vroeger gemeente Ravenstein

Op een informerend schrijven van de Hoge Raad van Adel van
10 september 1940 reageerde de burgemeester van Herpen
enthousiast ‘om met Uwe vermogende medewerking de
gemeente in het bezit te stellen van een officieel wapen’ en
startte daar-mee de procedure daarvoor. Uit die stukken wordt
duidelijk dat de gemeente toen-tertijd officieus een gemeentewapen (lees: zegelafbeelding) gebruikte, met een afbeelding
van het zegel uit 1651 en het opschrift ‘GEM. HERPEN N.B.’
Daarvan was ook een rubberstempel in gebruik.
De wapenverlening vond niet meer plaats, mede omdat de
gemeente in het volgende jaar werd opgeheven.

In dit nummer:

De NCWV stelde in haar rapport van 1992 voor het middeleeuwse wapen van de heren van Herpen uit het geslacht Cuijk
als dorpswapen vast te stellen: In zilver twee dwarsbalken,
zoomsgewijze vergezeld van acht merletten, staande drie, twee
en drie, alles van keel.
RP

Bron:
Rapportage gemeentewapens Oss 2002 door J.Melissen,
archivaris/heraldicus
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Dat van 1651 heeft de engel vervangen door een zwaan
(symbool van het geslacht Van Kleef) en het linkse wapen door
het wapen: doorsneden: boven: gedeeld in drie-en: A. Kleef; B.
Gulik, C. Berg; onder: gedeeld: A. Mark; B. Ravensberg;
hartschild gevierendeeld: a en d Nieuw-Bourgondie; b en c OudBourgondië hartschild Vlaanderen.
Gezien het jaar van vervaardiging moet dit het wapen van de
toenmalige heer van Ravenstein, Philips Wilhelm van Neuburg
zijn (1647-1690), die in 1651 een nieuwe landkaart aan
Ravenstein gaf, waarin evenwel niets over een nieuw
zegelstempel werd gezegd.

Alhoewel de brief van de burgemeester naar aanleiding van de
oproep uit 1815 niet bewaard is gebleven, is toch bekend dat
deze heeft bestaan. De burgemeester ‘heeft den oorsprong niet
opgegeven’. Uit deze opmerking in het archief van de Hoge
Raad van Adel blijkt dat de burgemeester een zegelafdruk zal
hebben ingezonden. Vraag is dan wel waarom bij deze
gemeente de procedure tot bevestiging van het wapen niet
werd afgerond.
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De vroegere heerlijkheid Herpen omvatte in de
Middeleeuwen het gehele gebied van het latere Land
van Ravenstein, waarvan het dorp - totdat in de loop van de l4de
eeuw Ravenstein werd gesticht - het centrum vormde.
Sindsdien komt de naam Land van Ravenstein op. Herpen kende
zeker vanaf 1317 een schepenbank van de heer van
Herpen/Ravenstein, waarvan de schepenen met persoonlijke
zegels zegelden.
De ‘landkaart’ (art. VIII) van de landsheer Philips van Kleef en
van der Mark, heer van Ravenstein, Herpen, Uden enz. (14921527) van 9 april 1522 bepaalde dat voortaan in elk van de
vierscharen van Ravenstein, Herpen en Velp moest worden
gezegeld met een ‘segele van saecken’.
De schependomszegels van Herpen, het ene voorgeschreven in
1522 en het andere volgens het opschrift vervaardigd in 1651,
vertoonden twee schilden. Het oudste zegel laat een engel zien
met ervoor heraldisch links het wapen Herpen en rechts het
wapen Kleef-Mark met als hartschild Oud- en NieuwBourgondie en Vlaanderen, als herinnering aan de moeder van
landsheer Philips van Kleef (1492-1527), een bastaarddochter
van ‘de goede’ hertog Philips van Bourgondië.

In 1522 werd het wapen van het in 1328
uitgestorven geslacht Herpen duide!ijk als
‘vast’ kenmerk voor de schepenbank van
Herpen beschouwd, dat zich ook bij vernieuwing van het zegel in 1651 handhaafde. De
kleuren van het wapen van de heren van Herpen
uit het geslacht Cuyk waren, volgens het ‘Armorial
Bellenville’ uit de l4de eeuw: rood op zilver.

TUSSENTIJDS

De voormalige gemeente Herpen ontstond bij
Keizerlijk Besluit van 14 mei 1810, door afscheiding van Schaijk, en werd in 1941 gevoegd bij
de toenmalige gemeente Ra-venstein. De
gemeente voerde geen wapen.
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Tussentijds is het tijdschrift van de historische kring
voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens.
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bij kunt zijn. Het blad Tussentijds krijgt u
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Oorlog en bevrijding
De meimaand staat dit jaar landelijk in het teken van de

In deze Tussentijds ook aandacht voor Oss tijdens de oorlog,

herdenking van 60 jaar bevrijding van Nederland. Op allerlei

met name voor het drama van de ondergang van de joodse

manieren krijgt dat in het land een uitwerking. Op sommige

gemeenschap en de wonderlijke bevrijding van de stad. En

plaatsen worden plannen gemaakt voor het oprichten van

verder een varia aan andere artikelen.

gedenktekens. Zoals in Wageningen, waar een opmerkelijk

Tot slot, kort voor het uitbrengen van deze aflevering van

vormgegeven gedenkteken de herinnering moet bewaren aan

Tussentijds, werd bekend dat de Osse raad op 31 maart met

de capitulatie zoals deze in het bijzijn van prins Bernard in

grote meerderheid ingestemd heeft met de plannen voor het

hotel De Wereld door de Duitsers werd getekend. Over deze

oprichten van een erfgoedhuis met archiefdepot in het pand

roodkoperen, uitschuifbare ‘patroonhuls’ is het laatste woord

De Drie Koningen in de Peperstraat. In dit pand is voldoende

nog niet gezegd…

ruimte voor de inrichting van een studiezaal, depot en
expositieruimte. Het belangrijkste deel van de Osse archief-

Oss kreeg op 4 mei 1960 zijn oorlogsmonument aan de Nieuwe

stukken, foto’s, literatuur kan er ondergebracht worden. Het

Hescheweg. Er is veel moeizaam gedoe aan voorafgegaan

erfgoedhuis krijgt eigen medewerkers zodat er allerlei activitei-

voordat er voldoende geld voor ingezameld was. Dan hebben

ten op cultureel historisch en educatief gebied mogelijk zijn.

een groep Osse veteranen in betrekkelijk korte tijd vorig jaar

De organisatie van het erfgoedhuis wordt ondergebracht bij mu-

een bijzonder monument aan het Prof-Regoutplantsoen weten

seum Jan Cunen. Oss heeft met deze plannen voor een erfgoed-

te realiseren. Dit monument wil bovendien niet alleen naar de

huis iets bijzonders op gang gebracht, ook landelijk gezien. Na

slachtoffers verwijzen van de oorlog maar spreekt zich ook uit

definitieve goedkeuring van de middelen (sept. 2005) zal in de

tegen zinloos geweld. Daarvoor werd de actieve inbreng van de

loop van 2006 een en ander op gang gaan komen. Eerst moet het

schoolgaande jeugd gezocht.

pand De Drie Koningen gerestaureerd worden, een werk dat nog

activiteiten ontwikkeld om de 60-jarige herdenking van de

Wellicht dat we elkaar nog vaak zullen treffen

oorlog op gepaste wijze onder de aandacht te brengen.

in De Drie Koningen.
Namens bestuur en redactie,
Paul Spanjaard
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wel een groot deel van het jaar zal vragen.
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In de gemeente Oss worden op 4 en 5 mei een aantal speciale
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Het grote drama van Oss 1940-1945:

tussentijds 1
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De ondergang van de
joodse inwoners

