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SCHOLEN IN NIEUW-GINNEKEN. 

Onder de titel "Scholen in Nieuw-Ginneken" opent Paulus van 
Daesdonck zondag 7 maart zijn 14e wisseltehtoonstelling in de 
stal van het museum. 
Een tentoonstelling met ook vele oude klassefoto's uit Bavel, 
Galder en Ulvenhout. 
Dit nummer van De Brieven van Paulus is grotendeels gewijd aan 
het 70-jarig bestaan van de Rosmolen, eertijds St.Laurentius
school. In het artikel van gemeente-archivaris drs. J.Broeders 
wordt een interessant licht geworpen op het onderwijs in de ge
meente Ginneken en Bavel zo'n 120 jaar geleden. 
Drs.A.Jansen verhaalt in zijn artikel over de overgang in Bra
bant van de vele openbare scholen naar R.K.parochiescholen 
in de twintiger jaren. 
Kom ook 'ns op bezoek in onze school en vergeet niet: 
Paulus ontvangt nog steeds graag foto's over de 

SCHOLEN IN NIEUW-GINNEKEN. 

- Door een overvloed aan copy moesten een aantal artikelen 
wachten tot deel 94. 
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hee111kundekring . _ 
PAULUS VAN bAES"DONCK 

Nieuw-Ginneken, 15 Dooimaand 1993. 

Beste Heemvrienden, 

De festiviteiten rondom het gouden jubileum van de gemeente 
Nieuw~Ginneken zijn intussen al weer verleden tijd. Om niet 
alle herinneringen in de vergetelheid te laten verdwijnen 
heeft de fotoclub Nieuw-Ginneken een prachtig fotoboek laten 
verschijnen, waarin een aantal hoogtepunten uit het afgelopen 
ja~r zijn vastgelegd . De moeite van het aanschaffen waard! 
Paulus heeft intussen ook weer een prachtige avond achter de 
rug. Het was weer ouderwets druk en gezellig in de Fazanterie. 
Eerst hebben we ons 600e lid, Joke van Baal, uitvoerig in het 
zonnetje gezet en tegelijkertijd van een stapel lectuur voor-
zien, die Paulus in de afgelopen jaren heeft uitgegeven. · 
Daarna was het de beurt aan Ut Muziek uit de Weebosch/ 
Bergeyk. Deze groep brengt al zo'n twintig jaar Brabantse 
Volksmuziek met een enthousiasme en een plezier dat verbazing
wekkend is. Zij bespelen daarbij dan ook nog een vijftiental 
oude instrumenten, die zij dan ook nog vaak zelf gemaakt hebben. 
De ongeveer honderdvijftig leden van de heemkundekring zaten 
zichtbaar te genieten en hier en daar werd er uit volle borst 
meegezongen. 

Op 14 februari is het weer Schatten bij Paulus geweest. Wij 
hopen dat U deze keer op uw gemak uw oude spulletjes door de 
deskundigen hebt kunnen laten bekijken. Volgende keer komen 
we op eventuele bijzondere vondsten terug. 

Op 7 maart wordt ·de nieuwe tentoonstelling over Scholen in 
Nieuw-Ginneken geopend. Wij hebben geprobeerd zoveel mogelijk 
oude klassefoto's uit Bavel, Ulvenhout en Galder te verzamelen. 
Wij zijn benieuwd of U zichzelf op de schoolfoto's terug kunt 
vinden. Deze tentoonstelling blijft tot en met juli te bezich
tigen. 
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Vorig jaar was het zeventig jaar geleden dat in Ulvenhout ge
start werd met katholiek onderwijs voor jongens. Daar heeft 
de Rosmolenschool vorig jaar extra aandacht aan besteed en dat 
was voor Paulus weer 'n reden om in de Brieven wat meer aan
dacht te besteden aan deze revolutie in het onderwijs, die 
overigens niet alleen in Ulvenhout en in heel Brabant maar in 
heel Nederland heeft plaatsgevonden. 
In 1922 komt er een einde aan de schoolstrijd door de financiële 
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. 
Op maandag 15 maart wil de heer A.Jansen deze interessante en 
woelige tijd belichten in een lezing die gehouden wordt in de 
Rosmolenschool. Alle leden van Paulus zijn hierbij uitgenodigd. 

Tenslotte organiseren wij op maandag 22 maart in de Fazanterie 
een avond met Paul Van Zummeren, die U zeker zult kennen van 
Omroep Brabant en de B.R.T. Hij komt ons vertellen over volks
geneeskunde, volksweerkunde en weerspreuken Hij volgt daarbij 
de kalender en komt daarbij de belangrijke dagen voor het weer 
tegen. Uiteraard komen dan ook prachtige legenden ter sprake 
en dat alles op de smeui ige manier die wij van onze zuiderbuur 
kennen. Dit alles gaa~ om 20.15 uur van start onder de titel: 
Het weer, het lijf en de Sinten. 

Neemt U maar van mij aan, dat U er spijt van krijgt als U dit 
mist. 

Ik hoop U bij deze evenementen te mogen tegenkomen. 

Met vriendelijke groeten 
Namens het bestuur van de heemkunde-
kring _t:_au n Daesdonck. 

/ -O-- ~ ---

Westerlaken. 

WIE HEEFT ER "LIPS" IN ZIJN STAMBOOM? 

De heer Frans Buys uit Breda is bij zijn genealogische acti
viteiten gestuit op de familie Lips, waarvan de leden in Gin
neken, Bavel en Gilze belangrijke functies hebben bekleed in 
de 17e en 18e eeuw. 
Er waren zowel katholieke als protestante takken Lips. 
De heer Buys, Hubertuslaan 7 Breda (076-652492) zou graag in 
contact komen met mensen, die meer weten van deze oude familie, 
die enkele eeuwen geleden erg belangrijk is geweest voor ons 
heem. 
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AGENDA 1 993 ( 73) 

jan. 3 Museum open. 
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en kaart". 

25 "Ut Muziek" treedt op voor Paulus. 

febr. 7 Museum open. 
Laatste dag tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op 
prent en kaart". 

14 Schatten bij Paulus IV op de Pekhoeve (13.30 uur-
16.00 uur) 

15 Brieven van Paulus 93. 
--------------------------------------------------------------
mrt. 7 Opening nieuwe tentoonstelling "Scholen in Nieuw-

Ginneken" . 
7 -21 Archeologische dagen in Boxtel* 

15 Lezing door drs. A.Jansen: 
"Ontwikkelingen in het onderwijs; Openbaar en Bij
zonder onderwijs" Rosmolen om 20.15 uur. 

20 Dialectendag Brabants Heem te 's-Hertogenbosch* 
22 Lezing door Paul Van Zummeren: 

"Het Weer, het lijf en de Sinten" Fazanterie 
20~15 uur. 

apr. 3 Paulus wordt meerderjarig. 
4 Museum open. 

15 Brieven van Paulus 94. 
17 -18 Nationaal Museumweekend. 

24 Studiedag Genealogie Brabants Heem* 

mei 2 Museum open. 
16 Excursie Paulus. 

juni 6 Museum open. 
26 -27 Bavel Anno 1920. 

juli 4 Museum open. 
15 Brieven van Paulus 95. 

aug. 1 Museum gesloten. 
11 -14 Heemkundig Werkkamp te Halsteren* 

31 Einde 18e Verenigingsjaar. 

sept. 1 Begin 19e verenigingsjaar. 
5 Museum open. 

·-· 18e jaarvergadering. 
11 Monumen ten:dag. 
18 Volkskundedag te Oirschot* 

okt. 

nov. 

dec. 
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3 Museum open. 
15 Brieven van Paulus 96. 

7 Museum open. 
---· Lezing. 
21 Archeologiedag te Tilburg* 

·5 Museum open. 
15 Brieven van Paulus 97. 

* Activiteiten Brabants Heem, waaraan ook U kunt deelnemen. 
Informati e Brabants Heem 04907 - 61831. 

NIEUWS UIT HET MUSEUM. 

Toen burgemees t er Mart van der Ven op 6 september 1986 het 
heemkundig museum aan de Pennendijk opende zal niemand ge
dacht hebben dat dit kleine museum zo'n belangrijke plaats 
in zou gaan nemen in de Nieuwginnekense gemeenschap. 
Het bruist tegenwoordig van de activiteiten. 
Per 1 november is Hans de Brouwer uit Ulvenhout in dienst 
van het museum. Hans heeft een volledige weektaak aan het 
onderhoud, de reorganisatie, de inventarisatie, reparaties, 
restauraties in ons heemkundig museum. 

*** 

In januari is de verwarming gereorganiseerd. Er werd een 
nieuwe ketel en een drietal extra radiatoren geplaatst. 
Een goede verwarming is in het belang van de geëxposeerde 
goederen. 

*** 

Hans Kuystermans is er in geslaagd het eeuwenoude uurwerk 
uit de kerktoren van Meerseldreef weer aan de gang te krij
gen. 
Ook de moederklok afkomstig uit de Laurentiuskerk in Ulven
hout tikt weer rustig de tijd weg. 
Binnenkort, als de wijzerplaat klaar is, zal onze klok offi
cieel in bedrijf worden gesteld. 

UITSPRAAK 86. 
Onrechtvaardig verkregen goed, 
komt zelden t o t het de rde bloed. 
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Gemeente Breda 

SF1926807803 

THOORNSE MARKTPRUS DER ROGGE 1992 

Burgemeester en wethouders van Breda; 

gelet op de gemiddelde prijs van de hectoliter rogge op de twee dinsdagen voor en de 
eerste dinsdag na Sint Lucia (13 december), naar welke maatstaf de Thoomse Marktprijs 
wordt geregeld; 

bes 1 ui ten: 

de Thoomse Marktprijs der Rogge over het jaar 1992 vast te stellen op f 30,00 P!!r Oude 
Bredase V eertel. 

Breda, "l-1- '' '1 3 
burgemeester en wet'houders van Breda, 

de burgemeester, de secretaris, 

~Q~ ryA~ 
1 

j 
J 
l ....... ~ 
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THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 10. 
door Kees Leijten. 

Voor de 458e keer heeft de Bredase magistratuur de Thoornsche 
Marktprijs der Rogge vastgesteld. 
Hoewel burgemeester Nijpels regelmatig laat horen dat hij de 
monumenten lief heeft, is hij nog steeds niet teruggekomen op 
het besluit van zijn voorganger de advertentie niet meer in 
de krant te plaatsen. Daarom publiceren wij het besluit hier
bij. 
De prijs van f 30 ,- per Oude Bredase Veer tel komt overeen met 

, f 35,- per h.l. · 
1 Oude Bredase Veertel is 85,7 liter. 
De oude graanmaat in ons museum is een halve veertel of 2 
lopen groot. 

Eerder publiceerden we over de Thoornsche Marktprijs der Rogge 
in de nummers 51, 57, 58, 63, 68, 73, 83 en 88 van ons tijd
schrift. 

DE 14e WISSELTENTOONSTELLING. 
door Kees Leijten. 

Zondag 7 maart opent Paulus zijn 14e wisseltentoonstelling 
in de stal van het museum. 
Sinds de opening van het heemkundig museum van onze kring 
is er elk half jaar een nieuwe tentoonstelling geopend over 
ons ei~en heem. 
Achtereenvolgens waren dat de volgende exposities: 
-1986 1. Leuke dingen uit eigen bezit. 

-1987 2. Oranje in 't goud. 
3. Ulvenhout 700 jaar. 

-1988 4. Gezondheidszorg in vroeger jaren. 
5. Monumenten in Nieuw-Ginneken. 

-1989 6. Verkennerij. 
7, d'Oude Imkerij. 

-1990 8. Miniatuur Koetsen. 
9. Kerststallen. 

-1991 10. Schutterijen. 
11. Oud Speelgoed. 

-1992 12. Nieuw-Ginneken 50 jaar jong. 
13. Nieuw-Ginneken in Prent en Kaart. 

-1993 14. Scholen in Nieuw-Ginneken. 
15. ? 
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Oorpstraat, Ul venhout. 

- Zoals het was en werd 
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70 JAAR LAURENTIUSSCHOOL - ROSMOLENSCHOOL . 
door Jan van der Westerlaken. 

In 1992 was het 70 jaar ge leden dat in Ulv8nhout het bijzonder 
onderwijs voor jongens van start ging . Vóor 1847 waren er vier 
openbare s cholen in de gemeente Ginneken en Bavel n .l. in Gin
neken , Bavel, Heusdenhout en Galder . Ulvenhoutse kinderen moes 
ten dus om onderwijs te kunnen genieten buiten hun dorp en dat 
ging , zoals toen gebruikelijk , te voet . 
Op 12 augustus 1847 wordt de Marias chool geopend . Op 9 oktober 
1846 hadden G. S. van Noord- Brabant al besloten "magtiging te 
verl enen tot het oprigten eener bijzondere School der 2e klasse 
te Ulvenhout , tot het geven van Onderwijs aan Meisjes in die 
vakken behorende tot het Lager Onderwijs". 
Al vanaf januari 1846 had Soeur Theresia onderwijs gegeven 
maar pas op 6 augustus 1847 werd haar benoeming door G.S. goed
gekeurd . 

In oktober 1873 besluit de Gemeenteraad van de Gemeente Ginne
ken en Bavel de openbare school in Heusdenhout te sluiten en 
te verplaa tsen naar !JlvenhoL1t. De s chool werd gebouwd op de 
plaats waar nu de s hcwroom van garagebedrijf Van Hooijdonk 
staat. 
Op oude foto ' s is deze school nog duide lijk herkenbaar met aan 
de straatzijde vier hoge boogramen en de onderwi jzerswoning 
aan de zuidzijde er aan vastgebouwd . 
De oude dorpspomp stond vóór de s chool . Aan de onderwijzerswo
ning was nog het brandweerhuisj e en het arrestantenlokaal vast
gebouwd . In de school waren twee lokalen met een houten schot 
er tussen . 

- vóór 1910 
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In 1910 is er aan de achterkant van de school één lokaal aan
gebouwd met een gang ertussen. De toiletten stonden achteraan 
op de speelplaats. Nog vóór de school overgenomen werd door 
het Kerkbestuur van de St.Laurentiusparochie zijn er in 192/ 
nog drie lokalen in westelijke richting aangebouwd en werd 
het houten schot uit het oudste gedeelte weggenomen. Dat was 
de situatie zoals die nog steeds bij een aantal Ulvenhoutse 
generaties op het netvlies is gegrift. 

