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Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 TUSSEN RIJN EN LEK TIJDSCHRIFT VOOR DE GESCHIEDENIS VAN HET GEBIED TUSSEN KROMME RIJN EN LEK 17e jaargang nummer 3

september 1983 Redactie-commissie M. Bijleveld-Scholts, Schalkwijk; A. Graafhuis, Utrecht;^L.M.J. de Keyzer, Houten; G. de Nie, Schalkwijk (eind-redactie); O.J. Wttewaal, 't Goy. Redactie-adres Molenpad 3, 3998 KE Schalkwijk, tel. 03409-1580. Inhoud van dit nummer: L.M.J. de Keyzer, De historie van het katholiek onderwijste Houten. F.H. Landzaat, De Oegstgeesterdakpan en de Antonia-Hoevete Schalkwijk, A. van Schip, Een Romeins grafmonument te Werkhoven? II. Aanvulling bij 'De kapel van Driebergen'. Boekbespreking: C.C.S. Wilraer, Buitens binnen Utrecht. Secretariaat van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'T. Springer-Stam, Platolaan 10, Zeist. tel. 03404-20627. Lidmaatschap

der vereniging, tevens abonnement op dittijdschrift: f.25,- per jaar (studenten en scholieren:f.12,50), over te maken op rekening nr. 32.98.07.498.t.n.v. de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek',Rabobank Houten (postrekening nr. 214585).

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 Jl cel Lj b 5&quot; De historie van het katholiek onderwijs in Houten De vergadering in september 1868 Op de eerste zondag in september 1868 vergaderdezoals gebruikelijk het R.K.Kerk- en Armbestuur van Houtenin een van de kamers van de pastorie. Op zichzelf nietsbijzonders: het houden van deze vergaderingen was namelijkvastgelegd in Artikel 2 van het reglement van hetR.K.Kerk- en Armbestuur. Daarin stond dat men iedereeerste zondag van de maand na de laatste kerkdienst zouvergaderen, niet langer dan een klein uur.1 Zo zou het ook gaan op die eerste zondag, ware hetniet dat de voorzitter, pastoor Bergman, nog een punt aande agenda had toegevoegd dat luidde: 'zullen we een eigenR.K. school bouwen?' Hierdoor zou de vergadering op diezondag langer dan een klein uur gaan duren. Toen het agendapunt in de vergadering kwam, vroeg

desecretaris-kerkmeester Cornelis van den Berg aan devoorzitter hoe lang het geleden was dat Houten een R.K.school had gehad. Hierop antwoordde de voorzitter: 'Sindsde hervorming, om precies te zijn op 1 juni 1580, toende Staten van Utrecht de uitoefening van de R.K. godsdiensthad verboden. Dat verbod bleef van kracht tot 1795, hetjaar van de Bataafse vrijheid'. 'Daarna', zo ging devoorzitter verder, 'verdwijnt het godsdienstonderwijsgeleidelijk aan en komt na 1815 in de Grondwet alleen hetopenbaar onderwijs ter sprake. Eindelijk is er in 1857onder het ministerie Van der Brugghen een nieuwe onderwijs-wet tot stand gekomen waaraan de naam Van Rappard verbondenwas; een onderwijswet die inhield dat naast openbarescholen ook bijzondere scholen mochten worden gesticht,met dien verstande dat de bijzondere scholen geen subsidievan de overheid krijgen, maar daarvoor zelf moesten zorgen.' Na deze

uiteenzetting van de voorzitter moesten de kerk-meesters bekennen dat het financieel gezien een zwareopgave zou worden, temeer daar zij op dit terrein nog geenenkele ervaring hadden. 'Maar', zo verzekerde de voorzitter.

