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het centrum. Meer ruimtelijkheid en kwaliteit zijn daarbij

de Heuvel. We sluiten daarmee aan bij de feestelijke oplevering

belangrijke trefwoorden. En zo zijn de Heuvel en de om-

van het hart van de stad, waar de afgelopen jaren zoveel aan

liggende straten inmiddels weer klaar voor de komende jaren.

nieuw vernieuwd is. Van 25 tot en met 28 mei is onder de naam

Rondom de Heuvel zijn veel markante gebouwen van functie

‘Oss klopt’ allerlei aardigs georganiseerd om dat goed te

veranderd. Er lagen veel café’s omheen waar vroeger de

vieren. Het centrale trefpunt van de stad heeft hiermee zijn

marktlui hun handel met een borrel besloten. Ook waren er

tweede grote opknapbeurt in een jaar of veertig achter de rug.

verschillende hotels rondom de Heuvel gelegen. Nu iedereen

In 1963 krijgt het Osse centrum de eerste grote opknapbeurt.

met de auto komt en gaat zijn de meeste café’s en hotels in

Een traditioneel element als de Wilhelminaboom op de Heuvel

winkels veranderd. Om een paar bekende namen te noemen:

moet daarvoor verdwijnen. Ook kunnen er minder auto’s

café Suisse en de Meierijsche Kar. Ruud Pieters, bestuurslid,

terecht. Het steeds drukker wordende autoverkeer blijft in de

heeft de afgelopen jaren minutieus onderzoek gedaan naar de

smalle straten naar de Heuvel toch veel hinder geven. Vanaf

bebouwing en bewoning op de Heuvel en de aangrenzende

1974 wordt het centrum autovrij gemaakt en

straten. Zijn verhaal in deze Tussentijds is de eerste van een

voetgangersgebied. Ook komen er verschillende doorbraken

serie die hij hierover heeft uitgewerkt. Hans Pennings van de

(zoals de Heuvelgalerij). Toch ontbreekt het nog aan sfeer in

Archeologische Werkgroep Oss heeft de Meierijsche Kar tot in

het centrum is een algemeen gevoel. En naar de geest van de

de 16e eeuw kunnen terugvinden in de archieven. Het

tijd, hoewel, zitkuilen hebben hun hoogtepunt dan al gehad,

verdwijnen van het Sint-Annaziekenhuis is aanleiding voor

worden er in 1981 allerlei ‘gezellige’ pergola’s, bolvormige

een verhaal over de historie van het ziekenhuis. Uit de

lantaarnpalen, muurtjes en andere obstakels in de binnenstad

oorlogsjaren zijn onbekende foto’s van de bevrijders opgedoken

geplaatst. Na een jaar of twintig zijn deze elementen

die Joopt Thuring weer van een achtergrond heeft kunnen

behoorlijk versleten en worden ze stuk voor stuk verwijderd.

voorzien. En er is meer, enfin, gewoon lezen maar, hopelijk

Vanaf 1997 begint een volgende grote vernieuwingsronde van

weer met genoegen.
Namens bestuur en redactie,
Paul Spanjaard
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In deze aflevering van Tussentijds staat veel interessants over
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De Heuvel centraal
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Plezierreizigers in
Het Maasland

2

Wanneer u deze regels leest, nadert de
zomervakantie weer. Sommigen van u dromen van
een reis die tijdens de lange winteravonden
zorgvuldig is uitgestippeld. Anderen associëren de
grote vakantie met “toerisme”, en dus met teveel
zon, drukte, uitpuilende afvalbakken, files en stress.
Zij trekken naar plaatsen die – hopelijk - nog niet
zijn ontdekt door de grote massa. Ondertussen zijn
we bijna vergeten dat het woord “toerisme” te
maken heeft met reizen voor je plezier, vroeger een
voorrecht van weinigen. Zelf herinner ik me als de
dag van gisteren dat van mijn lagere schoolklas van
35 kinderen er maar 3 of 4 met hun ouders op
vakantie mochten; ik hoorde bij die 31 of 32
anderen. Vóór 1800 was de groep toeristen nog veel
kleiner. De gevolgen voor het milieu waren toen
uiteraard te verwaarlozen – alle toerisme was toen
duurzaam, want men wandelde of reisde te paard,
met paard en wagen of schip.

Op pad
Reizen voor je plezier kwam in vroeger eeuwen weinig
voor. Wel waren er altijd mensen op pad: soldaten, kooplieden, ontdekkingsreizigers, zwervers, pelgrims.
Bijzonder was tijdens de middeleeuwen de periode van
de Kruistochten, toen vele duizenden ridders en hun volgelingen naar het Midden-Oosten trokken. Een andere
categorie vormden de handwerkslieden, die soms verre
reizen maakten om van befaamde buitenlandse meesters
alle kneepjes van hun vak te leren. Ook kunstenaars trokken erop uit: muzikanten en componisten uit onze Lage
Landen die hoopten fortuin te maken aan het hof van een
rijke Italiaanse vorst. Of schilders die met eigen ogen het
bijzondere licht van het Middellandse Zeegebied wilden
aanschouwen. Sommigen van hen keerden terug en lieten hun tekeningen en schilderijen verhalen over het
moois dat onderweg en ginds te zien was.
De eerste plezierreizigers waren zoons van welgestelde
lieden in de 17e en 18e eeuw die tijdens of na hun studie
hun “grande Tour” door Europa maakten, nog enkele
jaren voordat voor hen het “echte” leven begon. Zij
bezochten dan universiteiten en geleerden, maar ook
mooie steden en spectaculaire landschappen. Hun
indrukken legden zij vast in rijk geïllustreerde jour-

Ook in de Nederlanden verschenen boeken met
beschrijvingen van steden, dorpen, kastelen, kerken en
landschappen. Jacob van Oudenhoven, die ’sHertogenbosch en de Meierij voor zijn rekening nam,
moet omstreeks 1670 ook een kijkje hebben genomen in
Oss: “Ront om de kerck siet men noch overblijfselen van
de wallen en grachten, ende sijn daer noch overigh de
toorens van twee poorten: een op den wech naer den
Bosch ende een op den wegh naer den Grave”. Ook de uit
Nuenen afkomstige Stephanus Hanewinckel (1766-1856)
had belangstelling voor onze streek. In 1798-1799 maakte hij wandelingen door de Meierij; zijn reiservaringen
werden vastgelegd in twee boeken. Hanewinckel, die
van 1818 tot 1841 predikant was van de Hervormde
Gemeente in Ravenstein, had een scherpe pen, waarmee
hij soms fors uithaalde tegen het katholicisme, maar
nog meer tegen het bijgeloof van de Meierijenaren,
maar dat is een verhaal apart.
Van Heesch weet hij dat er“de tour-karren van ’s Bosch

Drs. Henk Buijks (BHIC)
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Schone dorpen

naar Grave verwisselen”. Het is een logisch rustpunt
halverwege die twee steden. Verder hebben naar zijn
mening dit dorp, Nistelrode en Berghem “niets bijzonders Osch, waar ik mij thands bevind, is daarentegen een
schoon dorp, het is de hoofdplaats van Maasland. Eene
voortreffelijke en nette kerk, voorzien van een orgel en
een’ hoogen spitzen tooren, siert deze plaats niet weinig.” Ondanks deze en nog veel meer lovende woorden
over de stad moeten de Ossenaren het bij onze dominee
wel ontgelden: zij zijn immers “door de geheele Majorij
zeer berucht wegens hunne liefhebberij voor het vechten met een mes”. Even denk je dat je leest in een moderne reisgids over een exotisch land!
Geheel in de stijl van een duurzaam toerist verliet
Hanewinckel Oss te voet, “zeer vroeg in de morgenschemering; de zon was nog niet boven den gezigts-einder,
toen ik reeds op weg sloeg.” Hij bezocht die dag
Lithoijen, Lith, Kessel, Maren, Alem en Empel, waarna
hij in Rosmalen onderdak zocht. Lith had het meeste
indruk gemaakt:”het schoonste dorp langs de Maas”.
Vooral de kerk kon hij waarderen, maar dat mogen we
van een predikant verwachten, toch?
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naals. In de 18e eeuw werd hun voorbeeld nagevolgd
door anderen. Vanaf die tijd verschenen ook de eerste
reisgidsen.
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Het Sint-Annaziekenhuis
was een royaal geschenk

4

Sinds enkele maanden is
bekend dat het bestuur van
het ziekenhuis ‘Bernhovenlocatie Oss’, in Oss voor
iedereen beter bekend als het
Annaziekenhuis, er voor
gekozen heeft een nieuw
ziekenhuis in Uden te bouwen. Het over
enkele jaren verdwijnen van deze
belangrijke voorziening uit Oss is hard
aangekomen. Een ziekenhuis in een stad
en gemeente van de omvang als die van
Oss voelt immers zeer logisch aan. Het
Sint-Annaziekenhuis is in 1913
ontstaan uit een royaal gebaar van een
gulle geefster. Stad en ziekenhuis hebben
zich vanaf die tijd samen verder
ontwikkeld. De stad groeide, het
ziekenhuis groeide mee. Na een goed
huwelijk van 83 jaar leek een scheiding
leek bijna niet mogelijk.

Ziekenzorg in Oss was eeuwenlang een particuliere zaak.
Verpleging en verzorging
gebeurde vooral door de familie, vrienden of kennissen. Als
men het zich kon permitteren
waren er een enkele docter of
chirurgijn voor medische verzorging naar de wetenschap
van de tijd. Maar op deze
manier kon lang niet iedereen naar behoren verzorgd
worden. Zeker niet als men onvoldoende middelen had
of geen naasten om op terug te vallen. Pas in de negentiende eeuw ontstond er in Oss een georganiseerde vorm
van verpleging van zieken. Daar zorgden de Zusters voor
van de Congregatie van O.L. Vrouwe uit Tilburg. Voor
het gemak noemde iedereen deze Zusters kortweg ‘de
Zusters van Liefde’, altijd goed voor een dubbelzinnige
grap. Maar deze Zusters deden wel degelijk serieus en
maatschappelijk belangrijk werk.
Zoals de naam van de Orde al aangeeft, is deze in Tilburg
opgericht, in het jaar 1832 en legde zich toe op de zorg
voor arme bejaarden en zieken. De Osse pastoor
Brouwers haalde de Zusters over om ook in zijn parochie
een liefdadige instelling voor de jeugd te beginnen. Op 6
december 1839 reisden Zuster Juliana Dams en Zuster
Lamberta Sanders naar Oss waar ze met gejuich werden
ingehaald, zo melden de Zusters in hun gedenkboeken.
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In 1841 verhuisden de Zusters naar een groot voornaam
huis aan de Arendsvlucht. Van oorsprong is dit een versterkt stenen huis aan de omwalling van Oss. Dit huis
was veel ruimer, en kon meer Zusters huisvesten. Met
meer menskracht konden de Zusters ook meer activiteiten ontwikkelen. Al na een jaar begonnen zij aan de verzorging van arme oude vrouwen: de eerste georganiseerde
vorm van ouderenzorg en de basis voor de tegenwoordige
instellingen voor ouderenzorg in Oss! De ijverige Zusters
namen er steeds nieuwe taken bij. Maar ook aan goede
werken zit een zakelijke kant. Hun inzet en goede werken
kostten de parochie veel geld. Om inkomsten te verwerven
begonnen zij een pensionaat voor meisjes. Deze kostschool had al spoedig een goede naam en voorname families uit het hele land stuurden er hun dochters heen.