Op 1 april 1_922 werd ~ als schoolhoofd door het RK Parochieel 
Kerkbestuur Vd H.Laurentius _te Ulvenhout A.P.vd Wouw benoemd. 
Op 31 december 1922 waren er al 135 leerlingen en 4 leerkrach
ten n.l. 1 hoofd, 2 mannelijke en 1 vrouwelijke leerkracht. 
In de afgelopen 70 jaar zijn er maar 3 schoolhoofden geweest 
n.l. A.P. van de Wouw van 1922 tot 1 maart 1961 (bijna 40 
jaar!); Th.H.J. Höngens van 1 maart 1961 tot 1 augustus 1984; 
J.J.N.Jonk van 1 augustus 1984 tot heden. 
Het aantal leerkrachten loopt in de tientallen.~~~~~~~~ 

Deze lijst is niet volledig omdat naast deze onderwijsmensen 
nog een aantal parttime-leerkrachten, vakleerkrachten en legio 
vervangers op de school gefunctioneerd hebben. 

mevr. J.A.M. de Lange 
mej. J.E.M. de Bont 
mevr. P.J.Th.Fokker-Beens 
mevr. M.A.H.Barndcon-Lamboy 
mevr. Rietveld-Huybregts 
M. Peerden 
mevr. J.E. v.d. Ouweland-Schram 
mej. J.M.E. van Eyl 
mevr. v.d. Made-v Rooy 
mevr. de Graaf-Dictus 
mevr. Schalk-v Riel 
mevr. A.Scheepers-Hendriks 
mevr. P.Höngens-Schalk 
mej. C.A.A.M. Gaillard 
mej. s.~.d. Does 
mej. D.Pelkmans 
mevr. B.v Broek-Noyens 
mevr. de Jong 

Naast Jan van Boxel als concierge hebben nog een ,aantal mensen 
in de huishoudelijke dienst hun aandeel geleverd. 

mevr. v. Dongen 
mevr. W.Snepvangers-v.d. Broek 
mevr. ,R. Verstraeten-v. d. Broek 
mevr. P.Machielseri-v.d.Broek 

1. C.A. v.d. Broek 
2. N.Kroon 
3. mej.J.H.F.v.Opstal 
4. J.F.Huys 
5. mej. J.W.H. v. Opstal 
6. J.Mathyssen 
7. M.J. v.Miert 
8. P.A. Smeekens 
9. A.J. Keyzers 

10. J.A. v.Unen 
11. A. Wiek 
12. C.J.M. v.Boxel 
13. A.J.Jansen 
14. mej. J.F.M.L. Vermeulen 
15. J.B.A. Jansen 
16 . mej.J.H.Buyks 
17. mej. C.A . Simonis 
18. N.W. Kools 
19. Mevr.O.Y.Leenders-v.d. 

Wouden 
20. mej. J.E.M.Dekkers 
21. mej. M.J.T . de Bekker 
22. A. Lips 
23. mej. M.Pardoel 
24. mej. J.M.H.J.Michielse 
25. J.J.N. Jonk 
26. A.J.B.M. Rombouts 
27. A.C. Damen 
28. mej. A.P.Bogaarts 
29. Mevr.L.M.T.Maas-Hozemans 
30 . mej. M.J.A.Jacobs 
31. F.P. Verheyen 
32. mej. V.M.E.Sips 
33 . mej. C.A.W. Berende 
34 . M.J.v Gool 
35. L.J.E.M .. Feskens 
36. J.A.A.W.M. Broeders 
37. A.A.J.M. Jansen 
38. C.P.M. v.d. Made 
39. B.v Riel-de Koning 
40. A.Kouters-Plompen 
41. T.v.Gorp-Snijders 
42. A.de Potter 
43. F.Verhoeven 
44 . A.Timmermans 
45. P.Leijten-Hooyen 
46. M.Franken-Voesenek 
47. M.Gort-Dirven 
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1922 - 1939 
1922 - 1934 
1922 - 1947 
1929 - 1949 
1933 - 1935 
1936 - 1939 
1939 - 1940 
1940 - 1952 
1947 - 1961 
1949 - 1952 
1949 - 1975 
1952 - 1958 
1952 - 1968 
1958 - 1983 
1961 - 1965 
1962 - 1966 
1965 - 1970 
1967 - 1971 

1967 - 1968 
1968 - 1973 
1969 - 1976 
1969 - 1971 
1970 - 1974 
1970 - 1974 
1970 - heden 
1971 - heden 
1972 - heden 
1973 1976 
1973 - 1977 
1973 - 1984 
1974 - 1980 
1974 - 1980 
1974 - 1981 
1975 - heden 
1 977 - 1981 
1981 - heden 
1984 - heden 
1985 - 1990 
1985 - heden 
1985 - heden 
1985 1988 
1987 - heden 
1987 - heden 
1987 - heden 
1987 - 1990 
1976 - heden 
1987 - 1991 

(kwekeling met akte) 
(kwekeling met akte) 
(kwekeling met akte) 
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We gaan weer terug naar de eerste schooljaren. 
Vanaf 1922 t/m 1941 liep het schooljaar van 1 april t/m 31 
maart. Daarna van 1 september t/m 31 augustus. 
Van 1922 tot 1933 is er op de R.K. Jongensschool nog een 1e 
klas. Vanaf 1934 gingen de 1e klassers naar de zusters op de 
Mariaschool. Daar was:< ook de "bewaarschool", waar je toen nog 
heel ijverig kon pluizen en vlechten 'en aansluitend daarop 
ging je daar ook naar de 1e klas. 
Vóór de 2e WO zaten in een klas jongens met sterk verschillen
de leeftijden. Willekeurig heb ik 1934 gekozen, maar andere 
jaren gaven he tzelfde beeld. 
Op 31 december 1934 zaten in de 2e klas: 
1 jongen geboren in 1922, 1 geboren in 1923 , 2 geboren 1924 , 
1 geboren 1925 , 12 geboren 1926 en 5 geboren 1927. 
Van de twaalf jarigen was _de verdeling als volgt: 
1 in de 2e klas, 1 in de 3e klas, 2 in de 4e klas , 7 in de 
5e klas, 5 in de 6e klas en 4 ~n de 7e klas. 
Een beeld, dat we in het hedendaagse onderwijs ons niet meer 
kunnen voorstellen . 

Van 1944 ziJn er geet: cijfers in het schoolarchief te vinden 
omdat de school toen gevorderd was vanwege de oorlog . Wij heb
ben toen weinig en zeer onregelmatig van het onderwijs kunnen 
genieten, wat overigens maar door weinig kinderen betreurd 
werd, omdat er toen toch volop te beleven viel. 

In 1946 staat de St .Laurentius- jongensschool nog steeds in 
Ulvenhout C 122. In 1947 heeft de straat ook een naam gekregen 
en is het adres Dorpsstraat 70 geworden. Tot 1952 houdt het 
hoofd der school konsekwent de schrijfwijze met dubbele s vol . 
Daarna gaat ook hij overstag en houdt hij de nieuwe schrijf
wijze aan . 
In 1949 worden op de jongensschool weer leerlingen voor de 
1e klas aangenomen. 
Vanaf 1922 werden er ook avondcursussen gegeven en vanaf 1937 
vervolgonderwijs en cursussen voor algemeen vormend onderwijs 
(toen al A.V.O .!) aan leerplichtvrije jeugd . 
Gymnastiek werd gegeven door juffrouw v. Opstal in de 2e klas 
en door mijnheer Smeekens in klas 3 t/m 7, want die had aante
kening j. ( j =bevoegdheid lichamelijke oefening) 
Bij goed weer gebeurde dat op de speelplaats, bij slecht weer 
werd de maat met de stok getikt in de gymzaal ; de oude l okalen 
van de openbare school aan de straatkant. In de gymzaal waren 
aanwezig : een plankenvloer, een kolenkachel, geen kleedgelegen
heid, geen wasgelegenheid, 1 paar ringen, 1 bank, 2 spring
standaards, 2 cocosmatten, 40 stokken van 1 meter, 30 houten 
blokjes, 1 brug en 12 castieballen . 
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Aan de leerlingen-aantallen zien we dat het dorp Ulvenhout 
in de jaren twintig, dertig en veertig vrij constant is ge
bleven wat het inwonertal betreft. In de jaren vijftig zien 
we een langzame groei, die stormachtige vormen aanneemt in 
de jaren zestig en zeventig en een sterke daling in de jaren 
t_achti&.-
De daling in de jaren tachtig is vooral veroorzaakt door de 

- afnemende bouwaktiviteiten in Ulvenhout. 
ue plotselinge stijging in 1985 heeft te maken met de fusie 
tussen het Weitje en de Rosmolenschool, de integratie tussen 
kleuteronderwijs en lager onderwijs. 
In 1987 zien we weer een plotselinge toename. Deze is een 
gevolg van de fusie tussen de Mariaschool en de Rosmolenschool. 

1922 - -1992 

1922-135 leerl. 1953-199 leerl. 1974-358 leerl. 
1923-142 " 1954-186 " 1975-364 Il 

1924-140 " 1955-181 Il 1976-362 Il 

1926-149 Il 1956-184 Il 1977-350 " 
1933-159 " 1957-191 " 1978-340 " 
1934-140 " 1958-183 " 1979-313 Il 

1935-138 " 1959-173 " 1980-291 Il 

1936-139 Il 1960-176 Il 1981-268 Il 

1937-142 Il 1961-175 Il 1982-246 Il 

1938-142 . Il 1962-181 " 1983-211 " 
1939-136 " 1963-207 " 

1940-138 " 1964-216 " 1984-190 " 
1941;..142 " 1965-224 " 1985-268 " 
1942-143 " 1966-216 " 1986-267 " 
1943-143 " 1967-222 " 1987-336 " 
1945-148 " 1968-226 " 1988-301 Il 

1946-143 " 1969-228 " 1989-287 Il 

1947-145 " 1970-244 " 1990-273 " 
1948-142 " 1971-288 " 1991-259 " 
1950-163 " 1972-321 " 1992-257 " 
1951-188 Il 1973-342 " 1993 lt 

1952-198 ~~ 

We hebben al geconstateerd dat na de 2e W.O. de bevolkingsom
vang, -opbouw en -samenstelling van Ulvenhout snelle ontwikke
lingen heeft doorgemaakt. Dit had o.a. tot gevolg dat de jongens
school in de jaren zestig van deze eeuw snel te klein werd. 
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Al op 1 december 19b1 besluit de Gemeenteraad van Nieuw-Ginne
ken medewerking te verlenen tot het bouwen van een nieuwe 
R.K.jongensschool voor gewoon lager onderwijs te Ulvenhout. 
In 1969 is de bouw ook werkelijk gerealiseerd aan toen nog de 
Mouterijstraat 2, maar sinds 1970 De Roskam 50. In 1969 werd 
de naam veranderd van Laurentiusschool in "De Rosmolen" en in 
datzelfde jaar worden de acht klassen in gebruik genomen. In 
1970 wordt al met de uitbreiding begonnen en in 1976 wordt de 
dependance in het Weitje in gebruik genomen. 
Voorwaar een stormachtige ontwikkeling. 
In 1967 zien we voor het eerst meisjes in klas 1 en 2; in 1969 
klas 1-2-3-4 en in 1971 zijn alle klassen gemengd. 

Het schoolbestuur bestond van 1921 tot 1964 uit het R.K. 
Parochiaal Kerkbestuur van de H.Laurentius te Ulvenhout met 
pastoor Vermunt als voorzitter van 1921 tot 1958 en pastoor 
Eppings van 1958 tot 1964. Daarna werd het schoolbestuur los
gekoppeld van het kerkbestuur en kreeg het als naam Stichting 
Katholiek Onderwijs H.Laurentiusparochie Ulvenhout. 

Dit was een greep uit de bereidwillig ter beschikking gestelde 
maar niet altijd complete archieven van de Laurentiusschool
Rosmolenschool. 
Het beeld zou niet compleet zijn als we ook niet een greep 
zouden doen uit de vele anekdotes die iedereen wel heeft over 
zijn tijd op de lagere school. 

Zo vertelt Michiel Siebers van een natuurkundeles in 1952 op 
een mooie zomerse dag van mijnheer Van de Wouw. Van hem is 
bekend dat hij een geweldige liefde koesterde voor de natuur 
en alles van planten afwist. Zo brachten de kinderen allerlei 
planten mee naar school wat niet altijd bijdroeg tot een orde
lijk verloop van de lessen. 

Van hoofdonderwijzer Van de Wouw was ook bekend dat hij altijd 
een hoed droeg, waaraan hij zijn bijnaam te danken had. 
Persoonlijk is mij bijgebleven dat ik op mijn verjaardag altijd 
een pepermuntje van hem kreeg, omdat hij op dezelfde dag ja
rig was. 

Oud-onderwijzer A.Keyzers vertelde dat Van de Wouw ook organist 
was en als hij dan in de kerk rouw- of trouwmissen moest bege
leiden, de tussendeur tussen de klassen openging en hij dan 
twee klassen in de gaten moest houden en soms zelfs 2 x 2 
klassen. 
De verwarming was volgens Keyzers een lijdensweg. In elke klas 
stond een potkachel van + 130 cm hoog en 0,50 m doorsnee. De
ze werd steevast Op 1 november geplaatst of het koud was of niet 
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FORMULIER A. 

STATISTIEK VAN HET LAGER ONDERWTJS. 
OPGAVEN 111'.".l'lmFFENDE DE LAGEU.E SCHOOL NAAR DEN 'l'OES'l'AND OP 31DEC~:MllER1922. 

(a) ....... ........ " ........... ~ school. 
/ ,/ ,v:;> A'. . . __, 

IIoofd der school:~~ ... 

(7'/ ..w 

(Alleen voor de · bijzondore sc:holon in te vullen. Door to strC'pen, wat niet geldt.) 

~;:~~:~:n~:l :::1 
:~::z ___ g1 .... "~~~"-L".~~-- -~ 

(e) .. ~ . . .... .. .. llUksvergoeding. ~~.-4 ~ 
Aan bepaalde godsdienstige beginselen gehoru.len: (d) . -~--~- ~ 
Niet aan btipaahlc godsdienstige bcgin~len gebonden. _ 

V!lAGEN. l -~~:~=-1~tgc~1-~~~~o~ -r.~~woon ~~1-:-:bre:-;-~~i---- ~~;;---- ·~ 
uitgebreid 1. o. 

(art. s, 2• lid). (ar\. 8, ~· lid). (art. 198, !'lid). (art. 198, 2• lid). . . 
98 2

, l'd 
l(.itt. I , 1 ). 

Welke 1eerjareu? (e). . . 

Welke vakken behalve a-k '? (f) 

. Datum van aanvimg van llcn 

cursus 

Om hoeveel maanden worde11 
leerliu:;cn aaugcnomen . . 

Ontlerwijzcrs met uitzondering van vakondcrwUzen1. 

Hoofd der ::;chool. 
Aantal 

ondcrw\jzc1s. (h) 

~!. of V. M. I · V 

Ann tal 

vacatures. 

Van wie volgens de w e t vorµlicht: (i) . " ~~t~_,_. 

Totaal. 

la het hoo fU der bo\•1rnvcr111chlc st.:hool {~=~ûf~~~~d\~~~~~j tt1ve11s geplaatst 

aan het hoofd èe1wr l:id1oo l voÓr ~-~~ -~~~..!~~~.!:~~~~! in hclzclfllc gohou w ? (k) 
(gewoon 1. o., wet 19'JOJ 

(a) In lè vullt!ll : 011t11b<ll'é of Uij:.1111ilerl!. 
(li) Nan.111 rn11 d•J iustelling- uf \'tH"èc11 ig:i11g:, wa.1n·:m de sd1ool uitgnaL 

Vakondol'wljzcrs. (gJ 

(l:) In te \'11ll e11: /!Id of ZumJ.-r, 11aar gclani:: voo1· cle sd1ool al d1111 11i cL fü111spra.ak op Ju Hüksvergooding: wurJl gumnakt. 
(d) In t.o v1t llu11: l-'rukljlu11i~·h . Uou111i;c/1·Kt1Uu.Jick of ];1milictii;ch. 
(c) Aan lt! wij:i:un uwL c\jfllr.s. "ZVOl.lanii,;-, ,lal hAL laug:;t.o leurjaar ocrwr m111nalè :;chool voor gewoon 1. o. hot cUft:r 1 krijgt. llot 

la.:1g:;t.c h.~l· rjaar N"l 11er l>l:1i1.1o l \·our 11 . 1. o. (nrt. 3, .& • lid) wonlL a:u1~cll1tîil uu.:t 7. De letirj:ucn dor n. 1. o. on m. u. 1. o. scholen 
(art. ]{);!, ::l" lid) WOl"lle n dOl•fJJï.! lllllllll\Ortl bovt:ll 0. 

