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Een en aoder sloeg op cen

gebeurd zou zijn als Oss een

niet uitgebouwd was tot wat het

gynaecoloog die goed nadacht

universiteitsstad geworden zou

nu is of pretendeert te zijn! In

ovef nieuwe wegen die men

zijn! Waarom ook niet? Vroeger

onze digitale eeuw Zijn bijvoor.

had Harderwijk een universiteit.

beeld 'hormonen' en alles wat

Franeker een hogeschool en

er lettertijk en flguurlijk aan

de in vitro fertilisalie (reageer.

meer toen kleine plaatsjes, ken·

hangt. een 'gewoon' onderwerp.

buisbevruchting) te verhagen.

den zeer bekende inStituten

Het maken van het mannetijke

Die pogingen deanne hebben

waar groots wetenschappelijk

hormoon uit de 'ballen van een

zeker wei bijgedragen . alhoewel

werk werd verricht. Waar was

stier' was in 1935 een weten·

ook die maar cen heel klein

leiden helemaal uit voortgeko·

schappelijke presta tie van de

stapje voorwasrts kanden aan·

men? Utrecht? Groningen? En

eerste orde die je nu lOU moe·

geven.

hoe was Nijmegen ontstaan?

ten hebbcn vergelijken met onto

Opgericht· net als Organon! En

dekking van prionen, het ant·

In de wandelgangen kon men

in 1923 nag well En waren er in

staan van de ziekte van

daarna snierende opmerkingen

het buitenland nlet tientallen

Alzheimer of van de 'tekenbeet·

haren over 'jene Uni von

hele kleine plaatsjes met een

liekte·.14]

Vorburg" . en iemand lei wet ter·

degelijke hogeschool die zich

zijde dal Oss dan meer recht

het odium van unlversiteit aan·

BESTEN

had op zo"o tite!. Het was

mat en?

Nemen we aileen al de plaats

lOU

kunnen bewandelen om het s18gingspercentage van

logenaam·

bedoeld als cen losse opmer-

TER

WERElD

dic Organon· en dus Oss .

king, maar wetend dal er men·

Nu is enlge alcohOlische beneve·

innam op het gebied van de

sen uil Oss . en wei van

ling wellicht goed om gedachten

medische informatievoorziening

Organon· onder zijn gehanr

vleVgels te geven. maar voor de

in Nederland. Rond 1975 is

waren, wijdde de man in kwcstie

werkelijkheidsbelcving is het

Organon geabonneerd op plusmi.

er wat over uil. Met cen soort

zeker niet optimaal!

nus 650 tijdschriften die te

vaderlandse trots merkle hij iets

maken hadden met de voorna-

op over '1920' en de 'eerSle

Tach vatten we alles samen, dan

mste werkterreincn, lerecht was

Insuline'. [11 Zijn opa lOU er nag

kan het stadje Oss van loenter·

Oss - dat wil zeggen de biblio·

mee behandeld zijn . wat na

tijd een zakere plaats in de

theek van Organon. dan ook

1923 best mogelijk was.

medische wereldgeschiedenis

opgenomen in de rij van univer·

loen dat gelegd was, wcrd de

niet onuegd worden! 'Organon.

siteiten waar je terecht kon als

auteur dezes terechtgewezenl

Oss' zoals het in de wandeling

je iets ovcr een medisch of che·

Organon speelde destijdS wei

werd genoemd, stand zeer zeker

misch onderwerp locht. Ook

een eerste viool bij de ontdek·

'op de kaart' zoals wij dat

waren er herhaaldelijk mensen

king van Pregnyl - het toen nog

tegenwoordig zo fraal zeggen.

die voor hun stu die een beroep

nauwelijks ontdekte vrouwelijke

De wetenschappelijke feiten

deden op artikelen en boeken

hormoon dat de follikelgroei bij

logen er dan oak niet om. Bijna

die wei in Oss en niet elders in

de mens in gang zette en hield.

jaar na jaar deed Organon·Oss

Nederland aanwezig waren.

12)

van zich spreken.13) Het glng

Uiteraard betrof het dan voorna·

wei aHemaal een beetje langs

melijk gebieden waarop Organon

UNIVERSITEITSSTAD

de gewone bevolking heen maar

thuis was, In dat opzicht deed

Die Pregnyl·opmerking haalde

dat had niets met de feiten te

Oss niet onder voor wat in uni·

later in Oss weer de hele 'dron-

maken! De oorzaak lag erin het

versiteltsblbllotheken aanwezig

kemansdiscussie' op die ooit

dat het beg rip 'communicatie'

was, Zeker toen de zoeksyste·

eens speelde over wat er

zeer wei bestond maar absoluut

men verbcterden. kon men zich

,
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hier meten met de besten ter

