
 

 

 

Een nieuwjaarsgroet aan de donateurs! 

 

Op 26 november van het afgelopen jaar hebben wij weer een echte Schotenavond georganiseerd in Het 

Schoter. Dat hadden we een aantal jaren achtereen om uiteenlopende redenen niet gedaan. Het werd goed 

bezocht door de donateurs en andere geïnteresseerden waarvan een aantal besloot nu óók donateur van 

onze stichting te worden. Aan de reacties van de aanwezigen tijdens de lezing van Henk Wieringa was te 

merken, dat men ook hier weer verrast bleek bij het zien van de foto's van betrekkelijk onbekende delen 

van Haarlem-Noord / Schoten. Het enthousiasme rondom de tafels met 'kijkmatriaal' uit ons archief 

maakte ons opnieuw duidelijk, dat wij met ons team op de goede weg zijn en ons met de geschiedenis van 

Schoten kunnen blijven bezig houden. Het trekt steeds weer de aandacht van de oudere maar ook, zo 

merken wij, nieuwe inwoners van 'Noord'. Men komt hier wonen en ontdekt de interessante geschiedenis 

van dit deel van Haarlem.  

 

In het nieuwe jaar, waarvoor wij u het allerbeste toe wensen, gaan we dus weer verder met 

archiefonderzoek (o.a. in het Noord-Hollands Archief), zullen er weer een aantal Schoterpraatjes worden 

gehouden en blijft u ons Nieuwblad ontvangen. Verder is er binnenkort weer een tentoonstelling te zien 

die door een werkgroep van de stichting is samengesteld en de titel "Halte Schoten" heeft gekregen. Hier 

kunt u zien hoe openbaar vervoer in en door de voormalige gemeente er heeft uitgezien en hoe zich dat 

ontwikkelde. Op zaterdag 24 januari om 11.00 uur zal de openingshandeling verricht worden en u bent 

natuurlijk van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Tot medio maart in de bibliotheek aan de 

Planetenlaan allemaal te bekijken. 

 

In dit blad leest u ook over het wapen van Schoten dat op de gevel van het oude Raadhuis aan de 

Rijksstraatweg te zien is en in slechte staat verkeert. Samen met de Vereniging Haerlem gaan wij 

onderzoeken wat wij aan herstel kunnen doen. Dat kenmerkt ook weer de wijze waarop wij 

langzamerhand op meer deelgebieden willen gaan samenwerken met de Historische Vereniging Haerlem 

want we 'zijn' dan wel Schoten, maar toch ook Haarlem en we ontdekken dat wij toch een aantal 

interesses delen. 

 

Als u vragen of interessante weetjes hebt, laat u ons dat dan weten. We krijgen regelmatig bijzondere 

documenten, verhalen of foto's toegestuurd die in het archief komen. Aan de andere kant krijgen we ook 

vragen (uit het hele land) over voorouders die in dit deel van de stad hebben gewoond of oud-inwoners 

die hun 'roots' herondekken. Ook dan weten wij dat we het allemaal niet voor niets doen… 

 

Nogmaals een mooi 2015 en veel plezier met het lezen van deze Nieuwsbrief! 

 

Frank-Michiel Boorsma 
voorzitter SHS 

 

Winter 2015 
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Knabbelen aan het grondgebied van de voormalige gemeente Schoten. 
Het is algemeen bekend, dat de annexatie van Schoten door de gemeente Haarlem per 1 mei 1927 een feit 

is geworden.  Minder bekend is, dat Haarlem zijn grondgebied al eerder heeft vergroot ten koste van het 

noordelijk gelegen grondgebied. Door de stadsuitleg van 1671 was reeds een uitbreiding in noordelijke 

richting merkbaar. Het wegennet is toen drastisch en blijvend aangetast, wat ernstige gevolgen had voor 

de ontsluiting van wat later de gemeente Schoten zou zijn. De belangrijkste wegen naar het noorden, de 

Kruisstraat en de Jansstraat werden (via Kruis- en  Janspoort) in noordelijke richting doorgetrokken, maar 

botsten op het nieuw aangelegde Prinsen- en Statenbolwerk en bereikten met enige bochten de in 1677 

gebouwde Kennemer of Nieuwpoort, die toegang tot het gebied ten noorden van Haarlem verschafte.  Ten 

noorden van de stad Haarlem bevonden zich  zeven stroken land, zeven aparte rechtsgebieden, ofwel 

heerlijkheden, begrensd door Spaarne, Delft en Slaperdijk, die in 1798 opgingen in de gemeente Schoten 

en gehuchten en  omstreeks 1812 in de gemeente Spaarndam. In 1817 hernam Schoten zijn oude status 

van zelfstandige gemeente. 

