarlem-Noord/Schoten. 

 
Anneke Lissenberg van boekhandel Gillissen & Co  en  Arjen Overbeek zijn, in aansluiting 

op onze tentoonstelling Bedrijvigheid in Schoten, nu bezig met  een boekje over de 

middenstand van Haarlem-Noord. Het gaat om winkels die uiterlijk in de jaren vijftig van de 

twintigste eeuw zijn begonnen. Zij zijn op zoek naar allerhande fotomateriaal,  interieurfoto’s, 

foto’s met personeel enz.  Maar  ook verhalen van mensen die in winkels hebben gewerkt zijn 

van harte welkom. Er is al aardig wat materiaal verzameld, maar vooral uit het westelijk deel 

van Haarlem-Noord/Oud Schoten ontbreekt nog veel. Kunt u ons helpen?  Ze willen graag zo 

precies mogelijke informatie: in welk jaar is een winkel begonnen, wie was de eigenaar, 

wanneer en door wie is de winkel overgenomen of uitgebreid, wanneer is de winkel gestopt.  

Heeft u nog verhalen? Bel of mail ons. Alvast heel hartelijk dank. 

 

Hogerwoerd 
 

 

Huize Hogerwoerd, aan de Hogerwoerdstraat 12 krijgt een nieuwe bestemming. Het huis is 

enige tijd geleden leeg komen te staan en de nieuwe eigenaren hebben een mooi plan 

gemaakt, waarbij oude en nieuwe elementen smaakvol worden verweven. Op de website       

http://www.huizehoogerwoerd.nl/   zijn de ontwikkelingen te volgen.   

Geschiedenis: Vroeger kende men enkel een zeventiende-eeuwse hofstede van die naam. Door 

erfopvolging is het Huis te Hoogerwoerd toegekomen aan de dichter-koopman Pieter 

Vlamingh. Hij studeerde rechten in Leiden en heeft veel werk van anderen uitgegeven. Ook 

schreef hij met Jan Baptista Wellekens samen, Dichtlievende Uitspanningen (1711, herdruk in 

1736), waarin zijn hofdicht Hogerwoerd (in twee zangen) voorkomt: ‘Hier ben ik in een 

vrijplaats, vrijgesteld / Voor ‘t oorlog, en d’onzaalge burgertwisten’. Pieter Vlamingh overleed 

in 1733 op de hofstede Hoogerwoerd. Zijn erfgenamen verkochten vier jaar later de 

buitenplaats aan Jan Isaac Robide. De boerderij Hoogerwoerd was omstreeks 1906 eigendom 

van de familie Nelis. Het werd toen omschreven als “gelegen aan het Santpoortervoetpad, dat 

via een houten bruggetje met klaphek over de Spaanse vaart (nu Kweektuinstraat) naar de 

Kleverlaan bij het Huis ter Spijt voerde”. Huize Hoogerwoerd  is inmiddels witgepleisterd en 

voorzien van luiken en een dakkapel en is thans ingeklemd tussen de bebouwing van 

omringende huizen. Jaren geleden dreef de fam. Wesseling hier de Zaanlandse Houthandel. Het 

Santpoortervoetpad heeft reeds lang plaats gemaakt voor de Hogerwoerdstraat en de Ter 

Spijtweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 


