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Het muurtje van Jan Muselaers 
 
door Ad Tilborghs. 
 
In 1923 werd Jan Muselaers (1892-1986) benoemd tot brievengaarder in Bergeijk. Hij was hiermee 
de eerste fulltime postmeester van het dorp. Hij hield kantoor in zijn woning, recht tegenover wat nu 
heet ‘Foto Huub’ aan de Burgemeester Magnéestraat.  

 
Jan Muselaers en zijn 
vrouw Wil Rooijmans, 
met hun zoontjes Piet en 
Frans. 
 
 
foto: familie Muselaers 
 
Dit pand staat er nog, zij 
het ingrijpend verbouwd. 
Het aanzicht van de 
voorgevel is nog min of 
meer intact gebleven. 
Rechts van de voordeur 
was het kantoorgedeelte. 
Uiterst rechts, tegen de 

zijgevel, was een aanbouw gemaakt. Via de deur kwam men hier in een de wachtruimte, die met een 
loket van het kantoor gescheiden was. Het perceel van Jan Muselaers grensde aan een schoolplein. 
De school zelf stond enkele tientallen meters verderop, recht tegenover waar vroeger café de 
Postduif c.q. café de Snor was gevestigd.  
 
De school (nu 
Rabobank).Links lag 
het schoolplein. 
 
foto: Jaap Bussing 
 
De afscheiding tussen 
zijn perceel en het 
schoolplein deugde 
niet, vond de kantoor-
houder, en hij diende 
bij gemeente een 
verzoek in om er wat 
aan te doen. Dit 
verzoek kwam aan de 
orde in de openbare 
vergadering van de 
Gemeenteraad op 20 
juni 1924. Hoe de 
besluitvorming op dit punt tot stand is gekomen, kan het beste worden geïllustreerd met de wijze 
waarop een correspondent van het Eindhovensch (met ch)  Dagblad hiervan verslag deed. 
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Openbare vergadering van de Gemeenteraad van Bergeijk op Vrijdag 20 juni half twaalf vm.  
Aanwezig: alle leden 
Voorzitter: P.J.G. Aarts, Burgemeester 
(afsluiting vorig punt) 
 
Weth. KUYKEN vraagt naar aanleiding van een rekwest van de heer Muselaers, kantoorhouder der 
posterijen of die niet behandeld diende te worden. 
KUYKEN Pzn. Wat behelst dat rekwest. Kan dat niet behandeld worden als dat ingezonden is? 
VOORZITTER: de heer Muselaers verzocht om tussen zijn erf en het schoolplein een schans te maken 
in plaats van de haag, welke thans met prikkeldraad bij elkaar moet worden gehouden wat gevaar 
voor de kinderen oplevert. Door de grote bomen van het schoolplein groeit ze ook niet meer. Op 
verschillende plaatsen sterft ze zelfs af. 
Wat denken de Heren hiervan. Ik zou willen voorstellen om ieder de helft te betalen. 
Weth. KUYKEN: Dat vind ik wel wat brutaal om dat aan hem voor te stellen. 
S.W. AARTS: Ik zou  niet weten waarom hij de helft zou moeten betalen. De schoolplaatsen zijn toch 
overal afgemaakt; daarbij is het zo gezellig niet om daar bij te wonen. 
Weth. v. VELDHOVEN: Zo’n schans kan goed twee honderd gulden kosten. 
THEEUS: Er is aan ’t raadhuis nog hout, planken etc. genoeg voorradig om hier een flinke schans van 
te maken. Als die goed gecarbolineumd is staat ze lang. 
Weth. v. VELDHOVEN: Theeus zal ons als deskundige wel ongeveer kunnen zeggen wat een schans 
van 1.80 hoog en 30 M. lang zou kunnen kosten. 
THEEUS: Dat zou iets worden van 120-150 gulden. 
Weth. KUYKEN: Als we nu eens 2/3 betaalden en de rest de heer Muselaers. 
Weth. v. VELDHOVEN: Dat is te veel.  
S.W. AARTS: Is de gemeente feitelijk niet verplicht ’t zelf te doen? 
Weth. v. VELDHOVEN: Ik zou willen voorstellen dat de heer Muselaers zijn muur gedeeltelijk liet 
cementeren om dan deze verder door te trekken zoals zijn gevel aangeeft dat zal mogelijk wel een 
beetje over zijn erf gaan, doch het is dan ook veel mooier. 
KUYKEN Pzn: Als ge die planken eens gebruikte want die brengen toch niets op. 
S.W. AARTS: Ge moet zo’n muur goed laten maken, goed voorzien van pilasters, want anders blijft ze 
niet staan. 
Weth. v. VELDHOVEN: Ik heb een houten schutting laten maken van 40 M. lang 1.80 hoog en die 
kostte mij 280 gulden, dat is ook duur. 
S.W. AARTS: Och als we van steen zetten zij we er van af en het staat toch ook wat fatsoenlijker en 
die oude planken brengen toch nog al wat op. 
VOORZITTER: Ja die zijn 
duur. We zullen dan een 
stenen muur laten 
bouwen en geven daar 
de heer Muselaers 
kennis van. 
Aangenomen. 
(volgend punt)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Restant van de muur 
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Hoek Burgemeester 
Magnéestraat/ 
Korenbloemstraat 
 
 
Of het overblijfsel van de 
muur de moeite waard is 
om een beschermde 
status te krijgen? De 
ontstaansgeschiedenis is 
nu in elk geval aan de 
vergetelheid onttrokken. 
 
 
 
 
 

foto’s: Theo Antonis 
 