De gemeente Haarlem had in 1828 de hofstede Akendam op de hoek van de Kleverlaan en de 

Alkmaarscheweg, onder Schoten voor 9.000 gulden gekocht. Deze hofstede moest tot begraafplaats 

worden ingericht. Deze begraafplaats opende in 1832 en was speciaal bedoeld voor Haarlemmers.  

In 1833 werd een deel van Schoten, “Het Zieken”, geannexeerd. Het gebied bij de Schotersingel bij het 

oude Stadszieken- en Armenhuis ofwel leprooshuis (Pest- en Dolhuis). Deze nieuwe buurt van Haarlem 

werd ook wel “Het Zieken” genoemd. 

 

 
Gezicht op een dedeelte van “het Zieken”, schuin tegenover het leprooshuis aan  

de Schotersingel, richting Schoterweg door Cornelis van Noord. 1761. Bron: NHA.  

 

In 1884 werd, ten gevolge van de bouwplannen van Haarlem voor de Frans Halsbuurt en het Kleverpark, 

de noordgrens van Haarlem verlegd naar de noordzijde van het Kleverpark tot aan de Generaal de 

Wetstraat. Hierdoor kwam niet alleen de begraafplaats binnen de stadsgrenzen te liggen,  maar ook het 

Ziekenhuis Sint Joannes de Deo in de Maerten van Heemskerkstraat. De gemeentegrens kwam te liggen 

op de lijn van de Heussensvaart, Spaansevaartje, Schoterweg in zuidelijke richting naar de Generaal de 

Wetstraat, direct ten zuiden van de Paul Krugerstraat over de Werf Conrad naar het Spaarne. De 

bewoners van de Generaal de Wetstraat met even huisnummers woonden vanaf dat moment in Haarlem, 

die met oneven nummers in Schoten. De cafés ten zuiden van de Generaal de Wetstraat, dus in Haarlem, 

mochten langer open blijven dan die ten noorden van die straat, aan de zijde van Schoten.  
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Het oude (rode) straatnaambordje dat vroeger de grens tussen Haarlem en Schoten aangaf, is nog steeds te 

zien. Rond 1900 woonden er in Schoten ca. 650 inwoners. In 1927 verlegde Haarlem de stadsgrens 

opnieuw. Bloemendaal moest het Ramplaankwartier afstaan, het agrarische gebied van Schoten werd in 

haar geheel ingelijfd. Ook het gebied ten westen van de Delft werd toegevoegd, thans De Krim, oftewel 

"Het Eiland" genoemd. Daarbij kwamen nog het westelijk deel van Spaarndam, en een deel van 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en in het zuiden Heemstede,  dat een flink gebied verloor.  
 

Bronnen: Zeven Heerlijkheden;     Haarlemse miniaturen deel 64 over Schoten;   van Dorpsstatie tot Stadsparochie 

1844-1944- J. de Ridder 

 

Historische atlas van Kennemerland  
 

Auteur: Ben Speet 

Al ver voor onze jaartelling werd het karakteristieke Kennemer kust-

landschap met zijn duinen en waterpartijen gevormd. Tijdens de Romeinse 

tijd was Kennemerland de noordelijkste grenspost van het rijk, en in de 

tiende en elfde eeuw gebruikten de graven van Holland het gebied als 

uitvalsbasis om hun gezag over Holland te vestigen. In de dertiende eeuw 

kregen Haarlem, Alkmaar en Beverwijk stadsrechten. De Kennemers 

zouden vele eeuwen lang dienstbaar blijven aan de inwoners van deze drie 

steden en aan de Amsterdammers die in de streek hun luxueuze 

buitenhuizen hadden. In 1876 werd Kennemerland door de aanleg van het 

Noordzeekanaal in tweeën gedeeld, en dan verandert het gebied door 

industrialisatie, de ontdekking van de kust en een verbeterde infrastructuur in een moderne regio. Maar 

nog altijd maken de duinen, de bollenvelden, de weilanden en het vele water Kennemerland tot een van 

de mooiste streken ons land. De Historische atlas van Kennemerland vertelt in grote lijnen en 

aansprekende details de geschiedenis van het gebied tussen Petten en de Hondsbossche Zeewering in het 

noorden en de Kennemer Beek bij Bennebroek in het zuiden. Het verhaal is rijk geïllustreerd met een 

veertigtal historische kaarten en ruim 140 afbeeldingen. Deze fraaie uitgave is o.a. te koop bij Boekhandel 

Gillissen en de Kennemer Boekhandel. 

