Lente 2015
Voorwoord.
Op het moment dat u dit leest is het alweer mei. De lente is duidelijk merkbaar, door een
veranderende atmosfeer en het in bloei komen van de natuur. Het is weer vroeger licht en we horen
de vogels ’s morgens weer vrolijk fluiten. Hoe anders was het in januari bij de opening van onze
tentoonstelling over het vervoer in Schoten. Ondanks dat het de nacht voorafgaande aan de opening
had geijzeld, waren de vrijwilligers van het NZH Museum er toch in geslaagd met een prachtige oude
bus voor te rijden, om de opening luister bij te zetten. Onze vrijwilligers hebben vele uren gewerkt
aan de samenstelling ervan, het schrijven van de teksten en het uitzoeken van het fotomateriaal, zoals
dat is getoond. Mede door de hoge bezoekers aantallen mogen we spreken van een succes.
Helaas heeft onze Stichting ook een gevoelig verlies geleden. Onze medewerker en mede oprichter van
Stichting Historisch Schoten, Theo Kooijman is ons plotseling ontvallen. Wij zijn hem zeer veel dank
verschuldigd voor alles wat hij voor de Stichting heeft gedaan en wensen zijn vrouw Leny en haar
familie veel sterkte toe. Een necrologie over Theo treft u verderop in het blad aan.
Natuurlijk kijken we ook vooruit. Wijkgebouw en speeltuin Hof van Eden aan de Muiderslotweg
heeft ons gevraagd mee te werken aan hun jubileum feest, dat het komende jaar wordt gevierd. Het
gehele jaar door zullen zij activiteiten organiseren en waar mogelijk zullen wij hierbij assistentie
verlenen. Hof van Eden vraagt mensen, die foto’s uit de buurt of de omgeving hebben, om die ter
beschikking te stellen. U kunt deze aan ons opsturen. Wij zullen hiervan een kopie maken en aan u
terug sturen. Ook zijn uw verhalen en herinneringen van harte welkom. Hof van Eden zal de
activiteiten bekend maken op haar website. www.wijkgebouwhofvaneden.nl.
Verder in het jaar zullen ook de Open Monumentendagen weer gehouden worden. Deze zijn op 12 en
13 september en het thema van dit jaar is Kunst en Ambacht. Wij bekijken momenteel, op welke
wijze wij als Stichting ook dit jaar een bijdrage kunnen leveren. Noteert u de data alvast in uw
agenda.
Verder moeten wij u helaas melden, dat er ten aanzien van de plannen voor boerderij NoordAkendam nog geen voortgang gemeld kan worden. Het Vogelhospitaal daarentegen is er in geslaagd
haar plannen te realiseren en heeft aan de Vergierdeweg een nieuw onderkomen betrokken. Over de
slechte conditie waarin de laatste Schotense gevelstenen verkeren, zijn nog geen bijzonderheden te
melden.
De penningmeester meldt, dat in het begin van het jaar een klein deel van de donateurs de jaardonatie
heeft overgemaakt. Wij zijn een kleine organisatie, die bestaat uit vrijwilligers en wij beschikken niet
over de middelen om acceptgiro’s te laten drukken. Ook is het zeer tijdrovend om de donateurs er
persoonlijk op te attenderen, dat betaling nog niet heeft plaatsgevonden. Kijkt u alstublieft even na,
of uw bijdrage inmiddels aan ons is overgemaakt en als dat niet het geval is, doet u dit dan alsnog.
Alvast hartelijk dank daarvoor.
De redactie wenst u met deze editie van het Schoter Nieuwsblad veel leesplezier. Wij houden ons van
harte aanbevolen voor uw reacties en/of aanvullingen.
De redactie.
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Opening Tentoonstelling “Halte Schoten”
De medewerkers van Stichting Historisch Schoten hebben maanden gewerkt aan het samenstellen
van een tentoonstelling over (openbaar) vervoer in Haarlem-Noord, het voormalig grondgebied van
de gemeente Schoten, met de naam “Halte Schoten”. Zaterdag 24 januari om 11.00 uur was het zo
ver, dat de tentoonstelling kon worden geopend. Ondanks dat ’s morgens vroeg de straten door ijzel
nog spiegelglad waren, kwam er keurig op tijd een oude stadsbus uit 1966 van NZH bij de
Stadsbibliotheek Haarlem-Noord voorrijden, met daarin een aantal medewerkers van het NZH
Museum en Stichting Historisch Schoten. Men werd gastvrij ontvangen met warme koffie, thee en
koek. Inmiddels had zich al een aantal belangstellenden
verzameld. Na een welkomstwoord van Lidia
Schoonderbeek van de Bibliotheek, was het tijd voor de
officiële opening. Frank Boorsma heette alle aanwezigen
namens de Stichting welkom en gaf het woord aan de
heer Gerrit Schaap, voormalig directeur van het NZH
Museum, die vertelde over de ontwikkeling van tram en
bus in de afgelopen eeuw. Hierna was het tijd voor het
verrichten van de openings handeling. De heer Schaap
luidde een oude bel, afkomstig uit een A325 tram. Sinds
lange tijd was de trambel nu eindelijk weer hoorbaar in Haarlem-Noord. Daarmee was de opening
een feit. Henk Wieringa vertelde daarna nog over de herkomst van de trambel en hoe zijn vrouw deze
jarenlang voor hem had afgestoft, waarna hij de aanwezigen uitnodigde de tentoonstelling te
bekijken. Het gezelschap verspreidde zich daarna en liep langs de diverse panelen met informatie en
fotomateriaal. Later was er gelegenheid een ritje met de NZH bus te maken. Hiervan werd gretig
gebruik gemaakt. De bus zat helemaal vol. Het was een geslaagde bijeenkomst. Meer foto’s van de
opening kunt u zien op onze website.