Na de oorlO9 viel het Oberhaupt

meer om stoffen bedoeld voor

wereld.

niet mee het oude elan weer

een behandeling van patienten

Oat resulteerde de jaren door in

terug te vinden. Pas in 1947

met ernstige aandoeningen ook

talloze artikelen en boeken over

lukt het met ontlettend veel

anders toe te passen. Maar niet

hoogspecialistische medische,

moeite de wetenschappelijke

aileen dal . Organon zelf veran-

chemische en immunologische

wereld weer Ie verbazen door·

derde eveneens. Wat eerSI wei

onderwerpen: zij getuigen van

als eerste! . vita mine A synthe·

eens gekscherend een 'scienti·

de m0gelijkheden die veelal als

lisch te maken. Maar al dra

fie hobby garden' werd genoemd

'serl/ice' in Oss aanwezig waren,

werd de Osse industrie helaas

waar . overigens briljante .

Helaas is dat gegel/en in den

ingehaald door bultenlandse

wetenschappers op zoek waren

lande nooit goed uit de I/ed

bedrijven die de substantie op

naar mogelijke nieuwe wegen am

gekomenl

grater schaal· en dus ook goed-

Organon uit te bouwen, ontstond

koper . konden produceren.

een strak geleide company die

Gebrek aan communicatie over

Dan volgen er in OSS een aantal

duidelijk gekozen had voor een

deze dingen heert bepaalde

jaren van relatieve wetenschap·

paar richtingen.

gebieden . en oak Oss . met

pelijke stilte. Totdat Organon

Men zette mijlpalen met nieuwe

name in de jaren voor 1940

met 'gouden letters' [Ietterlijkl)

anabool werkende steroiden die

zeker geen goed gedaan. Als

een prodUCI aankondigt dat lOU

tot de dag van vandaag van zich

Organon in 1936 een van de

kunnen afrekenen met een zeer

doen spreken; men richtte zich

vitale hormonen, het cortison,

hardnekkig te bcstrijden vorm

meer op de psychiatrie en ont-

uit de bijnierschors haalt, bete·

van bloedarmoede. De 'vondsl'

wikkelde nieuwe preparaten.

kende dat in feite de redding

was het samenbrengen van een

'Vrouwelijke hormonen' bleven

van vele levens. Maar Internet

vitamine 18121 mel een nag

de aandachl houden . en in het

was er niet om dat nieuws

niet·duidelijk gedefinieerde fac·

verlengde daarvan figureerde .

wereldkundig te maken . zelfs

tor uit het maagslijmvlies. Men

en ligureert! • wat thans weI kan

'grote' krenten wijdden er ter·

noemde die IF. naar dc beginlet-

worden aangcduid als 'de Pi!' en

nauwernood aandacht aanl

ters van een onbekende

de behandeling van klachten die

Hetzelfde gold voor de synthese

'Intrinsic Factor'; men noemde

samenhangen met de overgang

I/an een van de bijnierschorshor·

het preparaat Bifacton [19531.

van de vrouw. Uiteraard werden

monen (DOCAI, Qua communica·

Het was een welkome aanvulling

ook op ander gebied nog ontdek·

tic wordl de situalie nag schrij·

op de leverelltraclen waarvoor

kingen gedaan, maar behalve

nender als in Engeland midden

de Osse induslrie bekend was.

misschien de vondSl van een

in de oorlog . in 1942 . door een

••

I

relatief kortwerkend spierver.

HOBBY

werkgroep van Organon hun

'SCIENTIFIC

ACTH 15] in levensbedreigende

GARDEN'

diagnostischc testen, hadden de

situalies werd toegepast: daar

Pas in 1956 doet Organon weer

nieuwe ontwikkelingen vooral te

kwam men zeUs in Oss nauwe·

van zich spreken. Men brengt

rna ken met het voorkomen,

lijks achter. Tech had die onto

als eerste een logenaamd 'ana·

teweegbrengen en hand haven

dekking misschien weI van vilaal

boor [ .. eiwitsparendl sleroid in

van zwangerschap. Ook het

belang kunnen zijn voor het ver·

de handel; in feile gaat het dan

teruglopen van de productie van

dere verloop van WO II.

om een 'mannelijk hormoon dat

mannelijk hormoon, maakte men

Uiteindelijk kon Organon pas in

ten dele ontdaan is van zijn ver·

tot een speerpunt.

1949 het product [als

mannelijkende eigenschappen'.