2

Enkele jaren geleden is een documentaire op tv
geweest over de oorlogsjaren van Oss onder de titel
‘In Oss is niets gebeurd’. Een boeiende
documentaire, gemaakt door Toni Bouwmans
(afkomstig uit Oss), bekend van vele jaren werk
voor radio en televisie bij de VARA. In deze
documentaire portretteert Toni haar ouders en hoe
die de periode ‘40-‘45 in Oss ervaren hebben. Een
zeer tekenende titel ook: Oss lijkt in veel opzichten
de oorlogsjaren rustig en zonder al teveel
problemen te zijn doorgekomen. En het is tegelijk
een zeer schrijnende titel. Het geeft precies weer
wat de Duitse bezetter als een doel voor ogen had:
het geruisloos laten verdwijnen van de joodse
inwoners. Efficiënt, stil en stiekem. Als een
herinnering over ‘40-‘45 luidt dat er in Oss niets
gebeurd is, dan is die opzet deels geslaagd. Deels,
want er zijn overlevenden, getuigenissen en
archiefstukken die de ondergang van de joodse
gemeenschap van Oss, het grote oorlogsdrama
van de stad, in herinnering houden.

Oss heeft in de middeleeuwen een eerste bericht over
een joodse inwoner ‘ Ghert die Joede’. Pas in de loop van
de achttiende eeuw volgen er nieuwe vermeldingen van
joodse inwoners. Levi Soesman krijgt in 1758 poorterrecht. Dat wil zeggen dat hij volledig als burger van de
stad is geaccepteerd. Rond 1800 wonen er een zestal joodse families in Oss. Zij hebben hun synagoge bij een joodse familie aan huis, aan de Varkensmarkt. In de negentiende eeuw ontwikkelt Oss zich economisch verder tot
een centrale plaats van handel en ambachten in het
Maasland. Vooral de handel in echte boter gaat goed.
Het aantal inwoners neemt gestaag toe. De joodse
gemeenschap groeit mee. In 1830 brengt men geld bijeen om een echte synagoge te bouwen, aan de
Koornstraat, naast de Grote Kerk. Het voorhuis biedt
ruimte aan de godsdienstleraar. Er achter ligt een kleine
open plaats en dan volgt de eigenlijke synagoge. Een
eenvoudig bouwwerk. De opvallende gevel van het voorgebouw is er nog. De joodse gemeenschap wordt geaccepteerd in Oss maar leeft wel enigszins apart naast de
overwegend katholieke bevolking. Alleen als er kermis is
en veel wordt gedronken, dan ‘kwam de haat en verachting die sommigen den joden in hun hart toedroegen
veelal voor den dag; dan mocht de jood zich gelukkig
achten als hij zich zonder pak slaag te hebben opgeloopen, uit de voeten kon maken’. Zo schrijft de joodse
familie Van den Bergh rond 1907 in een familiegeschie-

DE OUDE SYNAGOGE UIT 1831 NAAST
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denis. Maar over het algemeen leven verschillende groe- raar benoemd. Er wordt een Joodsche Sociëteit opgeperingen als joden, katholieken en protestanten in Oss richt, een Joodsche Vrouwenvereeniging, er zijn verenirustig naast elkaar. De openbare lagere school in Oss aan gingen voor liefdadigheid en Thora (bijbel)studie (de
de Eikenboomgaard had wel de bijnaam het ‘joden- Gemiloes Chasodiem we Talmoed-Thora), in 1898
schooltje’ en de kapok-, watten- en tapijtfabriek van oprichting van de joodse toneelvereniging ‘Wilhelmina’.
Van den Bergh heette het bedrijf van de ‘wattenjood’. Deze toneelclub trekt met de voorstellingen bezoekers
Maar ach, dat hoorde wel bij de tijd waarin ook katholie- uit de verre omgeving. Niet alleen omdat het toneelspel
ken en protestanten elkaar uitzo goed is, maar ook omdat de
scholden.
voorstellingen een prachtige
Joodse inwoners van Oss
gelegenheid bieden om een
dragen in de loop van de negentienJoodse inwoners van Oss dravriend of vriendin te vinden.
de
eeuw
belangrijk
bij
aan
de
gen in de loop van de negenontwikkeling van de stad.
tiende eeuw belangrijk bij aan
Rond 1930 telt de joodse gede ontwikkeling van de stad.
meenschap 250 personen. Dat is
Om enkele grote bedrijven te noemen die vanuit hun de tijd dat er boven Duitsland donkere wolken beginnen
midden zijn ontstaan: de margarinefabriek van de fami- samen te pakken met de opkomst van Hitler. De joden
lie Van den Bergh (1872, een jaar nadat de – katholieke - worden daar door de nazi’s vergeleken met ongedierte
familie Jurgens de eerste margarinefabriek ter wereld is dat uitgeroeid zal worden. De vervolging neemt toe.
begonnen), de vleeswarenfabrieken van Hartog (unox Sommige joden weten te vluchten, ongeveer 60 mensen
1883) en die van Zwanenberg (1883), de Bergoss- bereiken Oss. Al spoedig na het begin van de Duitse
Tapijtfabriek (1856), Organon (1923). Verschillende klei- bezetting komen de eerste maatregelen tegen joden tot
nere bedrijfjes en winkeltjes hebben ook joodse oprich- stand. Ze zijn in eerste instantie administratief en lijken
ters.
daardoor niet zo erg. Maar de joodse gemeenschap
wordt op die manier snel buiten de samenleving gezet.
De bloei van de joodse gemeenschap laat zich ook zien in (een paar voorbeelden: in november 1940 worden joodse
het verenigingsleven dat er uit voortkomt. In 1901 is ambtenaren ontslagen, in mei 1941 is het joden verboJacob Goldsmid tot eigen voorganger en godsdienstle- den naar parken, strand en hotels te gaan, kinderen
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DE GROTE KERK
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HET HUIS VAN DE FAMILIE ELSBACH

moeten naar joodse scholen, in 1942 is reizen zonder vergunning verboden enzovoort enzovoort). De Duitsers
maken hierbij dankbaar misbruik van de goed geordende administratie van de bevolking. Een bijna niet te vervalsen persoonsbewijs, - een Nederlandse vinding - ,
helpt daarbij. Joden krijgen een pb met een grote zwarte
ingestempelde J.

tussentijds 1
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Het net rond de joodse bevolking sluit steeds nauwer.
Op 29 april 1942 is het dragen van de Davidster verplicht.
Zo zijn ze altijd herkenbaar. Er komt van de Duitsers

4

GEVELSTEEN MET CHRISTELIJKE (1899) EN JOODSE JAARAANDUIDING IN HET HUIS VAN
DE FAMILIE ELSBACH

opdracht dat joden zich moeten melden voor werk in
kampen in Polen. Dat klinkt onschuldig, sommigen
geloven het, sommigen twijfelen. Er zijn geruchten over
wat de kampen voorstellen. Maar je kan als jood bijna
geen kant meer op. Onderduiken is moeilijk. Men is er
niet op voorbereid. En wie wil het gevaar lopen voor
onderduikers gepakt te worden. De Duitsers zetten er
zware straffen op. Op vrijdag 28 april 1942 beginnen in
Oss en heel Brabant de deportaties van joden naar de
kampen. Met bus en trein, onder begeleiding van
Nederlandse politieagenten en marechaussee, naar
Vught, vandaar naar Westerbork. Vanuit dit afgelegen
kamp op de Drentse hei gaat wekelijks een trein naar de
vernietigingskampen als Auschwitz. Op 2 oktober 1942
worden weer een groot aantal joden opgeroepen zich te
melden voor transport. De rekeningen voor de kosten
van de bus, fl. 120,30 voor augustus en fl. 180,- voor oktober, zijn in het archief van de gemeente Oss bewaard. De
joden betalen deze kosten voor het vervoer naar hun
eigen ondergang zelf: hun bezittingen zijn gevorderd en
de rekeningen worden daarop afgeboekt... Op 10 april
1943 vindt opnieuw een deportatie plaats, wat de
Duitsers betreft de laatste: de provincie moet dan ontdaan zijn van alle joden.