Jeugd neemt bezit van oude auto in het Zaanenbos in 1930.
Links een foto die ook met
vervoer te maken heeft. Het zijn
de restanten van een oude auto
in het Zaanenbos, die door de
jeugd van Schoten als
speelobject wordt gebruikt. Op
de grond ernaast ligt een bord
van de Eerste Schotense
Transport Onderneming.
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Wateroverlast in Haarlem-Noord augustus 1948,

Van een donateur ontvingen wij foto’s van wateroverlast in Haarlem-Noord, na een wolkbreuk op
12 augustus 1948.

Het jaar 2015 is uitgeroepen tot Pim Mulierjaar.
Op de plek waar slechts een ruïne nog refereert aan het in de zestiende eeuw verwoeste kasteel Huis
ter Kleef vond 3 februari 2015 de aftrap plaats van het Pim Mulier jaar. Met een borrel blikte Société
Pim Mulier vooruit op de komende maanden. In vele sportdisciplines wordt de schijnwerper gericht
op de in Friesland geboren Haarlemse held. Op 10 maart was het 150 jaar geleden dat Willem Johan
Herman Mulier in Witmarsum werd geboren. Mulier stond aan de basis van sportief Nederland zoals
wij dat nu kennen.

Als een agrariër die die de vrije hand krijgt om een overvloed aan onontgonnen land te benutten,
overzag Mulier anno 1865 de sportieve kaalte en plantte er een hele rits aan uitheemse sporten die hij
stuk voor stuk zelf beoefende. Zijn enorme organisatorische vaardigheid maakte zijn pionierswerk tot
een groot succes. Hij bracht de Nederlanders in contact met voetbal, hockey, tennis, cricket en bandy
(voorloper van het hedendaagse ijshockey). Hij behoorde tot de oprichters van de Internationale
Schaatsunie (ISU). Bovendien stond hij aan de basis van nationale sport evenementen die inmiddels
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vermaardheid hebben verworven tot ver buiten onze landsgrenzen, zoals de jaarlijkse Nijmeegse
avondvierdaagse en de Elfstedentocht die het helaas zonder het predicaat ‘jaarlijks’ moet stellen. Het
vermaarde ‘kruisje’ dat nog altijd wordt uitgereikt aan de deelnemers die de helletocht volbrengen,
werd hoogstpersoonlijk ontworpen door Pim Mulier.
In 2003 ontstond in Haarlem het idee om de hedendaagse sporthelden te linken aan de man die de
Spaarnestad zoveel moois bracht. Société Pim Mulier zag het levenslicht. Een van de initiatieven is te
zien aan de gevel van het Kennemer Sportcenter. Daar hangen portretten van beroemde Haarlemse
sporthelden. Links de man en de vrouw die er als sporter van het jaar tijdelijk hangen. Rechts de
permanente gasten met natuurlijk Pim Mulier als eerste van de almaar groter wordende rij.