In 1865 waren er 25 Zusters in Oss. Een belangrijk jaar
want vanaf dit jaar namen de Zusters de ziekenzorg op
zich. Niet in het Zusterhuis, maar bij de patiënt aan
huis. Het ging overigens niet helemaal van harte. Niet
omdat de Zusters het geen goed werk of passend werk
vonden. Maar om ziekenzorg te kunnen bieden moest
het goedlopende internaat gesloten worden. Dat
gebeurde op aandringen van deken Van de Laar die in die
tijd de Osse parochie van de Grote Kerk leidde en tevens
het klooster van de Zusters onder zijn beheer had. Van
de Laar wist een behoorlijk bedrag bijeen te brengen
waarmee in 1877 het gebouw uitgebreid kon worden
met een extra vleugel. Het oudste gedeelte werd twee
jaar later vervangen door nieuwbouw met daarin een
kapel, keukens, twee spreekkamers en twee ziekenzalen,
vanzelfsprekend een voor mannen en een voor vrouwen.
Vanaf 25 oktober 1877 is er dus in Oss sprake van een ziekenhuis, een heel eenvoudig ziekenhuis weliswaar, zonder operatiekamer of laboratorium, maar toch een ziekenhuis. Er werden zeven patiënten opgenomen. De
eerste overleed helaas al na vier dagen. Dat zal niet gelegen hebben aan de verzorging en inzet van de Zusters.
De patiënt was er waarschijnlijk slecht aan toe en de
middelen om ziekten te bestrijden waren zeer beperkt.
De Zusters hadden overigens geen medische opleiding

tussentijds 2

In de Peperstraat (nu nummer 12) huurden zij een huis
en richtten daar twee klaslokalen in voor het onderwijs
aan meisjes. Terzijde: het aardige oude pand zal in 2006
ingericht worden tot erfgoedhuis, met daarin het
archief van de gemeente Oss.
De Zusters begonnen in dit huis met godsdienstlessen en
‘nuttige, vrouwelijke handwerken’. Ze kregen veel leerlingen want in Oss waren tot dan weinig onderwijsmogelijkheden voor meisjes. Ziekenzorg was er nog niet bij.
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genoten. Zij riepen indien nodig de hulp van Osse huisartsen in die kleine ingrepen gewoon in de spreekkamer
deden. Veertig jaar lang ging het op deze manier in het
Osse ziekenhuis. Wel op steeds deskundiger wijze. Rond
1900 ontving een van de Zusters een verpleegkundige
opleiding.
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Maar hier kon het niet bij blijven. De medische wetenschap en de verpleegkundige zorg ontwikkelden zich
verder. Het Osse ziekenhuisje bleef achter. Hulp kwam
van een welgestelde ‘kostdame’ in het pensionaat voor
dames dat de Zusters rond 1880 waren begonnen. Deze
dame heette voluit mejuffrouw Anna Petronella Vos de
Wael (1873-1918). In 1912 verbleef zij 25 jaar bij de
Zusters. Om dit jubileum te vieren en haar dankbaarheid te tonen voor de goede zorg van de Zusters tijdens
een ernstige ziekte waarvan zij zojuist hersteld was,
schonk zij het kapitale bedrag van 28.000 gulden (ca. ¤
12.700,-). Daarmee konden de Zusters een echt ziekenhuis bouwen, achter het klooster aan de Arendsvlucht.
De ingang kwam aan de Begijnenstraat. Op 26 oktober
1912 legde juffrouw Anna de eerste steen voor het ziekenhuis, op 15 september 1913 was het klaar. Een fraai
gebouw om te zien, met een trapgevel en een gebeeldhouwde hardstenen toegangspoort. En een echt ziekenhuis wat betreft de inrichting. Het was voorzien van een
operatiekamer, een badkamer, centrale verwarming,
gasverlichting en telde 50 bedden. Naar de weldoenster
en heilige is het ziekenhuis Sint-Anna genoemd. Eigen
artsen bezat het ziekenhuis nog steeds niet. Dankzij
scholing door Osse huisartsen werd wel het aantal

Zusters met verpleegkundige kennis uitgebreid. De
Osse huisartsen bleven ook in dit nieuwe ziekenhuis de
patiënten medisch verzorgen en verrichten zelf kleine
operaties. Voor grotere chirurgische ingrepen kwam zo
nu en dan een chirurg uit Den Bosch naar Oss.
Rond 1925 werd verder geprofessionaliseerd. Het SintAnnaziekenhuis sloot met verschillende specialisten
overeenkomsten voor het houden van spreekuren en het
verrichten van operaties. In 1928 waren dit de uroloog
dr. Ten Horn, oogarts dr. Hoefnagels, KNO-arts
Plantenga, tandarts Mennega, dr. Andregg voor het consultatiebureau voor de gevreesde ziekte TBC en dr.Pejak
voor zuigelingenzorg. De zuigelingenzorg kreeg van de
Zusters in deze tijd extra aandacht. Rond 1920 kende Oss
namelijk een kindersterfte van ongeveer 13%, een van de
hoogste cijfers van het land. Het ziekenhuis kreeg met
het oog op de kinderzorg in 1938 een uitbreiding met
een lichte en zonnige kinderafdeling, bijgenaamd het
‘Glazen Paleis.’
In de oorlogsjaren weten de Zusters het SintAnnaziekenhuis, ondanks de moeilijke omstandigheden, een eigen medische staf te geven. De internist dr.
W.L.Vetter wordt op 1 mei 1942 aangesteld als medisch
directeur, spoedig gevolgd door de chirurg dr. M. Bauer.
Gynaecoloog dr. A. Le Loux kwam in 1946 in dienst. Deze
doktoren hebben jarenlang duizenden Ossenaren verzorgd en het medisch gezicht bepaald van het ziekenhuis.
Het Osse ziekenhuis groeide al spoedig uit zijn jas. Er

kwamen meer specialisten bij en rondom het gebouwtje
aan de Begijnenstraat verschenen talloze barakken en
andere aan- en opbouwsels. In 1954 nam het Congregatiebestuur van de Zusters - want daar viel het ziekenhuis nog steeds onder – het besluit een nieuw ziekenhuis te bouwen. Na drie jaar gaf het Ministerie daarvoor
toestemming en in 1961 konden patiënten, medische
staf en andere medewerkers verhuizen naar het nieuwe
Sint-Annaziekenhuis aan de Mgr. Zwijsenlaan in de –
ook nieuwe woonwijk – Ruwaard. Op 24 april 1962 volgde de officiële opening. Het nieuwe ziekenhuis kostte
inclusief inventaris twaalf miljoen gulden, telde 257 bedden en 20 wiegen. Een functioneel ziekenhuis in een klare
architectuur zoals toen opgemerkt werd. De oude toegangspoort van het Sint-Annaziekenhuis aan de
Begijnenstraat is als herinnering in een modernistische
opstelling naast de toegang geplaatst.

2000 fuseert het met Sint-Josephziekenhuis in Veghel.
Dit ziekenhuis is ontstaan uit de inzet van de Zusters
Franciscanessen die zich in 1844 in Veghel vestigen. In
1878 beginnen zij aan de verpleging van lijders aan
besmettelijke ziekten. De zorg voor zieken neemt toe en
het gebouw wordt er steeds verder voor uitgebreid en
aangepast. In de periode 1980-1990 wordt een geheel
nieuw ziekenhuis opgetrokken in Veghel, dat daarna
overigens ook steeds weer aangepast wordt aan de eisen
van de tijd. Met een nieuw gebouw in Uden begint een
nieuwe fase los van de oude banden met Oss en Veghel.
PS
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Met de jaren is het SintAnnaziekenhuis steeds
aangepast en uitgebreid. In

7

De Heuvel in Oss
en zijn bewoners in 1928
Eind mei is de voltooiing van de herinrichting van de

bewoners van de Heuvel verzameld. Ook zijn in het

Heuvel feestelijk gevierd. Voor ons aanleiding om eens

Streekarchief alle foto’s uit die tijd bekeken om de

extra aandacht te besteden aan dit hart van de stad in

namen van winkeliers (reclameborden, teksten op

het verleden. Hier het eerste deel van een serie over de

etalageruiten, enz.) en hun panden te controleren op

Heuvel en zijn bewoners in januari 1928. De basis

hun plaats op de Heuvel. Ook is de Heuvel het afgelopen

hiervoor is het in 1928 uitgegeven eerste adresboek van

jaar geheel op de foto gezet om te zien welke panden uit

Oss, met vermelding van alle bewoners. Oss telt op 1

vroeger jaren nog zijn blijven staan.

januari 1928 14168 inwoners. Daaruit hebben wij alle

tussentijds 2
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Het huis in het midden is Heuvel 3 waar later de Wereldwinkel
heeft gezeten. (Staat op de gevel) De panden rechts hiervan,
Heuvel nr’s 1 en 2 zijn al gesloopt t.b.v. de doorbraak van de
Oostwal. Het pand links is nr. 3a waar later het Jongeren Advies
Centrum onderdak heeft gehad. Datum foto is niet bekend.
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Het huis Heuvel 3 is al gesloopt (was de Wereldwinkel) en ook
het pand 3a, links hiervan, is al gedeeltelijk gesloopt (was
Jongeren Advies Centrum). Het pand 3b er naast wordt later nog
afgebroken. Op de plaats van 3a en 3b worden nieuwe panden
neergezet. Datum foto niet bekend.

‘De Heuvel’ was in 1928 anders omschreven dan nu. Ook de
huisnummers waren anders ingedeeld. De Heuvel liep toen van
de Kruisstraat tot aan de Berghemseweg. De huisnummers
begonnen vanaf 1 te tellen aan de zuidzijde, hoek Kazernestraat

gevallen complete panden of een opgedeeld huis (meerdere
bewoners in één pand). Dit is nauwelijks te controleren omdat
op oude foto’s zelden huisnummers op de woningen te zien zijn.
Opgenomen is een plattegrond van de Heuvel met daarop

naar de Berghemseweg/Klaphekkenstraat, van de hoek

aangegeven de huisnummers. Ook is een plattegrond

Linkensweg langs de noordzijde terug via de Eikenboomgaard

opgenomen waarop is te zien welke voornaamste wijzigingen

naar de Varkensmarkt, vandaar via Peperstraat, Monsterstraat

de Heuvel in de loop der jaren heeft ondergaan.

naar de hoek Kerkstraat en weer terug aan de zuidzijde vanaf de

Wij beginnen met de huisnummers 1 t/m 5, van de Kazernestraat

hoek Walplein, via ’t Gengske naar de Kazernestraat.
De totale nummering liep van 1 t/m 91, zowel de even als de
oneven nummers. Daar tussenin werden diverse nummers
gebruikt met de toevoeging a, b, c of d. Dit waren in de meeste

tot de Klaphekkenstraat, met hun bewoners, beroepen en
andere informatie, aangevuld met advertenties (indien
beschikbaar) uit die tijd.
RP
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Foto van de oude situatie op de hoek van de Heuvel (links) en
de Kazernestraat (rechts). In het midden het huis met de
nummers 1 en 2, daarnaast (nog net zichtbaar) huisnummer 3
en de zijkant is nog zichtbaar (met reclame) huisnummer 3a.
Deze zijn allen gesloopt t.b.v. de doorbraak voor de Oostwal.
Ongeveer op de plaats van 3a staat nu een bankgebouw op de
hoek van de Oostwal.
Datum foto onbeFOTO: BHIC
kend.
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Impressies van de vernieuwde Heuvel

Tussen
door

Lezing over het Osse Gilde Sint-Sebastiaan

Schutspatroon van de stad is St. Willibrord. Dit is uit historische bevindingen te verklaren. In 1069 verklaarde de paus
dat Oss tienden moesten afdragen aan de abdij van
Echternach. In Echternach is Willibrord begraven. Daaruit
blijkt dat Oss in ieder geval met Willibrord verbonden was.
Aanvankelijk werd door historici zelfs gedacht dat
Willibrord Oss heeft bezocht maar dat bleek te berusten op
de verkeerde vertaling van een oude tekst.
In 1359 is een landweer rondom Oss aangelegd. Een landweer is een aarden verdedigingswal, begroeid met doornige struiken en vaak aan weerszijden voorzien van palenrijen, tegen ruiters en rondzwervende benden. Doorgangen
waren afgesloten met slagbomen. Deze verdedigingswerken werden al voor het verkrijgen van de stadsrechten aangelegd omdat Oss in de frontlinie lag tijdens de Gelderse
Oorlogen. Bij Oss lag ook een versterkt stenen huis, waar de
hertog manschappen in kon legeren in tijden van gevaar.
Van dit huis zijn een paar jaar geleden muurresten teruggevonden. Ze zijn gemarkeerd op de vindplaats, het
Burchtplein. Zoals gezegd werden er later rondom de stad
zelf verdedigingswerken aangelegd. Het huis is toen afgebroken.