Literatuur:
G. Hes, Opdat wij niet vergeten, Oss 1993
A. van Liempt, Kopgeld, 2002
Jan Cunencentrum, Het Maasland in de oorlog, 1985
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Een klein groepje joden in Oss heeft zich aan deze depor- In juni 1942 zijn 364 joodse inwoners in Oss geregitatie weten te onttrekken. Vanwege ouderdom of ziekte streerd. 252 van hen zijn gedeporteerd naar de vernietikrijgen zij tijdelijk uitstel. Volgens de bevolkingsadmi- gingskampen, 6 personen hebben dit overleefd. 77 zijn
nistratie zijn het er 29. Een paar jonge joodse meisjes er ondergedoken, 7 zijn tijdens de onderduik opgepakt
weet als zelfbenoemde verpleegsters bij hen te blijven. en ook gedeporteerd. De synagoge aan de Koornstraat is
Onder voortdurende angst voor verraad en ingrijpen in de oorlog als opslagplaats voor huisraad van gedeporvan de Duitsers houdt het groepje zich zo rustig moge- teerde joden gebruikt en vernield door NSB’ers. Na de
lijk schuil in een paar woningen op
oorlog is ze nog tot 1960 gebruikt tot
de Heuvel, Kruisstraat en
de nieuwe synagoge aan de Oude
Het net rond de joodse
Monsterstraat in het huis van de bevolking sluit steeds nauwer. Kerkstraat betrokken kon worden,
familie Elsbach. Maar op 4 augustus
gebouwd naar ontwerp van de Osse
Op 29 april 1942 is het dragen
1944 vallen Nederlandse handlanarchitect Jos Bijnen. De joodse
van
de
Davidster
verplicht.
gers van de bezetter in alle vroegte
gemeente in Oss is nu zo klein, dat ze
deze woningen binnen. De inwodit jaar voor het laatst voor dienst
ners zijn verraden, nota bene door een ‘goede vriend’ van (Pesach, het Joods Paasfeest) in de synagoge houdt.
een van de joodse vrouwen die hen verzorgt. Op het Onderzocht wordt of de joodse gemeente Oss-Veghel
‘vangen’ van joden staat een aantrekkelijke premie.. met Nijmegen zal samengaan. Wat er dan met het
Slechts een paar, toevallig afwezige joden ontsnappen synagoge-gebouw in Oss gaat gebeuren, moet uitgenu. Op 19 september 1944 verjagen de geallieerden de zocht worden.
PS
bezetter en komt er een einde aan de vervolging.
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DE NIEUWE SYNAGOGE AAN DE OUDE KERKSTRAAT (1960)
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5 mei 2005 Nederland herdenkt 60 jaar bevrijding

Oss bevrijd op 19 september 1944:
een vroege meevaller

tussentijds 1
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ENGELSE TANK IN DE MOLENSTRAAT [FOTO LEO VAN DEN BERGH]
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Op 17 september 1944 beginnen de geallieerde troepen aan Operatie Market Garden.
Dit is de gewaagde gecombineerde aanval van luchtlandingstroepen en landstrijdkrachten
vanuit het reeds bevrijde zuiden richting het Noorden van Nederland. Luchtlandingstroepen
worden bij Arnhem, Nijmegen, Grave, Veghel en Son afgeworpen om de bruggen over de
rivieren in handen te krijgen. Grondtroepen moeten over de provinciale weg over
Valkenswaard, Eindhoven, Son, Veghel, Uden en Zeeland optrekken. Bij de oude Rijksweg,
bij het cafeetje ‘ De Kleine Elft’, slaan de troepen rechtsaf richting Grave. Duitse troepen
bieden zwaar tegenstand waardoor de opmars vertraagd wordt en bij Arnhem vastloopt.
Deze stad blijkt ‘een brug te ver.’

GEDENKSTEEN IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS

weer, met de Duitse gevangenen. Zij hebben de geallieerde militairen op het station niet kunnen vinden.
Maar Oss is bevrijd en overal wapperen weer de
Nederlandse vlaggen. Veilig voor de Duitsers is Oss
helaas niet. De Duitsers komen de volgende dag terug
naar het onbeschermde stadje. Ze schieten op de vlaggen
die weer vlug binnengehaald worden. De Engelsen worden gewaarschuwd en komen terug. In de vleesfabrieken liggen grote voedselvoorraden waar de Duitsers
voor terug willen komen. Op 25 september doen
Duitsers vanuit Heesch nog een zware aanval die bij het
Mgr. vd Boerpark gestopt wordt. Dan is Oss pas definitief bevrijd. De Duitsers komen niet meer terug.
Met dank aan J. Thuring die in zijn boek ‘Vleespotten en
kippekotten, de spectaculaire bevrijding van Oss en
Heesch september 1944’ (uitgave 1993) het bevrijdingsverhaal heeft uitgewerkt.

JAARGANG 11

MONUMENT AAN DE NIEUWE HESCHEWEG
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Op 19 september 1944 staat door deze tegenslag een lange stoet militaire voertuigen onder de eikenbomen
langs de oude Rijksweg opgehoopt. Op deze dinsdag
krijgt de Osse politieman J.P. Maertens de opdracht om
met een collega naar de zuivelfabriek in Schaijk te gaan
om melk te halen voor zieke kinderen in het
St.Annaziekenhuis. In Schaijk is het erg rustig op straat.
Iedereen blijkt naar de oude Rijksweg te zijn gegaan, om
te kijken naar de Engelse militairen. Maertens en collega gaan ook kijken. Bij de Rijksweg treffen ze een aantal
jonge Jezuïten. De Osse politiemannen vertellen de
geestelijken dat zij die ochtend in Oss gezien hebben
hoe een aantal geallieerde gevangenen door de Duitsers
op het station werden gebracht voor afvoer. De fraters
spreken Engels en vertellen dit aan een Engelse militair.
Die brengt Maertens naar de commandant van zijn
onderdeel, het hoofdkwartier van de Grenadier Guards
Armoured Division. Daar doet hij opnieuw zijn verhaal
en tekent waar in Oss Duitse soldaten zijn gelegerd,
onder andere in de Visserskerk en in de meisjesschool
daarnaast. Officieren halen twee Cromwell-tanks en een
vrachtwagen uit de colonne en sturen die om ongeveer
twee uur naar Oss. Maertens moet in het hoofdkwartier
blijven. De Engelsen rijden langs het Zevenbergse Huis,
Docfalaan en Oude Molenstraat-Molenstraat naar Oss.
Om ongeveer drie uur rijden ze kriskras door het centrum van Oss en maken veel Duitsers gevangen. Bij een
vuurgevecht met Duitsers bij de spoorwegovergang aan
de Molenstraat raakt sergeant Len W.M. Brown gewond.
Hij overlijdt een dag later aan zijn verwondingen.
Na een uur of wat vertrekken de Engelse militairen
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Breken met het verleden
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In Oss zijn niet veel oude boerderijen meer, ondanks dat de
stad tot ca. 1945 beschikte over meer dan duizend hectare
bouwland. Ook was er nog zo’n 1250 ha. weiland, zodat Oss
zeker een agrarische gemeente was te noemen.
Daarna zijn de meeste boerderijen gesloopt, is er een groot
aantal afgebrand, andere zijn verbouwd tot woonhuis of
horecagelegenheid.
De meeste boerderijen zijn nog te vinden in de wijk Ussen
en velen dateren uit de 19e eeuw.
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn vrijwel alle boerderijen op het oude landgoed Elzenburg gesloopt, om

plaats te maken voor de haven en industriegebied.
Daarna is het vrij rustig geweest met de afbraak van boerderijen, totdat in 2002 in de Oude Molenstraat een markante
boerderij werd gesloopt om plaats te maken voor de bouw
van 13 eengezinswoningen en 5 appartementen in het plan
Zuiderwijk.
En ook nu weer is een ruim honderd jaar oude boerderij op
de hoek van de Anemoonstraat/Kortfoortstraat rijp om te
worden gesloopt. Ook deze boerderij moet plaats maken
voor woningen en/of appartementen.
RP

