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aantallen- een noodzakelijkheid. In de
toekomst zullen we vast nog terug komen
op het wel en wee van de St. Annaschool
in de loop der jaren. 
In dit artikel gaan we in grote stappen
door de geschiedenis van de school aan
de hand van de opeenvolgende ‘hoofden
der school’. ‘Hoofd der school’, zo werd
de directeur van een lagere school
vroeger genoemd.

Het eerste hoofd der school was de heer
J.B. Keijzers. Joannes Baptist Keijzers
werd geboren op 22 april 1889 te Chaam,
als zoon van de caféhouder van de
Keijzershof. Vanaf 1922 tot 1939 was hij
verbonden aan de St. Annaschool. De
heer Keijzers was een daadkrachtig
hoofd, streng maar rechtvaardig.
Ongevoelig voor attenties in de vorm van
producten, die hem soms door ouders
werden aangereikt. Een kind kreeg 
complimenten wanneer het dat verdiende,
maar ook straf wanneer het zich niet aan
de regels hield. Er werden in die tijd al
schoolreisjes georganiseerd. Meneer
Keijzers en zijn vrouw woonden aan de
Teteringsedijk, aan de Teteringse kant van
die straat, vlak bij de Hero. Het echtpaar
Keijzers is kinderloos gebleven. 
Op 11 november 1939 stierf de heer
Keijzers op relatief jonge leeftijd als
gevolg van een hartaandoening. 

Mevrouw Dien van den Wijngaart-van den
Boer zat vanaf 1923 op de St.Annaschool
en herinnert zich nog het volgende voor-
val met meneer Keijzers. Wanneer de
meisjes op school handvaardigheid -zeg
maar breiles- kregen waren de jongens
vrij. Dien had niet zo veel met breien. 
In een winter
was een
onder-
gelopen 
weiland
bevroren. 
De jongens
grepen hun

arbeider, en Henricus, Johannes, Maria
Kessel, zadelmaker. Zie foto.

Reeds veel eerder dan 1922 was er al
lager onderwijs in Heusdenhout. 
Dr. F.A. Brekelmans, voormalig archivaris,
vermeldt hierover in een artikel: 
‘De St. Annakapel diende in de 17e eeuw
en van 1806 tot 1874 tot openbare
school’. Uit bewaard gebleven brieven 
blijkt, dat bewoners in laatstgenoemde
periode meerdere malen bij de autori-
teiten hebben moeten aandringen om de
school te behouden. In een brief van 
27 april 1853 worden de plannen om de
school op te heffen of te verplaatsen naar
Ulvenhout bestreden. De briefschrijvers
proberen de autoriteiten te overtuigen met
argumenten als: 
• ‘de openbare school te Heusdenhout,
heeft zeker meer dan eene eeuw bestaan,
zoodat het begin harer oprichting zelfs
niet te vinden is.’ en
• ‘Heusdenhout telt nagenoeg 300 zielen,
die het gehele jaar door gemiddeld vijftig
kinderen ter school zenden, welker getal
nog staat vermeerderd te worden.’

Er is veel te vertellen over de St. Anna-
school. Onder meer dat in de school van
meet af aan meisjes en jongens bij elkaar
in de klas zaten. Dat is tegenwoordig op
elke school heel gebruikelijk. In Heusden-
hout was dat toen -vanwege de leerling-

Het initiatief tot de oprichting van de
school werd niet genomen door de
parochie en niet door de (gemeentelijke)
overheid. Puur particulier initiatief -vanuit
de bewoners van Heusdenhout zelf-
zorgde er voor dat de stichting tot stand
kwam. Op eerdere verzoeken vanuit de
bewoners om een eigen lagere school
reageerden overheid en parochie steeds
afwijzend. 
De bestuursleden van het eerste uur
waren: Johannes, Godefridus van Eijl,
landbouwer, Johannes Buijnsters, land-

bouwer,
Adrianus,
Antonius
Oomen,
landbouwer,
Cornelis,
Bernardus
Oomens,
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September, schooljaar 2012-2013 is net begonnen. Een mooi moment om even
terug te gaan in de tijd en aandacht te schenken aan de vroegere St. Annaschool
van Heusdenhout. Op 23 juli 1921 passeerde voor Meester Theodorus, Henricus,
Maria, Hubertus Borret, Notaris ter standplaats Breda, de akte tot oprichting van
‘Het Schoolfonds van Heusdenhout’. Als initiatiefnemer en comparant was daarbij
aanwezig Johannes, Godefridus van Eijl, landbouwer te Heusdenhout. 
Het schoolfonds had als doel het bevorderen van het ‘Roomsch Katholiek
Byzonder Lager Onderwys’ in Heusdenhout. In 1922, dit jaar dus 90 jaar geleden,
ging de school van start.