 

Gevelsteen met wapen op het Raadhuis van Schoten. 
Stichting Historisch Schoten maakt zich ernstig zorgen over de staat van het wapen van Schoten op het 

oude Raadhuis. Ook de Stichting Geveltekens van de Vereniging Haerlem heeft haar bezorgdheid 

uitgesproken over de conditie van deze steen. Samen met de Vereniging Haerlem gaan wij onderzoeken 

of en hoe deze steen te herstellen is. Dit is niet de enige gevelsteen die in slechte staat verkeert. Ook de 

steen die in 1898 is ingemetseld in het gebouw van de voormalige Lagere School in de St. Bavostraat is er 

slecht aan toe, evenals twee stenen uit 1857, afkomstig uit de oude Sint Bavo kerk, die na de sloop van de 

kapel zijn ingemetseld in de muur van de Mariakerk. 

        

 

 

 

 

 

 
De steen in het voormalig raadhuis van Schoten. 
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Wie waren deze mannen? Een historisch foto met een verhaal. 

 

Het Haarlems Dagblad publiceerde in mei 2014 een foto uit de Tweede Wereldoorlog, die Loet van 

Elmpt in een sigarenkistje van zijn overleden vader had gevonden. Loet was benieuwd wie op deze 

foto uit 1944 stonden en boven het krantenartikel stond de kop ’Wie waren deze mannen?’ Na enkele 

maanden kwam het antwoord.  

Het was het verhaal dat één van de drie mannen op de foto herkend werd als Karel Dreckmeier, bezig 

met de evacuatie uit Schoten in het laatste oorlogsjaar. "Ja, het zien van die foto was even schrikken. 

Het is een herinnering aan mijn vader", vertelt zijn zoon Ron Dreckmeier uit Delft. Via zijn zuster 

Yvon Jansen, die nog woont in Haarlem, kreeg hij het krantenknipsel met de foto onder ogen en samen 

kwamen ze tot de conclusie dat de man helemaal links hun vader was. Voor Ron was de herkenning 

een emotioneel moment omdat de foto moet zijn genomen op de laatste dag dat zijn vader in leven 

was. Ron, nu een tachtiger, raakte als veertienjarige jongen zijn vader kwijt omdat hij overleed aan een 

hartstilstand. "’s Avonds kwam een politieagent bij ons thuis om te vertellen dat onze vader in het 

ziekenhuis lag en was overleden. Zoiets vergeet je niet als jonge jongen." 

De paardenkar die de mannen over de Schoterweg voorttrekken is beladen met huisraad dat is 

meegenomen omdat Schoten moest worden geëvacueerd, weet Dreckmeier nog goed. Details uit de 

bewogen oorlogsperiode zitten nog goed in het geheugen van de tachtiger, die al vele jaren met zijn 

vrouw Annie in Delft woont. "Mijn vader zat in het verzet en was ook EHBO’er. Omdat hij bij de 

gemeente werkte hoefde hij niet naar Duitsland." 

Is het raadsel nu helemaal opgelost? Nee, want er staan nog twee mannen op de foto en wie hun namen 

kent kan mailen naar stadsredactie@haarlemsdagblad.nl. of e-mail historischschoten@gmail.com. 

Fotograaf Pieterse uit de Hoofdstraat in Santpoort-Noord heeft de paardenkar destijds voor eeuwig 

vastgelegd. 

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 
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Opmerkelijke begrafenis op monumentale begraafplaats Kleverlaan. 

