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SCHOOLSTRAAT
Loopt van de Hoge Markt naar de Stoofdijk, en was voordien bekend als

de Stoofstraat.
De meestoof, waaraan deze straat zijn naam ontleent, stond eeuwenlang

noordelijk van het dorp aan de spuikom, de latere Houwerpolder. Volgens
de kadastrale kaart van 1.832 heette de straat toen nog Stoofstraat. Het in
december 1861 aangelegde bevolkingsregister meldt dan dat hoofdonder-
wijzer Johannes Craayo in de Schoolstraat woont.
Sinds 1801 is in deze straat, in een gehuurde woning, de dorpsschool ge-

vestigd die voordien aan de Lage Markt stond. In de huurovereenkomst

was opgenomen dat de verhuurder op zijn kosten de voorkamer tot school

moest verbouwen. In het pand woonde ook de schoolmeester. Kort na

1826 is het schoolgebouw door de gemeente aangekocht en verbouwd.
Ook in 1834 en 1837 vonden verbouwingen plaats. In 1851 werd de keu-

ken van de onderwijzerswoning bij de school getrokken. Eerst in 1866

vond nieuwbouw plaats die in 1883 en 1884 werd uitgebreid. Aan de

school waren toen vier onderwijskrachten verbonden die aan 229 leerlin-
gen lesgaven. Na de Tweede Wereldoorlog is de christelijke lagere school

op gereformeerde grondslag opgericht en werd de school in twee6n ge-

deeld. In 1949 was de school weer te klein, het zou echter tot 1957 duren

voordat het nieuwe schoolgebouw aan de Laban Deurloostraat werd geo-

pend. Beide scholen werden hierin ondergebracht. In 2001 is de school

verlaten en trok men naar het nieuwe schoolcomplex op het voormalige
terrein van de grasdrogerij waar later de werkplaats van de gemeente Tho-
len was.
De naam Schoolstraat wordt voor het eerst genoemd in 1861

(bevolkingsregister deel l/68). Ze is vastgesteld bij raadsbesluit van 30

oktober 1962.

RONDWEG
Deze loopt van de Langeweg naar de rotonde ter hoogte van de Spuidam-

straat.
De doorgaande route van Tholen naar Stavenisse liep tot in de jaren vijftig
van de vorige eeuw door de bebouwde kom van Scherpenisse en wel via
de Langeweg,Lage Markt, Kerkstraat en de Spuidamstraat. Ook de auto-

bussen reden die route. Het zal duidelijk zijn dat de scherpe draai bij de

Lage Markt en de smalle Kerkstraat het toenemende verkeer steeds minder
kon verwerken. De provincie heeft toen in 1958 de rondweg aangelegd die

van de Poortvlietsedijk met een ruime boog aan de noordkant van Scherpe-

nisse op de Veerweg op het grondgebied van Sint-Maartensdijk aansloot.
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De naam wordt al genoemd in 1660 (archief waterschap Scherpenisse,

inv.nr. 184147) en is op 30 oktober 1962 door de gemeenteraad vastge-

steld..

De Hoge Marktgezien vanaf de Spuidam. Rechts staut de Gouden

Leeuw, zoals het uithangbord duidelijk maakt. Achter de mun in het
midden van de foto begint de Kerkstraat.

HOGE MARKT
De markt in het centrum van het dorp, waarop onder meer de Kerkstraat,

de Weststraat, de Spuidamstraat en Schoolstraat aansluiten. De Hoge

Markt duidde men in de loop der eeuwen met verschillende namen aan als

Markt, Lange, Grote- of Brede Markt, Koren- of Grutmarkt.
De keur van 1528, een soort politieverordening, met latere veranderingen,

geeft nauwkeurig aan welke kramen waar geplaatst moesten worden' De

koren- en zuivelmarkt was bij het in 1594 gebouwde raadhuis en de kou-

sen- en hoedenkramen stonden op de hoek van de Kerkstraat. Ook voor het

verhandelen van hout en vlas waren plaatsen aangewezen De ijzermarkt

was bij de Hoogstraat; vermoedelijk was dit de huidige Weststraat. Verder
was voorgeschreven dat de vismarkt was bij de 'houck van de Groote

Loostraete (de huidige Kaaistraat) oostwaerts ende daertegenover daer de

vischbancken gestelt sijn'.
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