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 -2- 'als de goede wil er is, komt de ervaring vanzelf.' Waarnade vergadering de vraag 'Zullen wij een eigen school bouwen?'met 'ja' beantwoordde. De voorbereidingen voor de bouw Men kiest als plaats voor de bouw de overtuin van depastorie, het terrein van de voormalige R.K. school Over het juiste punt is men het nog niet eens, wantaan de voorkant van het terrein bevindt zich een oudriool; maar ook naar achteren bouwen heeft bezwaren,want daar ligt de viskom (vermoedelijk een vijver), diedan eerst gedempt moet worden. Voor de juiste plaats wilmen dan ook eerst graag de mening horen van de architectAlfred Tepe, de architect die in 1884-1885 ook de R.K.kerk van Houten zou bouwen.^ In december komt Tepe naar Houten. Men overlegt demogelijkheid van het verleggen van het riool, maar menvreest geen medewerking te zullen krijgen van het burger-lijk

bestuur, zodat men besluit de school naar achterente plaatsen en de viskom te dempen. Bij W.Sturkenboom, in wiens land voldoende zand aan-wezig is, wordt toegestaan dat zand uit te graven en zode viskom te dempen. Het is winter en de grond is hardbevroren, zodat het rijden gemakkelijk gaat. Men besluitdirect te beginnen. In het begin van januari 1869 is de viskom bijna gevuldmet zand, als twee rijkscommiezen op het werk verschijnenmet de mededeling dat de boeren wel vrijgesteld zijn vanbelasting voor het gebruik van hun paarden op het eigenland, maar niet voor het vervoeren van zand naar een werkals dit. Men besluit dan, het laatste zand door vracht-rijders te laten vervoeren. In de vergadering van januari 1864 deelde de voorzittermede, dat er overleg was geweest met het burgerlijk bestuurvan Houten. Mits de loop van het rioolwater niet werdbelemmerd, zou men de verlegging van het riool

niet tegen-houden. Daarna werd besloten het riool te verleggen en de gebouwenniet op de gedempte viskom, maar aan de overkant op het

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 - 5 In zijn toespraak gaf de pastoor een uiteenzettingvan de betekenis van een eerste steenlegging. Er warenook vier jongelingen aanwezig die waren uitgekozen alsbeschermers van de bijzondere R.K. school, te weten:J.J.Sturkenboora, Arie Smorenburg, Jacobus van Rossura enElias Miltenburg. Zij namen op zich, na de dood van hunouders dit thans gestelde goede werk te bewaren en tebevorderen. Op blz.35 van het notulenboek der Parochie Houtenvinden we een afschrift van een brief, gericht aan hetgemeentebestuur van Houten. Deze brief geeft ons eenbeeld van de verhouding R.K. kerk en het gemeente-bestuur, gebruikmakende van de wet om te komen tot debouw van een school en een onderwijzerswoning. De ver-gunning van de overheid bestond hierin dat, als degemeentelijke en provinciale wetten niet werden over-schreden, het oprichten van school en woning

nietkon worden verhinderd. Toch was er de gemeente Houtenveel aan gelegen de bouw te verhinderen. Niet zozeerom het gebouw, als wel om het gemis van leerlingenaan de openbare school; doch hierover vinden we geenaantekeningen. Hier volgt de voornoemde brief onverkort, in deschrijfstijl van die tijd: Houten, 17 mei 1869 Edelachtbare Heer Burgemeester, Na eindelijke overtuiging der uitvoerbaarheid hebbenondergetekenden de eer U.E.A. ter kennis te brengen,dat tot hun leedwezen (want het is ene gebiedendenoodzakelijkheid) maar tevens tot hun voldoening omdatde zaak gelukkig geslaagd is door de R.K.Parochiegebruik gemaakt wordt van de wet, welke haar toestaateene eigenbijzondere school op te richten. Dewelke is reeds volgens daarvan opgemaakt bestek entekening aan de laagste inschrijver Jan de Graaf

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 6- gegund, die ongetwijfeld al heel spoedig met den bouwzal aanvangen. Die school welke niet weinig tot verfraaiing van hetdorp Houten zal strekken, en zeer zeker tot des zelfstijdelijke en zedelijke voordeel zal werken, zal ge-bouwd worden in den tuin tegenover de R.K.Pastoriezijnde een eigendom der R.K.Parochie. Eerbied voor het gezag beweegt ons U.E.A. hiervan kenniste geven, terwijl wij niet beter weten of in alles istot nog toe aan de voorschriften der wetten zo bijzon-dere als algemeen voldaan, Edelachtbare Heer ofschoon U.E.A. ongetwijfeld met onsde noodzakelijkheid van dien bouw betreurt, zal hetniettemin zeker dat U.E.A. in deze alle welwillendebelangstelling zal tonen jegens Uwe R.K. burgers diegedwongen eene zoo zware taak op zich te nemen, den lastdaarvan onder begunstiging eener met de wet overeenkomendeinschikkelijkheid, of om een