Naast de godsdienstige, militaire en sociale taken kenden
de gilden ook genoeg vertier. Zo hadden zij hun teerdagen
in de stadsherbergen, (met name het pand Peperstraat 12,
zie eerdere afleveringen van Tussentijds) waarbij de drank
rijkelijk vloeide. Tijdens deze hoogtijdagen traden de gilden naar buiten, vaak gezamenlijk met rederijkers, die
vooral voor toneelspel zorgden.
Het is nu gebruikelijk om het koningsschieten op de vogel
op de paal te doen. Van vroegere gilden is ook bekend dat zij
een doel op een molenwiek bevestigden. Ook in Oss kan
dat het geval geweest zijn.
Tijdens de Reformatie probeerden de Protestanten de gilden aan banden te leggen. Veel gilden bleven actief maar ze
verdwenen geleidelijk aan uit het stadsleven. De twee laatste gilden werden opgeheven op bevel van deken Van der
Piggen (deken van Oss in de periode 1861-1872). Hij vond de
gilden liederlijke organisaties (dronkenschap etc.). Het Sint
Sebastiaangilde werd in 1868 opgeheven, de koningsschilden verkocht en de opbrengst gedoneerd voor de armen.
Het St. Anthonius gilde werd opgeheven in 1869, hun kapel
werd verkocht en als schuur ingericht. De opbrengst van
de verkoop werd gebruikt om een bewaarschool op te richten. Overigens was de Osse deken niet de enige geestelijke
die de gilden wilde uitschakelen wegens onbetamelijk
gedrag. Dit gebeurde in veel plaatsen.
Het gilde Sint Sebastiaan is in 1998 heropgericht (er ging een
stimulans uit van de naderende viering van 600 jaar stad
Oss in 1999) met gebruikmaking van het oudst bewaarde
reglement uit 1837. Zo is het gilde opnieuw een actieve en
markante organisatie in het rijke verenigingsleven dat Oss
kent, vol trots door Hans Pennings gepresenteerd.
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In de middeleeuwen was Oss een Vrijheid, een gebied dat al
enige privileges had verworven. In 1399 krijgt Oss officieel
stadsrechten waardoor Oss nog meer privileges krijgt,
zoals het recht op een weekmarkt op dinsdagochtend, een
eigen bestuur en rechtspraak. Rondom de stad worden
grachten en wallen met stadspoorten aangelegd. In feite
waren de werkzaamheden daarvoor al enkele jaren eerder
begonnen.

In haar geschiedenis heeft Oss acht schuttersgilden en één
broederschap gekend. De gilden hadden als oorspronkelijke taak de verdediging van kerk en stad. Broederschappen
beperkten hun activiteiten soms alleen tot altaardienst. De
militaire functie van de gilden verdween in 1800. De Osse
gilden hadden alle een eigen altaar in de Osse kerk, de St.
Willibrorduskerk.
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Alweer geruime tijd siert het gilde Sint-Sebastiaan regelmatig met haar aanwezigheid vele evenementen in Oss op.
Velen weten dat het gilde haar wortels in het verleden heeft
maar het fijne weten de meeste mensen er niet van. Reden
om Hans Pennings, historicus maar ook nauw verbonden
aan het gilde, te vragen een lezing te verzorgen over de gilden van Oss in het algemeen en Sint-Sebastiaansgilde in
het bijzonder. Op 14 november 2005 verzorgde hij een interessant verhaal voorzien van vele fotobeelden. De zaal was
goed gevuld met zo’n 30 toehoorders.
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De geschiedenis van ‘De
Meierijsche Kar’ in Oss
Hans Pennings, Archeologische Werkgroep Oss
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‘De Meierijsche Kar’ krijgt zijn naam in de 19e
eeuw. De toenmalige eigenaren Hendrik Zwiers
(1789-1843) en Johannes Hofmans (1811-1870)
zijn voerlui en de door hen gebruikte toerkar is
waarschijnlijk aanleiding tot de naamgeving van
het huis.
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Detail van het kadastrale minuutplan van
het centrum van Oss uit 1832
De Meierijsche Kar is gelegen aan de
Varkensmarkt achter het voormalige
Zegelhuis, de oude Lakenhal aan de
Heuvel. De tuin van De Meierijsche Kar
grenst aan de noordzijde aan de
Nonnenkamp, in 1832 eigendom van Peter
van Drunen.

De Varkensmarkt in 1965. Het pand
rechtsachter is de Meierijsche Kar.
FOTO: BHIC 22-09-1965, NR. BCO011738

Aan het einde van de zestiende eeuw is het huis
eigendom van de kinderen van Aert Goijart Cuypers. Op

14 februari 1597 verkoopt Ceel Peter Diercx van Berchem
namens Willem Schaij en Aert Adriaens van Bommel, echtgenoten van Anna en Tonisken, de dochters van Aert Goijart
Cuypers, het huis aan Ghijsbrecht van Berchem, voor schepenen van Oss.
Mr. Gijsbert van Berchem is een zoon van Mr. Jacob
van Berchem en gehuwd met Peterken, dochter van Jan Peters
van Antwerpen. Hij is erfsecretaris van Oss en omringende
dorpen en dijkgriffier van het Maasland. Op 23 juli 1614 verdelen zijn kinderen de goederen die door hun overleden vader
zijn nagelaten: Mr. Jan van Berchem, die meerderjarig is en
Jacob, Peter, Judith, Anna en Aelken van Berchem die nog
minderjarig zijn. De minderjarige kinderen worden bijgestaan door hun voogden Jonker Dierck van Oss, Pauwels
Raessen en Jan Jaconsz. van Antwerpen.

UIT: P. SPANJAARD, OSS VAN BOVEN BEKEKEN 1922-1998 (OSS 2004)

Aert Hermans Clinge aan de ene zijde, de erfgenamen Ideken
Biekens aan de andere zijde, de gemeijn straet aan het ene einde en Joncker Goijart van Erp aan het andere einde
(=Nonnenkamp). Ze heeft het huis bij erfdeling verkregen.
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw is Judith van
Berchem, dochter van Mr. Gijsbert van Berchem, eigenares.
Ze wordt genoemd als eigenares in 1664 als opvolgster van
Gijsbert van Berchem en moet jaarlijks 5 pond ‘paeijements’
betalen aan de kerk, wat gelijk staat aan 1 gulden en 15 stuivers. In de rekeningen van de kerkmeesters staat Judith als
eigenares te boek vanaf 1664 tot 1679.
Op 31 oktober 1653 maakt Judith, dochter van Mr.
Gijsbert van Berchem, haar testament op voor schepenen van
Oss. Ze herroept alle testamenten, codicillen die ze voorheen
gemaakt heeft. Haar tijdelijke goederen, lenen, erfgoederen,
renten, cijnzen en obligaties die ze geërfd heeft van haar tante Jonkvrouwe Woutera van Berchem, huisvrouw van Jonker
Dirck van Os en van haar twee overleden broers, vermaakt ze
voor de ene helft aan de kinderen van Peter van Berchem en
Helena Jans van Antwerpen en voor de andere helft aan de
twee voorkinderen van Mr. Alexander Boonaerts en haar zuster Anna van Berchem. Aan Gijsbert van Berchem, zoon van
Peter van Berchem vermaakt ze 2 _ morgen land in Berghem,
1 morgen land in Macharen, 100 gulden en de secretarieën en
vorsterijen die zijn overleden oom Jacob van Berchem
bediend heeft. Aan Gijsbert Boonaerts, zoon van Mr.
Alexander vermaakt ze de secretarie en vorsterij van de vrijheid Oss, de secretarie en vorsterij van Lithoijen en de secretarie van Maren. De goederen die door haar broer zijn opgedragen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, vermaakt zij aan
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Luchtfoto van de Varkensmarkt in 1965. Het pand op de
voorgrond is de Meierijsche Kar.

Gijsbert en Adriaen Boonaerts, zonen van Mr. Alexander
Boonaerts en Anna van Berchem. Tot universele erfgenamen
benoemt ze tenslotte de kinderen van Peter van Berchem en
Helena Jans van Antwerpen voor de ene helft, waarin de vooren nakinderen van Petronelle van Berchem na hun dood
gelijkelijk zullen delen, en de twee kinderen van Mr.
Alexander Boonaerts en Anna van Berchem voor de andere
helft. Mr. Wouter Crillaerts krijgt 50 gulden voor zijn trouwe
diensten.
Op 24 juni 1667 laat Judith van Berchem, die in haar huis in
Oss ziek te bed ligt, notaris Cornelis van Boxmeer uit ’sHertogenbosch komen om een codicil op te stellen als toevoeging (additie) op haar testament van 31 oktober 1653. Ze
bepaalt dat indien haar erfgenamen vooroverlijden, hun kinderen het deel van hun ouders zullen erven. Het deel van de
kinderen van Gijsbert van Berchem zal van het ene kind op
het andere vererven en bij hun dood zal het geërfd worden
door de gezamenlijke erfgenamen van Anna en Peter van
Berchem. Tenslotte bepaalt Judith dat Gijsbert Boonaerts en
zijn broer de secretarieën en vorsterijen die Mr. Jacob van
Berchem heeft gehad en die aan Gijsbert (zoon van Peter) van
Berchem zijn vermaakt, behouden.
In 1674 blijkt Judith van Berchem in ’sHertogenbosch te wonen. Op 7 mei 1674 maakt ze opnieuw
een testament op. Ze herroept haar voorgaande testamenten,
codicillen en andere wilsbeschikkingen en vermaakt aan haar
neven, Gijsbert en Adriaen Boonaerts, de zonen van Alexander
Boonaerts of hun kinderen alle secretarien, ‘schrijffampten’
en vorsterijen in het Kwartier Maasland. De broers Boonaerts
moeten daarvoor wel aan de kinderen en kleinkinderen van
Judith’s drie broers 2000 gulden uitkeren, iedere staak een
derde. Tot universele erfgenamen van al haar andere goederen benoemt zij Gijsbert en Adriaen Boonaerts of hun kinderen voor _, Jacob van Berchem, zoon van Judith’s broer of
zijn kinderen voor 1/6, de kinderen van Gijsbert van Berchem
of hun kinderen voor 1/6 en de kinderen van Petronella van
Berchem of hun kinderen voor 1/6. Tenslotte bepaalt Judith
dat Gijsbert Boonaerts uit zijn erfenis een portie of kindsgedeelte moet uitkeren aan zijn dochter Anna Catharina
Boonaerts. Judith overhandigt het testament aan notaris Joan
Roeffens in ’s-Hertogenbosch. Judith blijkt in 1675 overleden
te zijn. Op 12 september 1675 verschijnen haar erfgenamen
voor notaris G. van Campen te ’s-Hertogenbosch met het verzoek haar testament te openen. Het betreft Gijsbert en
Adriaen Boonaerts, Peter Joannes van Berchem, Juffrouw
Magdalena van Noss, weduwe van Gijsbert van Berchem, Jan
de Jongh, voogd van de kinderen van Willem de Jongh en
Perijntien (Petronella) van Berchem, Gerardus Verheijden,
man van Petronella Sas en Maria de Jongh.
In 1684 is sprake van de erfgenamen van Judith van
Berchem. Op dat moment is het huis al in andere handen
overgegaan, namelijk Gijsbert Hermen Crocken, die jaarlijks
5 pond (1 gulden en 15 stuivers) moet betalen uit ‘huijs en
hoff achter het Segel huijs’.
In 1683 blijkt het huis voor de helft eigendom te zijn
van Gijsbert Hermen Crocken en voor de andere helft van
Gerrardt Verheijen, wonende te Cuijk, man van Petronella
Sas, en Hendrick Reijnen, wonende te Teeffelen, man van
Maria de Jongh. Laatstgenoemden Verheijen en Reijnen verkopen op 16 januari 1683 hun helft voor schepenen van Oss
voor 203 gulden aan Gijsbert Hermen Crocken die daarmee
volledig eigenaar wordt. Het huis wordt omschreven als:
‘huijs, schure ende hoff den anderen aengelegen ongescheijden ende ongedeijlt met Gijsbert Hermen Crocken groot int
geheel twee ende dartich roeijens gelegen binnen der stadts
ende vrijh(eij)ts van Osch Vesten, ontrent den Heuvel boven
de erffgenamen Cornelis van Ceulen, beneden Jan Vrenssen,
schietende vande gemeene strate tot op den Nonnen camp
ofte erve Hendrick Janssen van Meeuwen.’ Het huis is belast
met een cijns van 5 stuivers en 1 oort jaarlijks aan de Heilige
Geest (Armentafel) van Oss, 5 pond ‘paeijements’ jaarlijks aan
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Dochter Anneken erft bij die gelegenheid bij het vierde lot de helft van een hoeve op Osserscadewijck en het ouderlijk huis aan de Heuvel. Het wordt omschreven als ‘huijs,
erve, hoff ende schuer met hennen toebehoerten gestaen
ende gelegen binnen der vrijheijt van Oss binnen de vesten
ter plaetsen genoempt aenden Hovel tussen eerffenisse Aert
Herman Clinge deen sijde ende erffenisse der erfgenamen
Peter Biekes dander sijde streckende vande gemeijn straet totten erve Joncker Goijart (van) Erp.’ Het huis is belast met
‘cijnsen aen diversche persoonen ontrent twee gulden jaerlijcx.’
Op 6 februari 1626 draagt Anna van Berchem het
ouderlijk huis over aan haar broer Mr. Jan van Berchem, voor
schepenen van ’s-Hertogenbosch. Het wordt omschreven als:
huis, erf, hof en scuere met toebehoren in de vrijheijt van Os
binnen de veste aenden Hovel. Het huis wordt belend door
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de kerk van Oss en een _ stuiver jaarlijks aan de Gemeente
Oss ‘sijnde St. Wilbers chijns’. Aangetekend wordt dat de
buurman, Jan Vrenssen jaarlijks 7 _ stuiver moet betalen van
de 5 pond aan de kerk.
In de jaren 1706 tot 1716 staat Gijsbert Hermen Crocke
te boek als eigenaar van het huis. Hij betaalt uit zijn ‘huijs en
hoff daer hij woont binnen de vesten’ jaarlijks een St.
Willibrorduscijns aan de Gemeente Oss van 1 stuiver.
Gijsbert is een zoon van Hermen Janssen Crocken en
Gerritjen (Gerretien) en is gehuwd met Adriaentje Jan Rut
Jacobs, dochter van Jan Rut Jacobs en Harnsken Ariens.
Gijsbert Hermen Crocken (of Krocken) overlijdt in Oss op 20
mei 1739 Oss en op 9 juli 1740 worden voor schepenen van Oss
zijn onroerende goederen verdeeld door de kleinkinderen van
Gijsbert en zijn (eerste) vrouw Ariaentje: Willem Janssen van
de Geer en Ariaentje Janssen van de Geer, weduwe van Dielis
Janssen van den Boogart, allen wonende te Oijen, en Jan
Brouwers, man van Maria Janssen van de Geer, wonende te
Alphen (eerste staak) en Francis Jan Arts, man van Ariaentje
Corstiaens, wonende te Macharen (tweede staak). Francis Jan
Arts, man van Ariaentje Corstiaens erft bij die gelegenheid
het eerste lot dat bestaat uit het huis aan de Varkensmarkt:
‘seecker huijs en hoff lants gecoomen van den secretaris met
al tgeen daer eert pin, ende nagelvast aen is met den hoff lants
daer aen gehoorende groot 2 _ clijne vaatsaaden 17 rouden
met den houwtgewas daer op en rontsom staende…alhier
binnen dese stads graeften op de Varckens maerck’. Het huis
wordt belend door de weduwe Jan Wagemaeckers aan de ene
zijde, Cornelis Peeters aan de andere zijde, Allexander
Boonarts aan het ene einde (=Nonnenkamp) en de gemeene
straet aan het andere einde. Het huis is belast met een cijns
van 1 gulden en 15 stuivers jaarlijks aan de kerk van Oss en 1
stuiver S. Wilbert cijns aan de Gemeente Oss.
Francis Jan Arts blijkt de familienaam Van Schaik te
dragen. Op 7 november 1748 verkopen Francis van Schaik,
wonende te Macharen, en zijn vrouw Ariaan Corstiaans, het
huis voor 550 gulden aan Cornelis van der Putten, wonende te
Oss. Het wordt omschreven als ‘seeker welgeleegen huijs en
erve met al het geen daar eert pin en nagelvast aan is, staande
alhier ter plaatse genaamt de Verkensmarkt’ groot circa 1 _
vadsaat en 17 roeden, belend door de erve van Willem van
Heesch aan de ene zijde, Ariaan van Overbeek aan de andere
zijde, voorhooft van de straat aan het ene einde en tot op de
erve van Piero van Drunen aan het andere einde
(=Nonnenkamp). De transportant verklaart dat hij het huis
heeft verkregen ‘bij erfenis van Gijsbert Crocque. Het huis en
erf zijn belast met een Wilbert Chijns van 1 stuiver aan de
gemeente alhier, een cijns van 11 stuivers jaarlijks aan ‘den
arme alhier’ en een cijsn van 1 gulden en 15 stuivers aan de
Kerk alhier. Diezelfde dag verklaart Cornelis van der Putten
400 gulden schuldig te zijn aan Francis van Schaik. Tot onderpand stelt hij het net aangekochte huis. De schuld wordt voldaan op 6 november 1749.
Op 6 november 1749 wordt het huis echter voor de
oude koopsom van 550 gulden vernadert door Goosse(n)
Teunisse, wonende te Oss als man van Maria van Koukerken.
Cornelis van der Putten moet zijn eigendomsrecht afstaan.
De omschrijving van huis en erf luiden: ‘seeker welgelegen
huijs en erve met al hetgeen daar eert pin en nagelvast aan is,
staende alhier ter plaetse genaemt de Verkensmarkt’ circa 1 _
vadsaat en 17 roeden groot, belend door Willem van Heesch
aan de ene zijde, Aerjaen van Overbeek aan de andere zijde,
voorhooffs van de straat aan het ene einde en tot op der erve
van Piero van Druenen aan het andere einde. Huis en erf zijn
belast met een ’S Wilbrodus zijns’ van 1 stuiver aan de
gemeente alhier, een cijns van 11 stuivers aan ‘den armen
alhier’ en een cijns van 1 gulden en 15 stuivers aan de kerk
alhier. Voor de aankoop van het huis leent Goosen Teunisse
geld van Ariaan van Overbeek, brouwer en inwoner van Oss.
Op 18 november 1749 verklaart hij aan Ariaan 300 gulden
schuldig te zijn. Als onderpand stelt hij zijn huis en hof op de