Hierboven een foto van Atletiekclub de Damiaatjes. v.l.n.r. H v.d. Griendt, R. Anema, P. Calcoen,
Chr. Peters, Pim Mulier (met sjerp en petje) Vorstman, J. Houtman, wereldkampioen wielrennen en
schaatsen Jaap Eden, C. Witteveen en schaatscrack Klaas Pander. Op de voorgrond R. Schot en H.
Menten.
Het jaar 2015 staat bol van de evenementen die in het teken staan van Mulier. De voor dit doel
opgerichte stuurgroep bestaat naast vertegenwoordigers van Société Pim Mulier uit afvaardigingen
van NOC*NSF, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, het in Utrecht gevestigde Pim Mulier
Instituut, Pim Mulier Papendal, Haarlem Marketing, Werkgroep Haarlem, Koninklijke HFC,
Sportservice Noord-Holland, SportSupport, CIOS, SRO, IJsbaan Haarlem en Haarlems Dagblad.
Het jubileumjaar startte op 14 februari met ‘de nacht van Haarlem’ op de Haarlemse kunstijsbaan.
Tussen 23.00 uur en 01.00 uur werden er vele rondjes geschaatst die in een heuse Elfstedentocht
sfeer plaatsvonden. Stempelposten ontbraken niet. Op 20 november komt op Sportcentrum Papendal
(Arnhem) het Pim Mulier jaar ten einde met een sportmedisch symposium. Want ook met dat
onderwerp hield Mulier zich lang geleden al intensief bezig. Verdere evenementen rond het Pim
Mulier jaar kunt u vinden op de website : www.pimmulier150.nl.
Bronnen: Haarlems Dagblad en website pimmulier150.nl.
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Ontwerp ambtsketen Mulier.
Het zal weinigen bekend zijn, maar de ambtsketen van de burgemeester van Haarlem is
gemaakt door Elias Voet naar een ontwerp van
Pim Mulier. De keten werd in 1895 door de toenmalige burgemeester van Haarlem Jhr. Mr.
J.W.G. Boreel van Hogelanden voor het eerst
gedragen. Het was een prachtige zilveren
ambtsketen voorzien van symbolen uit de
historie van Haarlem. De ambtsketen was tot
2011 in gebruik. In dat jaar werd de ambtsketen
bij de intocht van Sinterklaas uit het Stadhuis
gestolen. Er zijn in de loop der jaren enkele
wapentjes aan toegevoegd en elke vertrekkende
burgemeester heeft een eigen schakel
toegevoegd. Met deze diefstal werd ook de
vraag actueel over de locatie van de ambtsketen
van Schoten.

Verkoop voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg.
Op de website van BOP architecten is te zien, dat DMV Vastgoed, de nieuwe eigenaar is van het
voormalig schoolgebouw. Men heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van het realiseren
van woningen en/of maatschappelijke functies zoals bijvoorbeeld zorgwoningen in het schoolgebouw
aan de Rijksstraatweg in Haarlem. Het schoolgebouw uit de jaren twintig van de vorige eeuw biedt de
mogelijkheid om zeven loftwoningen te huisvesten, met behoud van de karakteristieke
architectonische kenmerken uit die tijd. De voormalige gymzaal en de achtergebouwen bieden ruimte
aan diverse maatschappelijke functies. Hopelijk wordt er ook aandacht besteed aan de gevelsteen in de
zijgevel.