meer ministerieel woord tegebruiken, onder eene strikt eerlijke en billijke toe-passing der wet met tevredenheid zullen dragen vertrouwenondergetekende de eer te hebben met de meeste onderschei-ding te zijn, namens de R.K.Parochie,

metselwerkuitgevroren, en met de duurte van de werklieden werd de

H.Bergman, pastoor W.Sturkenboom De school wordt in gebruik genomen In het bestek was bepaald dat de bouw van de school envan het schoolhuis op 15 november 1869 gereed moest zijn.Maar op 12 november stelt de architect dat die datum metminstens 4 maanden zal worden overschreden. Hierdoor zou de aannemer een bedrag van f.570,- moetenbetalen als boete, doch het Kerkbestuur was niet zo strengdit door te voeren. Maar dan moest de aannemer beloven op31 maart 1870 de school en het schoolhuis kant en klaar opte leveren. Doch met de bouw wilde het niet vlotten. Doorde vorst in de winter zijn de voegen van het
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Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 weinig onderwijzers. Hierdoor kon het Kerkbestuur bij-voorbeeld niet voldoen aan art.3 van het door het Bisdomvoorgeschreven reglement, waarin werd bepaald dat eenhoofdonderwijzer gekozen moest worden uit een getal vantenminste 3 en ten hoogste 6 kandidaten. In een schrijven aan de vicaris van het Bisdom vroegmen om ontheffing van dit artikel, die dan ook werd ver-kregen. Bovendien was de jaarwedde ook niet aantrekke-lijk; deze was gesteld op f.600,- per jaar. Maar: doorbemiddeling van de kapelaan was men in contact gekomenmet Johannes Henricus Scheepers, hulponderwijzer aan deopenbare school Ie klasse te Deventer, over wie zeerlovend wordt gesproken. Want, zo lezen we, geestelijkenen leken uit zijn nabijheid, maar ook van verre, geveneensgezind een goede getuigenis. Ook de pastoor vanDeventer en kapelaan Hoogenboom van Duivenvoorden,

als-mede de heer Vroom, apotheker te Deventer, spreken vollof over hem. Hij is 24 jaar, ongehuwd, maar staat ophet punt een zeer braaf en bijdehand meisje te huwen. Meester J.H.Scheepers komt op 26 juli 1870 naarHouten, waar hij wordt aangesteld als hoofdonderwijzervan de op die datum in gebruik te nemen bijzondere R.K.school. Hij zou dat blijven tot 1 mei 1909. In deze periode komen wij meester Scheepers nogenkele keren tegen; bijvoorbeeld als hij in november1874 een verzoek indient bij het schoolbestuur om ver-hoging van zijn salaris, dat dan nog f.600,- bedraagt.Dit verzoek werd afgewezen. Ook vraagt hij in die brief om ontheven te wordenvan zijn taak om wekelijks de school schoon te maken.Dit werd hem toegestaan, maar indien hij dit werk zoublijven doen, zou hij daarvoor jaarlijks f.25,- ont-vangen. Op aanraden van Mgr. A.J.Schaepman werd zijnsalaris in 1875 gebracht op f.700,-. In 1879

werd hetnog eens met f.100,- verhoogd, maar dan onder de con- De R.K. School aan de Loerikseweg te Houten anno 1939(ansichtkaart collectie O.J. Wttewaal). De schoolwerd afgebroken in 1981.