Horeca op de Heuvel in 1928
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Thedorus van Erning
getrouwd met Getruda Giesen
Caféhouder / Café-Slijterij
Dit café bevond zich op de
hoek van de Heuvel en de
Linkensweg.

Wilhelmus Henricus Kocken (Wim)
geboren Oss 15-12-1894
overleden Oss 27-01-1933
Kastelein
getrouwd met Wilhelmina Henrica de Vet (Mien)
geboren Oss, 26-02-1901
overleden Oss 18-10-1964
Na 1933 is het café door Mien voortgezet en werd bekend als
“café van Mien Kocken”.
Dit café bevond zich op de hoek van de de Heuvel en het tegenwoordige Terwaenen.

25

W.H. v.d. Biggelaar
Timmerman / Café
getrouwd met ... Brok
Dit café bevond zich op de hoek van de Heuvel en de vroegere
varkensmarkt.

30
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Leonardus Boeijen (Naadje)
geboren Berghem 13-03-1882
overleden Heesch 21-08-1965
getrouwd met Fr. Schuijers
Herbergier / Café "De Graafsche Poort"
Dit café bevond zich op de hoek van de Heuvel en de toenmalige Klaphekkenstraat.

5

Theophile Govaert
Café-houder
Hotel-Café-Restaurant “Het Anker”
Getrouwd met ... Lousberg
Theophile Govaert was Voorzitter van de R.K.Vereniging voor
vergunninghouders en slijters.
Het Anker was tevens clubhuis voor o.a. de Pluimveevereniging
Oss en omstreken,
Postduivenvereniging “Pro Patria” en de Schaakvereniging
E.O.S.
Dit Hotel-Café-Restaurant bevond zich op de hoek van de
Eikenboomgaard.

18
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De Heuvel is al honderden jaren het middelpunt
van Oss, hier stond vroeger het Stadhuis met
boterwaag, werd wekelijks een markt gehouden
en een tiental jaarmarkten.
Ook liep de weg Den Bosch-Grave over de Heuvel,
en de tegenwoordige Kruisstraat en het voorste
deel van de Heuvel heette toen nog Bosschestraat.
Dit alles bracht de nodige bedrijvigheid met zich
mee, niet alleen uit Oss maar ook van ver daar
buiten. Al gauw ontstonden er diverse café’s en
kwamen er een aantal hotels. Ook later, toen het
stadhuis en de boterwaag waren verdwenen, bleef
de Heuvel een centrum van veel activiteiten.
In januari 1928 verscheen er in Oss een adressengids met de namen van alle inwoners, winkels,
bedrijven, enz. Uit deze gids is een overzicht
gemaakt van de café’s en hotels die er toen waren
op de Heuvel. De aangegeven huisnummers zijn
uit deze periode, vóór dat delen van de Heuvel werden vernoemd als Heuvelstraat, Verlengde Heuvel
of Hooghuisstraat en de huisnummers werden
gewijzigd. Ook zijn een aantal advertenties opgenomen en wat aanvullende informatie.
RP

9

G.A.Ulijn
Arbeider / Café
getrouwd met ... van Rodijnen
Dit café bevond zich naast het pand op de hoek van de
Peperstraat en het tegenwoordige Terwaenen.
36Wed. J.E.J.M. Asselbergs-Henckens
Herbergierster / Café
Dit café bevond zich op de andere hoek van de Peperstraat.

34

R.K.Bondsgebouw “De Gouden Leeuw”
J.N. Remmers
Herbergier / Café
getrouwd met ... Kleeman
De Gouden Leeuw was o.a. clubhuis voor de
Handboogschutterij “Sem-per Unitas”
Dit pand stond tussen de Passage (het vroegere Gengske)
en De Schakel.

71

L.J.J. Stoltz
39 Caféhouder Café "De Korenbeurs"
Getrouwd met ... Welten
De Korenbeurs bevond zich in het pand waarin nu het
Kruidvat is gevestigd.

Café “Suisse”
Ant. de Bruin
Cafehouder
getrouwd met ... van Wijk
Ant. De Bruin was Penningmeester van de Loterijvereniging
“Geduld overwint”.
Dit café stond twee panden verder dan De Gouden Leeuw

73

G.W.A. Jansen
Bakker / Café
getrouwd met ... Zanolie
Deze bakkerij/café bevond zich tegenover de Monsterstraat,
rechts van de Passage (het vroegere Gengske).

69

P.F. de Louw
Arbeider / Café
getrouwd met ... van Vugt
Dit café stond op de rechterhoek van de tegenwoordige Galerij.
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Wed. J.Hendriks-Vos
Herbergierster / Café
Dit café stond op de linkerhoek van de tegenwoordige Galerij.

80

Het Titus Brandsmalyceum
en haar verleden
In het vorige nummer van Tussentijds is de historie van het Maaslandcollege uitgebreid
aan de orde geweest. Er zijn echter meer grote middelbare scholen in Oss en ook die hebben een historie
die het beschrijven waard is.

tussentijds 1

JAARGANG 11

Dit keer kijken we naar het Titus Brandsmalyceum.
Voor informatie zijn we gaan praten met de heer Wijdeven, inmiddels gepensioneerd
maar vele jaren werkzaam als leraar geschiedenis op het Titus Brandsmalyceum (TBL).
Momenteel is de heer Wijdeven nog steeds actief als vrijwilliger voor het TBL en beheert hij
het oude archief van het TBL. Hij brengt dit archief zoveel mogelijk op orde zodat de rijke historie
van het TBL behouden en toegankelijk blijft. Daarnaast besteed hij regelmatig
in publicaties van het TBL aandacht aan allerlei
historische wetenswaardigheden.