Varkensmarkt, 4 vadsaden groot. De schuld blijkt op 4 februari 1775 vereffend.
Goossen Teunissen of Goossen Teunis Hendriks is op
29 oktober 1719 te Oss (RK) gehuwd met Maria van Kaukerke
(of Koukerken/Couwkerken). Goossen overlijdt te Oss op 16
februari 1763. Zijn vrouw Maria overlijdt dezelfde dag. Op 26
februari 1763 worden de vaste goederen van Goossen
getaxeerd ten behoeve van de erfgenamen, waaronder
Antonij van Ravestijn, inwoner van Oss. Het gaat ondermeer
om ‘een huijs en hof alhier binnen de graft op de
Varkensmarkt’ belend door boven de weduwe Van Overbeek
aan de ene zijde, de erve van de weduwe Willem van Heesch
aan de andere zijde, voorwaarts de straat aan het ene einde en
achterwaarts de erve van Pero van Drunen. De waarde van het
huis wordt getaxeerd op 700 gulden. Het huis is belast met
een aantal hypotheken en cijnzen: een kapitaal van 300 gulden te voordele van de weduwe Ariaan van Overbeek, een
kapitaal van 100 gulden ten voordele van de weduwe
Hermanus van Drunen te Nistelrode, een cijns van 1 gulden
en 15 stuivers jaarlijks aan de kerk alhier (inmiddels opgelopen tot een bedrag van 43 gulden en 15 stuivers), een cijns van
11 stuivers jaarlijks aan de ‘Arme Tafel alhier’ (opgelopen tot
een bedrag van 13 gulden en 15 stuivers) en een jaarlijkse ‘St.
Wilbrordus chijns’ van 1 stuiver (in totaal 1 gulden en 5 stuivers). De erfgenamen van Goossen en Maria verschijnen op 11
maart 1763 voor schepenen van Oss om het huis publiek te
laten verkopen. Het gaat om Antonij van Ravestijn, inwoner
van Oss, die de helft van de nalatenschap bezit en Ariaan
Bosmans, Cornelis van Heumen, Band Jacob Bouwens,
Willem Willems Smits, Antonij en Jan Claase van der Heijden,
Jan Renders en Aart Cornelis Claasen, allen ingezetenen van
Oss, mede voor hun neef Henderik Jan Ariaan Frensen, die de
andere helft bezitten. Ze verkopen het huis voor 292 gulden
(260 gulden en 42 gulden) aan Claas van Schaik en zijn
onmondige zwagers Cornelis en Johannes Ariens van Heesch.
Het huis wordt omschreven als ‘een huijs en hof met ap en
dependentie van dien alhier op de Varkensmarkt’ belend door
boven de erve Pero van Drunen aan de ene zijde, de weduwe
Ariaan van Overbeek aan de andere zijde, voorwaarts de straat
aan het ene einde en tot op de erve van Pero van Drunen aan
het andere einde. Ze hebben het huis verkregen bij erfenis
van ‘haaren overleden oom en moije Goosen Teunissen en
Maria van Couwkerken’. Het huis is belast met een kapitaal
van 300 gulden ten voordele van de weduwe Ariaan van
Overbeek inwoner van Oss, een kapitaal van 100 gulden ten
voordele van de weduwe Hermanus van Drunen, inwoner
van Nistelrode, 1 gulden en 11 stuivers jaarlijks aan de Kerk
alhier, een cijns van 11 stuivers jaarlijks aan ‘den arme alhier’
en een cijns van 1 stuivers jaarlijks aan ‘deese gemeente sijnde een St. Wilbrordus chijns’.
In het cijnsboek van Oss staan Claes van Schaik en zijn
twee minderjarige zwagers Cornelis en Johannes van Heesch
vervolgens te boek als eigenaren van het genoemde huis.
Op 12 april 1768 wordt het huis opnieuw publiek verkocht
door Francis van Ravestijn, inwoner van Oss, die door schepenen is aangesteld als voogd van de minderjarige Johannes en
Cornelis van Heesch. Het ‘huijs en hof land gelegen aan den
Heuvel op de Varkensmarkt’ wordt op 29 april 1768 definitief
verkocht aan Gert Tijsen van Breugel voor een bedrag van 277
gulden (235 gulden en 42 gulden). Huis en erf zijn 1 _ vadsaat
en 17 roeden groot en worden belend door Willem van Heesch
aan de ene zijde, de weduwe van Ariaen van Overbeek aan de
andere zijde, voorwaarts de straat aan het ene einde en tot op
de erve van Pero van Druenen aan het andere einde. Het goed
is belast met een kapitaal van 300 gulden ten gunste van
Juffrouw Van Overbeek, een kapitaal van 100 gulden ten gunste van Pero van Druenen, 1 gulden en 15 stuivers jaarlijks aan
de kerk van Oss, 11 stuivers jaarlijks aan ‘den armen alhier’ en
‘eene St. Wilbrordus chijns aan deese gemeente’ van 1 stuiver
jaarlijks.
De nieuwe eigenaar is Geert Tijssen van Breugel. Ook