Bestuursleden St. Annaschool van het 1e uur.
In de kaders van links naar rechts: 
Harry Kessel, voorzitter Jan van Eijl, 
Adrianus Oomen en Kees Oomens. 
Johannes Buijnsters ontbreekt op de foto.

Hoofd der
school 

C. van den
Broek. 

De foto is 
uit 1932. 

Foto’s uit de
oorlogs-

jaren 
ontbreken.

Het eerste
hoofd der
school 
J. Keijzers. 
In het kader
Dientje van
den Boer. 
De foto 
is niet ge-
nomen op 
de dag van
de oorvijg.
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Dongen en het vervullen van de militaire
dienstplicht, was hij vanaf 1962 tot 1966
onderwijzer aan de St. Laurentius 
jongensschool te Ulvenhout. Op sportief

gebied was Jan Jansen ver-
groeid met de in 1926 in het
Ginneken ontstane Voetbalclub
De Baronie. Hij heeft tevens 
vele jaren bij diverse clubs als
voetbaltrainer gefungeerd. 
Per 1 januari 1966 werd hij in
vaste dienst benoemd als hoofd
der school van de St. Anna-
school. Het zou maar voor korte
duur zijn, want de school werd
per 1 maart 1970 opgeheven.

Op 1 januari 1942 was het 
westelijke deel van het gebied

Heusdenhout door annexatie overgegaan
van de gemeente Ginneken en Bavel 
naar de gemeente Breda. Toen ontstond
de gemeente Nieuw-Ginneken. 
Per 1 juni 1961 volgde de annexatie van
het oostelijke deel van Heusdenhout.
Vervolgens kwamen de plannen van de
gemeente Breda om een gedeelte van het
nieuw verworven gebied om te vormen 
tot stadswijk en het restant tot bedrijven-
terrein. Onteigeningen en sloop van
huizen, boerderijen en landbouwschuren
volgden. Deze kaalslag is kenmerkend

voor die tijd. Eigenlijk ook voor hetgeen 
er met de St. Annaschool stond te ge-
beuren.

Ieder weldenkend mens zou zeggen: 
“Er bestaat een lagere school in
Heusdenhout, vergroot hiervan de
capaciteit. Bouw zo nodig een nieuw
gebouw, zodat dit volstaat om het toe-
nemend aantal leerlingen op te vangen.“
Niets is minder waar. Door krachten 
destijds binnen de Diocesaan Katholieke
Schoolraad en het Bisdom Breda werd
bewerkstelligd, dat er een totaal nieuwe
school moest worden opgericht onder
een nieuw bestuur. De St. Annaschool
diende -tot teleurstelling van velen- te
worden opgeheven. 
Het respect voor de historisch gegroeide
onderwijssituatie in Heusdenhout was bij

zondere school voor lager onderwijs in
Sas van Gent.
De eerste periode na zijn aanstelling te
Heusdenhout woonde het gezin in bij de

ouders van de heer de Bruijn in Roosen-
daal. Elke schooldag ging hij met de trein
naar Breda en liep dan vanaf het station
naar de school in Heusdenhout, ’s avonds
ging het omgekeerd. 
Op 12 februari 1946 ging het gezin aan de
Tilburgseweg wonen. Hoofdonderwijzer
de Bruijn organiseerde excursies voor de
St. Annaschool. Zijn zoon Nout, geboren
in 1939, die we onlangs spraken en die
ook bij vader op school zat, herinnert zich
dat ze in een vrachtwagen met een bank
in het midden werden weggebracht. Ook
gingen de leerlingen wel met de trein. 
De trein stopte, na een voorafgaande
afspraak van vader, bij de overweg aan
de Moleneindstraat. In 1950 of 1951
stopte Wim de Bruijn als hoofd der school
en begon een uitgeverij van schoolboeken
in Ginneken. De naam van de uitgeverij
was Parcival.
De opvolger van Wim de Bruijn werd de
heer J. Kerremans. De heer Johan Kerre-
mans kwam oorspronkelijk uit Lage
Zwaluwe, maar stond vóór zijn komst
naar Heusdenhout aan een school in
Zeeuws-Vlaanderen. Hij ging wonen aan
de Tilburgseweg in het huis waar de 
familie de Bruijn voordien woonde.
Hoofdonderwijzer Kerremans deed veel
voor de school. Hij was erg actief in het
werven van leerlingen, ook van buiten
Heusdenhout. De met kolen gestookte
kachels verdwenen uit de school en er
werd linoleumvloerbedekking gelegd.
Vanwege onprofessioneel gedrag werd
zijn aanstelling voortijdig beëindigd.