Kijken we uit de verte naar de

Cortrophine] in de handel bren·

Helaas zijn de tijden dan oak

vele ontdekkingen en bijdragen

gen.

veranderd: men schroomt niet

van Organon aan de medische.
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veterinaire en chemische weten·

Helaas is daar allemaal nooit

schap. dan was het to vreemd

van gekomen! Maar waar nu net

niet destijds bij de bouw van het

bijvoorbeeld Almere de unlversi·

nieuwe Sint·Annaziekenhuis - de

(a ire status [61 kreeg. blijft het

voorganger van Bernhoven . Ie

wat pijnlijk dat deze boot aan

bekijken of het wereldbedrijf

Oss voorbijging!

•

0.1;""-" ''''''',GUG'' 11123 . een un de eef

geen behoefte had aan eigen
bedden. Ging hel gedachtegoed

schien fn09'Ilijk l,jn 001< di, lolhke.

s"mt.l~'e<I·

toen misschien niet veel verder
dan suikerziekte. een uitbouw

mao, mel de mode'nfj ..."gezu ••"'de. _Qlm

naar andere gebieden lag dan
voor de hand.

'nullaten apllmul,

Sle decannlum.

V~n

AI.he,me,s· .. ekle ,s

bekend Wilt" gebeu" ,n de nOlsenen maal
men weet niet noe.
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HISTORISCHE

MARECHAUSSEE.

HET VODRMALIG KONINKlIJK WEESHUIS.

HetMareehaussee-

museum, gevestigd
in het voormalig
Koninklijk Weeslluis

in 8uren.

Na de verwelkoming werden wij rondgeleid door

Er was zoveel te zien dat er een boekwerk nodig

Corrie, die ons op een enthousiaste en prettige

is om alles op te noemen. Veel belangstelling

verteltrant langs aile bezienswaardigheden heeft

trokken de diverse voertuigen die zijn opgesteld,

gevoerd. Het werd al gauw duidelijk dat de

bijvoorbeeld de gebruikte motorfietsen Matchless

Marechaussee vele taken heeft vervuld, in diverse

en de Harley Davidson. ook een exemplaar van de

werelddelen heeft gefunctioneerd, maar ook

Jeep is er te vinden. Hierbij de nodige uniformen

binnen het korps onderhevig is geweest aan vele

die zijn gedragen. Ook de Marechaussee te paard

organisatieveranderingen. sinds de oprichting in

kwam ruim aan bod met aile daarbij gebruikte

1814,

attributen,

Langs de zeer uitgebreide verzameling lopend

Uitrustingsstukken, uniformen en wapens uit de

kreeg de bezoeker een goed beeld van de vele

peri ode 1844-1900. Ook de Engelandperiode

taken die door de Marechaussee zijn verricht wa·

1940-1945 is te zien met onder andere briefpa·

ronder te noemen de beveiliging van leden van het

pier. legitimatiebewijzen, bonkaarten. sigaretten,

koninklijk huis, de bewaking van koninklijke palei-

scheergerei, enzovoorts.

zen, de bijstandtaak aan de civiele politie, de
grensbewaking, politiediensten ten behoeve van

Vitrines mel pistolen. karabijnen en sabels: voor·

de strijdkrachten. ook die van buitenlandse die

schriften en curiosa: de Marechaussee kort na

zich op ons grondgebied bevinden.

1945; de rijksveldwacht/rijkspolitie: fotoalbums
met foto's van personen dienende en gediend
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hebbende bij de koninkHlke marechaussee en het
korps politietroepen; memoraJia uit de peri ode dat
de Koninklijke Marechaussee dienst deed in de
Sinaiwoestijn; uniformenopsteltingen van de diver·
se rangen; diensten in internationaal verband; ga
zo maar door. Het is maar een deel van de gewel.
dig uitgebreide verzameling.

Het was niet m0gelijk om in het kone tijdsbestek
alles te zien en te lezen wat er allemaal was ten·
toongesteld. Velen waren dan ook van plan om
individueel nog eens een bezoek aan het museum
te brengen. Na afloop werd ons nog een kop kof·
fie aangeboden en werd er nog even nagepraat
over wat er allemaal was te zien.

RIlIlI!

Plet.r'

Te lien in het mll5eUm: kOlp5 poIitietroepen,

paukenpurclen, pNternst en pa.rden (1940)
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GEMAAKT.
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Bij dit soort folo's worde.n veek uitvoerige verhalen verteld. En uil de kwalileil van de afdlUk kan men
to de herkomst en in welke periode de foto staml redelijk goed inschatten. Onlangs trot ik zo'n bedui·
meld kiekje aan. Hel geeft zeer karakteristiek weer hoe een halve eeuw gel eden een combinatie van
werkende individuen zieh inspanden om als het gesehikte selzoen was aangebroken aan de kost te
komen. lets voor het periodiek Tussentijds van De Werkende Mens was mijn spontene reaetie temeer
omdat ondergetekende een van de personen die erop staal afgebeeld kent. Deze zou zeker bereid zijn
aehtergronden er aan toe te voegen.

