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OVER HET ONDERWIJS 
1900, 23 maart 
Aanbesteding schoolbouw, onderwijzerswoning, banken en 
brandspuitkluis. 
 
Schoolbouw en verbouwing onderwijzerswoning 
 
A. Baselier,  Breda   f 7100  
W. v. Boxtel, Breda  f 7097  
A. Kanters, Ginneken        f 6600  
J. Klein, Breda   f 6590  
C. Nuyten, Breda  f 6200  
L.J. Schuller, R'donk f 6200  
A.C. Korteweg, Breda  f 6100  
G. v. Dongen, R'donk  f 5990 
H. v. Meer, O'hout   f 4865 
A. Vermijs, O'hout  f 4768  
C. v.d. Avoird, O'hout f 4749  
J. Ligtvoet, O'hout  f 4698 
J.W. Brandt, O'hout  f 4030  
 
Levering van 55 schoolbanken,  
A. Kanters, Ginneken  f 704 
A. Maas, Breda   f 691  
C. Nuyten, Breda  f 640  
L. Chabot, Breda  fI 590  
M. v. Gils,Terheyden  f 572,50  
J. B. de Vos, O'hout  f 557  
A. Lepelaars, Tilburg  f 555 
J.C. v.d. Maade, O'hout  f 510  
J.A. Vermeeren, Tilburg f 475  
L. Louwet, 'sGravenmoer f 474,90  
M. Meeuwissen,Ginneken f 460  
C. v.d. Avoird, O'hout f 455  
H. v. Riel,Terheyden  f 453  
J. Ligtvoet, O'hout   f 418 
J. W.H. Brandt, O'hout f 400  
 
Brandspuithuis  (en arrestantenlokaal)  
C. Nuyten, Breda   f 925  
A. Vermijs, O'hout   f 747  
J. Ligtvoet, O'hout   f 677  
J.W.H. Brandt, O'hout  f 650 
C. v.d. Avoird   f 582 
 
Gegund aan de minste inschrijvers. De aanbesteding geschiedde bij 
Van GooI te Dorst, die later aan de gemeente een rekening 



presenteerde. Willem van Gool verkocht een stukje grond ter 
uitbreiding der grenzen van het schoolgebouw à f 1 per m².  
Het was voor de tuin van de onderwijzer. Prijs f 24,50.  
 
1900  
Verbouwing van de onderwijzerswoning, etc.  
Request van aannemer J. Brandt (14 nov.)  
 
Aan de Raad der Gemeente Oosterhout.  
 
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen: Johs. Winandus 
Hubertus Brandt, aannemer, wonende te Oosterhout,  
 
dat hij heeft aangenomen het bouwen van een school en verbouwing 
der onderwijzerswoning voor de som van f 4630 te Dorst onder deze 
Gemeente,  
 
dat hij zich evenwel heeft misrekend in de verbouwing van de woning 
en wel tot een bedrag van f 680,-,  
 
dat hij zich veroorlooft tot Uwe Raad het verzoek te richten om hem 
dit bedrag te vergoeden, 
 
dat toch de Gemeente door toedoen van de verzoeker de school een 
maand vroeger heeft in gebruik kunnen nemen,  
 
dat hij zich voorts niet verzet heeft in de gewijzigde plaatsing der 
school, hetgeen hem oponthoud heeft veroorzaakt door graafwerk 
enz. en hem schade heeft berokkend,  
 
dat hij eindelijk vóór de aanneming geen overleg heeft willen maken 
met de overige aannemers om geld op de aannemingssom te zetten, 
hetgeen zeker een verschil voor de Gemeente heeft opgeleverd van 
f 325,-   
 
Redenen waarom hij zich tot de Raad wendt met het eerbiedige en 
dringende verzoek om hem de som van f 650,- terug te geven.  
 
Verder geeft de aannemer nog te kennen, dat volgens bestek op 
verschillende plaatsen als volgens beschrijving oude materialen 
konden gebruikt worden, zoals lood, zink ijzer, hout etc. en door 
nieuwe zijn vervangen geworden.  
 
Daarom hoopte hij, dat bovengenoemd bedrag hem nog zou worden 
uitbetaald. De architect rapporteert hierover, dat de plaatsing niet de 
minste schade heeft kunnen toebrengen, wijl was besloten voor  
het werk begon, 
 
dat het niet waar is, dat nieuwe materialen zijn gebruikt, waar oude 
toegelaten werden, 



dat het ook vaststaat, dat de aannemer te weinig geld heeft voor zijn 
werkzaamheden, dat het waar is dat goed en vlug en net is gewerkt, 
dat eveneens waar is, dat geen geld op de aannemingssom is gezet 
door bemoeiingen van Brandt.  
 
1900  
Grondaankoop voor de school.  
 
23 mei.  
De Gemeenteraad heeft besloten Onder de hand ten behoeve der 
Gemeente ter vergroting van het terrein voor de bouwen school en 
de te verbouwen onderwijzerswoning te Dorst van Willem van GooI 
aan te kopen een strookje grond ter grootte van 56 m² zijnde een 
gedeelte van perceel K 516 voor een som van f 56.  
 
21 september.  
De vz. deelt mee, dat school en woning nu goed in orde zijn, evenwel 
is het gangetje daar achter te klein;  
Wordt daar een heg geplaatst en groeit die wat breed dan zal die 
doorgang te smal worden, bovendien zal die doorgang te smal 
worden, bovendien zal die voorgestelde verbreding veel tot de 
netheid bijdragen, de kosten zullen zijn f 1,- per m².  
Er wordt besloten die 25 m² voor f 25 te kopen van Willem van GooI.  
 
1900. Verteerkosten 
25 mei.  
Aan aannemer Brandt wordt een crediet van f 10,- toegestaan voor 
verteerkosten bij gelegenheid van het bouwen van de openbare 
school te Dorst.  
 
Voordracht onderwijzer:  
27 juli.  
Op de voordracht worden geplaatst;  
1. Adrianus van Ginneken,  
2. Aug. van Goethem,  
3. Alph. Franc Schuurman.  
 
Onderwijzer Ch.H.J. Luyten had aan de Raad geschreven: 
 
Aan Heren Leden van de Raad der Gemeente Oosterhout.  
Dorst 21 juni 1900  
 
Ingevolge mijn benoeming tot onderwijzer te Achtmaal (gemeente 
Zundert) neem ik de vrijheid overeenkomstig mijn aanstelling ontslag 
te vragen uit mijn betrekking van onderwijzer te Dorst, doch liefst zo 
spoedig mogelijk.  
 
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn Uw dienstvaardige 
dienaar Ch.H.J. Luyten.  
(Vertrokken met ingang van 1 Juli).  



Van te voren was er een advertentie geplaatst in "de Sollicitant", 
waarin een jaarwedde was toegezegd van f 500,- met twee jaarlijkse 
verhogingen van f 25, -. 
 
Schoolbehoeften:  
27 juli.  
Voor school E te Dorst worden 60 porceleinen inktkokers aange-
schaft en een schoolkachel van f 25,- De oude schoolbanken zal  
men gedeeltelijk verwerken tot gangetje naar het privaat en 
gedeeltelijk verkopen tegelijk met de afbraak van de school, als deze 
wordt verkocht door de aannemer.  
 
Arnold Minjon  
 