Een doorkijkje in de gang van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg.
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In memoriam Theo Kooijman.
Op 28 maart 2015 overleed Theo Kooijman, een van de oprichters van
onze Stichting. Zijn heengaan is voor ons een groot verlies. Theo was
een groot “Schoten” kenner. Hij was van oorsprong echter geen
Schotenaar. Hij werd in 1935 geboren in Alphen aan den Rijn. Op 10
jarige leeftijd verhuisde het gezin Kooijman naar Haarlem, naar de
Celebesstraat op het grondgebied van de voormalige gemeente
Schoten. Later verhuisde het gezin naar een woning boven de Jan
Gijzenkade, de oude dorpskern van Schoten. Daar bevond zich ook het
café van zijn oom. Dat had natuurlijk een enorme aantrekkingskracht
op een jonge knaap. Daar, in de omgeving van de woning en het café
van zijn oom leerde hij alle Schotenaren kennen. Hij wist al snel van
iedereen de naam en bijnaam. Door zijn nieuwsgierigheid en
leergierigheid kende hij al snel alle verhalen over Schoten en haar
bewoners. Theo was voor niets en niemand bang en als hij iets wilde
weten, dan ging hij er op uit, om het te vragen. Hij vond werk bij “Het Lorentz” Lyceum waar hij tot
aan zijn pensioen is blijven werken. Hij is in die jaren getrouwd met zijn Leny en hun huwelijk werd
gezegend met vier kinderen. Theo is altijd betrokken gebleven bij het wel en wee van de school die
thans de naam “Het Schoter” draagt. Onlangs werd daar het glas in lood raam met het wapen van
Schoten herplaatst, mede door toedoen van Theo.
In april 2002 ontstond de werkgroep Historisch Schoten. Later werd deze omgezet in een Stichting.
Destijds trad men onder het motto “Schoten keert terug” naar buiten, met als doel de geschiedenis
van het voormalige dorp Schoten levend te houden. Mede door toedoen van Theo Kooijman werden
aan de rand van het gebied naamborden van Schoten geplaatst. Ook een grenssteen op de grens van
Schoten en Spaarndam werd herplaatst. Hij verzorgde een wekelijks publicatie in een huis aan huis
blad, werkte mee aan een jubileum uitgave over het Lorentz Lyceum, gaf boekjes over Schoten uit
voor de leerlingen en leverde een bijdrage aan het boek Schoten van Tony Lindijer. Theo gaf
lezingen voor diverse gezelschappen. Als er ontwikkelingen waren over een monument of ander oud
gebouw, zoals het Rechthuis of boerderij Noord-Akendam, of zoals onlangs het schoolgebouw aan de
Rijksstraatweg, dan ging Theo er op af.
Met een tomeloze energie verzamelde hij informatie over Schoten. Die gebruikte hij voor zijn
levenswerk. Vele pagina’s tekst, met afbeeldingen onder de titel: “verdwenen maar niet vergeten”,
een document dat na zijn dood aan de Stichting is overgedragen en waarvan tevens een exemplaar in
de collectie van het NHA is opgenomen.. Ook verscheen van zijn hand de tekst “Kijk en vergelijk”,
waarin hij oude foto’s vergeleek met foto’s van nu, die hij voorzag van commentaar.
Na zijn pensionering kregen Theo en Leny het drukker dan ooit. Naast kinderen en kleinkinderen en
hun reizen, maakten zij veel tijd vrij voor de kaartclub en het KBO, waar zij actief waren met het
organiseren van bijeenkomsten, bingo’s, reisjes met ouderen enz. enz.
Op 11 maart verzorgde Theo voor het KBO nog een goed bezochte lezing “Met de Stoomtram door
Schoten” in gebouw de Linge. Hij voorzag zijn presentatie van commentaar, waarbij hij bijna niet
kon stoppen met vertellen en het beantwoorden van vragen.
Het was een voorrecht om Theo, die zijn werkzaamheden op de voor hem zo kenmerkende geheel
eigen wijze verrichtte, te hebben mogen kennen. Voor onze Stichting was hij van onschatbare waarde
en wij zullen hem zeer missen.
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In memoriam Thon Fikkerman.
Stadsgids, historicus en mede-oprichter van het Stadsgilde Thon
Fikkerman is op 6 februari 2015 in het Kennemer Gasthuis (EG)
overleden. Zijn einde kwam onverwacht, nadat hij voor de tweede keer
in korte tijd in het ziekenhuis was opgenomen. Hij is 78 jaar geworden.
Fikkerman is geen geboren Haarlemmer, maar als Amsterdammer
ontwikkelde hij zich vanaf de jaren tachtig als pure Mug – een
liefhebber van alles wat Haarlems is: gebouwen, mensen, historische
figuren, de archetypische eigenaardigheden van de stad. Samen met
Joop de Ridder van Stichting Historisch Schoten stond hij aan de wieg
van het Gilde dat regelmatig in Haarlem rondleidingen door de stad
verzorgd. Als rondleider heeft hij duizenden mensen vertrouwd
gemaakt met de schoonheid van de Spaarnestad. Fikkerman wist over
elke gevel of straat tegel wel een verhaal te vertellen en verbanden te leggen met cultuurhistorische
zaken. Hij beschikte over zeer veel kennis, die hij gebruikte om de geschiedenis van de oude stad
Haarlem levendig te maken en te houden. Op Schotens grondgebied was de begraafplaats aan de
Kleverlaan voor hem een heerlijke plek vol bezienswaardigheden, waarover hij graag vertelde.