lANOBOUWWERKTUIG
Centraal staat een maaimaehine die door paardentraetie wordt voortbewogen. Een he Ie verbetering (om
niet te spreken van een revolutie) in vergelijking met de tijd toen uitsluitend handmatig met een ziehl
hct karen werd gemaaid.
Reehts op de foto zit de voerman, wijlen A. 'Janus' van Uden. Hij leidt het paard en in hel midden zit
A. 'Andre' van der Steppen (AS), zijn tunetie is aflegger, Beiden zijn geboren en getogen in Heesch. 1ij
kunnen het werk nu zittend verriehten en het eehte zware maaiwerk gebeurt nu automatisch, een
geweldige vooruitgang.
Hel snijmechanisme werkl als voigt: een horizontale melalen balk mel lange puntige uitsteeksels wordt

]

j

op enige centimeters boven het maaiveld ingesteld. Oaarop schuift een kartelmes met korte rUkjes
heen en weer en snijdl al rijdend de karen hal men at die in de inhammen van de balk tijn gefileerd.
Juist achter deze balk en mes ligt over de gehele lengte een houten bard als een soort drempel. Dit
wordt via een pedaal door de aflegger bediend zodat het zakt en geen obstakel meer is voor de lojuist
gemaaide halmen.
Is er een bepaalde hoeveelheid verzameld dan wordl dit pedaal door de aflegger ingedrukt en dele
zorgl met een slok (lie foto) dat de halmen aaneengeslolen achterwaarts eraf glijden. Hierachter lopen
binders (drie was het optimale aantal) die een (stro)wis van in elkaar gedraaide halmen am de bussets
winden. Men spreekt van een 'gerf'. Zes van dele gerven worden oak weer met een wis bij elkaar
gebonden, dat heet een 'heup'. De handelingen van maaien, blnden, dorsen en het stro tot pakken
samen persen - alles machinaal • zal later tot een combinatie worden samen gevoegd, Oat is de volgende grate sprong voorwaarts.
De voerman maakt op het einde van het korenveld een bocht van 180 graden, rijdt weer helemaal

1

terug, draait weer en hel paard loopt nu op de zojuist gemaaide rij en waarvan de gemaaide halmen al

!

keurig in een rij op een heup gelel zijn,
Men begint allijd aan die kant waaryan hel koren door de wind van
de maaimachine afbuigt,
De heupen staan nog enige dagen op het veld om als het weer het
toe laat verder te drogeo, Dan wordt met paard en wagen de o09st
opgehaald. Een sterke boerenzoon tilt met een gaffel
(eeo tweetand york) de heupen een voor een op en fegt ze op de
meerijdende oogstkar. 10 weet de leler hoe hij moet handeleo in
geval van een ernstige internationale energiecrisis.
De volgende zondagmorgen is op het kerkplein natuurlijk het gesprek:
hoeveel 'vim' (= tien gervcn) van een bunder (.. 1 hectare) zijn
gehaald. Op de hoge tandgronden zijrl dat er ongeveer 70 in de
'Broekhoek' of de 'Groes' kan dit oplopen lot wel110 vim.
De ijzeren wielen leverdan op de zandpaden geen grote problemen
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op. Moest men over een verharde weg. bijvoor·
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beeld naar de Osse polder. dan werd er op het
ijz.eren voorgevormde zadel een dubbelgevouwen
june zak gelegd. maar dan nog was het geen

pretje!

ANDERE

KARAKTERISTIEKEN

Hel rijpe korenveld is felatief laag: dal geeft aan

dal we hier te maken hebben met haver. Gerst
en rogge groeien oak wei op de hoge zandgron.
den maar hebben een langare stengeL Normale
tljd van cagsten is eind jull begin augustus. Het

percee! ligt in de voormalige gemeeme Heesch
fangs de Nistelrodeseweg waar onlangs een
nieuw subkamp (in plan de Hoef II) is gebouwd.
Het verschil in kleding valt op. De Qudere generatie met een zogeheten manchesterse broek, beeze·

roen. vest en een onafscheidelijke pet. De duidelijk jongere generatie is met een overall en alpino pet
wat blitser uitgedosE.
Het paard is van het type warmbloed - een Oldenburger merrie (AS) -. dat kon worden gebruikt als tuigof rijpaard. Oat laatste gebeurde op zondagen als de rijvereniging van de Jonge Boerenstand op con·
cours ging. leer dringende oogst werkzaamheden mochtcn slechts met dispensatie van de lokale paro·
chieherder op zondag worden uitgevoerd. Bekend is dat pastoors van boerenafkomst meestal iets ruim·
hartiger waren.