(f) J)o rakken tO VIH"lllt:hl1:H hij hunne JIUJlk.'fl; tiU8 Jlid met Jctleri-;. 

(g) 

(h) 
(i) 

lkl 

Op to g-.,.; ,·en voor welke \'akk1: n , i.: n hOO\'OOI \'011t" elk \'ak. 
Ili cruudN uid. te liegr\j\ie11 dci::c:ncn die 1-ü•lcl\jk \'ervangon, n;d hou diè lüJolijk vurvangen worden. 
Niet in Le vullen voor lln Uijr.1111.terc i>cholen zo ncfor Hijk:;vcr~oC:-lli11g. 

Te bca11Lwoonlen, ad1tcr de s l . n~('P , mot. Ju of Nc1;;11. z. 0. z. 
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en werd met Pasen weer opgeruimd . Elke leerkracht was verant
woordelijk voor het aanhouden van het vuur. Als het erg koud 
was was er een soort zondagsdienst voor de kachel , maar meestal 
ging de kachel in het weekend uit. Dan moes t de onderwijze r 
op maandagmorgen extra vroeg komen om de kachel weer aan te 
steken. Daarvoor, zo vertelde zus Van de Wouw, kwam er elk na
jaar een vrachtwagen met "mastappels " die dan op de speelplaats 
uitgespreid werden om te drogen, waarna ze op de zolder opge
slagen werden. Achteraan op de speelplaats stond het kolenhok, 
waarvoor we een heilig on tzag hadden! 

Tot slot nog een greep uit "Het School-regl ement" d.d. 
17-8-1922. 

art. 2 

art. 3 

art. 6 
art. 8 

art. 16 

Op de speelplaats wordt een kalm spelletje gespeeld . 
Ieder op zijn eigen deel van de plaats (1e, 2e en Je 
klas achter; 4e , 5e, 6e en 7e klas vóór) 
Er wordt een zindelijk gebruik gemaakt van de water
plaatsen en privaten . 
Zoo vèr mogelijk er in. Deuren sluiten achter zijn rug. 
In de gang wo~dt nooit gesproken. 
Streng wordt er gelet op vuile handen, ongekamde lange, 
slordige haren . 
Ongewasschen hals, ooren, gezicht enz . 
Bij het spelen van elkaars "lijf" afblijven. Nooit 
schelden! 

Overtreding van deze voorschriften wordt aanstonds ge
straft door een surveilleerenden onderwijzer of door 
het Hoofd. 

Ulvenhout, 17-8-1 922. 

in 
vlnr. H.Wick, J.van Unen, A.Keyzers, A.v.d.Wouw, A.Smeekens. 



LAURENTIUSSCHOOL ANNO 

Op Sinterklaasdag 6 december 1926 werd op de Laurentius lagere 
school deze klassefoto gemaakt. 
Jan Goossen (42) had hem nog in zijn verzameling . Onze l eden 
Janus Vissers en Kees Vlaminckx (39) kenden de meeste namen . 
Kent U de overi gen? 

1 .Juf.van Opstal 
2.Janus van Oers 
3 .Cor Cools 
4. Sjef de Roover 
5.Koos Nelemans 
6 .Toon van Exe l 
7.Ge ~rit Koenders 
8 .Koos van de Broek 
9.Hendrik Martens 

10 .? 
11 . ? 
12;? 
13 .Meester Van de Wouw 
14.Jan Graumans 
15.? 
16.Kees Koenraads 
17.Jo Paardekam 
18 .Gerrit Backs? 
19.Jac van de Broek 
20 .Drik Graumans 
21 .Dingeman Oonincx 
22 .Jan van Riel 

23 . Gerrit Baks? 
24.Piet Jacobs 
25 .Frans van Ryen 
26 . Drik Koks 
27 .? 
28 . ? 
29 . Christ Onincx 
30.Janus van Ryen 
31.Jan Wouters 
32.Kees van Loon 
33.Jan Govers 
34.Wim of Piet Kuysten 
35.Piet van de Velden 
36 .Gerard Paulussen 
37 . ? 
38 .Toon van Exel 
39.Kees Vlaminckx 
40.Ben Zegger 
41 .Wim Grauwmans 
42.Jan Goossen 
43.? 

JEUGDHERINNERINGEN 13 . 
va n Jan Goosen. 
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In de j aren 1925 en 1926 zat ook ik op de Laurentius l agere 
school in Ulvenhout . 
Daarna moest ik in verband met het overlijden van mijn moeder 
naar het kostschool in Hoogstraten. Rond 1950 ben ik voor een 
half jaar als onderwijzer werkzaam geweest aan de school uit 
mijn jeugd . Mijn herinneringen zijn dus niet talrijk. 

Juffrouw van Opstal (zie foto) was m1Jn eerste onderwijzeres, 
'n geziene juffrouw in Ulvenhout, die honderden kinderen met 
lei en griffe l de beginselen voor 't schrijven en lezen heeft 
bijgebracht. 
Hoofd van de school was mijnheer Van de Wouw, die als bijnaam 
had: oen hoed, omdat hij bijna zomer en winter z'n hoedje op 
had. 't Was geen scheldnaam , maar 'n kwestie van gemak als men 
vroeg bij wie je in de klas zat(Mijnheer Van de Wouw was zo 'n 
lange zin). 
Andere leerkrachten waren : van Mechelen, Adrianus Smeekens, 
J.Huys . 
's Morgens was 't 'n geren naar de poort om de fiets te mogen 
aanpakken van juf . van Opstal en mijnheer Huys , allebei afkomstig 
uit 't Ginneken . Bij onze 1e klas attributen hoorde ook 'n 
sponzedoos om de l ei schoon te maken. Bij 't sponsje s t opten we 
'n boon, die dan na verloop van enige weken begon op te zwe llen 
en ' n plantje te voorschijn toverde en dan was de l eut eraf . 
Eén keer hebben we 'n heuse schoolreis gehad . Dat was wat i n de 
jaren ' 25/26. Met ' n paar klassen gingen we naar Hoek van Holland! 
Eerst met de bus naqr Breda en dan voor de meesten voor het eerst 
met de trein. Je begrijpt dat er bij de kinderen maar ook bi j de 
moedertjes ' n zenuwachtige stemming was bij ' t ve rtrek en ' n 
stel l achende gezichten bij onze terugkomst . 
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't Mooiste schouwspel was wel de enorme spoorbrug bij Moerdijk. 
Iedereen moest dat zien en men verdrong elkaar bij de raampjes . 
Helaas zocht iemand 'n houvast en pakte daarvoor de noodrem . 
Gevolg: treinstilstand, ' n bo~e conducteur en verder 'n brave 
dader. 
In de winter als het gesneeuwd had maakten we grote glijbanen op 
de speelplaats. Die werden spiegelglad want we "s libberden" met 
klompen! Voor en na de school werd er in de knikkertijd geknik
kerd met knikkers van klei en met ijzeren ballen (knikkers bij 
vrouw Oomen 10 voor één cent). Wat toen nog mogelijk was, zou 
nu niet meer kunnen n .l. de leerkracht voor 'n uur de klas uit 
om ' t orgel te bespelen bij 'n trouwpartij of begrafenis . De on
derwijzer van er naast kreeg dan 'n dubbele taak: z'n eigen klas 
en die van 't hoofd der school . 
Die tijd werden er ook wel deugnieten-streken uitgehaald en 
bleef 't bij wat scheldpartijen en af en toe ' n stevig knokpar
tijtje. Maar 't was 'n tijd dat er nog ge luisterd werd en de 
dagen g ingen rustig voorbij. 

- de speelplaats 1 921-1 967 . 
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HERINNERINGEN AAN DE R. K. ST. - LAURENTIUS JONGENSSCHOOL 
IN DE TWINTIGER JAREN . 
door Andr~ Damen, Jan Jonk en Guus Rombouts . 

Op 21 februari 1992 trokken drie veertigers naar het huis van 
Toon Vissers voor een ontmoeting met twee tachtigers en een 
bijna tachtiger. Rond de tafel zaten Toon Vissers (77) en zijn 
vrouw, die voor een lekker bakske en een gevulde koek had ge
zorgd, Willem van Riel (82), Gerrit Vergouwen (84) en André, Jan 
en Guus, verbonden aan de huidige basisschool "De Rosmolen". 
Op een t weede bijeenkomst in maart waren ook Jan Onincx ( ) en 
Jan van der Westerlaken, namens de heemkundekring, van de partij . 

Op initiatief van Jan Jonk en met de inspanningen van Toon Vis
sers is het gelukt om deze mensen hun verhaal te laten vertellen 
over 1922, het jaar waarin ZlJ op de toenmalige Laurentius
jongensschool zaten . We laten ze hier aan het woord zoveel mo
gelijk de loop van het gesprek volgend, om de geani~eerdheid van 
het vertellen en de h~eedheid van onderwerpen te onderstrepen . 

Meester van der Wouw was het eerste hoofd van de katholieke 
school en had de Se en 6e klas . Hij volgde Meester Kalis, bijge
naamd "d'n Bibberlip", op . Overigens had Van der Wouw ook een bij
naam. Vanwege het "kaike" (=bolhoedje) dat hij altijd droeg 
noemde iedereen hem "d' n hoed ". ' 

Meester Kroon, "de Chaamse Bonenpikker", deed de 3e en 4e klas . 
Andere namen van leerkrachten waren juffrouw Van Opstal (1e klas) 
Meester ~lange Kees" Verschueren (2e klas), juffrouw Stelwagen ' 
(was de invalster?) en Meester Van Mechelen. Die laatste was jong 
en iedereen had ontzag voor hem. Van Mechelen gaf gym. We werkten 
wel aan de rekstok en ook moesten we op elkaars schouders staan . 
In de gymzaal met planken vloer waren ook ringen en een houten 
springpeerd aanwezig. Bij goed weer gymnastiekten we buiten, handje
ballen deden we graag. 

Van der Wouw was een echte liefhebber van de natuur. Hij kende alle 
plantjes bij naam; ongelooflijk zijn natuurlessen op dinsdagmiddag 
waren een welkome afwisseling tegenover de saaie lees-, taal- en 
rekenlessen . Ook wat ontspanning bracht het zingen van kerkliedjes 
en volksdeuntjes. Van der Wouw begeleidde ons dan op het harmonium. 
"De Mozes " (bijnaam van een jongen} zong bij het "Wilhelmus" stee
vast: "Wilhelmus van Nassaue, scheet zijn vader in zijn hand". 

Bijna iedereen had in die tijd een bijnaam, ~iet alleen de juffen 
en meesters, maar ook de kinderen: "de Kreet", "de Kwal ts ", "de 
Floos " , "de Bult", "d'n Blauwe", "d ' n Glibber ", "d'n Stalen", .... 

- - - - ------ - ----
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Hoe men aan zo'n bijnaam was gekomen, was heel vaak niet t e achte r -
halen. Hoewel ...... Toon Vissers he rinne rt z i ch nog een gebeurte-
nis waarom ·een jongen voortaan als "de Kip" door het leven moest. 
Op een feestmiddag (was het op school of in een zaal 7) trad een 
goochelaar op. Die haalde uit he t publiek een j ongen al s assistent. 
Hij moest als "kip" gaan staan me t zijn gat wa t achteruit en zijn 
armen als "vleugels". Terwijl de j ongen met zijn armen op en neer 
ging en "tbk tbk tóóók" riep, toverde de goochelaar een ei onder 
zijn gat vandaan. De zaal bulderde van het lachen; "de Kip" was 
geboren. 

De weg naar en van school was niet altijd gemakkelijk. Nogal eens 
waren er ruzies. Men stond dan als groepen tegenove r elkaar en 
ging er "met de klomp op". En als je wat laat was om naar s chool te 
gaan, ging je met de reep al hollend de hoepel bewegen, zodat je 
zwetend op school aankwam. 

De kinderen die van ver kwamen - te voet - droegen een trommeltje 
op de rug met boterhammen en bleven dan tussen de middag bij een 
kennis in het dorp over of gingen naar Mieke van Rooy. Enkele kin
deren aten in de keuken van Meester Van der Wouw, maar van hen 
kreeg hij dan ook "'t beste stuk van 't kuuske". 

Het woonhuis van het hoofd stond aan de school vastgebouwd. Daar
naast stond een schuurtje met de brandspuit. Als er brand was, 
liep iemand met de bel voorop. Gekscherend werd er wel eens ge
roepen: "Hou 't maar aan, we komen eraan!". 

Van het klaslokaal herinnert men zich vooral de houten vloeren, 
de vaste houten banken en de vulkachel in de hoek. Die kachel 
werd in de winter 's morgens vroeg aangemaakt door Betje Hoef
nagels. Zij hield ook de school schoon. Er werd cokes gestookt 
en midden in de winter stond die kachel werkelijk roodgloeiend. 
Wie er vlak bij zat, stikte van de hitte. Maar wat verder op 
barstte je van de kou. 

Op school werd geschreven met een kroontjespen, die je telkens 
moest "soppen" in de inktpot. "Schoonschrift" was regel: de op
halen dun, de neerhalen dik. Ook werden griffel en lei gebruikt. 
De lei kon telkens worden afgezeemd. 

De achterblijvers op school moesten achteraan zitten en werden 
soms wel wat geplaagd. De besten mochten leuke karweitjes doen. 
In straf geven was men niet flauw. Het bestond meestal uit in de 
hoek staan, de speelplaats aanvegen of een kwartier nablijven. 
Bij dat nablijven werd je soms gewoon opgesloten in de klas. En 
dan maar hopen dat de onderwijzer je niet vergat. Over straf op 
school hoefde je niet thuis te klagen. Voor de ouders had de 
meester altijd gelijk. 
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De cour (=speelplaats) roept herinneringen op aan de ondraaglijke 
pislucht rond de pisbakken en aan de vele spelletjes die men er 
deed: 
- poetje takken: een tikspel; 
- dringen: in een hoek staan en dan tegen elkaar duwen om warm 

te worden, waarbij geroepen werd:"Dringen, dringen!"; 
- foepspringen: bokspringen; ook 
- lange foep: er werd een rijtje gevormd om daar zo ver mogelijk 

op te te springen; 
- lopende foep met porren: tijdens het springen kreeg de bok een 

stamp met de klomp; 
- haktollen: in een kring, waarbij men probeerde iemands tol uit 

een cirkel te "hakken". Als bij het opwinden van de tol het 
touw eraf gleed , zei men dat "z'n broek uitschoot". 

Buiten school zocht men vertier in: 
- klapbuizen: proppen schieten met een vliertak en elzeproppen; 
- mulders vangen: meikevers uit beukehaag s chudden. Er werd een 

draadje aan een poot gedaan of de kever werd in een lucifers
doosje gedaan; 

- voetballen: werd gedaan bij "de Zwartjes" achter het huis van 
Jaon Struys. Die maakte zelf ijs, een mirakel! 
Nieuwjoarke-ouwe zingen : gebeurde van 's morgens zeven totdat 
het 's avonds donker werd. In hele groepen werd er gelopen. De 
pastoor strooide met halfkes. Bij "d'n Blauwe" (brouwerij 
Nooren) moesten we met zevenen een paar centen delen! 