      

Een opmerkelijk begrafenis vond op 13 november vorig jaar plaats op de monumentale begraafplaats 

aan de Kleverlaan. Er werden  menselijke resten herbegraven van ongeveer honderd skeletten. Deze  

kwamen aan de oppervlakte bij de aanleg van ondergrondse vuilcontainers op de Botermarkt, op het 

Donkere Begijnhof en  op het Nieuwe Kerksplein. De resten dateren uit de periode 1436 – 1480. Op de 

plek van de huidige Botermarkt was voor de grote stadsbrand van 1576 een kerkhof behorend hij het 

St. Gangolfs Gasthuis. Aan de aangetroffen skeletten was te zien dat de hier begraven Haarlemmers 

hun laatste dagen niet voor niets in een ziekenhuis doorbrachten. De botten lieten ernstig versleten 

knieën, zware artrose en breuken zien. Terwijl de geraamtes daar keurig naast elkaar in klassieke 

begrafenishouding werden gevonden, bleken de botten onder het Donkere Begijnhof nogal door elkaar 

te liggen, vermoedelijk door verzakking van de kisten. Na een korte plechtigheid, waarbij 

stadsarcheoloog Anja van Zalinge en locoburgemeester Jack van der Hoek een toespraak hielden vond 

de begrafenis plechtigheid plaats. Stadsdichter  Nuel Gieles droeg een speciaal voor de gelegenheid 

geschreven gedicht voor. Stadsmusicus Anton Pauw verzorgde de muzikale omlijsting. De resten zijn 

gezamenlijk in een kist ter aarde besteld. Het graf werd afgedekt met een speciale grafsteen.  

Een vliegtuig op Schotens grondgebied. 

Dr. Ing. A. Pino, woonachtig in Den Haag, schrijft op 24 juni 1924 een brief aan de heer Adriaanse, 

inspecteur van Politie te Schoten, over het neerzetten van een vliegmachine in juli 1923 op het 

grondgebied van de heer J.P. van Schie, Rijksstraatweg 140 te Schoten. Afgesproken was, dat van 

Schie er voor zorg zou dragen, dat geen kinderen of nieuwsgierigen bij de machine zouden worden 

toegelaten. Pino vernam van diverse zijden, dat de machine als kinderspeelplaats werd gebruikt en dat 

de cabine op ergerlijke wijze bevuild was. Doordat de machine zonder enige afdekking in de open 

lucht in weer en wind heeft gestaan, is  deze totaal onbruikbaar geworden. De machine had daardoor 

geen waarde meer. De heer van Schie 

stuurde wel een nota van fl. 200,00 staangeld 

en fl. 55,54 zeilhuur. (De zeilhuur tot 31 

januari 1924, vermoedelijk de datum dat het 

zeil zonder overleg is weggenomen). Toen 

Pino gewaarschuwd werd, dat de machine 

als een oud vod in de open lucht stond en als 

speelgoed en toilet door kinderen werd 

gebruikt, heeft hij de heer van Schie 

verantwoordelijk gesteld voor de schade. 

Van Schie reageerde met te dreigen, dat hij 

het vliegtuig publiek zou verkopen, als de door hem uitgeschreven nota voor stallingskosten en zeil 

huur niet zou worden voldaan. Pino had inmiddels een droge veilige opslagplek voor het vliegtuig 

gevonden en verzocht de heer van Schie om de machine naar het spoor te brengen, waar hij het eertijds 

ook had opgehaald; dit tegen betaling van een deel van de nota. Omdat van Schie geen medewerking 

verleende, vroeg Pino aan de inspecteur van Politite, als bemiddelaar op te treden.  
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Op 29 juni 1924 schreef hij opnieuw naar de politie. Pino had inmiddels een deskundige naar het 

vliegtuig gestuurd en deze  constateerde, dat van het vliegtuig bijna alles van waarde gestolen was. De 

beide magneten waren er af gerukt. De carburateur en alle meettoestellen waren verdwenen. De 

buitenbanden waren open gesneden en de binnenbanden er uit verwijderd. Het overige gedeelte van het 

toestel was geheel kapot getrapt. Pino vroeg om een justitieel onderzoek naar de verantwoordelijkheid 

in deze van de heer van Schie. Op 30 juni schreef hij opnieuw naar de Politie. Hij had een aspirant 

koper gesproken. Deze had met name interesse in de motor van de machine en had om die reden in 

maart het vliegtuig bekeken. Indien de duurste en meest belangrijkste onderdelen op dat moment 

hadden ontbroken, had hij dat zeker opgemerkt. Inmiddels had de Politie, in haar rol als bemiddelaar 

namens Pino een cheque overhandigd aan van Schie ter betaling van zeilhuur en de helft van de 

stallingskosten, dit zonder overleg met Pino. Deze cheque was destijds op voorhand door Pino aan de 

Politie afgegeven, in afwachting van hun bemiddeling. Uiteindelijk zijn de restanten van het vliegtuig 

van het terrein verwijderd, maar de afloop is verder niet bekend. 