ACHTERGRONDEN
Ingeschat werd dat de foto rond het keerpunt van de twintigste eeuw dus in de vijftiger jaren werd
gemaakt. AS kan zich de toch wei aansprekende details herinneren.
lijn broer Harrie was de fotograaf. Harrie was ingetreden biJ de congregatie Missionarissen van het
Goddelijk Woord (SVD) en in 1945 priester gewijd. Niet lang daarna was hij als missionaris uitgezonden
naar China. loen hem dear het werken onmogelijk werd gemaakt, was Japan de volgende etappe. Hij
lal bij die wereldreis de nodige culluurschokken hebben opgelopen en daarmce het gemoedelijke
Heesch, wat destijds agrarisch was georienleerd, beler lijn gaan waarderen en mogelijk idealiseren.
Pas in 1952 kwam hij met verlof naar Nederland en zeker met plannen om aansprekende herinneringen
uit zijn jeugdjaren maar eens vast te leggen. Voelde hij aankomen dat dezc manier van oogsten spoe·
dig veri eden tijd zou zijn?
Misschien was het meegebrachte fototoestel weI van Japanse origine. een voorloper van een grote
stroom tcchnische producten uil het Verre Oosten dat grote invloed

lOU

hebben op het dagelijkse leven

in aile werelddelen en dus ook in het nietig vlekje op de aardbol' Heesch.

WAARDERING
Mijn dank gaat uit naar de familie Marikus van Uden. Jzn. CD'n Maider), die dele foto onvoorwaardelijk
aan mij uitleende en enkele lonen uit het kroostrijke boerengelin van 'Hasje' van der Stappen en spe·
ciaal Andre en Antoon die miJ nog haarfijn details konden vertellen,
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en rijwielvaseline.

In naastgelegen hooischuur was

1. Gasstraal 4a. N.V. H.

5 Gasslraat 1. gemeentelijke

sinds april 1918 De Witte

Hartog's Fabrieken. Gevestigd

g8sfabriek. gebouwd in 1885.

Bioscoop gevestigd. In 1929

sinds 1894 op industrieterreln

6. Molenstraat 86. sinds 1892

werd dit De Schuur gcnoemd.

De Rooljen. Een oppervlakte ysn

N. V. M. de Reuver Houtindustrie

13 Harmonie· concours· en Ie-

25000 m 2 met margarine· en

enHandelmaatschappij. Machi·

stterrein.

vetfabriek. slachthallen (circa

oale Kuiperijen. gesloopt in

14. Terrein stoomtram.

2500 varkcns per dag), koelhui·

1975.

15. Houtloodsen.

zen. zouterijen, vleeswarenfa·

7. MoJenstraat 92. cafe-restau-

15a Cafe·restaurant J. de Reus.

briek. ijsfabriek en technische

rant Tivoli. Adr. Verhallen·Smits

later cafe·restaurant

afdeling.

('Leentje'). In 1973 gesloopt.

H. Asselbergs, Ridderstraat 6.

2. Gasstraat. N.V.

B. J.J. Turlings ttamstation

16. Stationsstraat 35, station

Zwanenberg's Slachterijen en

annex. cafe·restaurant.

Staatsspoorwegen. gebouwd in

fabrieken. Gevestigd sinds 1887

9. Katmelietenketk (Paterskerk)

1873. In gebruik genomen in

op industrieterrein De Rooijen.

en klooster. Klooster is in mei

1881.

Bestaande uit exportslagerij,

1890 in gebruik genomen. De

17. Stationsstraal 37,

baconzouterij, smelterij, reuzeli·

kerk in juni 1893. Seide zijn in

bestelgoederenbureau

ne· en margarinefabriek, vlees·

1968 gesloopt.

Staatsspoorwegen.

warenfabriek. raffineeri nrichting,

10. Molenstraat 89a, M.A. van

18. Stationstraat 26, cafe·

zeepfabriek en beenderlijmfabri.

Erp, akkerbouwer. Pand is

restaurant Wilhelmina, B. de

cage.

gesloopt in 1998.

Groot-Wolters, later M. van

3. GaSSlraat. hoofdkantoor N.V.

11. Molenstraat 95, leonardus

Hassel. In 1909 geopend.

Zwanenberg.

J. van Maasakker, leer[ooierij

19. Stationstraat 23, hotel·cafe·

4. Gasstraat F28a, N.V.

Gevestigd in 1895. Gesloten in

restaurant Het Station, vanaf

Eisbach's chemische industrie.

1973.

1923 gerund door l. Luyk, vanaf

Bekend om zijn Brandarisproduc.