De school organiseerde, jaarlijks?, een schoolreisje. Men ging dan 
bijvoorbeeld naar Rotterdam of "ezeltje rijden" in Scheveningen. 
Boerehzonen konden nooit mee, want die moesten helpen op het land. 
Meneer Onincx herinnert zich nog heel goed dat hij elke week een 
dubbeltje spaarde voor een reisje naar Rotterdam. Op een dag ge
beurde er een treinongeluk. Zijn moeder was ~aar zo van geschrok
ken dat hij niet meer meemocht. Men heeft heel lang moeten zeuren 
om de acht reeds gespaarde dubbeltjes terug te krijgen. 

De ouders lieten eigenlijk nooit zo merken dat ze van hun kinderen 
hielden. Kinderen werden niet verwend. Ook knuffelen gebeurde 
niet. Als je jarig was kreeg je witbrood en melkchocolade. Dat was 
een feest! Als cadeau was er bijvoorbeeld een appel met een 
kwartje erin. Een Sinterklaas bracht een zelfgebreide das of kou
sen. Met Vastenavond (Carnaval) werden er wafels gebakken. Panne
koeken eten deed je bij de "aardappelfooi", als de eerste aardap
pels werden gerooid. 

Voordat de kinderen naar de lagere school gingen, konden ze een 
of twee jaar naar de Bewaarschool van de zusters. Er waren aparte 
klassen voor de meisjes en voor de jongens. Soeur Francisca werkte 
daar. Haar bijnaam was "de Lange Fang" en ze had grote handen. 

" 
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Deze zus t e r gaf ook katechismus l es aan de jongens na de H. Mi s van 
7 . 00 uur . Of dat elke dag was, kunnen onze vertellers zich niet 
he r inneren , maar het was we l v~~k ! Het was in ieder geval ook op 
zondag : "de bidschool''· Wie daar stout was, moest tijdens de mis 
voor i n de kerk staan . Pastoor Vermunt kwam godsdienstles op school 
geven . Hij zei vaak : "Kindjes , kindjes , dit is een gewichtig 
punt". 

De Eerste Communie (de "kl eine communie " ) werd zomaar ' s mo r gens 
in een H.Mis gedaan, zonder franje . De Pl echt i ge Communie (de 
'
1p,1·ote communie " ) deed men ongeveer op 12- jarige l eeftijd . Een 
j aar daarna werd dat he r haal d , men noemde dat "laaien". 

' s Zondags na de l aatste mi s gingen de mannen naar de "H. Fami l i e " 
op de 2e en 4e zondag van de maand . De vrouwen gingen op de 1e en 
Je zondag naar de "Congregatie". Zo kon he t jong volk elkaar niet 
ontmoeten. 

Het leven van een kind van nu, 70 jaar l ate r, ziet er heel anders 
uit . Kijk maar om u heen !. 

- de toiletten tot 1967. 
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OVER DE NAAM "DE ROSMOLEN" 
door Jan Jonk 

Het schoolgebouw van basisschool "De Rosmolen", dat in 1969 
werd gebouwd, staat gedeeltelijk op de grond waar vroeger de 
boerderij/brouwerij/herberg "De Roskom" heeft gestaan. Zie 
Brieven van Paulus nr. 53. 
Hoe is deze school dan aan de naam "De Rosmolen" gekomen? 
Voor de hand zou immers liggen om aan "De Roskam" te denken, 
gegeven het feit dat ook de naam "De Rosmolen" aan het heem 
is ontleend. 
Volgens dhr. Höngens - in 1969 hoofd van de school - was de 
naam "De RosJ:am", zo men die had willen kiezen, al in gebruik 
bij de toenmalige lagere landbouwschool in de Annevillelaan, 
daar waar nu de bibliotheek gevestigd is. 
Het schoolbestuur heeft hoe dan ook een naam gezocht door een 
prijsvraag uit te schrijven. De inzending van dhr. J. Bakker, 
tuinder in de Oude Beekhoek, werd bekroond : de school zou 
voortaan "De Rosmolen" heten. 

Een rosmolen is een installatie waarbij een paard door rondjes 
te lopen een vertikale spil draaiende houdt. Deze spil brengt 
een horizontale aandrijfas in beweging waarop een aantal werk
tuigen aangesloten kunnen worden. Het werd toegepast voor het in 
werking brengen van een karnton, of van een bietensnijder, of 
van een molengang voor het malen van graan, e.d. 
Ze bestaan in allerlei variaties, van zeer primitief tot vrij 
ingewikkeld, met een tredpad binnen in een schuur of buiten. 
Prachtige rosmolens zijn nog te bekijken in de openluchtmusea 
van het Domein Bokrijk en van Arnhem. In de derde wereld zijn 
ze nog in gebruik. Een dergelijke rosmolen nu behoorde tot de 
inrichting van "De Roskam" en was denkelijk mede in gebruik 
voor het pletten van mout. "De Roskam" had namelijk ook een 
mouterij. Het is deze rosmolen waaraan de school zijn naam ver
bonden weet. 

De gemeente-archivaris, dhr. Brekelmans, heeft in de gemeente
lijke archieven nadere gegevens gezocht over deze rosmolen, maar 
er bleek geen materiaal over te vinden. Wel verwees hij naar een 
artikel over rosmolens in het vroegere Breda en zijn omgeving 
in Jaarboek van "De oranjeboom", deel 29, jaargang 1976, p. 112 
- 114. 
Mevr. Luykx, die woont in het nog bestaande woon huis van "De 
Roskam" op de hoek Dorpstraat/'t Hofflandt, meende dat de ros
molen zich bevond in de stal die aangebouwd was aan het woonhuis. 

-- - -- _____________ " 
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Het is waarschijnlijk dat er meer mensen in Ulvenhout zijn die 
de bedoelde rosmolen hebben geke n d en moge lijk ook in we rking 
hebben gezien. Hun verhaal is zee r welkom bij de basissc hool 
"De Rosmolen", zeker nu die naam is gehandhaafd voor d e per 1 
augustus jl. gevormde basisschool, de samenvoe ging van kleute r
school "'t Weitje" en lager school "De Rosmolen"! 
We zouden graag een zo kompleet mogelijk beeld wille n hebben 
van die rosmolen. 
Daarom onze vraag: Wie kan ons informere n ove r de ros molen van 
"De Roskam" of wie kent iemand die er iets ov e r weet? Moge lijk 
bestaan er foto's of tekeningen v a n. 

Mocht onze vraag leiden tot interessa n t e gegevens dan lat e n we 
u die weten via "Brieven van Paulus ". 

Overgenomen uit Brie ven van Paulus 57 d . d . 15 - 12 - 1985 . 

DE ROSM OLEN. 

Anouk Meeren, lee rling van gr oep 8 van de Ros mol en en dochter 
van de penningmees t er van Paul us van Daes donck t ekende voor 
de omslag van deze ui t gave een r osmol en i n bedr i jf . 
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0Aêiä~~1b'fshM vAN ZATERDAG 3 FEBRUARI 1968 

.. . .". Zé~he~d 
Waàr intussen ' weJ· zekerÏléiil 'over 

ls,.J1at~ de b~.uw ?an een;'•cfttkfisc 
slge ntëuwe"JongeJUISchool ~·lJlvén
hou'\ . .. oöl. de voorbt:rèldlngvan dete 
bou~ ·een , sl~p~nciè · geschiedenis 

· gewe '{ f. . ~: . . . : .· . , . •, _ , 
/ Al . . J'arërl''·lerug ~was ' de oudé 

. jongeriii~cli~öt · .a$n,; äé ·. Dor·pssti-aat 
aàri ver~à't\gi~ · toé~ Twèentnal ,dopr

. "sten . bestedingsbeperkingen <\éCh· 
e plannen van hèt -sbhoolbestiiur. 

D '.~traging leidde ei ook toe, idat 
als · : . olg van de uitbtë\ding van· UJ. 
veril'iàut, de aanvankelijk geprojec
t.èerdë , zesklassige sQhot· al .wePr. te 
klein was geworden 'en ' middels uit
groeide tot een achtk sige school. 
De nieuwe schoól is o~· · orpen door 
architect Th. v. d. · eiracker te 
Breda,: e!'l . zal · verrijzen .. p . de hoek 
femietidijk en het . Hoflancj , in .. het 
niêüwit uitbreidingsplan' voor' Ulven-

.. IÎimt.: ·Het wordt een .n. halschool 
Centraal rond een' ruime hal, die ook 
als aula dienst . zàl ,kunnen doen, zijn 
de acht · klaslpkalëh, ' geprojecteerd, 
die elk· een volkorneri eigen eenheid 
vormen. De nieuwe school is .- voor
lopig althans zeker - bedoeld· als 
jongensschool, maar weliièht dat in 
de toekomst oök deze school een ge• 
mengde school zal worden, een ge• 
':lachte, waarmee in het schoolbestuur 
al wordt gespeeld, maar die nog niet 
is ;•uitgewerkt. · 

De bouw van de school staat in 
feite niets meer in de weg, want dank 
zij de bemoe\enis van het gemeente
bestuur, hebben gedeputeerde staten 
laten weten te zullen bevorderen, d!it 

·1 "1' ' zo spóedig mogelijk fii:tanciering57 
middelen tot een bedrag vlfu f 720.000 

, :ll~l:iikbaar zullen komen. De aanbe~ 
· stea~k;-zaN op maandag 18 maart 
plaa ,.,ip.,~ ... Ç!'l· c 

.1'ANBESTEDING . · · · ·· ';.• . ! 
In opdracht van de Stichting Katholiek oJàei2' 
wijs H .. Laurentiusparochie te Ulvenhout zal di 
archi tee~ Th. van den Me~r,.c~~r, t~ Breda,~ ,!f 
de mh~td'h:t:::~ 1;~~ o~~;~;;:b::~1lï 

v·oor iongens op een te!r~in aan d~ 
Roskam te Ulvenhout .... . · . -~ 

~" .1 J.'"' •• } ". . ~~ 

De bou~ heeft een inhoud v~n · cà. 4000 m3.:~ 
opleveringstermijn bedràagt 200 werkbare dagen . 
Zij die voor dit werk wensen in te schrijven mbe
ten ?iervan vóór. 7 februari . 1968 schri\tè~Jk 
kennis geven aan. . . ~;:: 

Architecten_burèàu :01.'b. v. d . .. Meiracker, ,l'JIJfii 
. . va~ . G.oothpléi!J. :'!8': · Bréda; .. Té1~ · 016ó0~3~l03' · 

. .. ~(, . ,, .·. ' _. it. ~· _;: . .. . · .. ' ' ." \\~ · ?.~~ -~: \· - . ·-~;~ -0-1·::~ -;w.0.·~ 1 
2" . ~ . . -~g: 

. Aanbesteding lager6 
school Ulvenhout 

'· (Van een onzer verslaggeversf 
.r JSRJi:DA - Gisterochtend werd"· In 
cîé'·•.' ralidzaal van het gemeentehuis 
NJeuw-Ginneken de lagere jongens-

, school aan , de Roskam in Ulvenhoût 
a&,nbesteed. • , 
· · ~'Voor .de bouw van · de 8-klaialge 
school, ontworpen door het architec• 
ten . bureau Th. H. van de Meiracker 
te Brèda, waren in het totaal l9l ge
gadjgden. De hoogste inschrijving, 
van de firmà Aarts en Zoon uit Roe• 
sendaal, bedroeg f . 460.000,-, de làag. 
ste inschrijver · was dl! firma A. van 
Dongen · uit Dussen met f 362.755. 



KENT U ZE NOG? b 
door Kees Le i jten. 

klassefoto + 1930 
Van Jan de Jong ontvingen 
klas van meester Huys . 
De meeste leerlingen zijn 
Kent U de ontbrekenden? 

1 . de heer Huys 
2. Ad de Jong 
3 . Jan de Jong 
4 . Piet Smeekens(?) 
5 . ? 
6 . Drik Grauwmans 
7 . toon Graumans 
8 . Jan vd Broek(?) 
9 . Piet de Koning 

10 . Christ Oonincx 
11. Sjef Antonissen 
12. Ben Zeggers 
13 . Toon v Dun 

we bovenstaande klassefoto met de 

bekend . Enkelen nog niet . 

14 . Nico Teunissen 
15 . Jan Smeekens (gewichtsheffer) 
16 . Jo Brouwers 
17 . Martin v Hooydonk 
18 . Jan Govers 
19 . ? 
20 . Bertus de Jong 
21 . Piet Kuisten 
22 . Wim Kuisten 
23. Rinus de Koning 
24 . Jan Oonincx 
25 . Kees Kuisten of .. van Exel ? 
26 . Piet of Kees Paardekam 
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MIJN HERINNERING AAN DE LAURENTIUSSCHOOL. 
door Niek Kools. 

Op maandag 1 maart 1966 begon ik miJn onderwijsloopbaan op de 
Laurentiusjongensschool in Ulvenhout. Vrijdags daarvoor liep ik 
nog recruten op te te leiden op een militaire school ... 
Dat was even wennen. 42 jonge "soldaatjes" in de 4e klas. En een 
school die nog echt deed denken aan heel vroeger. 
Opvallend was het oudste gedeelte langs de straat. Voordat Jeugd
l&nd bestond, was dat stuk jarenlang als gymzaal in gebruik ge
weest. Nu was het de muf ruikende fietsenstalling voor de buiten
leerlingen en mijn brommer was in die ruimte een opvallend voer
tuig. 
De speelplaats was klein. Aan het einde van de cour was een afdak 
met 5 "plashokken". Het stonk er altijd. In de pauze stonden de 

kinderen in rijen op hun beurt te wachten. 
In de verveloze gang van de school stonden oude kasten met leer
middelen en er waren degelijke kapstokken, sommige van gietijzer, 
andere van dik ijzerdraad met een groot nummer erop. 
Mijn klas grensde aan klas 5 van Janus Janssen en klas 3 van Ad 
Wiek. 
Wij spraken elkaar, heel beleefd, altijd aan met "meneer" ... 
Er was een dubbele tussendeur naar de klassen. In die kleine 
ruimte was de kapstok voor de leerkracht. De vloer was van plan
ken, die soms zo versleten waren, dat er heel wat vallende pot
loden en (kroontjes) penhouders tussen de spleten verdwenen. 
Er hingen lange groene gordijnen, die in de zomer dienden als 

· zonwering. 
Want het was warm in de klas. Er konden namelijk maar 2 ramen 
open. De rest was dichtgespijkerd, omdat hang-en sluitwerk ver
sleten waren. 
Ik herinner me nog de kolenkachel. Als je 's winters op school 
kwam, brandde hij lekker. Ik moest er een kit kolen in leeggooien 
en in een straal van 2 à 3 m was het puffen geblazen. 
Achter in de klas zaten de buitenjongens. Die konden wel tegen 
wat kou. 
Later kregen we 2e hands oliekachels. Dat was ook niet alles, 
want soms ploften die, zodat we 'n hele tijd olielucht hapten. 
Ik ben benieuwd of de mannekes van toen, die nu de 35 gepasseerd 
moeten zijn, dit ook allemaal nog weten. 
Toen we verhuisden naar de nieuwe Rosmolen, waren de lokalen 
goed verzorgd. Er was niets op aan te merken. Maar de sfeer van 
de oude Laurentiusschool, tegenover bakker van Kuyk en café 
Christianen, die is er toch nooit meer teruggekomen. 
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DE OPENBARE SCHOOL TE ULVENHOUT. 
door drs. J.M.H.Broeders, archivaris. 

De oprichting. 