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 11 - het aantal leerkrachten. Tevens was het salaris aanmerkelijkverhoogd en bedroeg de jaarwedde van de hoofdonderwijzer f.1.050,- de eerste onderwijzer f.675,- de tweede onderwijzer f.600,- de derde en stagiaire f.260,- (met rijkssubsidie). Tevens werd hier voor het eerst vermeld een onderwijzervoor nuttige handwerken, te weten Mej. Pieternel Boers, vooreen jaarwedde van f.208,-. Op 1 mei 1908 gaat meester Scheepers met pensioen. Hijwordt als hoofdonderwijzer opgevolgd door: van 1 mei 1908 - 1 mei 1924: P.van de Dries; van 1 mei 1924 - 1 mei 1944: J.v.d.Vecht; van 1 mei 1944 - 8 juni 1977: J.H.P.Terheggen; van 8 juni 1977 -

H.van Impelen, 1916; mej.C.Steenbeek, 1923; mej.R.Schubbink, 1923. L.M.J.de Keijzer Noten 1. Notulenboek R.K.Parochie O.L.V.ten Hemelopnemingte Houten van 14 januari 1856 - 27 juli 1903. Dit boekis in bewaring bij het Rijksarchief te Utrecht. Zo ditniet anders wordt aangegeven is het voornoemde boek debron van het artikel. 2. Alfred Tepe, geboren in 1840 te Amsterdam, volgdena zijn gymnasium een opleiding aan de Bau-academie teBerlijn, was van 1865-1867 werkzaam bij de restauratievan de Dom te Keulen. Hieruit kunnen we opmaken dat hetontwerp van de R.K. school te Houten in 1868 een van

: J.Th.M.Eestermans. We sluiten dit artikel af met nog enkele bekende namenvan onderwijzers en onderwijzeressen die meer dan 25 jaarde jeugd van de R.K. school hebben leren lezen enschrijven: mej.Heijmans, 1912;

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 15

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 17- betrekkelijk spoedig verloren gaan.' Uit alles bleekdat deze toch al duurdere dakpan exclusief was en bleef. Werden Oegstgeesterdakpannen allereerst te Oegstgeestgemaakt door Victor Josson, er komen latere pannen voordie voorzien zijn van het opschrift 'A.D. AngrmondOegstgeest'. Anderen zijn voorzien van 'NID' en zijn weergecijferd van 1 t/m 8. De vraag is: wat stelt NID voor?De cijfers houden mogelijk verband met het systeem vanhet leggen op het dak (zie het octrooiblad). Nog in 1920 waren de Oegstgeesterdakpannen te bestellenbij de firma Van Oosthoek en Zn., te Alphen aan den Rijn.Een oude prijslijst uit die tijd vermeldt dat de Verbeter-de Holl. dakpan f.67,- per m^ (17 stuks) kostte en deOegstgeesterdakpan f.130,- per m^. Wel werden er dan 21stuks geleverd. Alle kleine beetjes helpen, nietwaar! Nu worden de Oegstgeesterdakpannen niet meer

geprodu-ceerd. Het is dus te hopen dat de overgeblevene zuinigworden behandeld. Het Ambachtsmuseum te Haastrecht kononlangs nog op het laatste nippertje Oegstgeesterdak-pannen van de sloper overnemen, terwijl ze al van eendak af werden gehaald. De Antonia-Hoeve In de verkoopakte van 30 juli 1926, opgemaakt doornotaris W.C. Stokvis, wordt vermeld de 'Hofstede Antonia-Hoeve'. Deze boerderij of hofstede wordt dan verkochtdoor Antonia van Dijk geb. Uyttewaal. Zij heeft de boer-derij gekregen op 17 december 1880 bij akte van notarisBorret. Zij was blijkbaar nog erg jong, want haar was eencurator aangewezen, en wel Hendrik Uyttewaal. In genoemdeakte wordt tevens vermeld dat de boerderij gekocht istijdens een openbare veiling op 26 januari 1857. Hij wasaangekocht van erven van Antonia van Dijk (een blijkbaarnogal veel voorkomende naam). Moeilijk is dus te zeggennaar welke Antonia

de boerderij genoemd is. Toch... hetkadaster vermeldt in een hernieuwde situatiekaart dat deboerderij van 1857 gesloopt werd en herbouwd is in 1860.Mogelijk zijn toen dan ook de platte dakpannen uit Oegst-

