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;