Anders dan men denken zou, bestond er tot ver in de negentiende 
eeuw geen jongensschool in Ulvenhout. Er was wel een bijzondere 
school voor meisjes, de Mariaschool, opgericht in 1847 en "ge
dreven" door de zusters van Etten. 
De jongens waren aangewezen op het openbaar onderwijs. De ge
meente Ginneken en Bavel kende vier openbare scholen en wel in 
Ginneken zelf, in Galder, in Bavel en te Heusdenhout. 
Het ontbreken van onderwijs voor de jongens van Ulvenhout zat 
de inwoners natuurlijk niet lekker. Ze kwamen in actie; pastoor 
Antonie van Mechelen voorop. Op 30 mei 1871 richtte men zich met 
een door de dorpsherder opgesteld verzoekschrift tot de gemeente
raad om ter plaatse een school te stichten. De voornaamste argu
menten waren, dat het dorp - zonder Galder, Strijbeek en Grazen -
ongeveer 900 inwoners telde en dus veel meer dan Heusdenhout en 
Galder en dat er een parochiekerk was, waar het godsdienstonder
ri cht kon worden gegeven. De aanleiding was kennelijk, dat er 
kort tevoren sprake was geweest van de opheffing van de school te 
Heusdenhout. 1) 
De brief werd dezelfde dag door burgemeester R.Buysen in de raad 
voorgelezen, maar hij werd niet in behandeling genomen, omda& hij 
niet op de agenda stond. 
Op 7 september kwam de brief andermaal aan de orde. Het verzoek 
werd afgewezen, want vier scholen op 3909 zielen werden "als 
meer dan genoegzaam" beschouwd. Een vijfde school zou de finan-

, ciële draagkracht van de gemeente te boven gaan. 2) 
Een jaar later trok de bevolking van Ulvenhout weer aan de bel 
en opnieuw kreeg men de kous op de kop. 3) 
Driemaal is scheepsrecht zullen de Ulvenhoutenaren gedacht hebben 
en een derde verzoekschrift ging uit: deze keer naar Gedeputeerde 
Staten in 's-Hertogenbosch . 4) 
Dit college vroeg nadere inlichtingen aan de gemeente, maar kreeg 
veel meer, want op 1 mei 1873 nam de raad, danig in verlegenheid 
gebracht, een merkwaardig besluit. Er zou een school gesticht wor
den te Ulvenhout, maar met het oog op de toestand van de gemeen
telijke geldmiddelen, zouden de scholen te Galder en Heusdenhout 
beide hun poorten moeten sluiten. 5) 
Uit de notulen blijkt duidelijk, dat de raad geen keuze durfde te 
maken tussen Galder en Heusdenhout. Dat de onderwijzer te Galder, 
J. van Aperen, wegens vertrek naar Halsteren met ingang van 1 mei 
eervol ontslag had gekregen, was een plezierige bijkomstigheid, 
maar ook niet meer dan dat. Naar buiten toe speelde dat feit geen 
rol. 6) 
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Natuurlijk moest het besluit van de raad voorgelegd worden aan 
Gedeputeerde Staten en die keurde het prompt af, omdat er teveel 
tegenstand was van de zijde van Galder en Heusdenhout. 
Het gemeentebestuur moest nu uiterst voorzichtig te werk gaan en 
vond een uitweg uit de patstelling. Naar aanleiding van art.16 en 
17 van de Wet regelende het Lager Onderwijs van 1857 had de raad 
op 12 april 1860 het aantal openbare scholen in de gemeente be
paald op vier en de plaatsen van vestiging, zoals bekend, te Gin
neken, Bavel, Heusdenhout en Galder. Daar was het echter niet 
bij gebleven. Gezien de grote financiële gevolgen die de wet voor 
de gemeente meebracht had men een slag om de arm gehouden. Die 
hield in, dat bij een vacature voor een hoofdonderwijzersplaats 
te Galder of Heusdenhout omtrent het bestaan en de vestiging van 
de school nader zou worden beschikt. 7) 
De raad bepaalde nu op 20 oktober 1873 het aantal s cholen op vier. 
De school van Heusdenhout werd opgeheven en voor de vestiging van 
de vierde school werd, alle verzet van de Heusdenhoutse raadsle-

den ten spijt, Ulvenhout aangewezen. Blijkbaar werd de vacature 
te Galder nu dus wel als hefboom gebruikt om de zaak aan het rol
len te krijgen. 8) 
Op 10 november 1873 besloot de Raad een geldlening aan te gaan 
van zestienduizend gulden voor het bouwen van bruggen, van een 
lijkenhuis en van de openbare school te Ulvenhout. 9) 
Ook dit besluit behoefde goedkeuring van Gedeputeerde Staten, die 
min of meer voor het blok stonden, want goedkeuring konden ze aan 
een dergelijk raadsbesluit moeilijk onthouden. 
Omdat men zich van Heusdenhoutse kant niet bepaald onbetuigd liet 
en bleef klagen, besloten Gedeputeerden in december het gemeente
bestuur nogmaals onder druk te zetten: de school in Heusdenhout 
moest blijven bestaan en zoals te voren zou de onderwijzer be
taald moeten worden als gold .het een "grote school"; met toepas
sing dus van artikel 20 van de wet op het Lager Onderwijs. 10) 
Dit "verzoek" schoot bij het gemeentebestuur in het verkeerde 
keelgat: de school te Heusdenhout zou per 1 januari 1874 sluiten 
en in de begroting voor 1874 waren er geen gelden voor uitgetrok
ken. De enige mogelijkheid om het "geschil" met Gedeputeerde Sta. 
ten uit de wereld te helpen was in beroep gaan bij de Koning. Op 
31 december 1873 nam men daartoe het besluit. 11) 
Intussen ging men door met de realisering van de Ulvenhoutse 
school: per slot van rekening hadden Gedeputeerde Staten de be
treffende begroting niet afgekeurd. Op 14 januari 1874 al werd 
besloten van de wed. F.van Dyk een eindweegs ten zuiden van de 
meisjesschool grond aan t e kopen voor het bouwen van de jongens
s chool en de onderwijzerswoning. 12) 
Op 12 maart volgde de aanbesteding . 13) 
He t gebouw, een s chepping naar alle waarschijnlijkheid van ge
meente-architect H.J.H. Hermans , werd opgetrokken door aannemer 
J.W.Brandt uit Oosterhout voor f 6.198,-- 14) 
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Toen men eenmaal aan het bouwen was, vorderde men, naar onze be
grippen, buitengewoon snel: al op 11 juli 1874 kon een hoofd
onderwijzer benoemd worden. 15) 
Intussen was er ook een uitspraak gedaan in het beroep. Op 1 janua_ri 
1874 had de "vakpers" zich op deze of eenzelfde zaak gestort. Het 
"Weekblad voor de Burgerlijke Administratie" wijdde er een uitge
breid hoofdartikel aan, waarin een provinciebestuur inderdaad be
voegdheden werden toegekend op het gebied van de oprichting van 
scholen ingeval een gemeente onwillig was. 16) 
Nadat de Raad van State zich schriftelijk had laten inlichten 
door het gemeentebestuur, kwam hij in dit specifieke geval tot 
een andere zienswijze en op 24 april 1874 vernietigde koning 
Willem III het omstreden besluit van Gedeputeerde Staten: de ge
meente behoefde geen vijfde openbare school te stichten in Ul
venhout. 17) 
Ten eerste kon van zo'n kleine gemeente niet . gevergd worden, 
dat zij vijf scholen onderhield; ten tweede was het onderwijs 
meer gediend met een grote school te Ulvenhout met zijn groter 
aantal leerlingen dan met een kleine school te Heusdenhout; 
ten derde moesten de kinderen van dat gehucht voor het gods
dienst-onderricht toch al naar Ginneken: het was niet denkbeel
dig, dat het volgen van het godsdienstonderwijs in Ginneken 
zou leiden tot schoolverzuim in Heusdenhout. 
Enige dagen later keurden Gedeputeerde Staten de gemeentebegro
ting voor 1874 - rijkelijk laat, want er waren al tal van uit
gaven gedaan - alsnog goed. 

Het gebouw. 

De school met oorspronkelijk maar een lokaal, aangeleund tegen 
Jde onderwijzerswoning, leek uiterlijk nog het meest op een sta
tionsgebouw of een fabriek met zijn gebogen ramen. In dat ene 
lokaal zaten de jongens van alle klassen bij . elkaar. Dat bevor
derde het peil van het onderwijs uiteraard niet. 
In 1885 schreef de s choolopziener dat hij het betreurde, dat 
he t gemeentebestuur anders dan in Ginneken er van afgezien had 
een scheidingswand aan te laten brengen in de school om zo twee 
lokalen te verkrijgen. De gemeente is wel gevoelig gebleken voor 
deze kritiek, maar dan op termijn. De scheidingswand werd pas 
geplaatst in 1889 toen er toch een aannemer moest verschijnen om 
het "schoolhuis" uit te breiden. Het huis was te klein geworden 
voor het onderwijzersgezin. 18) 
De toeneming van het aantal kinderen in het dorp leidde in 1910 
tot een verbouwing en een uitbreiding van de s chool. De teke
ningen waren van de hand van gemeente-opzichter M.J.Aartsen. 19 ) 
De plannen behelsden een aanpassing van het bes taande gebouw en 
de uitbreiding met een klaslokaal aan de achterzijde. De gemeente
raad besprak het ontwerp op 12 augustus 1910. Er werden enige be-
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denkingen geuit. De ramen aan de noordzijde van het bestaande 
gebouw zouden dichtgemetseld worden en aan de voorzijde nieuwe 
aangebracht. De bouwcommissie vond dat niet nodig, maar omdat een 
en ander al goedgekeurd was door de schoolopziener, zou men vol
staan me ~ hem op de hoogte te stellen van de opmerkingen. Overi
gens ging men met de hoofdzaak akkoord. 20) 

. Dat de schoolopzienèr niet op zijn eerdere standpunt zou terug
komen, was te voorzien en dus ging de verbouwing door. 
.Door het uitbreken van de oude boogvormige en de plaatsing van 
veel grotere rechthoekige ramen, de lichttoevoer moest immers 
gelijk blijven, werd de voorgevel van de school grondig ve~pest. 
Tevoren was er in tenminste nog sprake geweest van een eenheid 
in de architectuur. Ook die was nu teloor gegaan. 21) 

Pe r soneel. 

Bij een vergelijkend examen tussen de sollicitanten naar het 
"meesterschap" van Ulvenhout in 1874 bleken twee candidaten een 
nagenoeg even hoog aantal punten te hebben behaald: G.Paantjes 
uit Ossendrecht 56 en F.W.Cales uit Nieuwkuijk 55. Beiden ston
den als eersten op de voordracht van het gemeentebestuur aan de 
raad. 
Op de tweede plaats stond J.van Gastel uit Terheijden, die tot 
39 punten was gekomen. Op 11 juli 1874 maakte de raad een keuze 
en benoemde hulponderwijzer Franciscus Wilhelmus Cales tot 
hoofdonderwijzer in Ulvenhout met een salaris van f 600,- per 
jaar. 22) 
In het algemeen zijn er over het onderwijzend personeel weinig 
gegevens te vinden, waaruit een levend beeld van de mensen ge
schetst kan worden. Tenzij er bij overlevering nog anecdotes 
bekend zijn, blijft er niet meer samen te stellen over dan een 
lijstje met namen en jaartallen. Daar zal het hieronder dan ook 
bij blijven op wat uitzonderingen na. 
Hoe was Cales als onderwijzer? Het gemeentebestuur had er in 1891 
geen hoge pet van op. De raad moest een besluit nemen over een 
loonsverhoging voor de onderwijzers van Galder en Ulvenhout met 
het oog op de duurte "der levensbehoeften". Beiden zouden vijftig 
gulden verhoging krijgen, waardoor Cc.les op f 800,- en "Galder" 
op f 750,- per jaar zou komen. Op de vraag of men wel tevreden 
was over de bedoelde onderwijzers antwoordde de burgemeester 
dat dit niet het geval was met het hoofd der school te Ulvenhout. 
Hij vraagt zich af of de verhoging "somtijds niet een prikkel 
zou kunnen zijn om zijn ambitie voor het onderwijs wat op te wek
ken, dat hij echter voor zich gelooft niet het geval zal zijn".23) 
Nu is dit natuurlijk slechts een moment-opname. Het is gevaarlijk 
daarop af te gaan en bovendien heeft Cales nog dertig jaar de tijd 
gehad om alsnog voldoende ambitie te vergaren. 
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Alleen kon Cales he t blijkbaar al lang niet meer af. Op 29 sep
t ember 1883 benoemde de raad een hulponderwijzer in de persoon van 
Adrianus Cornelis de Kanter, toen hulponde r wi j zer i n. Bokhoven. 
De Kanter was een Ginnekenaar van geböorte 0n ging bij zijn ouders 
in de BrugstraaL wonen. Hij was ongehuwd. He t was in die tijd 
prac tisch onmogelijk van het salaris van hulponderwijzer een ge
zin te onderhouden. In .mei 1884 vroeg hij om loonsverhoging met 
als achtergrond, dat zi jn collegae te Bavel en Ginneken meer ver
dienden dan hi.j, maar de raad wees zijn verzoek af. 24) 
Tot in 1889 de scheidingswand werd aangebracht, stond De Kanter 
met Cales in een· lokaal. Of dat bevorderlijk was voor het onder
wij s is zeer de vraag . 
Vanwege een langdurige ziekte vroeg De Kanter eind 1891 ontslag 
uit zijn betrekking en dat werd hem eervol verleend. 25) 
Pe trus Antonius de Groot uit Breda werd zijn opvolger. De raad 
had in dit geval geen keuze, want er was maar een sollicitant. 
De s choolopziener had gepleit voör een hoger salaris, om meer 
candidaten te lokker., maar het gemeentebestuur was daar niet op 
in gegaan: De Groot zou toch de beste geweest zijn 26) 
P.A. de Groot is op eigen verzoek (eervol) ontslagen op 21 de
cember 1895 met ingar;g van 15 januari 1896. 27) 
Antonius Adr. de Groot geb. 1875 benoemd 21 december 1895 met in
gang van 1 februari 1896. Deze De Groot was onderwijzer vanaf 1894 
en wel te Etten en te Beek (gemeente Princenhage). 28) 
A.A. de Groot kreeg op zijn verzoek ontslag met ingang van 11 
maart 1907 wegens vertrek naar Ned.Oost.Indië. 29) 
Wilhelmus P.J. Jast is te Ulvenhout benoemd op 23 mei 1907, met 
ingang van 15 juni d.a.v. 30) 
Hij was onderwijzer aan de school te Ginneken en woonde reeds in 
dat dorp, waar zijn vader, vroeger zelf ook onderwijzer, een hotel 
dreef. 
Na de verbouwing van de s chool in 1910 was er plaats voor een 
tweede "onderwi jzer van bijstand"." f n o~erleg met de arrondisse
ments-schoolopziener en nà ingewonnen bericht van het hoofd der 
school" was door Burgemeester en Wethouders een voordracht opge
maakt. Op 8 oktober 1910 ging de raad tot benoeming over. De 
keuze viel op Nicolaas Kroon uit Assendelft, die alle stemmen op 
zich wist te verenigen en per 17 oktober voor de klas kwam 
staan. 31) 
Kroon wou na een maand of drie al verhoging van salaris, maar de 
raad was van mening, dat de man zich eerst maar eens moest be
wijzen. 
De lageronderwijswet van 1920 begon zijn schaduwen vooruit te 
werpen. Het eerste gevolg was de ontslagaanvrage van onderwijzer 
Kroon van 29 januari 1921. Hij was benoemd tot ambtenaar bij de 
lager onderwijsinspec tie te Breda "wegens de vele werkzaamheden, 
welke in verband met de nieuwe wet .. • .. bij de inspectie te ver
richten zijn" en begon daar twee weken later aan die taak. Op 
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10 maart verleende de gemeenteraad hem eervol ontslag. 32) 
Ondanks de op handen zijnde veranderingen werd nog een opvolger 
aangesteld in de persoon van A.H.M.Colen. 