Hendrik Zwiers is voerman van beroep en is op 16
februari 1789 in Oss gedoopt als zoon van Antoon Zwiers en
Maria Peters van Esch. Hij overlijdt te Oss op 24 september
1843 op 55-jarige leeftijd. Hij is op 28 april 1815 in Oss gehuwd
met Elisabeth van Dinther, dochter van Nicolaas Gerardus
Goedhard en Judi(c)k (Judique) Cristoffel van Dinther.
Elisabeth is geboren in Oss en overlijdt aldaar op 30 augustus
1846 op 62-jarige leeftijd. Ze is op dat moment bode van
beroep. Hendrik en Elisabeth hebben een dochter
Gijsberdina Zwiers die door hen gewettigd wordt. Ze is
namelijk op 8 februari 1813 in Oss geboren als dochter van
Maria Elisabeth Goudaarts jongedochter. De aangifte gebeurt
door de grootmoeder van het meisje: Judicque van Dinther,
dagloonster. Gijsberdina Zwiers overlijdt te Oss op 15 oktober
1890. Ze trouwt op 8 september 1836 te Oss met Josephus van
Os, gedoopt te Den Bosch op 22 juni 1806, zoon van
Dominicus van Os en Johanna Nagelmakers. Na diens overlijden in Oss op 9 augustus 1837 hertrouwt ze op 24 april 1846
te Oss met Johannes Hofmans, geboren in Reek op 29 juni
1811, zoon van Johannes Hofmans en Jacoba (Jacomina) Brüns
(Bruins). Johannes overlijdt in Oss op 8 juni 1870.
Hendrik Zwiers is in 1832 eigenaar van het huis en erf, 3 roeden en 85 ellen groot, gelegen in Het Dorp, A 835 en van de
daarachter gelegen tuin, 31 roeden en 90 ellen groot, gelegen
in Het Dorp, A 836, evenals van een stuk bouwland in de Vliet,
D 803, groot 52 roeden en 70 ellen.
Vanaf 1853 staat Hendriks schoonzoon Johannes
Hofmans, voerman te Oss, voor
1/3e deel te boek als eigenaar
van de tuin, 31 roeden en 90
ellen groot, gelegen in het
Dorp A 836 en het huis en erf,
groot 3 roeden en 85 ellen, gelegen in het Dorp, A 835. In 1873
volgt een wijziging, er wordt
een stal bijgebouwd en het
huis krijgt een nieuwe kadastrale aanduiding A 1735. Het
huis dat aangeduid wordt als A
220 wordt omschreven als huis,
stal en erf en is 3 are en 85 centiare groot. In 1882 volgt een
herbouw en wordt het geheel
omschreven als huis en erf,
groot 3 are en 85 centiare, plaatselijk bekend als de Stad, kadastrale aanduiding A 2112. In
1888 worden huis en tuin verkocht.
Op 8 mei 1888 vindt op verzoek van Lamberdina (sic!) Zwiers,
weduwe van Johannes Hoffmans, zonder beroep, wonende te
Oss, een publieke verkoop plaats van roerende goederen in
haar huis aan de Varkensmarkt.
Nieuwe eigenaar wordt Jan van Leeuwen, arbeider in Oss,
voor 2/3e deel. In 1889 wordt een deel van de tuin bij het huis
getrokken en volgt de bouw van een schuur. Het huis wordt
dan omschreven als huis, schuur en erf, 5 are en 15 centiare
groot, gelegen in ’t Dorp (daarvoor: de Stad), kadastrale aanduiding A 2398. De tuin wordt in gebruik genomen als bouwland en krijgt de kadastrale aanduiding A 2397, groot 30 are en
60 centiare. In 1891 wordt opnieuw een stuk van de tuin bij
het huis getrokken ten behoeve van een bijbouw. De tuin is
dan nog groot 29 are en 30 centiare, gelegen in de Stad A 2479.
Het pand wordt omschreven als huis, schuur en erf, groot 6
are en 45 centiare, gelegen in de Stad A 2480. In 1898 worden
bouwland en huis verkocht.
Theodora van Waardenburg, weduwe van Henricus
Leonardus Jurgens, is de nieuwe eigenares (3/8e deel). Zij verkoopt het bouwland en huis hetzelfde jaar nog.
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FOTO: BHIC 22-09-1965, NR. BCO011739
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hijs wordt in het cijnsboek vermeld. Op 23 januari 1775 wordt
het huis echter door de Heer Johan van Nouhuys die door de
schepenen van Oss ingevolge rekwest van 7 december 1774 is
aangesteld als curator van de boedel van Geert Tijzen van
Breugel, voor 550 gulden verkocht aan Maria van Esch, weduwe van wijlen Hendrick Giele Vosch. De condities van de verkoop zijn opgesteld op 6 januari 1775 en op 20 januari 1775
sluit de bieding. Het huis wordt omschreven als: huijs en hoff
staande ende geleegen alhier aan de Varkensmarkt, groot 1 _
vadsaat 17 roeden, met zijn ab- en dependentiën. Het huis
wordt belend door Gijsbert van Heesch aan de ene zijde, de
erven van de weduwe Ariaan van Overbeek aan de andere zijde, de straat aan het ene einde (voorwaarts) en het erf van
d’weduwe Pero van Drunen aan het andere einde
(=Nonnenkamp). Het huis is belast met 11 stuivers aan de
Armen in Oss, 1 gulden en 15 stuivers jaarlijks aan ‘den
Groten Kerk alhier’ en een Willebrordus chijns van 1 stuiver
jaarlijks aan de gemeente Oss.
Het cijnsboek van Oss omschrijft het huis van de
weduwe van Hendrik Gielen Vosch als: huijs van Geert Tijzen
van Breugel geleege alhier op Varkensmarkt genaamt het
Zegel Huijs’. In twee registers van renten, cijnzen en erfpachten van de kerk van Oss, bijgehouden vanaf 22 april 1785
wordt het huis omschreven als: ‘huijs en hof agter het
Zegelhuis op de Varkensmarkt.’ Voor het huis moet jaarlijks 1
gulden en 15 stuivers betaald worden.
Maria van Esch verkoopt het huis op 14 november 1785
voor 930 gulden aan Piet
Claas van Erp, inwoner van
Oss. Het gaat om een huijs
en hof op de Varkensmarkt,
groot 1 _ vadsaden 17 roeden, belend door Gijsbert
van Heesch aan de ene zijde,
de weduwe A. van Overbeek
aan de andere zijde, de straat
aan het ene einde en
Allexander van Drunen aan
het
andere
einde
(=Nonnenkamp). De akte
vermeldt dat zij het huis
heeft gekocht uit de insolvente boedel van Geert
Tijssen van Breugel. Het huis
is belast met een cijns van 11
stuivers jaarlijks aan de
Armen van Oss, 1 gulden en
15 stuivers aan de kerk van
Oss en een ‘Sint Willebrordus
chijns’ van 1 stuiver aan de
gemeente Oss.
Na Piet Claas van Erp zijn achtereenvolgens eigenaren
Peter Kuipers, Dries Piek en Aard van der Voort bij koop,
Johannes van Mommeren bij transport in 1815, Willem
Jurgens en Hendrik Zwiers.
Op 24 juli 1815 verkopen Aart van der Voort en Andries
Piek, grondeigenaren, wonende te Lith en Peter Kuypers,
grondeigenaar wonende te Oss, het huis voor 500 gulden aan
Johannes van Mommeren, schoenmaker, wonende te Oss
‘onder vrijwaring van evictie en gebreken als van hypotheken’. De verkoop geschiedt voor notaris Gijsbertus Hermanus
de Knokken van der Meulen te Oss. Het huis wordt omschreven als: ‘een huis en hof 1 _ vadtzaad staande en geleegen te
Oss canton Oss Provincie Braband ter plaatze genaamd
Varkensmarkt belend de eene zeide de weduwe Gijs van
Roermund, de andere zeijde de kinderen Arie van Grunsven,
het een eind de straat, ander eind Alexander van Drunen’. De
grondlasten bestaan uit: jaarlijks een cijns van 11 stuivers aan
‘den armen van Oss’, een cijns van 1 gulden en 15 stuivers aan
‘den kerk van Oss’ en een cijns van 1 stuiver aan de Gemeente
van Oss.
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Eigenaren van ‘De Meierijsche Kar’:
- 1597:
1597 - 1614:
1614 -1626:
1626 - 1653:
1653 - 1675:
1675 - 1683:
1683 - 1739:
1739 - 1740:
1740 - 1748:
1748 - 1749:
1749 - 1763
1763 - 1763:
1763 - 1768:
1768 - 1775:
1775 - 1785:
1785

Erfgenamen Aert Goijart Cuypers
Mr. Gijsbert van Berchem en erfgenamen
Anna van Berchem
Mr. Jan van Berchem
Judith van Berchem
Gerrardt Verheijen, man van Petronella Sas, en
Hendrick Reijnen, man van Maria de Jongh
Gijsbert Hermen Crocken
Gijsbert Hermen Crocken
Kleinkinderen Gijsbert Hermen Crocken
Francis Jan Arts van Schaik, man van Ariaentje
Corstiaens
Cornelis van der Putten
Goossen Teunissen (Hendriks) en Maria van
Couwkerken
Erfgenamen Goossen Teunissen
Claas van Schaik, Cornelis Ariens van Heesch en
Johannes Ariens van Heesch
Geert Tijssen van Breugel
Maria van Esch, weduwe van Hendrik Gielen
Vosch
Piet Claas van Erp

- 1815: Peter Kuipers, Dries Piek en Aard v.d. Voort
1815 Johannes van Mommeren
Willem Jurgens
- 1843: Hendrik Zwiers
1843 - 1846: Elisabeth van Dinther, weduwe van Hendrik
Zwiers
1846 - 1853: Gijsberdina Zwiers, echtgenote van Johannes
Hofmans
1853 - 1888: Johannes Hofmans
1888 - 1898: Jan van Leeuwen
1898 - 1898: Theodora van Waardenburg, weduwe van
Henricus Leonardus Jurgens
Lijst van afkortingen:
BHIC = Brabants Historisch Informatie Centrum
NA = Notarieel Archief
OAA = Oud Administratief Archief
RA = Rechterlijk Archief (ook wel Oud Rechterlijk Archief)
SAH = Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch
Naam van de straat
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Detail van de kadastrale schattingskaart van het centrum van Oss uit 1880
De Meierijsche Kar is aan de oostzijde vergroot en voorzien van een nieuw kadastraal nummer: A 2112
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Reconstructie eendenkooi Macharen
komt er aan
Dichtbij de rotonde in de Dorpenweg/S-30 bij
waardig rechthoekig stuk bos. Het bestaat uit

oud vangmiddel om in het wild levende eendachtigen te
bemachtigen. Overigens was dat niet aan iedereen toegestaan.
Het hebben van een eendenkooi behoorde tot de rechten van
een heer, zoals heren nog meer bijzondere voorrechten kenden.

hoogopgaande populieren die zich scherp af-

In de eendenkooi liet hij watervogels vangen voor consumptie.

tekenen tegen de wijde horizon, dikke nesten

Eendenkooien werkten op commerciële basis en draaiden een

Macharen ligt in de weilanden een merk-

boven in de toppen. De bomen omgrenzen een
open plek. Maar wat voor plek is dit? De vorm
is te plaatsen, in de polders boven Oss,
richting Lith liggen meer van deze opvallende
rechthoekige bossages. Het zijn eendenkooien.
Ook hier bij Macharen gaat het om een een-

productie van 1000 tot 1500 eenden per jaar.
De oudst bekende gegevens over eendenkooien dateren uit
1421, over een kooi bij Acquouy. Eendenkooien waren toen
eenvoudiger van opzet en hebben zich geleidelijk ontwikkeld tot
het model zoals we dat nu kennen, bestaande uit een centrale
waterplas met een aantal vangpijpen. De oorsprong van het
kooibedrijf ligt waarschijnlijk in het gegeven dat eenden al hun
slagpennen gelijktijdig verliezen tijdens de rui. Ze kunnen dan
een week of zes niet vliegen en zijn dan een makkelijke prooi.

denkooi, een zwaar verwaarloosd exemplaar

het herstel komt er aan.
De Macharense kooi is, voor zover bekend, één van de oudste
van Brabant, getuige een reglement uit 1670 dat de heer van
Megen voor deze eendenkooi uitgeeft. Een eendenkooi is een
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Goed nieuws voor deze eeuwenoude constructie:

De eendenkooi is een typisch Nederlandse vinding. Er zijn wel
wat kooien in het buitenland te vinden maar die zijn door
Nederlanders aangelegd. In de toptijd lagen er in Nederland
ongeveer 1500 eendenkooien. Ze zijn allemaal te vinden in
waterrijke streken: de Waddeneilanden en Friesland, de kop van
Overijssel en het rivierengebied. Eendenkooien brachten niet
veel op. Kooikers deden het naast andere beroepen. De
combinatie boer/kooiker kwam veel voor in Friesland. In het
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weliswaar maar nog steeds goed herkenbaar.

17

rivierengebied waren de
kooikers vaak visser. De heren
waren waarschijnlijk zeer
gehecht aan eend op het
menu en daarom bleven veel
eendenkooien toch lang in
stand.
Het recht van eendenkooi
gaat dus eeuwen terug. Het
valt uiteen in twee apart te

eenden gevangen, geringd en
weer losgelaten. In enkele
kooien wordt nog voor de jacht
gewerkt. Er zijn nu nog
ongeveer 100 eendenkooien
overgebleven.

onderscheiden rechten. Het

bijzonder

kooirecht maakt het mogelijk

landschapselement. Omdat er

Met hun karakteristieke vorm,
beschuttend bos en stiltecirkel
vormen de eendenkooien een
cultuurhistorisch

om op een bepaald stuk grond eenden te vangen met behulp van

niet veel meer van zijn, en omdat rust bij eendenkooien

de eendenkooi. Deze kan echter niet functioneren zonder de

belangrijk is, worden ze maar zelden open gesteld voor publiek.

bescherming die het afpalingsrecht biedt. Dat is de zakelijke last
waarmee de rondom de eendenkooi gelegen gronden zijn
bezwaard: het is daar verboden handelingen te verrichten
waardoor de eenden in de kooi zouden kunnen worden
verstoord. Lawaai maken, bijvoorbeeld door geweerschoten,
was verboden in een cirkel van 400 vademen – dat is 753 meter
– rondom de kooi. Een ring van bossages hielp mee om deze
stiltecirkel te versterken.