Tentoonstelling “Halte Schoten” 

Op 24 januari om 11.00 uur zal de tentoonstelling over openbaar vervoer in Haarlem, met name op het 

grondgebied van de voormalige gemeente Schoten, door de heer Gerrit Schaap van het NZH museum 

worden geopend. De vrijwilligers hebben er met veel plezier aan gewerkt. De geschiedenis begint bij 

vervoer met paard en wagen, opgevolgd door de paardentram, die aanvankelijk over de weg reed en 

later op rails. De paardentram heeft nooit in Schoten gereden, maar vormt wel de basis van de latere 

elektrische tram. Wij schetsen een beeld van de ontwikkeling van het personenvervoer in Haarlem-

Noord met foto’s die een beeld van die tijd geven. Wij hopen u in de Stadsbibliotheek aan de 

Planetenlaan te mogen ontvangen. De tentoonstelling duurt tot en met14 maart. 

   

Schaatswedstrijden in Schoten 

Zondag had het bestuur van St. Jozefgezellen vereniging en St. Aloysiuspatronaat schaatswedstrijden 

uitgeschreven, welke een gezellig en vlot verloop hebben gehad. Traditie getrouw trad natuurlijk op 

die dag, waarop Schoten de schaatsen aanbond om elkaar te bekampen, als vanouds de dooi in. 

Toch kon dit niet beletten, dat de bloem van Oud-Schoten en later op de dag zelfs vier veteranen met 

grijze koppen, zich vol elan in de strijd wierpen om de erepalm te halen. De wedstrijd werd gehouden 

op de Delft nabij het Bondsgebouw (nu Jeugdherberg), waar de controlecommissie, bestaande uit de 

heren P. Schoorl, Dijkstra en P. van Duin stelling hadden genomen. 

De wedstrijd had velen op de been gebracht en toen de eerste deelnemers startten heerste er een 

gezellige drukte. Voor de St. Jozefgezellen wist Joop van Galen de eretitel te veroveren, terwijl    

G. Wolfers die hem maar enkele meters achter was, als tweede eindigde. De jongere generatie deed 

niet voor de ouderen onder en na een heftige kamp kwam Henny van der Putten als eerste aan, terwijl 

zijn broer Ton van der Putten de tweede plaats bezette. Ook voor de andere deelnemers waren aardige 

prijzen beschikbaar. Nu kwam de clou van de dag. Enige veteranen hadden, aangewakkerd door de 

strijd van de jongeren, besloten ook elkanders krachten te meten en te rijden voor brandstof ten 

behoeve van arme gezinnen. De volgende heren kwamen aan de start: A. van der Putten sr. Kerkvliet, 

Heeremans en Wolfers. Een vinnige strijd ontspon zich, maar de heer van der Putten, wiens drie zonen 
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ieder een prijs wisten te veroveren, wilde blijkbaar laten zien, dat hij een waardige vader van zijn 

zonen was. Geprikkeld door hun successen, wist hij de kop te nemen.  

De aanmoedigingen van familie, vrienden en bekenden 

bleven niet uit en allen spanden zich in tot het uiterste. 

De heer van der Putten wist echter van geen wijken en 

met een flinke voorsprong wist deze kranige veteraan de 

finish te passeren, respectievelijk gevolgd door de heren 

Kerkvliet, Wolfers en Heeremans. 

Hiermee behoorde dit ijsfeest tot het verleden en gingen 

allen zeer voldaan huiswaarts. 

Uit: Nieuwe Haarlemsche Courant -  december 1926

  

Betaling jaar donatie. 
Het nieuwe jaar is begonnen en dus is het tijd onze donateurs te vragen om de jaarlijkse bijdrage aan 

ons over te maken. Uw donatie (minimaal € 7,50, maar 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 naam en adres).  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.  

 

Het oude Rechthuis van Zuid-Akendam. 
Op website funda.nl worden het woonhuis en winkel, Schoterweg 43, hoek Vroomtraat, te koop 

aangeboden. De winkel is nu nog in gebruik als sigaren annex kadoshop " 't Rokers en Badhuis Oud-

Schoten".Wie het pand gaat kopen, is nog niet bekend, wel hopen wij, dat het een passender  naam 

krijgt, zoal_ bijvoorbeeld " Vanouds Rechthuis van Zuid-Akendam ". De naam "Oud-Schoten" past 

niet op deze plaats. Oud-Schoten is het gebied ten noorden van de Jan Gijzenvaart. 