Collectie Ruigrok
Van de nabestaanden van de heer W.P. Ruigrok hebben wij de complete
collectie afbeeldingen en dia’s in bezit gekregen. Deze omvat foto’s die
destijds ter beschikking zijn gesteld door Schotenaren voor de
totstandkoming van de boekjes “Schoten, toen Haarlem-Noord nog Schoten
was” deel 1 en 2. De afbeeldingen zijn eerder aangeboden aan het NHA die
de afbeeldingen heeft gekopieerd en daarna heeft geplaatsn in de beeldbank
op internet, waar ze voor iedereen te zien zijn. Wij zijn de familie heel erg
dankbaar voor deze bijzondere schenking. Hieronder een aantal afbeeldingen.
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Huis ter Spijt, een verdwenen boerderij aan de Kleverlaan

De boerderij aan de Kleverlaan, zoals zij er in de laatste dagen uitzag.

Haarlems Dagblad donderdag 29 juli 1926.
Vanmorgen voerde onze weg langs Het Huis ter Spijt, althans de plaats waar het geweest is. Een
deurkozijn stond nog overeind en een vrachtrijder was druk bezig met het vervoeren van
muurbrokken en puin. En dan te denken, dat over een maand of vier, zoals onze krant eerder al
berichtte, daar weer in moderne huizen mensen zullen wonen, die van Het Huis ter Spijt niets
afweten, hoogstens de naam wel eens hebben horen noemen.
Toch verdient het huis aan de vergetelheid ontrukt te worden, want er heeft zich heel wat Haarlems
volksleven afgespeeld.
In de eerste plaats toen er een touwslagerij was, daarop
toen er een drukke herberg in gevestigd was. Dat voert
ons meteen naar de Patriottentijd, toen heel Nederland
verdeeld was in twee staatspartijen n.l. die van de Prins
gezindten of Oranjeklanten en die van de Patriotten of
vaderlanders.
Om de economische en politieke kwesties te bespreken
werden Leesgezelschappen opgericht. Zo verrees in 1774
het Leesgezelschap "Het Schootse Vel". Velen melden
zich hiervoor aan. Men hield vele bijeenkomsten waar
kranten en brochures als het ware werden verslonden.
Eerst kwam men bijeen in de gelagkamer van
verschillende herbergen. Toen dat verboden werd, werd
een huis aan het Klein Heiligland gehuurd. Maar toen
waren er meer kijkers dan deelnemers. Dus werd het vergaderen door de stadsregering om oploopjes
te voorkomen, verboden en kwam men bijeen in Overveen, later in de herberg Ter Spijt.
Wie het Huis ter Spijt wil zien, zoals het toen en veertig jaar geleden nog was, moet zijn op het
stadsarchief waar een goede schoolprent is te zien in kleurendruk van Emrik en Binger.
We zien in oude protocollen in het Rijksarchief dat het gebied van het Huis ter Spijt reikte van de
Delft tot de Schoterweg en dat er tot 1700 een herberg in was gevestigd en in het begin ook een
kaatsbaan.
Op zaterdag 6 april 1650 heeft Aegtgen Jansz, weduwe van Jan Cornelisz. Velsen het huis verkocht
aan Nicolaas Evertswijn, brouwer in 't Springert Paert te Haarlem. Nicolaas Evertswijn kocht:
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Een huys met Caetsbaan met Boomgaert ende beplantinge daer op staende het Huys ter Spijt in de
ban Akendam.
Huis ter Spijt was in die tijd dus een buitenplaats met een Kaatsbaan en boomgaarden. Negentien jaar
later dinsdag 15 juni 1669, werd het weer verkocht. De nieuwe eigenaar was Nicolaas Soutman,
advocaat voor de Hove van Holland. Hij kocht een nering rijke herberg Huis ter Spijt, groot 111
roeden voor 1175 Caroli guldens.
De buitenplaats was inmiddels een herberg geworden. Dat was ook op Woensdag 31 april 1675 toen
Maertensz. Heemskerk eigenaar werd. Hij kocht het geheel voor 630 gulden. Later heeft zijn dochter
Grietje Heemskerk de tapenering en brouwerij voortgezet. Een lange tijd vernemen wij niets over het
Huis ter Spijt. Pas in 1811 vernemen wij dat Cecillia Nelis-Cornelisse woont in het Huis ter Spijt.
Als Cecillia in 1811 haar testament maakt woont zij in huis Ter Spijt en is huurster van de gebouwen
en drijft tevens een herberg. Daarnaast bezit zij enkele percelen weiland. Deze weilanden mogen niet
verkocht worden maar worden per lot toegewezen aan de erfgenamen. Degene die de minst goede
grond loot krijt 150 van de andere als vergoeding. Dat treft Jan Nelis (1785 Hij loot een stuk wei of
hooiland in de Waarderpolder onder de banne van Haarlem, genoemd de Kieftkamp.
Jan Nelis kwam te wonen op het Huis ter Spijt en staat in de papieren vermeldt als.
Bouman en tapper, wonende in de herberg Huis ter Spijt aan de Kleverlaan, onder Zuid-Akendam,
canton Bloemendaal
De hofstede raakt eerst door de bouw van de kazerne en vervolgens het Kleverpark al zijn gronden
kwijt. De opstallen werden tenslotte in 1923 gesloopt. De eerste verbrokkeling van het Huis ter Spijt
was het gevolg van de bouw van de Cavaleriekazerne. Op 1 november 1878 kwam er een
overeenkomst tussen het Rijk en de gemeente Haarlem tot stand. De gemeente stond aan het Rijk
acht hectare grond af aan de Schoterweg. In 1911 had de eerste verbrokkeling plaats. Het terrein door
de gemeente gekocht ligt voor een groot deel nog open, maar de gronden die aan particulieren
verkocht zijn, werden allen reeds bebouwd, behalve dat van het nu gesloopte Huis ter Spijt met erf.
Maar in 1927 zullen ook de open gronden snel bebouwd zijn.
Zou het geen daad van piëteit zijn als er een gevelsteen werd geplaatst met een afbeelding van het
huis in zijn glorietijd?