Als zich zo’n gelegenheid voor doet is er meestal zeer grote
belangstelling voor. De eendenkooi van Macharen zal niet
helemaal volledig gereconstrueerd worden maar vooral een
educatieve inrichting krijgen, die zo goed mogelijk de oude
situatie weergeeft van de eendenkooi.Twee van de vier
vangpijpen, met schermen en een deels gereconstrueerde
vangconstructie komen terug. De waterpartij wordt opnieuw
uitgegraven en de vrijkomende grond wordt gebruikt om een

In 1813 waren er 264 eendenkooien in Nederland te vinden, in
1880 nog maar 170. In Noord-Brabant kwamen in 1840 nog 39
eendenkooien voor. In deze omgeving lagen er een behoorlijk
aantal. In de gemeenten ’s-Hertogenbosch vier stuks, in
Rosmalen ook vier, op het grondgebied van Lith zelfs acht en
ook Megen c.a. had er een.
Het aantal eendenkooien nam in de vorige eeuw snel af. Door
grootschalige ruilverkavelingen zijn er ook veel verdwenen. Een
aantal kooien dient alleen vogel-onderzoek, hier worden

lage kade rondom het gebied aan te brengen. Daarmee kan het
waterpeil in de kooi op hoogte worden gehouden. Een
windwatermolentje voert water aan als het peil te laag wordt.
De kooi hoeft na de reconstructie niet helemaal rustig te blijven.
De informatieve en educatieve functie staat voorop. Bezoekers
kunnen over twee wandelpaden de kooi bekijken. De paden
worden aangesloten op het wandelpad bij Macharen. In 2006
kunnen de werkzaamheden beginnen en in 2007 voltooid zijn.
PS

Bron o.a.: Nieuwsbrief Landschapsbeheer Oss, jaargang 7, nr. 26
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De Braakstraat
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De naam van deze straat geeft vaak aanleiding tot een
verbaasde reactie, begeleid door kokhalzende geluiden. Hoe
heeft men nou zo’n onsmakelijk klinkend naam kunnen
bedenken! De naam is - natuurlijk - niet zo heel vreemd als
het lijkt. ‘Braken’ is een vakterm uit de linnenproductie. Oss
had in de 18e eeuw aan de westzijde van de stad nogal wat
vlasteelt. Daaraan dankt dit gedeelte van Oss de wijknaam
‘vlashoek’. De lange stengels vlas werden geoogst en

ondergingen dan een aantal bewerkingen, ze werden onder
meer ‘gebraakt’. De stengels werden daarbij als het ware
gekraakt, gebroken in een houten klem. Zo kwamen de
houterige deeltjes van de stengel los van de vezels, waaruit
linnen kon worden geweven. ‘Braakstraat’ is daarmee dus
een heel passende naam in de wijk Vlashoek. Er zijn hier
overigens meer straten naar de vlas- en linnenproductie
genoemd.
PS

‘Het water, dat zich
ontpopte als een
brullende vijand’
Oss en de watersnoodramp
van 1953

In onze moderne ogen doet het taalgebruik in het boekje
nogal “gezwollen” en “op-de-borst-klopperig” aan hoewel
in het voorwoord wordt gesteld: “Verstaat dit werkje vooral

In het boekje treft men een verslag aan van de gebeurtenissen in het rampgebied maar vooral wat men in Oss deed
voor het getroffen gebied.
Toen op 1 februari 1953 duidelijk werd wat voor een ramp
zich voltrokken had gingen vrijwilligers van Rode Kruis en
E.H.B.O. uit Oss naar het rampgebied. Ook hun belevenissen staan in het boekje. Al heel snel boden particulieren
materiële hulp aan. Ook de Bescherming Bevolking (B.B.)
liet zich in deze niet onbetuigd.
Intussen kreeg burgemeester Delen te horen dat Oss kon
rekenen op de komst van 1250 evacué’s. Onmiddellijk ging de
politie met mobilofoonauto’s de straat op om de bevolking
op te roepen om onderdak te verschaffen aan deze mensen.
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In 2004 en 2005 kwam men in actie in Oss. Dat deed men
ook volop in 1953. Toen veel van de acute ellende achter de
rug was, werd er in Oss een boekje uitgegeven waarin verslag werd gedaan van alle activiteiten die in Oss waren
ondernomen voor de noodlijdende bevolking.

niet als een uiting van trots op de naastenliefde van Oss,
want deze werd onbaatzuchtig gegeven!”
Gezegd mag worden dat het boekje gratis gedrukt werd
door drukkerij Van Loosbroek en dat het personeel de werkzaamheden hiervoor in de vrije tijd verrichtte. Bovendien
was de opbrengst van het boekje bestemd voor het rampenfonds.
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Tweede Kerstdag 2004 voltrok zich in Azië een
enorme ramp. De zeebeving en daarop volgende
vloedgolf trokken een spoor van ellende door het
gebied. Heel de wereld kwam in actie voor de
getroffen landen.
De wereld kwam ook in februari 1953 in actie,
toen voor Nederland, dat zwaar getroffen was
door de watersnoodramp die zich in Zeeland en
West-Brabant voordeed. Overigens werden ook
delen van België en Engeland getroffen.
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Leden van de jeugdbeweging werden opgeroepen om vrijwilligersdiensten te verrichten.
Zwanenberg stelde zijn kantine ter beschikking voor de
eerste opvang van de evacué’s. De slachtoffers die daar binnen zouden komen zouden voorzien worden van warm
drinken en een maaltijd. Gemeenteambtenaren zouden
zorgdragen voor de administratieve verwerking van een en
ander.
Vanuit het gemeentehuis werd contact opgenomen met de

autobezitters met de vraag of zij de evacué’s naar hun
onderdakadres wilden vervoeren. Er groepeerden zich vier
opnameploegen (voor elke parochie een). De jeugdbeweging maakte zich ondertussen verdienstelijk door met provisorisch samengestelde groepen van twee personen de
inderhaast ingedeelde wijken van de stad af te gaan voor het
opnemen van kwartieradressen. Vrijwilligers melden zich
spontaan aan bij de kantine van Zwanenberg totdat het
aanbod zelfs de vraag overtrof.

Maandag 2 februari 1953

uitgeven van kleding en schoenen.

Oss krijgt te horen dat ze voorlopig “slechts” 500 evacué’s
toegewezen krijgt maar er zijn voldoende adressen om de
aanvankelijk verwachte 1250 mensen onder te brengen.
Geleidelijk wordt de omvang van de ramp duidelijk. Er worden spontane acties opgestart. De Katholieke Arbeiders
Beweging roept haar leden op om een financiële bijdrage te
geven. Velen besluiten een loonoffer te brengen.
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Op initiatief van de gemeente wordt er een plaatselijke afdeling van het Nationale Rampenfonds geformeerd. De plaatselijke afdeling bestaat uit: burgemeester Delen, deken Van
Herpt, dominee Hansen (namens de hervormde gemeente),
dominee Hoek (namens de gereformeerde gemeente), S. den
Hartog (namens de joodse gemeenschap), Het Rode Kruis,
de R.K. E.H.B.O., het R.K. Huisvestingscomité, de Ossche
Industrieele Kring, het Christelijk Nationaal Vakverbond,
de Katholieke Arbeidersbeweging en het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen.
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Er werd een werkcomité opgericht om alle acties te coördineren. Voorzitter: mr. A. Falke, secretaris/penningmeester: J.
den Boer (directeur Sociale Dienst) en verder mevrouw
Delen-Philippus (Osse vrouwenorganisaties), Mej. Van Erp
(R.K. Huisvestingscomité), mej. Janssen (vrouwelijke jeugdverenigingen), P. Bannenberg (scholen), L. Ceelen (E.H.B.O.),
Th. Deunk (Ossche Industrieele Kring), N. v.d. Hurk (mannelijke jeugdverenigingen), H. Maasland (standsorganisaties) en H. Maseland (Rode Kruis).

Dinsdag 3 februari 1953

Leerlingen van de M.M.S. (overgegaan in het
Maaslandcollege) collecteren op de markt terwijl de straten
van Oss worden gevuld met brandweerwagens met loeiende sirenes en de mobilofoonwagens van de politie om aan te
kondigen dat er een inzamelingsactie plaatsvindt van kleding en schoenen.
De vrouwenorganisaties werden vertegenwoordigd door Het patronaat wordt langzamerhand veranderd in een pakmevrouw Delen en vertegenwoordigsters van de huis.
Christelijke Vrouwenbond, de R.K. Boerinnenbond, de
Nog steeds is de Zwanenbergkantine in afwachting van de
Katholieke Arbeidersvrouwen en het Vrouwengilde. Het
evacué’s. Wanneer deze komen zal bedrijfsarts Aalders en
onderwijs werd vertegenwoordigd door de pater rector van
zijn staf van verpleegkundigen klaar staan samen met de
het Titus Brandsmalyceum. Verder waren betrokken: de
E.H.B.O.. De E.H.B.O.’ers zullen met name de evacué’s naar
hoofdinspecteur van de gemeentepolitie en de directeur van
hun logeeradressen brengen.
de Dienst Sociale Zalen.
Ondertussen liep de zandzakkenactie.: oud-leden van de
Deken Van Herpt stelde het patronaatsgebouw van de paro- Stoottroepen wilden helpen bij het repareren van de dijken.
chie M.O.O. (de Grote Kerk) ter beschikking. Het gebouw Ze verzamelden zandzakken, die werden gevuld door
werd gebruikt voor de opslag, het sorteren, het repareren en gemeentearbeiders in de Herperduinen. Na wat problemen

werden de zakken getransporteerd naar Waspik.
Schoppenactie: handelaren in ijzerwaren en ondernemers
stuurden 159 schoppen naar het rampgebied. De gemeentepolitie doet dit later nog eens dunnetjes over.

Tijdens de lijstcollecte werden bedrijven en meer vermogende Ossenaren bezocht. Dit leverde _. 15.100,87 op.
Uiteindelijk arriveerden er 178 evacué’s in Oss. De meesten
hadden alleen wat kleding bij zich. Om middernacht
waren zij allen ondergebracht.

Woensdag 4 februari 1953
Nog steeds wordt er intensief gewerkt in het patronaatsgebouw aan de Koornstraat.
Intussen worden er bus- en lijstcollectes gehouden. 60
meisjes gaan met collectebussen langs de huizen. Ze verzamelen _. 6.199,23.

Via het Arbeidsbureau werden er vrijwilligers geronseld om
mee te gaan werken aan het herstel van dijken en wegen.
Vanuit Oss vertrokken er 156 arbeiders. Na 5 dagen arbeid
keerden zij terug naar Oss.

Naast de boven omschreven acties gebeurde nog het volgende:

namen omdat de meeste evacué’s van hervormde of gereformeerde
huize waren. De schoolgaande kinderen onder de evacué’s werden
ondergebracht in voor hen geschikte scholen.

als de ellende zich zo dicht bij huis afspeelt. Dat laatste is
iets wat waarschijnlijk, vanwege de Deltawerken, nooit
meer zal gebeuren. Laten we hopen dat dit ook voor de tsunami geldt!
RvV
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In het boven omschreven verhaal blijkt wel dat onder hulpverlening 50 jaar geleden iets heel anders werd verstaan
maar deze verschillen met de tsunami-hulp zijn wel te verklaren: door de hulporganisaties anno 2004 werd vooral om
geld gevraagd, zodat er lokaal hulp verstrekt kon worden en
bovendien praktische hulp geven is een stuk makkelijker

Tot slot hield ook de R.K. Technische School St. Willibrord een geldinzameling onder leraren en leerlingen bracht 200 gulden op.
Bovendien maakten leraren en leerlingen 20 keukentafels, kolenkitten en stofblikken.
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De Commissie voor onderling contact:
De evacué’s opgevangen in Oss komen allen uit dezelfde streek. Ze
hadden een plek nodig om elkaar te ontmoetten en zo werden direct
hun gastgezinnen even ontlast. Als ontmoetingsplek werd de
Philipskantine beschikbaar gesteld. (dit is nu buurthuis Centrum).
Het waren overigens de beide dominees die hierbij het voortouw
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‘The second wave’,
de tweede golf
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Joop Thuring, Heesch
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De bevrijding van het centrum van Oss uit de
handen van de Duitse bezetter in de tweede helft
van september 1944 is nogal complex. Immers Oss
was niet opgenomen in het strakke militaire
aanvalsplan om de oorlog in het westen voor de
winter te beëindigen, het zou daar wel van kunnen
profiteren.
Foto’s genomen rond de bevrijding in het centrum
van Oss tussen maar ook, zeer uniek, tijdens de
gevechtshandelingen door de lokale professionele
fotograaf Leo van den Bergh hielpen dit stap voor
stap te reconstrueren. Aan de hand van
geschilderde codenummers op de geallieerde
voertuigen (zogenaamde “tactical signs”) die
hierop haarscherp staan afgebeeld kunnen we de
betrokken legeronderdelen onderscheiden. Het zijn
ook onbetwiste aanvullingen en absolute
borgstellingen van soms erg gekleurde verhalen
van ooggetuigen.
De eerste golf bevrijders die Oss bezocht was het
kleine groepje dat op verkenning was gestuurd
door hoge officieren uit het Hoofdkwartier van de

Britse Guards Armoured Division (GAD) op 19
september. Wijlen Joop Maertens was hier
afbuigend van zijn dienstopdracht terecht
gekomen. Hij had die ochtend bij het station aan
de Spoorlaan een groepje gevangen geallieerde
piloten gezien. Twee uitgezonden tanks zouden de
Duitsers wel eens mores gaan leren en een
vergezellende vrachtwagen zou deze
krijgsgevangenen snel achter de eigen linie
kunnen terug brengen. Piloten werden er niet
gevonden; wel werden er Duitse krijgsgevangenen
mee afgevoerd en …. de informatie dat er grote
voorraden levensmiddelen lagen opgeslagen, ‘de
vleespotten van Oss’. Hierna belandde Oss in een
militair en bestuurlijk vacuüm.
Op donderdag 21 september zijn enkele
vertegenwoordigers o.a. uit de industrie en het
verzet richting Grave getogen om de geallieerden
ook over deze voorraden in te lichten en tevens over
het gegeven dat de Duitsers nog regelmatig met
vrachtwagens langs kwamen om te ‘shoppen’.