De opheffing van de school. 

Bij het vertrek van "meester" Kroon bleef het niet. De wet op het 
Lager Onderwijs van 1920 luidde wel degelijk het einde in van de 
openbare lagere school te Ulvenhout. Een viering van het vijftig
jarig bestaan kon men wel vergeten. 
In oktober 1921 besloot de gemeenteraad om de school met ingang 
van 1 november .te sluiten. Omtrent de lokalen werd verklaard, 
dat ze niet meer voor de openbare dienst bestemd -waren en het 
personeel werd ontslagen. 
Allereerst betrof dat de inmiddels 71-jarige hoofdonderwijzer 
F.W.Cales, tevens onderwijzer van het herhalingsonderwijs; 
verder Wilhelmus P.J. Jost en Aloysius H.M. Colen, ·onderwij
zers. 33) 
Om de school geschikt te maken voor het bijzondere onderwijs 
werden achter het lokaal dat in 1910 was bijgebouwd in het 
voorjaar van 1921 nog drie lokalen aangebouwd naar een teke
ning van (alweer) gemeente-opzichter M.J.Aartsen. 34)" 
De grond voor de uitbreiding werd door aankoop en door ruiling 
verkregen in mei van dat jaar. 35) 
De gemeenteraad had noodgedwongen tot aanpassing besloten. Pas
toor Vermunt wou de school alleen overnemen als zij uitgebreid 
zouden worden voor het geven van gymnastiek-lessen. De pastoor 
blies nogal hoog van de toren vond de gemeente. De raadsver
gadering van 10 maart werd zelfs geschorst om raadslid Rops ge
legenheid te geven pastoor Vermunt te vragen om zijn eisen wat 
bij te stellen, maar toen de vergadering twee dagen later voort
gezet werd, kon Rops niet anders melden, dan dat de pastoor 
"stok"vast" aan zijn plannen bleef vasthouden. Omdat hij wette
lijk ook het bouwen van een geheel nieuwe school kon afdwingen, 
zat. de gemeente klem tussen de wet en de zeereerwaarde en de 
raad kon niet anders, dan de pastoor zijn zin geven. 36) 
De onderwijzerswoning werd op 25 februari 1922 overgedragen 
aan het RK kerk- en schoolbestuur. De overdracht van de school 
zelf had meer voeten in aarde. Nog in september 1922 kwam pas
toor Vermunt met 'n hele waslijst van reparaties en aanpassin
gen en het werd uiteindelijk maart 1923 voor de opdracht 
plaats vond. 37) 
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Heusdenhout. 

Hoe liep het af met het onderwijs in Heusdenhout, nadat de ge
meente het beroep op de Kroon in 1874 gewonnen had? De school, 
die meer dan honderd jaar had bestaan werd met ingang van 1 
januari 1874 opgeheven. Onderwijzer Timmer werd dus ontslagen, 
maar hij werd tegelijkertijd benoemd tot onderwijzer in Gal
der. Wellicht was hij wat eigenwijs, of stond hij onder invlced 
van de oppositie in Heusdenhout; feit is, dat hij weigerde zijn 
benoeming te aanvaarden en als vro~ger school bleef doen in het 
Heusdenhouts kapelleke. Van gemeentewege werd hij echter niet 
meer uitbetaald. Hij heeft in juni 1874 nog gesolliciteerd 
naar Ulvenhout. Mocht hij niet benoemd worden, dan zag hij 
graag het vroegere salaris voor Heusdenhout doorbetaald. Het 
enige tegemoetkoming die hij kreeg was wel alsnog een gratifi
catie over 1873, maar daarmee was de koek op. 38) 
De kapelmeesters ontvingen over 1874 nog een keer de huur.39) 
Daarmee waren ook zij bedankt. De kinderen van H eusdenhout 
kwamen op onderwijsgebied in de kou te staan. 
In 1910 en 1911 werd vanuit Heusdenhout een tweetal pogingen 
ondernomen om weer een openbare school te krijgen. Ze liepen op 
niets uit. De eerste keer werd de zaak in de gemeenteraad ver
daagd voor nader onderzoek. De tweede keer werd zij besproken 
achter gesloten deuren en vervolgens afgewezen. 40) 

Pas in 1922 werd er in Heusdenhout grond aangekocht voor een 
bijzondere school. Het gebouw werd na de totstandkoming in 
1924 ingevolge de Wet op het Lager onderwijs overgedragen 
aan de stichting "Het Schoolfonds voor Heusdenhout". 41) 

1 Parochiearchief St.Laurentius.Voorl.inv. 81-65c. 

2 Notulen gemeenteraad 30 mei en 7 september 1871. 

3 Parochiearchief ibidem: brief van 10 oktober 1872. Notulen gemeenteraad 
21 december 1871. 

4 Parochiearchief inv.nr.65e; verzoekschrift van 19 februari 1873, blijkens een aan
tekening op het concept voorzien van 68 handtekeningen. 

5 Notulen gemeenteraad 1 mei 1873 met besluit n.a.v. brief van Ged.Staten van 
28 maart 1873. 

6 Notulen gemeenteraad 28 maart 1873. 

7 Op het raadsbesluit van april 1860 hadden de inwoners van Ulvenhout overigens 
al gewezen in hun verzoekschrift van februari 1873. Ze merkten in die brief 
fijntjes op dat in 1868 bij het overlijden van de hoofdonderwijzer van Heusden
hout en de pensionering van diens collega te Galder de raad geen beslissing ten 
gunste van Ulvenhout had durven nemen . 
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8 Notulen raad 20 oktober 1873. 

9 Notulen raad 10 november 1873 . 

10 Besluit van G.S. van 19 december 1873. 

11 Gemeenteverslag 1873. 

12 Gemeenteverslag 1874 . 

13 G.A. Ginneken en Bavel. Bijlagen van de gemeenterekening 1874 .en Inv.nr. 1475. De 
voorwaarden voor de aanbesteding etc. zouden door de gemeenteraad goedgekeurd zijn 
op 19 februari en de vergunning zelf op 4 april 1874 volgens het aannemingscon
tract, maar de notulen maken er geen melding van! 

14 Een tekening is niet bewaard gebleven, het bestek wel. Uit de bijlagen van de 
gemeenterekeningen over 1874 ·en 1875 blijkt dat Hermans als opzichter de opgele
verde gebouwen keurde. Vergelijking van het handschrift geeft aan, dat Hermans ook 
het bestek geschreven . heeft. Hermans verdiende als gemeente-architect f 60,- per 
jaar. Het bestek is bewaard in G.A.Ginneken en Bavel Inv.nr. 1475. 

15 Gemeenteverslag 1874. 

16 Weekblad voor de Burgerlijke Administratie; Gemeen .teblad. jrg. 26, nr. 1281, pag.l 
2 (Nijmegen,1874). Overigens blijkt later in het jaar, dat er ook te Ouwerkerk een 
soortgelijk geschil met het provinciebestuur van Zuid-Holland bestond . Het was dus 
een "brandende kwestie". 

17 Gemeenteverslag 1874. Weekbl . voor de Burgerl.Administr. 17 september 1874 
nr. 1318 , waarin het K.B. werd gepubliceerd. 

18 Bestek en tekening in G.A.Ginneken, inv. nr. 1475. 

19 Aartsen was geboren te Princenhage, van waaruit hij in 1907 in de Ginnekense 
Brugstraat was komen wonen. (Bev.register). 

20 Notulen gemeenteraad 12 augustus 1910. 

21 De tekeningen en het béstek van de verbouwing en uitbreiding van 1910 berusten 
in G.A.Ginneken en Bavel, inv. nr. 1475. 

22 Notulen gemeenteraad 11 julil874. 

23 Notulen gemeenteraad 13 oktober 1891. 

24 Notulen gemeenteraad 29 september 1883 en 3 mei 1884. 

25 Notulen gemeenteraad 19 december 1891. De Kanter overleed in Ginneken op 12 
maart 1895. Hij was nog maar 30 jaar oud. 

26 Notulen gemeenteraad 19 december 1891. 

27 Notulen gemeenteraad 21 december 1895. 

28 G.A. Ginneken en Bavel inv.nr. 1571. 

29 Notulen gemeenteraad 16 februari 1907. 

JO Notulen gemeenteraad 23 mei 1907. 
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31 Notulen gemeenteraad 8 oktober 1910. 

32 Notulen gemeenteraad 10 maart 1921. 

33 Not. gemeenteraad 21 oktober 1921. Jast, afkomstig uit Chaam was rond 1910 vanuit 
Gilze in Ulvenhout komen wonen. Hij was niet getrouwd. In december 1920 vertrok 
hij naar Chaam . Colen was een zoon vàn Antonius J.Colen , eigenaar van hotel Dennen
oord aan de Duivelsbruglaan, die vroeger zelf onderwijzer was geweest. De jonge 
Colen, geboren in 1902, was nog pas sinds kort onderwijzer . Hij kwam in april 1921 
uit Oudenbosch en werd met ingang van 1 juni ~921 benoemd. (Not.gemeenteraad 
27 mei 1921). 

34 De tekening werd in maart 1921 door inspecteur Verbeeten goedgekeurd. 
G.A. Ginneken en Bavel, inv . nr . 1475. 

35 G.A. Ginneken en Bavel, inv. nr. 1475. 

36 Notulen gemeenteraad 10-12 maart 1921 . 

37 G.A. 'Ginneken en Bave], inv. nr. 1475. 

38 Notulen gemeenteraad 11 juli 1874. Het is niet duidelijk, waar Timmer gebleven is. 
In de serie bevolkingsregisters 1861-1880 ontbreekt al van voor 1935 het deel 0-Z . 

39 G. A. Ginneken en Bavel, Bijlagen gemeenterekening 1874. 

40 Notulen gemeenteraad 12 november 1910, 14 januari 1911 en 5 september 1911. 

41 G.A . Ginneken en Bavel, inv. nr. 1475. 

- sinds 1910 bevonden zich in de bogen rechthoekige k ozijnen. 
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111 Uw. ~" en H. M1...,, wotdl oon~en 

OE "HEER 

MATTHEÜS JOSEPHUS AARTSEN 
Kh~-M-

~ Emelie Jeanne Maria van Wijck 
-0.....dUWl'IOOr"'°"M-

JoL·!!l.na Jori~sen 
H• ..;..rd ~·- te Prtncet1~ 17 Au<J"11u1 1670 
.,. 0rtetlffd te Ginnek... !o Ap,;I 1946. -zien 

'IOl'I !\et H. OlteMI. 

H• -• Etelld YOf'I ~ Zorw;:iloor der St. lourllf>liu,_ 
kerl ." d"--'ten Jubllorlt der H foMllle. 

J. P. "'· d. H.ltderi. koeter, G!.....len 

TÉ AARTSEN, BOUWKUNDIG OPZ I CHTER EN GEMEENTE -
ARCHITECT. 
door Kees Leijten . 

De bouwtekeningen van de Openbare School i n Ul venhout zijn ge
tekend en ondertekend door M. J . Aartsen. 
Op de tekening van 1910 tekent hij als gemeente-opzichter, op 
die van 1921 als bouwkundige . 
Mattheus Josephus Aartsen stamt uit een typisch Brabantse fami 
lie van grutters, mulders en bakkers uit Beek (nu Prinsenbeek) . 
Op 26 december 1904, hij was toen 34 jaar, werd hij door de ge
meente Ginneken en Bavel benoemd tot bouwkundig opzichter . 
Hij had he t vak geleerd op het gemeentehuis van 's-Princenhage, 
waar hij op 18-jarige leeftijd als jongste ambtenaar op 
"openbare werken " was benoemd. 
De wedde per jaar werd vastgesteld op f 500,-
Het jaar daarna werd het verlaagd t o t f 300,- omdat hij "op de 
Beek" was blijven wonen . 
In 1907 vestigde hij zich in de Brugstraat, thans Duivelsbrug
laan, te Ginneken . 
Zijn salaris werd opnieuw vastgesteld op f 500, -
T~ Aartsen had naast zijn functie van bouwkundig- opzichter later 
ook de func tie van gemeente- architect. 
In 1909 maakte hij ook de bouwtekening voor molen De Korenbloem 
in Ul ven hout. 
Té Aartsen ging op 1 oktober 1935, op 65- jar·ige l eeftijd, na een 
diens tverband van ruim 30 jaar, met pensioen . 
Op 5 april 1948 , op 77- jarige leeftijd is hij plotseling over
leden . 
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Aartsen had uit zijn eerste huwelijk met Johanna Jorissen 
(1879-1913) één dochter die ongehuwd is overleden op 24 februa
ri 1990, 87 jaar oud. 

Bronnen: 
- familie - archief Leijten-Aartsen 
- gemeente-archivaris drs.Jan Broeders 
- heemkundige Kees Besters 

....;...;~;.;..,;;~~~~~~~~~~ 
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AAHJ::;;N MAAS VAN m<EREll OOFl<EN.S Sl'EllKENS BINK( EN) MNlEN 
Mltthys !ètro'lella !Brttnlareus Qit:harina Franciscus Comelia Adriaan 

O::lmelis Cornelis 
*Prirlcenhagl ~ Ebrgvliet Zcnderel.EJ31 Gimel<en cmtertnit ~ 
~1729 15-2-1743 ~1762 1-1-1755 14-8-1758 15-10-1755 1 ~10-1734 

+Beek Beek ' Beek Temeijcje'l Beek Beek Beek 
19-4-1006 23-~1831 6-2-1833 16-11- 1838 1-8-1794 5-2-1817 21-3-1821 

1.anclba.r.er brerin hJisbe.aarder tx,Jvenier 
lllllder 

x Pr1ncenha!!Jo 5-5-1771 . x Ereda 30-8-171}3 x Pr1ncenha!!Jo 15-2-1786 x Princ::enha!'I> 3-2-1771 

4 MARIJN AARIS'N 5 ANNA VAN EE<EllEl:i 6 mm..rs Sl'EllKENS i ·ADRIANA MNlEN 
* Beek 28-7-1700 * Ereda 17-12-1795 * Prirlcenhagl 7-1 - 1 'Tffi * ~ 22-5-1791 

+ 8eek 31 - 10-1832 +Beek 1- 3-1841 + Pr~ 1~1-1839 +Beek ~7-1874 

koopTm .- boor - bakker winkelierster lx:uw!m difflStneid 

x Pr~ 7-9--1818 x Pr~ 1-5-1823 

2 L.Ài.ffilrus( Ul!Ml<E) AARIS'N l :i 'AN'IHNIIT( NE:I'JE) Sl'EllKENS 

* lleek(Bner) 30-4-1821 *Beek 5-12-1831 

+Beek 1~2-1 906 + Beek 7-10-1\nl 

grutter - herbergier - ~r lanclbaMlter 

1 MA'MUS JaEIIDS (IB) AAm'SEN opzichter en architect van l!12filB€11te G:lrreken en Bavel 

* Beek 17-8-1870 ( 1904-1935) 

+ G1meken 5-4-1948 

x 1) Jchanna Jorissen (187~1913) 
2) Elnilie Jeame· Mlrie van Wijd< ( 1871-1962) 

SomcnSlclt;ng: Kees· leijten 1993 
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HERINNERINGEN AAN DE SCHOOL VAN ULVENHOUT .... 
door Jac van unen. 