12. Molenstraal 89. A. Welten

1925 door Ch.J. luyk lalcn voor

ten zoals rijwielolie, rijwielcarbid

Hooi en strooperserijen.

vergaderingen. bruitoften en par·
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Industrie rondom Spoorlaan en Molenstraat
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Belastingen, Villa Johanna,
Gebouwd in 1888 voor Arnold
van den 8ergh, de zoon van de
margarinefabrikant Simon van
den Bergh als Villa Constance.
Na hun vertrek uit Oss in 1891
werd het pand het woonhuis van
Arnold Jurgens' zoon van Antoon
(margarinefabrikant) tot 1899.
Het huis is toen omgedoopt in
Villa Johanna. Het pand was van
1899· 191 0 een pensionaal voor
meisjes van de Franse klooster·
zusters Religieuses Filles de
Notre Dame. Tot 1921 was dit
het kantoor en woonruimte van
enkele families. Van 1921·1874
fungeerde het pand als gemeentehuls. Sinds 1980 is hier
Museum Jan Cunen te vinden.
Sinds 1976 opnieuw heet het
pand Villa Constance.
28a. Ridderstraat 1, koetshuis
van Villa Constance. Dit pand
deed van 1921 tot 1971 dienst
als politiebureau,
tijen, Grote concertzaal. ledere

1950 gesloten. Het gebouw

29. Molenstraat 67, Rudolphus

zondag een strijkje.

werd in 1983 gesloopt. In het

J.J. Wasmann, arts.

20, Statlonstraat 12. restaurant

pand was tot 1913 de margari·

30. Molenstraat 65, Corn. A.

W. De Barse. J. v.d. Elzen.

nefabriek van Meyer van

Verbeek, arts.

21, Molenstraat 83. hotel·cafe-

Leeuwen gevestigd. Ploeg makers

31. Molenstraat 71, lambert

restaurant Stalhouder. Arn. van

begon in 1903 als koekbakkerij

van den Bergh, kistenfabriek.

Alem.

in de Kerkstraat, in 1908 ver-

Erelid KVA,

22. Villapark in aanbouw. In

plaatste hij zijn bedrijf naar de

32. Rijks Post en Telegraafkan.

1919 begonnen met de bouw

Monsterstraat. Sinds 1917 was

toor, gebouwd in 1804 en

van de eerste zestien huizen

de koekenbakkerij op de locatie

gesloopt in 1972.

aan de Dr. Hermanslaan.

aan de Molenstraat gevestigd,

33. R.K. HandeisdagschooI

23, Spoorstraat 4 (later Sram

25. Molenstraat 62, J.A. Pulles,

(later Carmelcollege vijfjarige

v.d. Serghstraat). hoofdkantoor

gemeentesecretaris.

HBS). In 1926-1928 gebouwd in

van de Firma Geb,. Van den

26. Molenstraat 60. H.F. van

de tuin van Vilta Josina.

Bergh. Pand is gebouwd in

den EIl.en, burgemeester van

34. Watten/textielfabriek N.V.

1919.

Oss 1910·1932.

Gebr. van den Bergh, Industrie·

24. Molenstraat 68. stoomkoek-

27. Ant. Kolkman, president

en Handelsmaatschappij. Eerst

fabriek De Ster, Gebroeders

van de stadsharmonie KVA.

gevestigd naaSI het woonhuis

Ploegmakers. Dit bedrUf is in

28. Kantoor der Directe

aan de Wal. In 1888 verplaatst
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naar de Klaphekkenstraat. Hier

laardij gevcstigd.

Patria en schaakvereniging

vindt plaats: het spinnen, weven

45 R.K. Kerk M.O.O. Gebouwd

LOS

en verven van moquette. fabrica·

1857·1859.

60 Het Hooghuis (de vroegere

ge van karpetten. smyrnakledcn,

46 Peperstr88t 21. l. Stolt,

Graafsche Poon. anno 1407),

meubelbckledingssloffen, tafel-,

arts (Huize Oe Orie Koningenj.

Het pand werd in 1771 ver·

divan· en kapstokkleden.

47 Peperstraat 22. H.P. Kocken,

bouwd tot woonhuis. In 1925

35. Molenstraat 77, J. van

erelid KVA.

werd het pand gesloopt.

Ointher, wethouder.

48 Koornstraat 1. Joodse

61 Kazernestraat 5, kazerne

36a Nederlands Hervormde

syna90ge. Oit kerkgebouw is

van de koninklijke marechaus·

Kerk. gebouwd in 1817. geslo·

gebruikt lot 1940.

see (in 1920 verhuisd naar

pt in 1967.

49 Heuvel 36, Wed. J.E.J.M.

Heescheweg 11). Later was hier

36b Pastorie. in 1967 gesloopt.