Foto 1 Een ijzeren ring ter afscherming van de Osse vleespotten en …. het werkte. Foto mogelijk gemaakt vanuit de
bovenverdieping van het huis van de familie Bos uit de Molenstraat.
FOTO LEO VAN DEN BERGH, OSS

geplaatst om de Amerikaanse parachutisten wat meer
vuurkracht te geven. Succesvol, deze tegenaanval werd
gesmoord.

De Duitsers breken door ‘de Corridor’, de provinciale
weg tussen Eindhoven en Nijmegen, door de Britten zo
genoemd nadat ze hier op 19 september langs opgetrokken waren en op de Duitsers hadden veroverd. Het was
maar een zeer smalle weg.
Dat was ten noorden van Veghel. De aanvoerader vanuit
België was doorgesneden en dus moesten de
Amerikaanse parachutisten ook daar versterkt worden
om de weg open te breken. De reserve werd weer aangesproken en o.a de Coldsteam Group moest via Uden naar
Veghel om een ongehinderde aanvoer veilig te stellen.
Het primaire doel een bruggenhoofd te vormen ten
noorden van Arnhem dat de oevers van het IJsselmeer
zou bereiken bleek in dit stadium steeds duidelijker een
brug te ver.
Nu ging de informatie over de vleespotten van Oss een
rol spelen. Als men Oss onder controle had was men verzekerd van een ongekende hoogstnoodzakelijke voedsel-
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Vrijdag 22 september 1944
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‘SECOND TO NONE’, ER BESTAAN GEEN BETERE
De gepantserde GAD, bestond uit Garde Regimenten
zoals Grenadiers, Irish en Coldstreamers (een gebied in
het noordoosten van Engeland tegen de Schotse grens).
Het was het “footfolk” dat naast de Household Cavalry
het Britse koningshuis moest beschermen tegen het
gepeupel. Een soldaat uit deze Regimenten wordt
“Guardsman” (Gdsm) genoemd. In de loop van deze oorlog waren deze Regimenten deels tot een cavalerie eenheid omgesmeed. Zo opereerden infanterie en tanks
meestal naast elkaar en dat bleek binnen zo’n Regiment
uitstekend te voldoen.
Tijdens Operatie Market Garden, beginnend op zondag
17 september 1944, was de Coldstream Group binnen de
GAD min of meer de reserve taak toegewezen. Het ‘kopje’ hierboven vermeldt hun lijfspreuk. Zij hobbelden
dan ook achterin de divisie tijdens de opmars. Op
woensdag 20 september toen de Grenadiers de aanval op
de verkeersbrug over de Waal voorbereidden bevonden
zij zich in het gebied rond Malden/Overasselt. Op dat
moment lanceerden de Duitsers een tegenaanval op
Mook en werd een tankonderdeel van hen, heel pragmatisch, tijdelijk onder de 82nd U.S. Airborne divisie
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Foto2 Dame met pet omringd door
Coldstream Guardsmen
De dame centraal in het midden
werd het eerst herkend als zijnde
“Zus” Bos-Luijben. Mogelijk was ze
toen al getrouwd en woonde in bij
haar schoonouders in de
Molenstraat in een blok van drie
huizen (nu afgebroken) waarin
destijds ook tandarts Vogel en de
familie G.J.A. Konig woonden. Het
hoofd van dit laatst genoemde gezin
was gemeentesecretaris van Oss.
Hij was opgepakt door de Duitsers
en bevond zich op dit moment,
onwetend natuurlijk voor de
achterblijvers, in het kamp
Sachsenhausen (4).
Zus heeft hier al een baret van een
van de geallieerde soldaten opgezet
en dat geeft aan dat er al snel een
ongedwongen sfeer was
opgebouwd. Ik neem aan dat zij de
initiatiefneemster is geweest van
deze fotosessie gezien het
geschrevene op de achterkant: “the
hostess midst her foster children,
Zus, Oss. 29.9.’44.”.
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voorraad, ongeacht het herstel van de aanvoer, en tevens
was dan een deel van de linkerflank van de Corridor
onder controle.
Oss werd zo een tweede-keuze doel; van de nood werd
een deugd gemaakt.
Zo toog in de late middag van deze vrijdag een kleine
gevechtsgroep Coldstreamers van zo’n honderd man
vanuit Grave naar Oss, gelegen in het niemandsland (1).
Het bestond uit de 2e Compagnie (Peloton Nrs. 9, 10,11
en 12* ) van het 5e Infanterie Bataljon en een ‘Troop’
(vermoedelijk Nr 2 van het 2e Squadron), standaard
bestaande uit vier tanks van het 1e Pantser Bataljon
onder leiding van Majoor Michael D.M.G. Willoughby,
door zijn eigen mensen met affectie ook wel “Little
Mike”genoemd, klein maar dapper zal achteraf blijken.
De tanks werden rond een westelijke toegangsweg
geposteerd, aanvankelijk als een nauwe verdedigingsring om de voorraden. De twee mortierstukken op het
fabrieksterrein geplaatst, een van de twee anti-tank
kanonnen (type zes-ponder) op het schoolplein voor de
RK Meisjesschool St. Jozef dat de toegangen tot het Mgr.
van den Boerpark bestreek en een uitkijk op een
fabrieksgebouw. Laat nu de vijand maar komen…… maar

die liet zich aanvankelijk niet zien.
* = mondelinge mededeling Angus Wilks (2006)
Major Willoughby vertelde mij destijds (1994) dat hij het
14e peleton, onder leiding van Dick Symons, de verdediging van het Mgr. vd. Boerpark had toegewezen.
Overigens verklaarde hij dat hij met slechts drie pelotons en een Troop pas in het donker in Oss arriveerde.

Interactie burger – militair
Natuurlijk knoopte de enthousiaste Osse bevolking
contacten aan met de bevrijders, Leo van den Bergh
maakte een fraaie foto van zo’n tactische opstelling van
deze complete Troop. De infanteristen die zich wat vrijelijk konden bewegen tijdens het wachten/wachtlopen
hadden natuurlijk een oogje op de plaatselijke schonen.
Recentelijk kwamen uit particuliere Engelse bronnen
enige aansprekende voorbeelden boven drijven.
Mevrouw Joyce Crough, geboren Harknett
Van haar inmiddels overleden vader Guardsman
Reginald Harknett had ze verhalen gehoord van zijn
belevenissen tijdens de krijgshandelingen op het

Foto 3 Volledige menging
van sexen, nationaliteiten,
burgers en militairen, zelfs
de bouwmaterialen van de
tuinafscheiding. Rechts
valt nog een betonmuur te
ontwaren(van de nabij
gelegen betonfabriek van
Jac. Cox en Zonen?).
Ik denk dat de politici dit
graag zouden willen zien
als ze beslissen troepen te
zenden naar den vreemde
om de bevolking te
bevrijden van een
bezetter/tiran. De waarheid
is helaas vaak complexer
en daarmee de bejegening.
Voorste rij vlnr: Corry
Ploegmakers(?), Gdsm, Zus
Bos-Luijben, Gdsm, Annie
Jacobs, Gdsm Reginald
Harknett
Achterste rij vlnr: Gdsm,
mogelijk Dien van Osch,
Gdsm, Jo de Rooij, Gdsm,
mogelijk de etaleur van de
firma Luijben, Gdsm

Gezien het achtergrondverhaal zou dat best wel eens Oss
geweest kunnen zijn en mede dank zij de vreugdekreet,
uitgedrukt met krijt die op een afbeelding voorkomt,
geldt dit als een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
Wie zouden deze Ossenaren op de foto’s zijn? Enkele
senioren onder de plaatselijke bevolking werden in de
arm genomen (3) en beetje bij beetje de zaak deels ontrafeld. Met opzet heb ik niet alle personen (vooral de jeugd
waarvan ik aanneem dat er nog individuen van in leven
zijn, mogelijk mag ik van hen horen wie wie is, een
mooie uitdaging toch?) proberen te identificeren.

Guardsman Angus Wilks
Deze “Oss” veteraan uit het 12e Peloton geeft in een
spontaan aan mij gestuurde e-mail aan dat ook hij goede herinneringen bewaart aan Oss. Hij beoordeelt Little
Mike als een briljant Commander. Hij beschrijft hoe
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Bij mijn confrontaties kwam ik nog allerlei anecdotes
tegen die in de onderschriften zijn verwerkt.

tussentijds 2

Continent, een periode van bijna een jaar. Wat haar
opgevallen was dat hij herhaaldelijk zijn ervaringen in
Oss opdiste, over de geweldig hartelijke bevolking waaronder hij slechts een week vertoefde.
Via een alerte stafmedewerker (2) van het Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944 -1945 te Groesbeek kwam ik in
contact met deze dame.
In haar correspondentie refereerde ze herhaaldelijk naar
foto’s van haar vader uit de Osse periode. Aanvankelijk
verkeerde ik in de veronderstelling dat het hier foto’s
betrof uit de bekende collectie van Leo van den Bergh.
Zijn foto’s zijn immers de hele wereld over gegaan. Maar
de achterkant van die foto’s zouden enige persoonlijke
mededelingen bevatten terwijl ik daar toch een firmastempel zou verwachten. Toen maar aangedrongen ze
aan mij op te sturen om te bestuderen.
Deze vondst vanuit humaan historisch opzicht wil ik u
niet onthouden. Nadere bestudering toonde aan dat het
hier gaat om spontane menging van infanteristen van
de Coldstream Guards (zie emblemen op de niet-zwarte
baretten) met de lokale bevolking. Het is een serie die op
een bepaalde locatie in een achtertuin is gemaakt. Het
enthousiaste gezelschap neemt allengs in omvang toe.
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Foto 4 “OSS FREE” spreekt
natuurlijk boekdelen. Het is
er professioneel op
aangebracht en het lijkt
alsof deze expressie van
blijdschap van de hand is
van iemand uit het onderwijs.
Ik heb me laten vertellen dat
Annie Jacobs in die tijd
onderwijzeres was aan een
van de scholen in het
centrum van Oss.
Bijna alle omstanders geven
indirect aan dat ze trots zijn
om met deze geschreven
verklaring op de foto te
mogen. Het jongetje (zijn
naam is nog onbekend) dat
het schoolbord vast houdt
realiseert zich nog niet zo
goed de inhoud van deze
boodschap. Zijn tijd komt
nog, van vrede democratie,
welvaart en de ultieme
garantie daarvoor: het
geleidelijk samen smelten
van West Europese naties
tot de Europese Eenheid.
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Guardsman Smedley – geposteerd op een van de
fabrieksschoorstenen - lichtspoor munitie afschiet richting Duitse troepen concentraties om Sergeant Trimmer
van de mortieren (75 mm kaliber) in staat te stellen hierop te mikken.
Ook maakten we kennis met de familie Van Thiel (pa,
ma, zes jongens en een dochter) aan de Molenweg 84.
Hier kregen we vers brood en appelmoes dat we na ons
vertrek uit Normandië niet meer voorgeschoteld hadden gekregen.
Moeder Van Thiel bleef onvervaard doorgaan met haar
activiteiten tijdens de beschietingen terwijl wij toch een
loopgraaf opzochten om onszelf te beschermen. De jongens gaven ons informatie door over de Duitse troepenverplaatsingen en geschutsopstellingen.
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Maandag 25 september
In deze regio wordt een Duitse aanval gelanceerd vanuit
‘s-Hertogenbosch richting Grave. De uit België via
Zeeland ontsnapte 712e Infanteriedivisie is in de
Brabantse hoofdstad gearriveerd en moet onmiddellijk
in oostelijke richting oprukken. In de loop van de middag arriveert een groep die langs de Rijksweg optrekt tot

het kruispunt in Heesch. Een andere groep gaat via
Geffen en de Ruwaard naar Oss (de grootte van elk
groepje heb ik tot de dag van vandaag nog steeds niet
goed kunnen inschatten).
De laatst genoemde groep probeert via de Heescheweg
naar het centrum van Oss op te rukken. Echter, in het
Mgr. Van den Boerpark zijn loopgraven aangelegd en
achter het schoolhek staat een kanon opgesteld bediend
door de stuksbemanning van Sgt. Glisson (5). De
Coldstream Guards staan goed opgesteld door een combinatie van goed leiderschap en correcte en tijdige
inlichtingen vanuit de plaatselijke bevolking. De strijd
om Oss ontbrandt, huizen grenzend aan dit park en de
Heescheweg gaan in de fik, al dan niet uit militair
opzicht en/of frustraties. Kogels vliegen dwars door ruiten en deuren, een klassiek straatgevecht. Ook vallen er
doden en gewonden; onder de Coldstreamers, Gdsm
W.L. Elms (vermoedelijk was deze een chauffeur op een
vrachtwagen die op dit kritieke moment voedsel kwam
halen) en L.Cpl. T. Gough (6) die in een loopgraaf sneuvelde door een kogel die hem net onder de helm raakte.
Bij het schoolgebouw bevond zich de Ossenaar, Johan
“Heinz” Brinkmann met een geweer om mede de aanval

Foto 5
Een allegorie: wie de jeugd heeft heeft de
toekomst.