Een benoeming in 1949. 
Als onderwijzer met een tijdelijke betrekking werkte ik aan de 
Laurentiusschool in Ginneken. 
Een goede bekende van mij was toen bisschoppelijk-inspecteur 
van het onderwijs in dit dekenaat. Hij wist, dat i k een vaste 
betrekking zocht om daarna te kunnen trouwen. 

Op een dag werd ik na schooltijd aan de telefoon geroepn . Het 
was de B- Inspecteur ! "Als je een vaste aanstelling wil hebben , dan 
moet je meteen naar Ulvenhout gaan en je melden bij pastoor Ver
munt . " Tien minuten later stond ik op de stoep van de pastorie. 
Pastoor Vermunt deed zelf open . Ik stelde me voor : "van Unen". 
"Uit Hoeven?" . "Ja , meneer pastoor". "Goei volk - goeivol k (hi j 
kwam zel f ook uit die buurt ) - Kom maar . .. " en ik was benoemd ! 
Verder dan de deurmat was ik niet gekomen. 

Het kippenhok van Meneer v . d . Wouw. 
Tot aan de grote vakantie stond ik voor de derde kl as. Mijn voor
ganger was plotseling vertrokken. In september kreeg ik de eerste 
klas, die was toen in het lokaal naast het huis van de familie 
v.d . Wouw. Vlak onder het raam stond het kippenhok. Het gekakel en 
gekraai stoorde niet erg. Voor mij als oorspronkelijk dorpsbewo
ner deed dat vriendelijk, landelijk aan; ook de kinderen zul l ~n 
er wel geen last van hebben gehad. Het werd echter wel een pro
bleem als het warm werd, dan moesten de ramen toch wel open. Kip
pen zijn lieve dieren, maar ze hebben een bezwaar. Als de zon op 
de mest schijnt is het zeker niet aangenaam om de daardoor ver
spreide lucht te moeten inademen; dus ramen maar dicht en de tem
peratuur van ongeveer 30 graden maar zien te verdragen. De eitjes 
zullen er niet slechter om gesmaakt hebben . 

Het lof. 
We moesten elke eerste vrijdag van de maand met alle kinderen 
naar de kerk om een plechtigheid te gaan bijwonen, die we vroe
ger "het lof" noemden . Dit bestond uit het zingen van wat lie
deren en tot slot de zegen met het allerheiligste . Voor ons (en 
zeker voor de kinderen) was het " rozenhoedje" hetgeen ons het 
meest boeide (sic ! ) . Pastoor Vermunt bad het meestal zelf voor. 
We kenden die gebeden destijds van buiten, dus het was geen pro
bleem op tijd te antwoorden , want de tekst, die pastoor Vermunt 
uitsprak was niet te verstaan. Je kon er a l les van maken. Het 
kostte veel moeite om zelf een goed voorbeeld te blijven geven 
en niet met de kleintjes af en toe mee te giechelen en ze 
ernstig vermanend aan te kijken. 
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Schommelen. 
Pastoor Vermunt was een echte kindervriend. Dat bleek elk jaar 
weer met de kermis. Dan huurde hij op maandagmiddag de schommel 
af en hij had de grootste lol als alle kinderen (en ook de onder
wijzers) aan het schommelen waren. Pastoor Vermunt was een van 
në laatste pastoors uit het "Rijke Roomse Leven", die ik gekend 
heb. Hij zou Ulvenhout nu eens moeten zien !!! 

BIJZONDER LAGER ONDERWIJS 

AKTE VAN BENOEMING 

Het BESTUUR der . ~1 ~7~~ 
1·~-~//-2~~tfd' ..... ........... . 
... . :. : . :~~- -· ·········· · · · · · ····· ·· · · · · ·· · ·· · ··· ··· · · ··· ·· ·· · · ······ ·· · · · · ··· · · · · ·· ····· · ····· · · · ··· ·· ··· ·· · ·· ···· ···· · ··· · · ··· ····· · · · ·· · ··· ·· ···· ··· ·· · 

. besluit: 

met ingang van -11 ~· .. .. ........ ... . U'. . ........ -:<. · ············ 197'"9 voor vast 
-----