11

De plannen bestonden al lang
Al voor de Eerste Wereldoorlog waren er plannen om een
Hogere Burger School (HBS) op te richten in Oss.
Aanvankelijk werd hiervoor de organisatie “Ons
Middelbaar Onderwijs” (het schoolbestuur van het
Maaslandcollege) benaderd. De stichting van een HBS
door “Ons Middelbaar Onderwijs” zou echter het einde
betekenen van de in Oss gevestigde ULO (Uitgebreid
Lager Onderwijs) van “Ons Middelbaar Onderwijs”. Dit
was een voorwaarde van “Ons Middelbaar Onderwijs”
waar de gemeente Oss uiteindelijk niet op inging.
Uiteindelijk kwam het er toen niet van een HBS te stichten maar wel werd in 1919 een Handelsdagschool opgericht onder het bestuur van de Hanze. Deze
Handelsdagschool vond zijn onderkomen in Villa Josina
aan de Molenstraat, op de plaats van het huidige schoolgebouw van het TBL.

bezit van de margarinefabrikant Jan Jurgens en zijn
echtgenote Josina Jansen, die bij testament de villa
nalieten aan de Paters Karmelieten, de oprichters van de
Osse HBS. Overigens was de oprichting van de HBS een
voorwaarde voor de Paters om de villa te mogen gebruiken want daarvoor lieten Jan en Josina het gebouw na.
De Handelsdagschool en de HBS maakten in de eerste
jaren samen gebruik van Villa Josina. Het eerste jaar
zaten de leerlingen van Handelsdagschool en HBS bij
elkaar. Na het eerste jaar werd de splitsing gemaakt tussen Handelsdagschool en de HBS. De villa werd al snel te
klein voor de HBS zodat er schoolgebouwen op het terrein werden bijgebouwd
De Handelsdagschool werd in 1926 opgeheven, een
nieuw schoolgebouw (het huidige markante oude
gebouw aan de Molenstraat) erbij gezet. In 1953 is de
oorspronkelijke villa gesloopt.

tussentijds 1

JAARGANG 11

Oprichting HBS
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Uiteindelijk werd in september 1923 het Carmelcollege
opgericht. De school kende alleen een HBS-B afdeling en
er werden alleen jongens toegelaten. De school begon
bijzonder kleinschalig: in 1927 kwamen de eerste 3
geslaagden van school af: G. van Dijk, N. Ploegmakers
(zoon van de burgemeester) en G. Vemer. Eén leerling
haalde het examen niet. De school was aanvankelijk verbonden aan de Handelsdagschool en kreeg ook haar
huisvesting in de Villa Josina.
Deze villa was gebouwd rond 1870 en was van oorsprong

Titus Brandsma
De school is pas in 1948 genoemd naar de Pater
Karmeliet Titus Brandsma. Voordien heette de school
Carmelcollege. De school werd in 1948 naar Titus
Brandsma genoemd om deze markante Karmeliet, die
voor Oss van grote betekenis is geweest, te eren.
Titus Brandsma was secretaris van het schoolbestuur.
Ten tijde van de oprichting, in 1923, was hij al hoogleraar aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. In Oss
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had hij in eerdere jaren een leeszaal/bibliotheek opge- ten daarvoor wel een briefje van de rector hebben.
richt en had ook aan de wieg gestaan van de regionale In de periode 1919 (toen nog alleen voor de
krant ‘De Stad Oss’. Verder nam hij ook het initiatief tot Burgerhandelsschool)-1953 werden alle cijfers van alle
het oprichten van een Heilig Hartbeeld, dat men nu leerlingen in een groot overzicht genoteerd, zodat de
terugvindt aan de Berghemseweg. Gedurende de prestaties van de leerlingen uit deze periode gemakkelijk kunnen worden achterhaald.
Tweede Wereldoorlog is Titus
Het overzicht geeft echter ook een
Brandsma aan de ontberingen van
beeld van de vakken die destijds
het concentratiekamp bezweken.
De school is pas in 1948
werden gegeven en ook daar sprak
Daar was hij terecht gekomen omdat
genoemd naar de Pater
de katholieke identiteit van de
hij in de oorlog de Duitse bezetter
Karmeliet Titus Brandsma.
school sterk uit. Want naast de norzeer kritisch benaderde en opkwam
male schoolvakken kreeg men les in:
voor de vervolgden. De persoon van
Titus Brandsma was voor de school van zo grote waarde Godsdienstleer, Bijbelse geschiedenis etc. Het vakkendat men bij de fusie tot Hooghuislyceum eiste dat de pakket was toen in ieder geval een stuk groter dan nu.
naam Titus Brandsmalyceum als locatienaam gehand- Tot medio jaren ’60 surveilleerden de Paters Karmelieten
door Oss. Werden een jongen en een meisje samen aanhaafd bleef.
getroffen, dan werd men later op het matje geroepen.
Contact met de andere sekse was de leerlingen niet toeDe eerste jaren
gestaan, dit zou slecht zijn voor de studie.
In de beginperiode waren de meeste leraren Paters
Ook anders dan nu was dat men lange tijd op zaterdagKarmeliet. Er waren slechts enkele leken als leraar aan de
ochtend naar school moest. Dit was niet iets typisch
school verbonden. Bijna het hele schoolbestuur en de
katholiek maar was toen in heel Nederland de gewoonte.
gehele dagelijkse leiding bestond uit Paters
Karmelieten. De katholieke identiteit drukte een groot In 1938 werd het Carmelcollege uitgebreid met een HBSstempel op het dagelijkse leven van de school. Zo werden A afdeling, hier lag de nadruk meer op de talen, aarder klassenmissen gehouden, wanneer een leerling afwe- rijkskunde en geschiedenis. Ook deze afdeling was
zig was werd dit genoteerd. De school had ook een eigen alleen toegankelijk voor jongens.
kapel. Later werd deze gebruikt als filmzaal, gymzaal en
tegenwoordig als mediatheek. Anders-gelovigen waren
overigens niet verplicht de Mis bij te wonen maar moes-

13

De Tweede Wereldoorlog
Gedurende de Tweede Wereldoorlog is het schoolleven
“gewoon” doorgegaan. “Gewoon” is natuurlijk maar een
relatief begrip in een dergelijke tijd. Er reed een schoolbus waarmee de toenmalige conciërge Frans van den
Broek leerlingen ophaalde in de naburige dorpen.
Regelmatig werden er stamppot en soep gekookt op
school, zodat de leerlingen konden aansterken. De
stamppot en soep konden worden gehaald bij
Zwanenberg.
Gedurende en voor de gevechtsperiode in mei 1940 werden er ruimten gevorderd waar Nederlandse militairen
werden ondergebracht.
Tijdens de Duitse bezetting was het voor Joodse leerlingen verboden om op school te komen. Ook werd het de
Paters Karmelieten verboden zitting te hebben in het
schoolbestuur, echter achter de schermen bleven zij de
touwtjes in handen houden. In mei 1944 werd de school
in beslag genomen door de Geaillieerde autoriteiten tot
maart 1945.
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Gymnasium
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Na de oorlog werd de school omgedoopt tot Titus
Brandsmalyceum maar er veranderde meer: tijdens het
schooljaar 1947-1948 kreeg de school naast het HBS A en
B ook een Gymnasium A en B. Het was bovendien een
gedenkwaardig jaar want de school bestond in 1948 25
jaar. Oss had inmiddels meer dan 20.000 inwoners en
dan mocht een gemeente een openbaar Gymnasium

oprichtten. De gemeente gaf deze taak echter aan de
Karmelieten, zodat ook het Gymnasium een katholieke
identiteit kreeg.
De school wordt gemengd
Inmiddels was er ook een MMS gekomen in Oss (waar
het Maaslandcollege uit is ontstaan) maar de meisjes die
wilden doorstuderen aan de universiteit waren nog
steeds aangewezen op gymnasia in Den Bosch of
Nijmegen. Uiteindelijk werden de eerste meisjes toegelaten op het Osse gymnasium in 1952. Dit vroeg aan het
TBL grote aanpassingen: zo waren gemengde pauzes
volstrekt niet toegestaan. Hierop werd door een pater
streng toezicht gehouden. Overigens waren er nog niet
zoveel meisjes op het gymnasium: 4 in de tweede klas en
8 in de derde klas. Pas in 1963 werden er ook meisjes toegelaten op de HBS.
De Swinging Seventies
In de tweede helft van de jaren ’60 veranderde de maatschappij maar deze veranderingen werden in Oss pas
goed merkbaar in de jaren ’70. De jaren ’70 kan men voor
het TBL met recht de revolutiejaren noemen. Veel leerlingen waren betrokken bij de oprichting van een beweging die zich ontwikkelde tot de SP. Voor de poort van de
school werden revolutionaire blaadjes uitgedeeld (de
“Vonkjes”). In de school was dit uitdelen verboden maar
vaak genoeg zocht men net de grens van het schoolgebouw op.