 

In het Haarlems Dagblad van woensdag 22 december 1971 lezen wij hierover het volgende. 

 

Oude droom werd werkelijkheid 
 

Oude Rechthuis van Zuid-Akendam aan de Schoterweg is omgetoverd tot bloemenpaleis. 

 

In 1929 begon de Haarlemse bloemenverkoper, de heer Hoppenbrouwer een eenvoudig 

bloemenstalletje in het oude Rechthuis van Zuid-Akendam aan de Schoterweg bij de Vroomstraat. Met 

één oog keek hij wel eens naar dat leuke oude gebouwtje dat zo geschikt zou zijn om er een 

bloemenpaleis van te maken. Voor hem was dat in die jaren misschien nog een droom, maar nu veertig 

jaar later, is die droom werkelijkheid geworden. De bloemenstal is uitgegroeid tot een fantastisch 

bloemenbedrijf in het oude Rechthuis. 

In dat fraaie oude pand werd het bedrijf door de heer Hopenbrouwer junior, die daarbij wordt 

geassisteerd door de heer F. Alders. 

Het oude Rechthuis werd door Hoppenbrouwer zonder subsidie van welke instantie dan ook 

gerestaureerd. Het is bijzonder mooi geworden en alles is bij het oude gebleven: tot de antieke trog 

toe, die nu uiteraard vol bloemen en planten staat. 

 

Boven de ingang van het pandje lezen wij Tolhuis Zuid-Akendam. Het ziet er mooi uit en iedereen 

dacht dit is een monument. In dit pand was voorheen Brandstoffenzaak "De Onderneming" en een 

aardappelhandel te vinden. Na vertrek van Hoppenbrouwer werd het stolpvormig dak gesloopt en er 

kwam een verlaagd dak met dakkapellen. Het oude pandje was daardoor verminkt. Enige jaren later 

werd het geheel verbouwd zoals het nu is. 
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Het oude pandje is verdwenen. Erger nog het kreeg de naam van Oud-Schoten Deze naam is beslist 

niet gekozen door een lid van Stichting Historisch Schoten. We mogen hopen dat de nieuwe eigenaar 

de naam Rechthuis Zuid-Akendam zal gebruiken, zodat er in ieder geval nog iets van terug te vinden 

is. 

 

 

Haitsma Mulierstraat, een straat in Haarlem-Noord. 
RB Schoten 20 april 1922 

 

Willem Dirk Haitsma Mulier was burgemeester en secretaris van Schoten in de periode 1896-1904. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond1900 werden er op de gronden van “Het Klooster” woningen gebouwd.  Dit vroeg om extra 

voorzieningen en omdat het ging om arbeiderswoningen, kwam er weinig terug in de gemeentekas. 

Haitsma Mulier zag veel problemen op zich af komen. Op 2 oktober 1903 maakt hij aan de raad 

bekend dat hij de functie van gemeente secretaris  per 1 januari 1904 zou neerleggen. Een maand later 

maakt de burgemeester aan de raad bekend, dat hij na rijp beraad te kennen geeft dat hij een eervol 

ontslag heeft aangevraagd als burgemeester en secretaris van Schoten.  

 

Raadslid Louwerse vroeg, of hij de raad wil mededelen waarom 

hij ontslag neemt. De voorzitter zegt, ofschoon hij dat niet 

verplicht is, de toestanden in de gemeente hem te veel agiteren en 

dat hij het daarvoor beter vond zijn ontslag met ingang van 

1 januari 1904 aan te vragen. 

 

Op 24 december 1903 zegt de voorzitter tijdens de laatste 

raadsvergadering in dat jaar, dat hij gedurende zeven jaren deze 

vergadering heeft geleid en dat het zeer waarschijnlijk wel de 

laatste zal zijn. Hij hoopt en twijfelt niet of zijn opvolger zal de 

belangen van de gemeente Schoten met dezelfde liefde behartigen 

als hij tot nu toe naar zijn vermogen. Wethouder Teeuwen trad na 

18 januari 1904 op als waarnemend burgemeester van Schoten. 

   

De Haitsma Mulierstraat vindt u tussen de Middenweg en de 

Führhopstraat. 