··· ·· .. 19 tie• en met .. . . . .... 19-

te benoemen tot onderwijzer van bijstand 

~~~~.:?: 
hierachter afgedrukte regeling van . - ~.de ' .. ~ .. cf? ... ~ 19...e..::> 

. jaarwedde, 
aan deze betrekkmg verbonden ---waarvan het bedrag bij de indiensttreding 

wedèe; 

blijkens bijgevoegde kennisgeving - wordt vastgesteld op / . J.2. d J 

~ ~ ~e--, , secretaris. 

· cg~~-----
_ ________ •.. voorzitter. 
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ACHTERGROND INFORMATIE OVER DE ONTWIKKELING VAN OPEN
BAAR NAAR BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. 
door drs. A.Jansen. 

Het recht op onderwij s is vas tgelegd in de Conventie van de Mensen
rechten, zoals die na de Tweede Wereldoorlog in en door de Verenig
de Naties is aanvaard. 
Wat ons eigen land .betreft gaat daar een lange en vaak bewogen ge
schiedenis aan vooraf. 
De bedoeling van deze bijdrage i s om daar enig inzicht in te ver
schaffen. 

Over de periode voor de Middeleeuwen is er wat onderwijs betreft 
weinig bekend. In de Middeleeuwen ontstaan er hof-en klooster
scholen, mede door het contact van de ridders en hun legers tij
dens de Kruistochten, me t de vergevorderde culturen uit het Midden
Oosten. De grote ontdekkingstochten in de 15e, 16e en 17e eeuw le
verden ook hun bijdrélgen. 
Onderwij s bleef echt ~r beperkt tot een kleine groep mensen voorna
melijk het hof van keizers en koningen, de adel en de geestelijk
he id. Zij lee rden lezen, schrijven en de weg naar wetenschap en 
cultuur lag voor hen open . 
De massa van het volk was ongeletterd. Om hen toch enige kennis bij 
te brengen, vooral wat de godsdienst betreft, maakte men beelden 
en de prachtige gebrandschilderde of glas in lood ramen. Men noemde 
die de Bijbel van de armen. 

Een grote verandering en vooruitgang bij de verspreiding van kennis 
is de uitvinding van de boekdrukkunst. 
De roep om kennis wordt steeds sterker. De burgers in de steden wor
den ook machtiger . Geleidelijk komt er verzet tegen de absolute 
macht van de Kerk en de vorsten. 
Dit verzet be r e ikt zijn hoogtepunt bij de Frans e Revolutie in 1789 
me t als inzet "Vrijheid, gelijkheid en broederschap". 
Deze idealen worden echter niet tot werkelijkheid door het optreden 
van Napoleon. Na hem komt er weer een periode van restauratie van 
de macht van de Vorsten. 
In ons land i s dit Koning Willem I, een vorst die het volk weer 
welvaart wil brengen. 
Onderwijs wordt in de Onderwijswetten in het begin van de 19e eeuw 
een bron van aanhoudende zorg voor de regering genoemd. 
Deze wetten uit de Napoleontische tijd hadden als doelstelling ze
delijke en intellectuele vorming, van licha.nelijke opvoeding was 
nog geen sprake. Mensen vormen tot nuttige leden de maatschappij 
te weerhouden van alcoholisme en mede daarmee samenhangend paupe
risme en te weerhouden van misdadigheid. 
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Van bijzonder onderwijs is in de periode tot 1850 nog nauwelijks 
sprake. Het onderwijs dat van staatswege werd verzorgd had in die 
tijd een algemeen christelijk karakter. De lokale overheid zorgde 
er vcor dat de "kleur" van de onderwijsgevenden overeenkwam met die 
van de meerderheid van de bevolking. Ten aanzien van minderheden 
werd een tolerante houding aangenomen. 

Het jaar 1848 is van groot belang in de Europese landen, want bijna 
overal komt er door revoluties een einde aan de absolute macht van 
de vorsten en wordt de parlementaire democratie ingevoerd. Dit 
houdt in dat er ook ruim baan komt voor het ontstaan van politieke 
partijen, die zich duidelijk moeten profileren. 
Het is vooral de Anti-Revolutionairen Partij o.l.v. Groen van Prin
sterer die duidelijk bezwaren gaat maken tegen onderwijs als staats
taak. Het begrip "souvereiniteit in eigen kring" gaat een grote rol 
spelen in de politiek. 
De liberalen o.l.v. Thorbecke zijn in die tijd sterk in de meerder
heid. Het katholieke volksdeel moet zich nog politiek bewust worden. 
Veel katholieken steuQen de Liberalen omdat men duidelijk bang 
is voor de Protestantse overheersing vanuit het verleden. 

De eerste grote onderwijswet sinds de Napoleontische tijd komt 
tot stand in 1857, de zgn. Wet tot regeling van het lager onder
wijs van J.L.van der Brugghen. De doelstelling bleef nog groten
deels gelijk aan die van de oude wetten, maar er kwam een veel 
beter bekostigingssysteem, salarisregeling, klassikaal onder
wijs en groepsgrootte norm. De opleiding voor onderwijzers wordt 
ook sterk verbeterd. 

Voor Katholiek Nederland is 1853 een belangrijk jaartal, het 
herstel van de bisschoppelijke hiêrarchie. De eerste grote kerk
leider wordt Mgr.J.Zwijsen. In het kader van zielzorg past 
vooral goed onderwijs. Als eerste bisschop sticht hij Congrega
ties voor religieuzen die zich vooral zullen bezighouden met het 
geven van onderwijs, ziekenzorg en bejaardenzorg, de Fraters 
van Tilburg en de Zusters van Liefde in Tilburg. 
Na korte tijd ontstaan er in alle bisdommen soortgelijke Congre
gaties, voor het Bredase diocees zijn vooral belangrijk de 
Broeders van Huybergen, de Broeders van Oudenbosch (St.Louis), 
de Franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal. 
Het door hen gegeven bijzonder onderwijs werd niet bekostigd, 
maar moest wel voldoen aan de normen van de Onderwijswet. Het 
geld moest dus via schenkingen, legaten, collecten en eigen bij
dragen van de ouders bij elkaar worden gebracht. Dit betekende 
dat bijzonder onderwijs gegeven door religieuzen alleen mogelijk 
was in grotere en meer welvarende plaatsen. In veel plattelands
gemeenten bleef men aangewezen op openbaar lager onderwijs, zij 
het dat het onderwijs dan als regel wel de kleur van de bevolking 
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had. Grote problemen gaf dit echter in streken met een gemengd 
religieuze bevolking zoals o.a. de Noordwest hoek van Noord-Bra
bant. 

Een andere grote lijn die door de 19e eeuw loopt is de opkomst 
van de industrie en om zo goedkoop ~ogelijk te kunnen produceren 
inschakelen van vrouwen en kinderen. De toestanden in de fabrie
ken en elders waren zo schrijnend dat eindelijk in 1874 er een 
wet komt tot beperking van kinderarbeid het zgn. Kinderwetje van 
Minister Van Houten. Voor het onderwijs is vooral van belang dat 
er dan ook toezicht komt op de leerplicht. 
Steeds meer kinderen gaan en moeten naar school, dus wordt ook 
de roep om eigen gekleurd onderwijs steeds luider. Dit geldt 
zowel voor Katholiek als Protestant Nederland, maar in sterk toe
nemende mate ook voor de van liberaal naar socialistisch georiên
teerd wordende Maatschappij tot Nut van het Al gemeen, die bijzon
der neutraal onderwijs wilde verzorgen. 

In 1878 wordt weer een belangrijke stap gezet in de richting van 
beter Lager Onderwijs. Door de toegenomen welvaart kan er veel 
meer staatsgeld naar de gemeenten , echter alleen voor openbaar 
lager onderwijs. In die tijd zijn er veel scholen gebouwd en 
in deze wet wordt ook de leerlingenschaal sterk verlaagd. 
Toch is er door deze Lager, Onderwijswet ook een keerpunt gekomen 
in de schoolstrijd. In steeds bredere kring nemen de bezwaren 
tegen de liberale politiek en het eruit voortvloeiende beleid 
toe. 
Het is de opvolger van Groen van Prinsterer, Or.Abraham Kuyper 
en de Katholieke staatsman Dr.Schaepman, die begrijpen dat er 
alleen verandering tot stand kan komen als "Reformatie" en "Rome" 
tot samenwerking komen. 
Dr. A.Kuyper had voor Protestants Nederland, als navolging van 
het bijzonder Katholiek onderwijs, de Unie voor de School met 
de Bijbel opgericht in 1885. 

In 1888 komt er bij de parlementverkiezingen een Christelijke 
coalitieregering het Ministerie Mackay. Als een van de eerste 
daden stelt deze regering een nieuwe Lager Onderwijswet vast in 
1889, waarbij het mogelijk wordt om gedeeltelijke subsidie te 
geven voor het bijzonder lager onderwijs. 
Naarmate de emancipatie van religieuze groepen en maatschappe
lijke groeperingen gevoerd door het lager onderwijs maar geleide
lijk aan ook voor middelbaar-, hoger- en beroepsonderwijs. 
Dat de weg naar gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder la
ger onderwijs moeilijk en moeizaam is geweest moge blijken uit 
het -feit dat in pluriform Nederland het toch nog tot 1917 duurt 
voor er een accoord komt tussen de politieke partijen over dit 
onderwerp. 
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Eindelijk komt dan in 1920 de Pacificatiewet inzake de financiële 
gelijkstelling van het bijzonder en openbaar onderwijs van Minis
ter Dr.J.Th. de Visser. 

Kort daarna zien wij dan ook dat overal in kleinere gemeenten 
met een sterk overwegende kleur de openbare lagere school wordt 
omgezet in een bijzondere lagere school. Veel gemeentebesturen 
zijn blij dat zij de zorg voor het onderwijs kunnen doorschuiven 
naar kerk- en schoolbesturen en alleen de onderwijsbijdrage be
hoeven te betalen. 

Als kanttekening bij deze bijdrage toch nog het volgende. 
Het lijkt alsof met de Pacificatiewet van 1920 overal in Neder
land openbaar en bijzonder lager onderwijs gelijkbedeeld en ge
lijkberechtigd zouden zijn. Niets is minder waar. De wet droeg 
de gemeenten op de financiële bijdragen vast te stellen en te 
betalen. Er waren grote verschillen tussen de gemeenten en nog 
grotere verschillen tussen de diverse delen van Nederland. 
De onderwijsvergoedingen in de Randstad waren veel hoger dan in 
Zuid- en Noord-Nederland, terwijl Overijssel, Gelderland en Zee
land een tussenpositie innamen. 
Vanaf 1 augustus 1985 bij de invoering van de Wet op het Basis
onderwijs betaalt het ministerie uniform aan alle schoolbesturen 
rechtstreeks uit, zowel openbaar als bijzonder. 

Bronvermelding: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden 
dl 12, dl 1 3 , dl 14 De Nieuwste Tijd 
Fibula van Dishoeck, Haarlem 
Unieboek bv Bus sum. 1977; 1978. 

VERANTWOORDING. 

Van de artikelen over 70 jaar Laurentiusschool/Rosmolenschool. 

Bronnen. 
- Gemeente-archief Nieuw-Ginneken. 
- Archief Laurentiusschool Ulvenhout. 
- Gesprekken met autochtonen. 

Medewerkers. 
Aah de artikelenreeks werkten, in alfabetische volgorde, in 
velerlei vorm mee: 
J.Broeders, A.Damen, J.Goosen, A.Jansen, J.Jonk, N.Kools, 
C.Leijten, A.Meeren, G.Rombouts, J.van Unen en J.van der Wes
terlaken. 

Gestaag groeit de kollektie in ons museum. Soms iets nieuws, 
dan iets beters. 
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties: 

Bibliotheek. 
oude exemplaren Panorama, div. boeken. 

Curiosa. 
oud schrift met liedjes + 1900 - oud bord met opschrift 
"Koop den tijd uit". 

Electra. 
zeer oude straalkachel. 

Kapper. 
Wetsteen voor s cheermessen, tondeuze, blok aluin. 

Kelder. 
weckflessen met inhoud. 

Keuken. 
zilveren jampothouder, huishoudweegschaal, petroleumkannetje, 
koffiepot, suikerbus. 

Kleding. 
zilveren manchetknopen. 

Koninklijk Huis. 
Oranjetegel 1980 - spec . editie Stem - Oranje-album -gedenk
album 1948 - Or~njetegel 1938. 

Land- en Tuinbouw/ Veeteelt. 
ratteklem - hooivork(drietand) - aardbeienranker - akeremmer 

Maten en Gewichten. 
maatkan voor melk 

Oudheidkamer. 
olielampje - damesondersteek 
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Religie. 
schilderij op linnen "Emmausgangers " - veel bidprentjes -
kruisbeeld - wijwatervat -Pauseli jke zegen 

Religieuze Bibliotheek. 
jeugdbundel gezangen - kerkboeken 

School. 
doosje pennen - s choolbank 

Serviesgoed. 
aardbe i enschaal, Regout borden . 

Smederij . 
bankschroef. 

Spee l goed. 
ronddraaiende tulp . 

Wereldoorl og II . 
zak zweeds meel - biscuitsblikken. 

Winkel van Sinkel . 
Kaarten met knopen - koekjes trommel - koffi eblik - koektrommel . 

de schenkers waren : 
mevrouw, de heer of famili e As selbergs , F. Denee , A. Frijters , 
Van Gastel, Van Gils, A. Goossens, A.v . Gurp, A.Hoogerhe i de , 
Huybregts, Jochems , J . de Kort, W. Langen, M.Ruys- Colsen, C. 
van Schendel, Sips . 

Heiligen in de Weersvoorspelling 18. 

Februari - Sprokkelmaand - Dolle Maand . 

Dcoi op Sinte- Pi e t e r (22/2 ) 
De Winter is voorbij . 

Maart - Lentemaand - Zaaimaand . 

Op Sint Benooi de wi nd uit ' t noo rd (21/3 Benedictus ) 
' t Gaet zo zeven weken voort . 
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VREUGDE BIJ PAULUS VAN DAESDONCK. 
door Ellie Zwijne nburg. 

600e lid van de Heemkundekring in de bloemetjes 
gezet . 

Een niets vermoedende Joke van Baal-Smeekens uit Ulvenhout 
werd maandagavond, 25 januari in de Fazanterie letterlijk en 
figuurlijk in de bloeme tjes gezet . Dat gebeurde aan het be
gin van een drukbezochte, door de Heemkundekring georgani
seerde gezellige nostalgische muziek- en zangavond, die ge
bracht we rd door ut Muziek uit Bereijk. Deze groep deed zowel 
qua zang , instrumentale begeleiding als repertoirekeuze hun 
naam alle eer aan . 
EEN BLOEIENDE HEEMKUNDEKRING . 
Nadat de voorzitter, Jan van der Westerlaken, iedereen harte
lijk welkom had geheten, verzocht hij de verbouwereerde Joke 
naar voren te komen. 
Zij had zich nameli j k afgelopen zomer tijdens de historische 
optocht , waaraan zij ak tief deelgenomen had, als lid opge
geven en bleek de 60Gste ingeschrevene te zijn. 
"Ik doe het met veel plezier", aldus Jan, "jou in de bloemetjes 
zetten. De Heemkundekring bestaat vanaf 1975. Zes jaar ge l eden 
mochten wij het 500e lid inschrijven en nu a l he t 600e en als 
dat zo door gaat , is binnen de kortste tijd iedereen in het 
Nieuw-Ginnekense, lid van onze vereniging. " 
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Er ziJn niet veel Heemkundekringen , die zich kunnen beroemen 
op zoveel leden en dan bovendien nog meest zeer aktieve leden, 
die meeleven met het wel en wee van " Paulus", zich er daadwerke
lijk voor inzetten en zich laten zien, zowel op Heemkundige 
avonden als bij tentoonstellingen in het museum . 
Joke, die eigenlijk met een smoesje naar de Fazanterie was ge
l okt, (het bespreken van nog enkele detai l s van de historische 
optocht), kreeg naast bloemen ook enkele interessante Heemkun
di ge boekjes aangeboden. 

UT MUZIEK UIT BERGEIJK . 
Na dit feestelijk gebeuren trad ut Muziek voor het voetlicht om 
de rest van de avond te verzorgen. 
Deze muziekgroep bestaat uit 5 muzikanten: Harry Franken met 
zijn vrouw Nelleke en zoon Karel en verder Leny Verhoeven en 
Herman Ritter . 
Zij brachten een afwisselend programma van gezongen en gespeelde 
volksmuziek uit Brabant en omstreken . 
Ut Muziek bestaat inmiddels 20 jaar en onder leiding van Harry 
Franken heeft zij momenteel zo ' n 8000 l iedjes op het repertoire 
staan. Vooral Harry heeft veel tijd en energie gestoken in het 
verzamel en en reconstrueren van oude vol ksliederen en daar bij 
heeft hij beslag weten te l eggen op zelfs muziek uit de zestien
de eeuw. 
De muzikanten gebruiken , naast de accordeon, trommel, viool , bas 
en f l uit ook oude instrumenten, zoal s een 10- basser (een soort 
accordeon, welke echter werkt a l s een mondharmonika , er moet 
l ucht in geblazen worden) , kleppers , een draailier, een tam
boerijn en ook eigengemaakte instrumenten(zoal s vroeger , zonder 
naam). 
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Zij hadden een afwissel ende keus gemaak t uit het repertoire, 
waarin zowel het boerenleven, de kermi s , de liefde en afgrijse
lij kheden van vroege r hoogt ij vi e r den en zelfs een ke rkelijk 
gezang "de ves pers van St .Job " ontbrak die avond niet. 

Dat alles werd heel anthousiast en vol verve gebracht en na 
afloop waren de aanwezigen het er unaniem over eens dat de Heem
kundekring deze gr oep best eens mee r mag uitnodigen. 

Schrikkelijk lied van twee jonggelief den 

Op een bekende wijs 

Twee jonggeliefden beminden zo elkander. 
Zij waren beiden in de fleur van hunnen tijd. 
Zij zwoeren van elkander nooit te verlaten. 
Nog liever te gaan samen naar de eeuwigheid. 

Haar moeder sprak: Ik zal het nooit gedogen. 
Uw vader ligt nog maar pas in het graf. 
Nog liever als met hem in den trouw te treden 
Zie ik u dragen ook naar het graf. 

En 't mèske mee droefheid groot en tranen in de ogen 
Kwam er des avonds bij hare minnaar aan. 
Zij sprak: Mijne moeder zal het nooit gedogen, 
Dat wij hier samen zullen trouwen gaan. 

Hij sprak adieu vriendinne gaan 'kik u verlaten, 
Maar ik zal blijven altijd aan u getrouw. 
Adieu vriendinne, gaan 'kik naar die soldaten. 
Adieu vriendinne, maar maak daarom geen rouw. 

Hij angelegeerde dan al voor zes jaren 
Als kanonnier maar met een zwaar gedacht, 
Want hij vond geen rust niet meer bij dag of nachte, 
H ij die altijd aan zijne beminde dacht 

Hij kreeg in 't hoofd van te deserteren. 
't Was bij de nacht, verliet hij zijne post 
En hij is alzo bij zijne lieve meid gekomen, 
Welke haar 't jonkleven dan ook heeft gekost 

Zij was aan de kant bezig mee gras te snijen, 
Sprak hij er: En ach lieve meid, 't is mee ons gedaan, 
Want ik vind geen rust niet meer bij dag of nachte. 
Komt, laat ons samen de wrede dood doorstaan. 

Terwijl hij 't bloed van zijne lieve meid zag stromen, 
Vat hij z'ne sabel en doorboorde gans zijn hart 
En hij riep: Het is de schuld ja van uwe moeder, 
Dat wij hier sterven van droefheid en van smart 2x 



156 

IN MEMORIAM DAGOBERT GOOREN SS.CC. 
door Kees Leijten. 

Onverwacht overleed op 4 februari j.l. te Bavel ons lid Pater 
Dagobert Gooren. 
Bernard Willem Marinus Gooren werd op 2 november 1922 te Meerlo 
in Limburg geboren . 
Hoewel hij een Limburger was, was hij een gedreven vechter voor 
de Brabantse zaak. 
Hij was een zeer verdiensteli jk heemkundige. 

Op 3 november 1948 werd hij priester gewijd te Broekhem als lid 
van de Congregatie van de paters van de Heilige Harten. 
Hij was werkzaam in de kloosters van de congregatie in Bavel en 
St.-Oedenrode. 
Op beide plaatsen vervulde hij taken ten dienste van de gemeen
schap. 
In de zestiger jaren was hij een trouw schrijver van heemkun
dige artikeltjes in het Bavelse weekblad "Ons Blad". 
Hij vertelde over de geschiedenis van Bavel, van de gemeente en 
van de streek. 
Ook schreef hij regelmatig over de missie. 
Na zijn vertrek naar Sint- Oedenrode was hij zeer actief in de 
heemkunde daar ter plaatse en werd hij spoedig secretaris van de 
Heemkundige Kring De Oude Vrijheid. 
Ruim vijf jaar was hij secretaris van Brabants Heem (1972-1977). 
Toen de heemkundekring Paulus van Daesdonck in 1975 werd opge
richt was hij namens de provinciale organisatie aanwezig op de 
eerste bijeenkomst in de Pekhoeve. 
In 1988 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau 
voor zijn vele verdiensten o.a. ook voor de heemkunde. 
Bij zijn afscheid uit het bestuur van de heemkundekring in Sint
Oedenrode mocht ik hem namens het bestuur van Brabants Heem de 
Bronzen Legpenning van de Stichting overhandigen. 
Daar zijn gezondheid steeds verder achteruit ging kwam hij terug 
naar het klooster in Bavel, waar hij toch nog onverwacht is over-
leden. · 
Dagobert is steeds lid geweest van onze kring en heeft meerdere 
artikelen geschreven over de heiligen van Nieuw-Ginneken. 
In de eerste vijftig nummers van ons tijdschrift niet minder dan 
13 bijdragen. 
Zijn laatste artikel stond in nummer 76 : "Bavelse Begijntjes". 

Binnenkort publiceren wij nog een artikel over de tuin van het 
klooster dat wij enkele maanden ge leden van hem ontvingen. 

Dagobert moge rusten in vrede 

Vl\N PAULUS 

i nformatieblad voor de leden van de heemkundekri ng "Paulus · van Daesdonck " 
ieuw-Ginneken. Het staat i nternationaal geregi str ee rd onder ISSN- 0166- 0438. 
ver schijnt vi j f maal per jaar en geeft naast vee l infor matie voor de l eden 
vel• kleine bijzonderheden en sai llante de tails u i t de geschieden i s van de 
ere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Gi nneken en Bavel en de 

ente Nieuw-Ginneken . 

c . J.M . Leijten en J.C. van de r Weste rlaken 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076-61 27 42 
Anouk Meer en. 

C. J .M. Leijten 

De heemkundekri ng "Paulus van Daesdonck" "wer d opger i cht 3 april 1975 en koninklijk 
erkend a ls vereniging op 25 november 1975. 
De verenigi ng is ingeschreven bi j de Kamer van Koophande l te Breda onder numme r 
' 282568. 

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88 
52.18.33.639 t . n . v . Paulus van Daesdonck 
37 , 13.311 t . n.v. Paulus van Daesdonck 

89 , 4850 AB Ulvenhout 

heemkundekring heeft een ~ igen heemkund i g museum op het adres Pennend i jk 1, 
t museum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14 . 00 uur -17.00 u . en 

tao; groepen op verzoek. Schenk i ngen voor de kollekt i e gaarne op de ad r es sen : 

Luijten 
Langen 
Verkooijen 

't Hofflandt 36 Ulvenhout 
Kloosters traat 46 Bave l 
Strij beekseweg 44a Strijbeek 

071i- li12Q26 
01613-1467 
076- 601280 

Wester laken 
Leijten 
Dorst 
Langen 
Meeren 
Luijten 
Grauwmans 
Verkooijen 
Jespers 

75 Monumentenboekje 
977 Molen "De Korenbloem" 

77 130 j aar Mar i aschool 
978 Korenmolen "De Hoop" 

voorz i tter 
vice- voorzit t er 
secret a ris 
2e secretaris 
p~nningmeester 

2 penningmees te r 
technisch koOrd i nator 
medew. Galde r/St r ijbeek 
medew. Ul venhout 

( 199 0) 
( 1 991 ) 
( 19 9 1 ) 
( 1 9 9 2 ) 
( 1992 ) 
( 1990) 
( 19 9 2) 

( 199 1) 
( 19 91) 

J.M . E.M. Jespers (u i tve r kocht) 
J . C. van de r We s te r l aken 
C.J.M . Le ijten 

t7t Drie eeuwen kerk i n Ulvenhout 
lt80 Van Ginneken tot Ni euw-Ginneken 

H.J . Di rven , K. A.H.W . Leende r s e.a . 
Dr. J .L .M . de Lepper 
H.J . Di rven, J .C . van de r Weste rlaken 
J . C. en R. van de r Wester laken 198 1 Oriekwarteeuw Constant ia 

lt82 David Tomkins · 
lt83 Ve ldnamen 1- 20 ( 1983 -1 986) 
1183 100 jaa r school Galder 
1184 carnaval in oud- en Nw. Ginneken 
1984 Gouden Paulus 
1185 TUssen Wi tte Wo l k en Anne vi lle 
lt86 wandelen in St r ijbeek 
lt87 Kerken i n Bavel 
1187 Wande len in Ulvenhout (Callot ) 
lttO Het Mas t bos en het werk van hout -

vester van Schermbeek 

Drs . H.J .C. Ve rhoeven (B . v.P. 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A.M.M. Ve rkooijen e. a. (B . v . P. 44 ) 
Brieven va~ Paulus (46) 
Redakt i e e . v.a . (B . v.P. 50) 
J ac J espe rs (uitverkocht ) 
Jac J espers en Drs. Harry Verhoeven 
Or. C.S. M. Rademake r SS .CC. 
I r. W.J. Bonekamp , M.P .C. Scheepers 
A.J. Spierings 

J.lpMAATSCHAP 
et verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september t ot 31 augus t us . 

Niest dive r s e heemakt i viteiten, lezingen, tent oonstellingen en excursies geeft 
de kring het tijdschr i ft "Brieven van Paulus" uit. 

t l i dmaatschap van de Kr i ng geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
renig ingsjaar 19!I'-1993 f 25 ,-- per jaar . 