Invoering Mammoetwet
In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd in Nederland.
De invoering van de nieuwe schooltypen HAVO en VWO
(atheneum en gymnasium) op het TBL leverden weinig
problemen op. De komst van de heer Jagers als rector
was wellicht opmerkelijker: hij was de eerste leek die
deze post (overigens vele jaren) zou bekleden.
Fusieperikelen
In de jaren ‘90 wilde het schoolbestuur een fusie met een
plaatselijke MAVO organiseren. De school wilde dit niet
en protesteerde, men begreep niet waarom een MAVOafdeling zou moeten worden toegevoegd. Uiteindelijk
ging de Edith Stein MAVO op in het TBL.
Momenteel is het Titus Brandsmalyceum onderdeel van
het Hooghuislyceum waarvan veel middelbare scholen
in Oss en omgeving deel van uitmaken. Ook kan het niemand die het TBL in het Osse centrum passeert ontgaan
dat er volop gebouwd wordt om bij te blijven met de
laatste ontwikkelingen. Hopelijk zullen de leerlingen
die nog steeds massaal de school aan de Molenstraat
bezoeken snel weer een plek hebben om hun fiets op het
schoolterrein te kunnen parkeren…
RvV
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Het gedachtegoed van de leerlingen (bijvoorbeeld dat zij
zelf wilden bepalen of ze al dan niet naar de les kwamen)
botste regelmatig met de uitgesproken conservatieve
Oudercommissie. Leerlingen wilden betrokken worden
bij de benoeming en het ontslag van leraren. Overigens
worden leerlingen nu bij de benoeming van leraren
betrokken.
Begin jaren ’80 werd een en ander geïmplementeerd en

nam de onrust af. Uiteindelijk bleken de leerlingen weinig gebruik te maken van de inspraakmogelijkheden die
hen werden geboden via de Medezeggenschapsraad.
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Op meer gebieden waren de nieuwe tijden merkbaar.
Men kon geen vervanging krijgen voor een leerkracht
met zwangerschapsverlof. De leerlingen stelden voor
deze uren te vullen met zelfstudie. Dit leidde tot de
nodige onenigheid. Wat ook leidde tot onenigheid was
het feit dat de mannelijke leerlingen van 5 VWO verplicht waren een militaire voorlichting bij te wonen in
verband met de militaire dienstplicht. Deze voorlichting werd gegeven door officieren. Leerlingen nodigden
vertegenwoordigers van de Vereniging van
Dienstweigeraars uit. Het hoeft natuurlijk geen betoog
dat dit leidde tot onrust.
Veel leerlingen voelden zich betrokken bij de democratiseringsbeweging die in deze jaren heel sterk was. Dit
leidde tot het ontstaan van een leerlingenraad. Ook een
lerarenoverleg ontstond. Het Socialistisch Onderwijs
Front (een vereniging, afkomstig uit Nijmegen) werd
actief op het TBL. Niet alleen bij de leerlingen maar ook
bij de leraren ontstonden discussies. Acties tegen de oorlog in Vietnam werden georganiseerd. Zo werd er een
fancy-fair voor Vietnam opgezet.
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Goed verzorgde tentoonstelling over Titus
Brandsma op het TBL

Elders in deze Tussentijds vindt

aan te nemen om eens te

u een artikel over de historie van

komen kijken naar deze, helaas

het Titus Brandsmalyceum. De
school, die nu bekend staat als
het Hooghuislyceum, locatie
TBL, bruist echter ook nu volop.

beperkt toegankelijke, tentoonstelling. De tentoonstelling is
met de hulp van leraren geheel
samengesteld door de leerlingen. Het is een mooi afgewerkte, informatieve maar ook
speels opgezette tentoonstelling geworden.
Ine Smits en twee van de leerlingen die de tentoonstelling
hebben opgezet vertelden dat er overleg was geweest met het
Museum Jan Cunen. De gedachte was om de tentoonstelling
daar op te bouwen, zodat meer mensen deze konden bekijken.
Helaas was het museum in deze periode al geheel in gebruik
voor een andere tentoonstelling maar men stond zeer positief
tegenover het initiatief, dus wie weet in de toekomst.

Zo staan ook de ontwikkelingen
in het onderwijs niet stil. Steeds
meer wordt van de leerlingen
zelfwerkzaamheid verwacht, PEER KLIEVINK EN MARTINA BOS
vooral in de hogere klassen. Dit geldt ook voor de activiteiten in
het kader van het vak geschiedenis.
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Voor het vak geschiedenis zijn de leerlingen verplicht voor hun
eindexamen een profielwerkstuk te maken. Er zijn echter ook
alternatieven voor een dergelijk werkstuk, gebaseerd op
literatuuronderzoek. Zo verrichten veel leerlingen onderzoek in
archieven of maken wandelroutes waarbij de nadruk ligt op de
historie.

16

Dit schooljaar nam docente geschiedenis Ine Smits het initiatief
om leerlingen een tentoonstelling te laten verzorgen. Het werd
een gecombineerd project waaraan leerlingen uit de
eindexamenklassen HAVO en VWO samenwerkten.
Het was de opzet om de leerlingen op een creatieve manier met
geschiedenis om te laten gaan. In overleg met archivaris Henk
Buijks stelde Ine Smits een lijst van onderwerpen uit de lokale
geschiedenis op die in aanmerking kwamen voor een
tentoonstellingsproject. Uiteindelijk werd gekozen voor de
persoon van pater Titus Brandsma, naamgever van de school,
ook omdat de school dit jaar 80 jaar bestaat en omdat de school
volop in het nieuws staat vanwege de realisatie van
nieuwbouw.
Reden voor De Werkende Mens om de uitnodiging van Ine Smits

Peer Klievink (5HAVO) vertelt dat uiteraard begonnen is met het
verzamelen van informatie. Daarbij begon zich al een beeld te
vormen hoe de tentoonstelling ingericht zou kunnen worden.
Elke leerling werkte met een medeleerling samen om een deel
van de tentoonstelling in te richten, gebaseerd op een aspect
van het leven van Titus Brandsma. Peer werkte mee aan een
hoekje over het kloosterleven waarvoor contacten werden
gelegd met een klooster. Uiteindelijk heeft een pater Karmeliet
(de orde waartoe ook Titus Brandsma behoorde) materialen ter
beschikking gesteld voor de expositie.
Martina Bos (6VWO) vond het aanvankelijk moeilijk om de
vergaarde informatie om te zetten in een beeld. Zij nam met een
andere leerling in de tentoonstelling het gedeelte voor hun
rekening waarin een beeld werd gevormd over het onderwijs in
de dagen van Titus Brandsma.
Via het internet kwamen ze uiteindelijk uit bij het Nationaal

Onderwijs Museum in Rotterdam dat oude schoolboeken in

groot en ook de positieve reacties waren prettig om te horen.

bruikleen gaf. Die oude schoolboeken uit een ruime periode
geven een goed beeld hoe door de jaren heen onderwijs werd
gegeven in verschillende vakken. Vooral oudere bezoekers
haalden hier herinneringen bij op. Overigens ook bij de
verzameling oude foto’s die tentoongesteld werden.