Links, het huis ter Spijt aan de Kleverlaan, rechts de bebouwing zoals die er nu staat.
Tekst: Theo Kooijman.
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Betaling jaar donatie.
Het nieuwe jaar is alweer enige tijd geleden begonnen. In het vorige nummer hebben wij onze
donateurs gevraagd om de jaarlijkse bijdrage aan ons over te maken. Een klein deel van u heeft dat
inmiddels gedaan, een deel nog niet. Uw donatie (minimaal € 7,50, (u bent vrij om meer bij te
dragen) kunt u storten op IBAN nr. NL 63 INGB 0009 5583 33 ten name van Stichting Historisch
Schoten, Fregat 44, 1991 MB Velserbroek (onder vermelding van donatie met uw eigen naam en
adres als omschrijving er bij). 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
hen dan op als nieuwe donateur.

Een straat in Schoten. Mr. Gerlingsstraat

RB Schoten 22 december 1925

De Mr. Gerlingsstraat, tussen de Van
Nesstraat en de van Egmondstraat, is
vernoemd naar de burgemeester van Schoten
Mr. Herman Gerlings. Maar Schoten had nog
een burgemeester Gerlings namelijk Herman
Jacques Gerlings.
H.J.Gerlings was burgemeester van Schoten
en van 1839 tot 1850 gemeente secretaris van
Haarlem.
Bij zijn overlijden werd Gerlings door burgemeester de Bruyn Kops herdacht als de man:
Die gedurende een lange reeks van jaren ook onder menige grievende beproeving, met onvermoeide
ijver, onkreukbare trouw en de grootste nauwgezetheid zich aan de dienst dezer stad en de
bevordering hare belangen had toegewijd.
Mr. Herman Gerlings was Burgemeester en secretaris van Schoten van 1850 tot 1853. Hij
publiceerde “ Te Haarlem voor vijftig jaren ” (1884) en werkte mee aan het standaardwerk van F.
Allan. Tevens schreef hij vele artikelen over Haarlems verleden, die wel in Haarlem gedrukt zijn,
maar niet in de handel kwamen. Tijdens zijn begrafenis in 1888 werd er over hem gesproken:
De overledenen was een bekwaam en niet minder onvermoeid navorser op letter- en geschiedkundig
gebied en hield dit arbeidsveld in hoge ere. In de vervulling van zijn betrekking als bibliothecaris van
de Stadsbibliotheek gedurende de jaren 1862-1874 vond hij overvloedig gelegenheid zijn talenten
aan die uitgebreide wetenschappelijke verzameling dienstbaar te maken en kweet hij zich met
toewijding van die taak.

links: Herman Gerlings van 1850 tot 1853 burgemeester van Schoten.
rechts: Herman Jacques Gerlings van 1839 tot 1850 burgemeester van Schoten.
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