De heer J.B.A. Jansen volgde Johan
Kerremans per 1 januari 1966 op als
hoofd der school. De heer Jan, Baptist,
Antonius Jansen was afkomstig van
Bavel. Hij werd er geboren op 28 maart
1937. Zijn vader was in Bavel de 
plaatselijke (hoef)smid. Na zijn opleiding
tot onderwijzer aan de Kweekschool in

kans door tijdens de vrije les op het ijs te
gaan slibberen. Omdat Dien het oneerlijk
vond dat de jongens wel op het ijs 
konden en zij niet, ging ze met de jongens
mee. De jongens waarschuwden
haar nog dat meneer Keijzers dat
zeker zou merken. En ja, toen 
het gezelschap terug naar school
ging stond meneer Keijzers al te
wachten. Dien kreeg van hem een
oorvijg, zodat ze twee lokalen
verder in de gang terecht kwam,
maar ze had lekker geslibberd.

Per 12 december 1939 werd de
heer Keijzers opgevolgd door de
heer C.A. van den Broek. Cornelis,
Adrianus (Kees) van den Broek
was afkomstig van Ulvenhout. Hij
werd er op 8 januari 1908 geboren. 
Op 12 juni 1926 behaalde hij de akte van
bekwaamheid als onderwijzer. 
Op 1 april 1929 werd hij benoemd als
onderwijzer aan de R.K. Bijzondere 
jongensschool te Ulvenhout en op 29 juli
1935 werd hij er hoofdonderwijzer. Na zijn
benoeming in 1939 als hoofd van de 
St. Annaschool lag er voor hem de taak
om leiding te geven aan de school in de
moeilijke oorlogsjaren. Vele jaren woonde
hij met zijn gezin aan de Tilburgseweg
232. Hij was vanaf 1939 actief bij de R.K.
Jonge Boerenbond. Op 26 augustus 1939

behaalde hij ‘de
akte van bekwaam-
heid voor huis- en
schoolonderwijs in
de beginselen der
landbouwkunde’. 
Op 1 oktober 1945
maakte de heer 
van den Broek de
overstap naar de
Middelbare Land-
en Tuinbouwschool
aan de Teteringse-
dijk. Hij studeerde
voor de akte KIII en
behaalde in 1949 de
bevoegdheid voor
het geven van
onderwijs in natuur-
kunde, scheikunde
en kosmografie. 
Aan de MLTS is hij
jarenlang als leer-
kracht en als onder-
directeur verbonden
geweest. 

Op 24 december 1977 overleed Kees van
den Broek te Breda.

In 1945 volgde de heer de W.A. de Bruijn
Kees van den Broek op. Wilhelmus,
Antonius de Bruijn werd geboren in
Baarle-Nassau op 31 oktober 1906.
Voorafgaand aan zijn betrekking in
Heusdenhout was hij hoofd van een bij-

Hoofd der school 
W. de Bruijn vanaf 
1945. Begin jaren 

vijftig werd hij 
uitgever van 

schoolboeken.

Schoolreisje naar Zuid-Limburg. 
In het kader hoofd der school J. Kerremans.

Ook het hoofd der school, J. Jansen, ontkomt
niet aan een beoordeling door St. Nicolaas.
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bestuurders uit die tijd ver te zoeken. De
opheffing gaf nogal wat commotie bij de
oorspronkelijke bewoners van het kapel-
dorp. Met name het feit dat Jan Jansen,
als hoofd van de St. Annaschool, niet de
directeur van de nieuw te vormen school
kon of mocht worden werd door de
bewoners niet begrepen. Jan Jansen
werd als hoofd van de St. Annaschool
immers zeer gewaardeerd. 
Gezien de ontstane situatie koos Jan
Jansen er voor om elders zijn onderwijs-
loopbaan voort te zetten. Na een periode
gewerkt te hebben aan de Streekschool
te Tilburg keerde hij terug naar onze

streken en werd directeur van het
Vormingscentrum voor jongeren 
‘t Element aan de Assumburgstraat in
IJpelaar. Dit instituut  fuseerde later met
de Streekschool in Breda. 
Op zijn beurt ging de streekschool in de
jaren negentig op -samen met diverse
andere scholen- in grotere gehelen, tot
uiteindelijk het ROC West-Brabant van
heden. 
Jan Jansen maakte in 1994 als adjunct-
directeur gebruik van een regeling om
vervroegd uit te treden. Dit ten gunste 
van de werkgelegenheid voor jongere 
collega’s. Op 20 april 2003 overleed het

laatste ‘hoofd der school’ van de 
St. Annaschool te Heusdenhout aan de
gevolgen van een ernstige ziekte. 

Gedurende 48 jaar -van 1922 tot 1970-
heeft in de St. Annaschool de scholing
van de jeugd uit Heusdenhout plaats-
gevonden. 

Voor reacties: Neem contact op met
wijkraad@heusdenhout.nl of bel 076
5810024.

Werkgroep Heusdenhouts Historie


