
ARNOLD MINJON  1897- 1976 
 

Een van de belangrijkste onderzoekers van de geschiedenis 
van Dorst was Albert Minjon. Op deze website kunt u een groot 
aantal resultaten van zijn werk vinden vandaar deze 
levensloop. We hebben veel aan hem te danken! 
 
Voor een oudere Dorstenaar is Arnold Minjon een begrip. We 
zien hem bij wijze van spreken nog steeds door het dorp 
wandelen met in de ene hand een verse sigaar en de 
wandelstok aan zijn arm. 
 
Minjon werd op 23 januari 1879 geboren in Axel. Hij ging 
studeren voor onderwijzer en in 1920 werd hij benoemd als 
onderwijzer in Oosteind. Na zijn huwelijk met Leonie Werter te 
Oosterhout werd hij in 1933 tot hoofdonderwijzer in Oosteind 
benoemd. 
 
Van 1933 tot 1962 bleef hij werkzaam als hoofd van de St. 
Janschool te Oosteind. Een strenge maar rechtvaardige 
onderwijzer die trots was op leerlingen die vanuit zijn 
dorpsschool een mooie carrière maakten. 
 
Maar hij had meer pijlen op zijn boog want naast onderwijzer 
was hij ook musicus, historicus en schilder-tekenaar. 
 

 



Hij was een goede violist en deze kunst gebruikte hij niet alleen 
tijdens de zangles aan zijn leerlingen maar hij speelde ook 
buiten de school bijvoorbeeld in het Oosterhouts 
Symhonieorkest en later in het Missieorkest. Verder was hij ook 
dirigent van het parochieel zangkoor want ook zingen ging hem 
goed af. 
 
Een andere liefhebberij van Arnold Minjon was de 
geschiedschrijving. Hij heeft jarenlang allerlei onderwerpen 
diepgaand bestudeerd. Daarvoor reisde naar archieven in heel 
de omgeving tot in België toe om gegevens te vergaren. 
 
Dat werd allemaal met de hand vastgelegd in dikke multo’s die 
nog steeds met zorg door het Oosterhoutse gemeentearchief 
bewaard worden.  
 
Daar bleef het niet bij want als goed onderwijzer heeft hij zijn 
kennis ook steeds uitgedragen in zeer interessante en goed 
leesbare stukjes in verschillende bladen in Oosteind en Dorst. 
In het Kanton verzorgde hij jarenlang de rubriek “Historisch 
hoekje”.  
 
Tot slot nog iets over zijn beeldende kunst. Hij heeft op een 
heel eigen manier ontelbare plekjes en panden getekend en 
met pastel ingekleurd. Bijna alle oude boerderijtjes in de 
omgeving zette hij op papier. Op de foto bij dit stuk zien we 
Arnold Minjon bezig met maken van een schetsje voor een van 
zijn vele tekeningen.  
 
In Oosteind leeft zijn naam voort in een straatnaam namelijk het  
“A. MINJONPAD” Toen deze naam onthuld werd heeft de 
Oosteindse Heemkundegroep “ULENDONC” in oktober 1987 
een aardig boekje samengesteld waarin het leven en werken 
van de naamgever uitvoerig wordt besproken.  
 
Hoewel hij het grootste deel van zijn leven in Oosteind woonde 
kwam hij na zijn pensionering naar Dorst waar hij tot zijn dood 
verbleef. 
 
Ondanks het feit dat ik Arnold Minjon persoonlijk gekend heb 
kwam ik toch in een boekje over hem ook enkele zaken tegen 
die mij onbekend waren en die ik U niet wil onthouden. 
 
Groeten 
Jos van Alphen 

 
  


