
Uit het Historisch Hoekje 
 
1911 Het bouwen van de onderwijzerswoning.  
 
Proces verbaal.  
In het jaar negentienhonderd en elf, de dertigste juni des 
namiddags om twee uur zijn burgermeester en wethouders van 
Oosterhout, daartoe gemachtigd bij Raadsbesluit van de tiende 
juni 1900 en elf, overgegaan tot de openbare aanbesteding van 
het bouwen ener onderwijzerswoning te Dorst en is de 
uitvoering van dit werk opgedragen aan Cornelis Broekhoven 
Az.aannemer te Oosterhout voor de som van vijfduizend 
honderd een en tachtig gulden en tachtig cent (f 5181,80), die 
tot richtige uitvoering van het werk tot medestanders heeft 
gesteld Thomas Maas, zonder beroep en Cornelis van der 
Avoird, timmerman, beiden wonende te Oosterhout, die met de 
aannemer het bovenstaande met hun handtekening hebben 
bekrachtigd. 
 

 
Gedaan te Oosterhout , op jaar dag en uur als in den hoofd 
adres vermeld.  
B. en W. voornoemd  
Grotenhuis, burgemeester  
Bavel, secretaris.  
De aannemer C. Broekhoven.  
De Medestanders:  
Th. Maas en E. van de Avoird.  
 
In bestek en voorwaarden stond o.a. De architect was Jan 
Oomen uit Oosterhout.  
Werklieden:  



De aannemer mag voor de uitvoering dezer werken geen 
andere werklieden in dienst houden dan die volkomen 
bekwaam zijn voor het vak waarvoor zij worden aangesteld. 
Vloeken, godslasteringen en het spreken van onzedige en 
dubbelzinnige taal is op het werk ten strengste verboden, 
evenals het hebben of gebruiken van sterke dranken.  
 
Elke ondergeschikte van de aannemer, die zich hieraan zou 
schuldig maken, of zich onordelijk gedraagt, wordt op eerste 
aanzegging van de directie onmiddellijk van het werk verwijderd 
en voor altijd de toegang ontzegd.  
 
Behangwerk:  
Voor de benedenkamer 40 c per rol en voor de overige 
vertrekken 30 c per rol.  
De twee marmeren schoorstenen mochten samen f 80,- kosten.  
Het bestaande huis moest geheel gesloopt worden. Er is toen 
ook een overdekte speelplaats gekomen.  
 
1917  
Aanbesteding van het slopen van overdekte speelplaats met 
bergplaats en enige andere werken en het bouwen van een 
schoollokaal met gang, overdekte speelplaats, enz. te Dorst.  
 
Uit het bestek voorwaarden, enz.  
De overdekte speelplaats met annexe bergplaats, pomp met 
toebehoren, bestrating, 2 privaten, 1 urinoir, kolenhok etc. te 
slopen, alle materialen zuiver te maken, naar hun soort op te 
stapelen volgens nadere omschrijving en aanwijzing te 
gebruiken.  
De overschietende materialen zullen door de aannemer 
gebracht worden op de bergplaats aan de Kloosterstraat te 
Oosterhout.  
 
In het jaar 1917, de 14e sept, des voormiddags te elf ure, 
hebben B. en W. van Oosterhout, als daartoe door de 
gemeenteraad gemachtigd, ten gemeentehuize aldaar 
aanbesteed:  
 
Het slopen van overdekte speelplaats met bergplaats en enige 
andere werken en het bouwen van een schoollokaal met gang, 
overdekte speelplaats enz. te Dorst, gemeente Oosterhout, en 
zijn daarna overgegaan tot het openen der biljetten van 
inschrijving waaruit bleek dat de inschrijving was: 
 
Petrus Johannes de Graauw, aannemer te Oosterhout , voor de 
som van f 8509,- die door ons wordt verklaard als aannemer 
der voorgeschreven werken. 
De aannemer heeft tot zijn medestanders gesteld: Adrianus van 
Dorst, schilder en Cornelis van Dongen, smid, beide wonende 
te Oosterhout. Aldus opgemaakt op jaar, maand, dag en uur als 
in den hoofd dezes vermeld. 
 
B. en W. voornoemd, 
Grotenhuis, burgemeester 



Bazel, secretaris. 
De aannemer: P. J. de Graauw 
De medestanders: Adr. van Dorst, C. van Dongen 
Andere inschrijvers: 
J.P. de Jong f 8698.-, C.G.Brandt f 8842.- en J. Verschuere f 
9817.- 
   
ARNOLD MINJON  † 
 
 


