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Gedempte Oude Gracht 120  De Zaaier 

Vele tientallen jaren heeft hier een school gezeten. Toch als je 
er voor staat zie je dat het nu geen school meer is en 
bovendien niet zo heel oud. Eerder, tot 1870, was hier in een 
ander gebouw de Haarlemsche Stoomzijdeweverij. Daarna 
begon de scholenperiode. Eerst de Rooms-Katholieke Paro-
chiale School, uitsluitend voor jongens. Een gemengde school 
voor jongens en meisjes was toen niet de bedoeling van het 
schoolbestuur van de pastoors van Haarlem. 

De invoering van de Mulo als nieuwe leervorm was ook op 
deze school van toepassing. Dat trok veel leerlingen van de 
Haarlemse rooms katholieke middenstand. Deze Mulo ver-
anderde later door de Mammoetwet in Mavo. 

In 1954 werd het oude schoolgebouw vervangen door een 
nieuw gebouw. De Sint Josephschool functioneerde hier tot 
1968. Opnieuw werd er veranderd, zelfs van naam; nu de 
Paus Johannesschool. Leerlingen, zowel jongens als meisjes, 
leerden naar aanleg en een bij hun passend tempo. Deze 
school werd in 1978 

afgebouwd. 

Tot 2014 zijn er nog verschillende soorten opleidingen in het gebouw 
gehuisvest geweest. In 2014/2015 was daar geen sprake meer van en 
is het complex verbouwd om er appartementen in te maken.  

De nieuwbouw van 1954 werd voorzien van een gevelsteen (sluit-
steen) die je boven de toegangsdeur ziet. Ze is geplaatst in 1955 zoals 
op de steen is aangegeven. De steen zelf geeft een mansfiguur weer 
die vanuit een mand met gulle hand aan het zaaien is. Om zijn hoofd 
vliegen twee duiven en op de grond schieten wild groeiende takken 
met dorens op. De steen is symbolisch voor het onderwijs dat hier 
meer dan honderd jaar is gegeven. De leerkrachten zaaiden kennis bij 
de leerlingen en hoopten dat dat goed terecht kwam. In gezang 54 
van Willem Barnard (1920 – 2010) wordt dat tot uiting gebracht: 

Een zaaier ging uit zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind. 
Zo wijd als de winden waaien, waar niemand zijn oorsprong vindt. 

Een deel van het zaad ging verloren, een deel van het zaad werd graan, 
maar niemand weet van tevoren de wegen die ’t zaad zal gaan. 

Het wordt op de wegen vertreden, het valt in een vruchteloos graf, 
het sterft aan de doornen beneden, aan de vogels van boven af. 

De lage, de hoge gevaren bedreigen het kiemende graan, 
maar soms kan het openbaren; de zin van het aardse bestaan. 

Er is geen verwachting van leven, tenzij in de dood van het zaad; 
we moeten de aarde vergeven dat zij ons sterven laat. 

O, zaaier, ga uit om te zaaien, de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien en maak ons tot moedergrond! 