Asselberg.Henckens. lunch·

gevestigd de rijwielhandel/auto-

37 Joh, F. Bungener, voonitter

room.

reparatie van 'Koosje steom':

vereniging Oss Belang. Oeze

50 Hotel·caf6·restaurant

Jacobus van den Berg.

vereniging werd op 1 augustus

Adr. Haen.

62 Molenstraat 61. bankgebouw

1907 opgericht met als doel:

51 H. Pulles. penningmeester

der Geldersche Kredietveree·

..... de welvaart en den bloei der

KVA (later Heuval 48),

niging

gemeente Oss te bevorderen",

52 Heuvelstraat 2, kantoorge·

63 Stenen stellingkorenmolen

VoorziUer werd later Louis

bouw der Hantebank (1920·

Nieuw leven. gebouwd in 1894-

Carpay.

1923). Het pand is in 1984

1895.

38 Kruisstraat 26. Th.A.

gesloopt.

64 Boterstraat 16, co6peratieve

Wolters, secretaris Oss Belang.

53 Kerkstraat 2. L. v.d. Berg

tuivelfabriek De Eendracht. De

levens administrateur van de

kapsalon.

fabriek werd in 1979 gesloten.

krant Stad 055.

54 Heuvelstraat A 56. concours·

Boterstraat 18a. pakhuis van de

39 Kruisstraat 25, hotel·caf'·

secretariaat P.J.M. Hoppen.

N.C.B. Oit pand werd gebouwd

restaurant L Lamers

brouwers. secretaris.

in 1896.

(De Engel),

55 Willy C. van Raak, kapsalon

65 Vroegere woonhuis van Jan

40 Gebouwen en terreinen van

en badgelegenheid.

Jurgens (Villa Josina). Het werd

N.V. Anton Jurgens Margarine·

56 Cafe·restaurant De Gouden

gebouwd in 1870 en gesloopt in

fabrieken.

leeuw. J.N. Remmers. R.K.

1953. Van 1919·1926 was hier

41 Garage van N.V. Anton

Bondsgebouw. hotel (later

de middelbare handelsdagschool

Jurgens. Nu verzekeringskan.

Heuvel 71).

gcvestigd. Van 1923·1928 deed

toor.

57 Ant. de Bruin, cafe·restau·

het pand dienst als hogere bur·

42 Kruissuaat, hoofdingang van

rant Suisse (later Heuvel 73).

gerschool.

N.V. Anton Jurgens.

58 HeuveL gemeentehuis/waag'

66 Klaphekkenstraat, tot 1924

43 Kruisstraat, hoofdkantoor

gebouw en politiepost. Oit pand

waren hier onder meer

van N,V. Anton Jurgens (Huize

is gebouwd in 1768 en gesloopt

gevcstigd: de Borstelfabriek van

Kio), Nu Kruisstraat 15 (De

in 1924.

Oppenheimer op nummer 4 en

Groene Engel),

59 Heuvel 18, hotel·cafe·restau·

een smederij op nummer 11.

44 Kruisstraat 21. l.H.M.

rant Het Anker. Hemofilie

HusUnx, bedrijfsdirecteur van

Coven Bondscafe en garage

N.V. Anton Jurgens. Oit pand

ANWB. halte autobus Grave-Oss.

werd gebouwd in 1885 als woon·

Clubhuis van onder meer pluim-

huis en brouwerij van H.F. van

veevereniging Oss en omstre·

de Elzen. Nu is hier een make·

ken, postduivenvereniging Pro
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Twee onder een kap zal nog weI ongehoord en onvoorzien makelaarsjargon zijn geweest rUlm honderd
jaar geleden toen dlt huisJe werd gebouwd. Het huis was zo laag dat het de molen niet stoorde.
De wind ging er gemakkelijk overheen. Aan de zijkam zie je het raampje laag bij de grand van de koel·
kast.
Eigenlijk een kamer van de maat grote kast die half diep in de grond stak. 20 bleef de temperatuur
daar laag en stabiel. Je kon er dagenlang melk bewaren. En er stonden vroeger vast ook grote bruine
of keulsgrijze aardewerken potten met wUfkool en met zout IOgelegde sperziebonen.
Energievriendelijke uitvinding die provisie·koelkamer. Wanneer geeft Nuon of Essent daar een premie
op als huilen daarmee voorzien worden?
Deze huizen waren beneden verder voorzien van een kamer en keuken, Op het erf 8chter stond het
huisje met het hartje in de deur. En vast oak ruimte voor een flinke moestuin, kippen en een geit.
Water kwam er in het aanrecht met de pomp, De zalder was slaapruimte waar de vele kinderen tussen
de pannen door naar buiten konden kijken. Zomers woei het warme stat en to verde de zon er gordijnen
van lieht in. 's Winters blies de kou tussen pannen en moesten bosjes stro de ergste klaren diehthou·
den.
Oss kende vele van dil soort karakterislieke lage huisjes. Je moet ze nu goed zoeken. Aan de
Heseheweg staal er een, in de Kruisstraal. in de Driek van Erpstraat \"Vie weet er meer? Ze hebben
hel niet gered met hun wemige comfort en beperkte rwrnle.
Een paar jaar geleden hebben kennissen van elkaar dil pandje gekocht. Met vee I warme aandaeht heb·
ben ze het herstel van hun bescheiden monumentje van de gewone werkende mens van vroeger aange·
pakt. Het huiSje Zlet ef elke paar maanden beter uit. Kort voor de zomer 2000 is het voegwerk vernieuwd. De