Men vond de tentoonstelling overzichtelijk en informatief.
Bovendien beamen de leerlingen nu ook veel meer een beeld te
hebben gekregen van de persoon Titus Brandsma en zijn
betekenis voor Oss en omgeving.
Een ander leerpunt was dat ze met mensen in contact kwamen,
die ze “normaal gesproken” niet zouden hebben leren kennen.
Zo heeft Peer contact gehad met de al eerder aangehaalde
pater. Eigenlijk verwachte Peer dat deze moeilijk zou doen over
het ter beschikking stellen van materiaal maar dat bleek
helemaal niet het geval te zijn. Zijn interesse was juist zeer groot
en hij kwam met veel extra materiaal. Overigens wordt met dit
materiaal zeer goed omgegaan: kwetsbaar materiaal ligt in
vitrines.
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De beide leerlingen waren aanvankelijk wat terughoudend bij
het meewerken aan de tentoonstelling maar terugkijkend
vinden ze het leuk en zinvol er aan meegewerkt te hebben.
Onlangs is op de school een symposium geweest waarbij ook de
tentoonstelling bezocht kon worden. De belangstelling was

Tot slot konden zowel Peer als Martina en docente Ine Smits
alleen maar bevestigen dat het werken aan deze tentoonstelling
hen goed bevallen is. De tentoonstelling was tijdens de open
dagen van het TBL in maart nog te bezichtigen.
RvV
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Waar het ging om het verzamelen van informatie konden de
leerlingen altijd een beroep doen op de geschiedenisleraren.
Dat werd echter anders toen de ruimtelijke vormgeving aan de
orde kwam. Hier schoten de specialisten, de docenten CKV, te
hulp met hun vaardigheden. Zij konden goede ondersteuning
bieden bij het zetten van bijvoorbeeld foto’s in een passe-partout
maar vooral ook bij een goede indeling van de ruimte. De sectie
CKV bracht ook artistieke uitdaging in het project. Zo is in de
kloosterhoek een eigen “glas-in-loodraam” gemaakt om de
kloostersfeer meer naar voren te brengen.
Alles bij elkaar zijn de leerlingen een week bezig geweest met
het opbouwen van de tentoonstelling.
Daarbij kon ook gebruik gemaakt worden van historisch
materiaal dat op de school zelf aanwezig is, zoals de getoonde
schilderijen van margarinefabrikant Jurgens en van Titus
Brandsma.
De tentoonstelling bevat weinig lappen tekst, die men in de
musea wel eens wil aantreffen, maar is juist sterk in het in
beelden vertellen van het verhaal van Titus Brandsma.
Bovendien zijn de leerlingen vaak aanwezig wanneer de
tentoonstelling voor het publiek geopend is om nadere
toelichting te geven.
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Breken met het verleden
Bergoss
Vanaf 1888 hebben de watten- en
tapijtfabrieken van de gebroeders
Van den Bergh zich hier langs de
Goudmijnstraat en Oostwal kunnen
handhaven. Op 21 februari 2005

werkplaats. Waarschijnlijk werkt zijn
broer nog steeds met hem en in 1880
zetten zij de zaak om in de firma
‘Gebroeders Van den Bergh’. Er wordt
nu ook een stoommachine aange-

hebben de slopers officieel een begin

schaft wat van het bedrijf in een echte

gemaakt met het einde van dit grote

fabriek maakt. De nieuwe naam moest

bedrijfscomplex. Liefst 5,5 hectare

ook verwarring helpen voorkomen met

groot is het terrein, goed voor
ongeveer 300 woningen in verschillende soorten en een parkeergarage. De markante zaagtanddaken (sheddaken) langs de Oostwal blijven in de nieuwbouw bewaard. Bij het hotel is al een paar jaar geleden een
fabriekshal hersteld en voor nieuwe doelen in gebruik genomen.
Zo blijven toch delen van de fabriek bewaard, als verwijzing
naar dit voor Oss zo belangrijke bedrijf, waar generaties
gewerkt hebben.
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Bergoss, wijd en zijd bekend als kwaliteitsbedrijf dat vele
Nederlandse woningen van lopers en tapijt in Perzische
patronen en andere meubelstoffen voorzag is begonnen in 1856.
Daniël van den Bergh, van joods-duitse familie en in 1794 in
Geffen geboren, vraagt in dat jaar toestemming aan het
gemeentebestuur van Oss voor de oprichting van een
wattenfabriekje voor zijn zoons Hijman en Jacob. Zijn neef Isaäc
van der Wielen is compagnon. Met ‘fabriek’ wordt dan een
plaats bedoeld waar iets gemaakt wordt. Het bedrijfje wordt in
een woning aan de Molenstraat ingericht. Met behulp van een
‘duivelmolen’, een apparaat met scherpe tanden, malen Hijman
en Jacob met de hand ‘todden’ tot pluizige watten. Deze worden
gebruikt voor de vulling van doorgestikte dekens, stoelzittingen
en kleding. Er is vraag naar dit materiaal en in 1875 koopt Jacob
aan de Walstraat een stuk grond voor een woonhuis met
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de margarinefabriek van een andere
tak van de familie Van den Bergh.
Werken bij de gebroeders Van den Bergh heet in Oss werken bij
de ‘wattenjood’. Niet echt kwaad bedoeld, vroeger had bijna
iedereen in Oss een bijnaam. Zo heeft de goed-katholieke
familie Jurgens in Oss de bijnaam ‘Mofke’, als herinnering aan
het accent dat deze van oorsprong Limburgse familie had.
De wattenfabriek groeit gestaag door en in 1888 koopt Jacob
van den Bergh een stuk grond op de hoek van de Goudmijnstraat en Klaphekkenstraat (nu Oostwal). Hier was ruimte
voor nieuwe activiteiten. Met vier personeelsleden begint Van
den Bergh kapok te verwerken in de nieuwe hallen langs de
Goudmijnstraat in matrassen kussens. In het begin van twintigste eeuw gaat het bedrijf witte verbandwatten maken en in
1916 worden de eerste weefgetouwen geplaatst. Dat is het
begin van de meubelstoffen en tapijtweverij waarmee Van den
Bergh internationaal bekend wordt. In de fraaie JugendstilbioscoopTuschinski in Amsterdam ligt tapijt dat bij Van den
Bergh geweven is. Aan de Spoorstraat wordt in 1919 een nieuw
fraai kantoorgebouw opgetrokken. Later is de straat vernoemd
naar Bram van den Bergh, directeur in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Vanaf midden jaren tachtig ging het echter niet
goed met het bedrijf. Het ging failliet, werd overgekocht door de
tapijtfabriek Desso. Ook dit bedrijf is overgenomen door grotere
spelers op de markt. De fabriekshallen zijn niet meer nodig. PS.