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 - 19-Een Romeins grafmonument te Werkhoven? II In 1839 stootte boer de Bruin uit Werkhoven bij hetploegen op een stuk steen. Hij groef het uit en nam hetmee naar huis. Het werd daar ontdekt door dhr. van Putten.Door hem kwam het stuk dr. Janssen, 'Conservator bij hetKabinet voor Archaeologie te Leijden', onder ogen. Dezedetermineerde het als een fragment van een Romeins graf-monument. Hij beschreef het in een artikel (I). (Dezeen de volgende Romeinse nummers verwijzen naar publi-katies, opgenomen in de literatuurlijst aan het eindevan dit artikel.) In 1844 werd, 'voor rekening van den lande', bij devindplaats een opgraving verricht, waarbij onder anderenog vier fragmenten te voorschijn kwamen. Van deze na-sporingen was tot op heden geen verslag bekend, andersdan een melding ervan in het Jaarverslag van het Museumover 1845 (II). Dr. Brunsting kon in

zijn werk overRomeinse graftekens in Nederland (III) dan ook schrij-ven: 'Over de vondstomstandigheden zijn we dus slechtingelicht'. De vondsten werden gedaan in het gebied waar wijals archeologische werkgroep actief plegen te zijn.Toen we dan ook van de provinciaal archeoloog drs. vanTent, het verzoek kregen om medewerking te verlenenbij nasporingen naar de exacte vindplaats, werd onzebelangstelling direct gewekt. We begonnen literatuurover de vondsten te verzamelen en verrichtten eenveldonderzoek ter plekke, waarvan verslag werd gedaanook in een artikel in Tussen Rijn en Lek in 1982 (IV).De conclusie van dit verslag was dat de vindplaatsaan de hand van de tot dan toe beschikbare gegevensniet exact aan te geven was. Naar onze mening kwamendrie percelen in ongeveer gelijke mate als vindplaatsin aanmerking, waarbij auteur een lichte voorkeur hadvoor het perceel kadastraal bekend als

Gemeente Werk-hoven, sectie C 176. Naar aanleiding van de lezing van dit verslag.

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 25 V. G.M.C. Kramer-Clobus, 'L.J.F. Janssen (1806-1869): aninventory of his notes on archaeological findspots in theNetherlands', in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 28 (1978), blz. 441-544. VI. L.J.F. Janssen, Rapport over de jongste oudheid-kundige ontgravingen en onderzoekingen bij Wijk bijDuurstede en elders, op last der Regering, volgens Koninklijk Besluit d.d.______1844 ng____._ Archief Janssen, Vlg. Berichten R.O.B., 28 (1978) p. 537; Wijk Rapport313q blz. 14-27. Bibliotheek der RU Leiden, StudiezaalWesterse Handschriften. VII. L.J.F. Janssen, Rapport wegens de oudheidkundigeontgravingen en onderzoekingen bij Wijk bij Duurstedeen te Werkhoven bewerkstelligd, op last der Regeringvolgens Koninklijk Besluit 's Gravenhage d.d. 29Januarij jl. Ng 57. Algemeen Archief Den Haag, BiZaOnderwijs 25 Maart

1844, ng 82. Aanvulling bij 'De kapel van Driebergen' De hierna volgende noot ontbrak tot onze spijt in de weergave van dit artikel in ons vorige nummer: 26. Hinsbergen, Bronnen dl,II, blz.169 e.v. en 192 e.v.

Tussen Rijn en Lek 1983 3. - Dl.17 3 27- ^J>r RIDWKR-HOFSTAB AMELISWEKSH Sj:vs <vn .bi-^m<'fT .tien . Het latere huis Oud Amelisweerd (herbouwd 1707)met bijgebouwen en een theekoepel aan de Kromme Rijn.Oud Amelisweerd was toen nog uitsluitend vanuit hetnoorden, via de Vossegatsedijk, te bereiken. De ver-binding met de Koningsweg door middel van een brugover de rivier dateert van 1770 toen ook dit huis werdvervangen door het veel grotere huidige huis. In 1808werd koning Lodewijk Napoleon eigenaar en liet het,samen met Nieuw Amelisweerd, in Empirestijl verbouwen.Hij heeft er echter slechts 10 dagen gewoond.Ets door H. Spilman, 1791, naar J. de Beijer, ca. 1745.R.A.U., T.A. 1168.(uit: CCS. Wilmer, Buitens binnen Utrecht)
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