kOl~nen

zijn herSteld. mooi geschilderd. KlJk ook maar eens. De linkerdeuf loekt nag een

mooie oude brievenbus.
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BREKEN MET
HET VERLEDEN
Opnieuw Houtst,a.t. We mo•••n het toege.
ven. In de vorige all_vering van Tussentijds
deden we een b••tje zuur. Maar ja. dat krijg

je a' gau. als je een sloper In enkele urea
tijd een 11'1001 winkelpand van rond 1100 ziel

balf ziel .Ibreken. Maar he. was Ie sne' 8eordeeld. Half .rbreken was bedoeld om heel op

te bou.en. In aangepaste slijl, met .en tik·
keltje strak ge.rokken van au.

De nieuwe 'o'oorge'o'81 'o'oegt in de varm van hel

aansluitende Qude deel. De bogen bOllen de
ramen. de raamverdeling. de horizontale sierban·

den. de dakkapel. de mulzentanden onder de go·
uand, de vorm van de kap en de pannen. Het is
afgeleid van hat oude ...oarbeeld next door. Er is
over nagedacht. er Is zorg aan besteed. Oat had·
den we vorige keer niet in de gaten. BU deze lof
voor de eigenaars/eigenaressen. De nieuwe steen
moet maar ecns flink lijden van weer en wind.
Dan verbroedert ze met de onderste stenen.
Half atbreken was bedoeld 0111 heel op te bouwen, 10 We«! duidelijk

in de Houtstrnt.
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GROOT

MAANDEN

DEft

JULI

EN

AUGUSTUS

ARCHEOLOGIE

VAN

DE

VAN

HORZAK

2000
DE

HORZAK
HEBREN

LEIOSE

ARCHEOlOGEN

UNIVERSITEIT

EEN

ONDERZOCHT.

Ook in 1999 zijn hier opgravingen gedaan. Die

tijd is er ook bewoning op deze plaats geweest.

zagen er veelbelovend uil. Er waren delen van

Aardewerk uit de bronstijd getuigt daarvan. De

boerderijen Uil de IJzertijd en Romeinse tijd gevon·

greppel om de nedeneuing had overigens geen

den, waterputten, opslagschuurtjes (spiekers). Bij

verdedigingsfunctie. Daarvoor was ze te ondiep en

elkaar began het op eeo nederZetting van redelijke

te sma!. Het was een markering van het woonge-

omvang Ie lijken. iets bescheidener dan de neder·

bied.

zetting zoals eerder in Ussen.westerveld was

In sommige waterputten in de Horzak kwam nog

gevonden. Hier kwam zelfs eeo huis in min of

prachtig gaaf houtwerk van de constructie tevoor·

meer Romeinse stijl (met zuilen en pannendak)

schijn. lelfs het vlechtwerk van een mand, ooit

voer. De nederzetting Westerveld was geheel

onder in de put gezet als begin. was uitstekend

omgeven met ceo greppe!.

bewaard gebleven onder de watersplegel. Tljdens

•

de zonnige open dag op 16 augustus 2000 kwa·
Oak in de HOfzak bleek er eeo greppel om de

men ruim vijfhonderd belangstellenden de opgra·

nederzetting heen gelegd. Bij de opgraving van

vingen en de vondsten bekijken. De archeologen,

2000 is dit eerste beeld van een nederzeUing van

studenten en de plaatselijke archeologen hadden

redelijk formaat bevestigd. Een handvol boerderij-

het er razend druk mee. Nog noolt eerder was de

en zal er steeds tegelijkertijd bewoond zijn gewe·

opkomst bij een open dag zo groot.

st in de IJzertijd·Romeinse tijd. Voor deze

Pa .. 1 SpanJaa.d

,
•,

[en van de lange opgravingsslewen in de Horlilk.

Alle 9'ond$pOt'en warden nauwkeurig ingetekend.
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