Herberg De Drie Koningen Peperstraat 12

den van dezelfde familie. Maar het
is ook niet uitgesloten dat ook
andere gilden hier hun gildemaaltijden gebruikten. In de gildekaart (reglement) van het
Sint Sebastiaan Gilde uit 1837 wordt weliswaar gezegd
dat men ieder jaar op 27 december bepaalde in welke
herberg de Teermaaltijd op 20 januari zou plaatsvinden,
maar er ligt een verbinding met het Sint Agatha en Sint
Barbara Gilde. Ieder jaar treden er namelijk 2 dekens af
en worden er twee nieuwe aangesteld uit de laatst aangenomen gildebroeders ' zonder onderscheid te maken
in de 'Aagten en de Barberen'. Kennelijk vond recrutering van nieuwe leden vanuit die twee gilden plaats.
Men koos voor 'De Drie Koningen' omdat het een van de
grootste stadsherbergen van Oss was met een gelagkamer die voldoende groot was om voor een volledig gilde
de maaltijd te serveren en ook nog voldoende ruimte
bood aan het gewone publiek dat terecht kon in het cafégedeelte en de armen die aan een openbare tafel konden
aanzitten. 'De Drie Koningen' is dus in naam en geschiedenis onlosmakelijk verbonden aan de gilden van Oss,
de oudste verenigingen van de stad!!! De naam die in
eerste instantie een verwijzing naar de drie koningen
van het kerstverhaal lijkt te bevatten zou dus wel eens
heel goed een verwijzing kunnen zijn naar de koningen
van de gilden die in de herberg hun teerdagen vierden.
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Over Peperstraat 12 is nog een en
ander uit de archieven opgedoken. Wat blijkt? De herberg fungeerde als thuisbasis van een aantal gilden. Zij maakten
er gebruik van de gelagkamer voor hun teerdagen. Het
gaat aanwijsbaar in ieder geval om het Sint Antonius
Gilde en het Sint Agatha en Sint Hubertus Gilde. In 1651
verklaart Harnsken Stoffels Strick, jawel, de eigenaresse
van 'De Drie Koningen' dat de gildebroeders van het 'St.
Agatha ende St. Huberts Gilt' al meer dan 23 jaar (sedert
1628) in haar herberg geteerd hebben en tijdens hun
teerdagen een openbare tafel voor de armen hebben
gedekt. Ten behoeve van het Sint Antonius Gilde legt ze
een vergelijkbare verklaring af. Ook zij brachten hun
teerdagen in haar herberg door, al meer dan 20 jaar
(sedert 1631) en ook zij dekten een openbare tafel voor de
armen (Bron: Rijksarchief in Noord-Brabant, Archief
van de Beurzenstichtingen inv.nr. 38, folio 621 en 625).
De naam van de herberg komt nu ineens ook in een heel
ander daglicht te staan: De Drie Koningen (of De Drie
Kronen). Hierin zit natuurlijk een verwijzing naar de
koningen van de gilden. Dat het er drie zijn kan betekenen dat ook een derde gilde in de herberg kwam. Maar
welk gilde? Mogelijk het Sint Barbara Gilde dat in de 16e
eeuw al teerde in de herberg 'De Meulen' die naast 'De
Drie Koningen' stond. Deze herberg was immers in han-
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Breken met het verleden
De Engel
Van monumentenzorg wordt wel eens gezegd dat het soms
alleen lijkt te gaan om het behoud van gevels. Aan de
Kruisstraat in Oss zien we daar een heel sterk voorbeeld van.
Hier is alle aanbouw achter de karakteristieke gevel van

zorgen. Het is overigens niet de eerste keer dat De Engel een
dergelijke ingrijpende verbouwing ondergaat. In 1926 kwam de
huidige strakgelijnde gevel in de plaats van de oude klokgevel.
De achterbouw is in de loop van de jaren ook zo ongeveer wel

voormalig hotel-café De Engel verdwenen. Fragiel staat de

geheel vernieuwd. En nu gaat het dus weer andersom. Aan de

voormuur nu aan het Jurgenspleintje te kijk. Zware balken en

andere kant: het is toch wel bijzonder en positief dat de gevel

gewichten houden het in evenwicht. Binnenkort zal tegen de

behouden blijft. De sfeer op het kleine pleintje blijft ermee in

gevel

tact. Ter informatie: De gevel staat niet op de monumentenlijst,

aan

een

nieuw

appartementenblok

met
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kantoor/winkelruimte op de begane grond voor nieuwe steun
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gehele sloop was daarom mogelijk geweest.

PS
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vroeger gemeente Ravenstein

Op een informerend schrijven van de Hoge Raad van Adel van
10 september 1940 reageerde de burgemeester van Herpen
enthousiast ‘om met Uwe vermogende medewerking de
gemeente in het bezit te stellen van een officieel wapen’ en
startte daar-mee de procedure daarvoor. Uit die stukken wordt
duidelijk dat de gemeente toen-tertijd officieus een gemeentewapen (lees: zegelafbeelding) gebruikte, met een afbeelding
van het zegel uit 1651 en het opschrift ‘GEM. HERPEN N.B.’
Daarvan was ook een rubberstempel in gebruik.
De wapenverlening vond niet meer plaats, mede omdat de
gemeente in het volgende jaar werd opgeheven.

In dit nummer:

De NCWV stelde in haar rapport van 1992 voor het middeleeuwse wapen van de heren van Herpen uit het geslacht Cuijk
als dorpswapen vast te stellen: In zilver twee dwarsbalken,
zoomsgewijze vergezeld van acht merletten, staande drie, twee
en drie, alles van keel.
RP

Bron:
Rapportage gemeentewapens Oss 2002 door J.Melissen,
archivaris/heraldicus
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Dat van 1651 heeft de engel vervangen door een zwaan
(symbool van het geslacht Van Kleef) en het linkse wapen door
het wapen: doorsneden: boven: gedeeld in drie-en: A. Kleef; B.
Gulik, C. Berg; onder: gedeeld: A. Mark; B. Ravensberg;
hartschild gevierendeeld: a en d Nieuw-Bourgondie; b en c OudBourgondië hartschild Vlaanderen.
Gezien het jaar van vervaardiging moet dit het wapen van de
toenmalige heer van Ravenstein, Philips Wilhelm van Neuburg
zijn (1647-1690), die in 1651 een nieuwe landkaart aan
Ravenstein gaf, waarin evenwel niets over een nieuw
zegelstempel werd gezegd.

Alhoewel de brief van de burgemeester naar aanleiding van de
oproep uit 1815 niet bewaard is gebleven, is toch bekend dat
deze heeft bestaan. De burgemeester ‘heeft den oorsprong niet
opgegeven’. Uit deze opmerking in het archief van de Hoge
Raad van Adel blijkt dat de burgemeester een zegelafdruk zal
hebben ingezonden. Vraag is dan wel waarom bij deze
gemeente de procedure tot bevestiging van het wapen niet
werd afgerond.
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De vroegere heerlijkheid Herpen omvatte in de
Middeleeuwen het gehele gebied van het latere Land
van Ravenstein, waarvan het dorp - totdat in de loop van de l4de
eeuw Ravenstein werd gesticht - het centrum vormde.
Sindsdien komt de naam Land van Ravenstein op. Herpen kende
zeker vanaf 1317 een schepenbank van de heer van
Herpen/Ravenstein, waarvan de schepenen met persoonlijke
zegels zegelden.
De ‘landkaart’ (art. VIII) van de landsheer Philips van Kleef en
van der Mark, heer van Ravenstein, Herpen, Uden enz. (14921527) van 9 april 1522 bepaalde dat voortaan in elk van de
vierscharen van Ravenstein, Herpen en Velp moest worden
gezegeld met een ‘segele van saecken’.
De schependomszegels van Herpen, het ene voorgeschreven in
1522 en het andere volgens het opschrift vervaardigd in 1651,
vertoonden twee schilden. Het oudste zegel laat een engel zien
met ervoor heraldisch links het wapen Herpen en rechts het
wapen Kleef-Mark met als hartschild Oud- en NieuwBourgondie en Vlaanderen, als herinnering aan de moeder van
landsheer Philips van Kleef (1492-1527), een bastaarddochter
van ‘de goede’ hertog Philips van Bourgondië.

In 1522 werd het wapen van het in 1328
uitgestorven geslacht Herpen duide!ijk als
‘vast’ kenmerk voor de schepenbank van
Herpen beschouwd, dat zich ook bij vernieuwing van het zegel in 1651 handhaafde. De
kleuren van het wapen van de heren van Herpen
uit het geslacht Cuyk waren, volgens het ‘Armorial
Bellenville’ uit de l4de eeuw: rood op zilver.
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De voormalige gemeente Herpen ontstond bij
Keizerlijk Besluit van 14 mei 1810, door afscheiding van Schaijk, en werd in 1941 gevoegd bij
de toenmalige gemeente Ra-venstein. De
gemeente voerde geen wapen.
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