In april 2006 keren ze even naar de oorspronkelijke
omgeving terug. Dat is inmiddels in het digitale tijdperk en is kopiëren voor mogelijk een sociaal-historisch
artikel over een korte maar zeer turbulente periode een
peulenschilletje.
Een beleefd verzoekje aan de rechtmatige eigenaar tot
openbaarmaking voor een select publiek is dan nog
maar een formaliteit en werd per omgaande welwillend
beantwoord.

Vijftig jaar na dato keren enkele veteranen terug.
De aanvoerder van de eerste golf van bevrijders - Captain
Patrick O’Donovan van de Irish Guards - blijkt inmiddels te zijn overleden maar Lord Middleton, MC oftewel
Little Mike is nog in leven en wil graag gebruik maken
van de uitnodiging van B & W om de dankbaarheid over
de inspanningen destijds van zijn adhoc Coldstream
Guard gevechtsgroep in ontvangst te nemen. Tevens
melden zich nog ook twee andere Coldstream veteranen.
Een gloedvolle speech (vanaf een blocnote!) wordt over
hen uitgestort door de toenmalige Osse burgemeester
Mr. E. P. van Veldhuizen in het bijzijn van vele genodig-
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te helpen afslaan. Hij droeg een compromitterende
“Oranje” band om zijn mouw want hij maakte deel uit
het Osse Verzet. Hij raakte hierbij aan zijn been gewond
maar wist zich naar binnen te slepen om zich te ontdoen
van deze band. Stel dat de Duitsers hem zo aantroffen, ze
zouden hem voor een partizaan kunnen aanzien met
alle gevolgen van dien. In zijn latere leven heeft hij nog
veel hinder van deze verwonding ondervonden.
De Duitsers druipen uiteindelijk af want de onverwachte tegenstand bleek te groot of zou ook de aanblik van
het Jozefbeeld boven de ingang van het schoolgebouw
daaraan hebben bijgedragen?
De volgende dag zouden ze het elders in Oss weer proberen maar nu op wat kleinere schaal. Weer stonden de
Coldstreamers paraat (7).
Op 30 september gaan de bevrijders weer terug richting
Nijmegen. Beslist enkele harten tijdelijk sneller kloppend achterlatend. Ik vermoed dat dan Reginald de
foto’s recent gemaakt en ontwikkeld van Zus Bos als
aandenken meekrijgt met persoonlijke noten er achter
op geschreven. Zij reizen met hem mee door Duitsland
om uiteindelijk in een familie archief in Engeland te
belanden.
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Foto 6
Guardsman Angus Wilks
Zelf schrijft hij erbij: ‘een vieze
schurftige Guardsman die
gewend was in
schuttersputjes te leven en
hier van een stoel en
onderdak geniet in een
school in Sittard’.
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den, een representatieve zaal vol.
In de waardering worden ook betrokken de heren Van
den Bergh en Maertens voor hun uitzonderlijke inspanningen die in de periode van een halve eeuw meer glans
hebben gekregen en dat geeft kwaliteit aan.
Met Lord Middleton - zo luidde de aanspreek titel op dat
moment van Majoor Willoughby - heb ik daarna op die
stralende zondagse zomerdag nog een wandeling door
de Molenstraat gemaakt en van gedachten gewisseld
aan de hand van de meegenomen historische foto’s van
Leo van den Bergh. Er werd lang stilgestaan bij het Mgr.
van den Boerpark.
De beide gesneuvelden, eerst begraven in Oss
(Eikenboomgaard), waren al in 1977 naar Groesbeek
(Canadese Erebegraafplaats) overgebracht.
Wat de kortstondige interactie Oss – Coldstream Guards
betreft; de laatste hebben hun devies hier volledig waargemaakt en gezien de reacties van deze Osse veteranen
geldt dat blijkbaar ook voor Oss.
Joop Thuring, Heesch, 23 april 2006,
toen de magnolia’s bloeiden

Noten
1) War Diary, Army form C.2118, 1st (ARMD) BN COLDSTREAM
GUARDS, periode 10 - 30/9, 1944, PRO, Kew, U.K.
2) Drs. Frank van den Bergh
3) Mevr. C. Beeks-Thuring, Mevr. T.v.d. Heuvel-van Uden, Mevr. A.
Janota-Keijzers, Mevr. H. van Loosbroek en Mevr. A v. Oort-van
Hulst
4) Vierduizend jaar OSS, drs. F.J.M. van de Ven, Berlicum,1975
5) Persoonlijke mededeling Lord Middleton, 18 september 1994
6) Roll of Honour, Coldstream Guards, Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944 – 1945, Groesbeek
7) Boekstavingen van een Osse familie rondom de bevrijding van Oss,
Ir. J. Post, Tussentijds Nr. 2, 2005, een uitgave van de historische
kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende mens

‘Oss Door het sleutelgat van de tijd’
Een mooie titel voor een flutboek, zo is het boek ‘Oss door het
sleutelgat van de tijd’ kortweg te typeren. Een heel merkwaardig
boek, waarvoor men zich afgelopen jaar kon opgeven. De wervende
advertentie gaf een aardige voorstelling van het te verschijnen boek.
Dat haalde 133 belangstellenden over om zich op te geven voor de
gewone uitgave en 79 voor de luxe editie. Na geruime tijd kwamen

gelukkig gewoon aan het muziek maken is. ‘Vroeger was men zich
nog niet zo aan het haasten’ en ‘de voerman rijdt rustig over de
kinderkopjes van de sfeervolle Heuvel, die in de loop van de jaren
wel wat veranderingen heeft ondergaan’ zijn voorbeelden van
andere nietszeggende teksten. Het enige wat voor mij nieuw was in
dit boekje zijn de aquarelachtige tekeningen die her en der tussen de

de bestelde boeken binnen. Op zich ziet de gewone uitgave er best

foto’s staan. Ze zijn vreemd genoeg niet voorzien van een toelichting.

netjes uit. Losse omslag om een harde kaft, in ringband gebonden,

Dat zou wel handig zijn geweest want sommige geven wel

stevig matglanzend papier. Het is een uitgave die verzorgd is door

herkenbare plekken in Oss weer, zoals een schildering van molen

uitgeverij His Story (leuke woordspeling) in Ljubljana (Slovenie). Een

Zeldenrust, museum Jan Cunen en het Hooghuis. Er staan ook een

schrijver of samensteller wordt niet genoemd. Dat is maar beter ook
want wie dit gemaakt heeft moet zich flink schamen voor een
dergelijk product. Wel wordt vermeld dat de foto’s in dit boek onder
andere afkomstig zijn uit de collectie van Jo Hoofwijk. We hebben

Waarom moet de samensteller van dit boek zich schamen? Wat mij
betreft voor een boek waarvan de afbeeldingen links en rechts bij
elkaar gescand zijn uit eerdere uitgaven over Oss. Alle foto’s zijn
daarvan bekend en de pixels op verschillende illustraties laten zien
hoe deze publicatie in elkaar is gezet. Vervolgens zijn de
afbeeldingen voorzien van nietszeggende toelichtingen als ‘vanuit de
kiosk was regelmatig muziek te horen bij bijzondere gelegenheden’
(bij de foto van de kiosk op de Heuvel). Dat dank je de koekoek, waar
dient de kiosk anders voor. Of de ‘fanfare is weer druk in de weer’ bij

paar schilderingen in die niet thuis te brengen zijn, zoals die van een
fors gebouw, op pagina 31. Het gebouw heeft wel wat van het
gemeentehuis maar lijkt er te groot voor. Ook een boerderij-achtig
gebouw op pagina 45, het lijkt zelfs deels afgebrand, is niet te
plaatsen. De schilderingen lijken naar wat modernere foto’s gemaakt
dan de gescande ansichtkaarten die in de rest van het boek zijn
opgenomen. Dat is te zien aan de auto’s en de inrichting van de
straten. Zou ‘Jo Hoofwijk’ de maker van de schilderingen zijn
geweest? Geruststellend vermeld het colofon: de gegevens zijn met
de hoogst mogelijke zorgvuldigheid ‘gecontrolleerd.’ (zo staat het er).
Ze komen echter deels uit mondelinge overlevering. Daar er zo goed
als niets aan wezenlijke informatie bij de foto’s staat, is daar niets
mee misgegaan.
Voor degenen die het boek hebben aangeschaft: het spijt me dat ik
zo’n negatieve recensie moet geven maar dit digitale jatwerkje
verdient niet beter. Het boek heeft wel een hoge curiositeitswaarde,

een foto van Hartog op de Spoorlaan die toont dat de harmonie

zelden is er zo’n raar boekje over Oss uitgebracht.

geprobeerd deze persoon te vinden maar de naam komt niet in de
telefoongids voor van Oss en wijde omgeving.

PS

is het de eerste keer dat de kerk op deze manier bekeken wordt.
Na een kop koffie begint het tweede deel van de excursie.
Mevrouw Willy Eijsvogels is de grote deskundige van het
interieur van de kerk. Zij voert de groep enthousiast vertellend
langs de prachtige gebrandschilderde ramen, met interessante
afbeeldingen van het leven in de negentiende eeuw (veel ramen
zijn geschonken door de familie Jurgens, waarbij de een niet voor
de ander wilde onderdoen in de pracht van het geschenk), de
heiligenbeelden, het altaar, de kapellen. Een algemeen gedeelde
conclusie is dat de Grote Kerk een gebouw is dat zijn schatten
binnen niet zo maar aan de buitenkant toont. Met de prima gidsen
konden ze ontdekt worden.
PS
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‘Liefst 3 miljoen stenen zijn verwerkt in de Grote Kerk van Oss’ vertelt
Gerrit Eijsvogels op 22 april aan een groepje van geinteresseerde
DWM’ers, samen met een even enthousiaste en boeiend vertellende
Jan Ulijn gidsen bij deze excursie. Samen nemen zij de groep de 55
meter hoge kerktoren op. En spannende tocht over steile trappen in
een hoge toren, langs het orgel, met prachtig zicht op het interieur
van de kerk, langs het carillon en de klokken die 10 uur dreunen als
we er net naast staan, en als beloning boven op de toren een uitzicht
tot aan de brug bij Zaltbommel.
Ook gaan we over een smal looppad over de gewelven. Het zijn
fraaie constructies van gebogen hout en tenen, gedicht met stuc.
Ook voor de meeste geboren en getogen Ossenaren in de groep

JAARGANG 11

Excursie Grote Kerk van Oss
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Breken met het verleden
Aan de bakstenen en
bouwstijl te zien zijn de
tweelinghuisjes rond
1890-1900 gebouwd.
Een begane grondverdieping en een
Aardige
zolderkap.
huisjes in een aardige
straat, de Boterstraat.
Mooi gelegen, dichtbij
het centrum. Aan de
ene kant komt de Boterstraat uit op de Molenstraat, de hoofdstraat met deftige fabrikantenvilla’s. Een 50 meter de andere
kant op stond de melkfabriek van de coöperatie Sint-Willibrordus. Er zullen heel wat voerlui met paard en wagen langs de
huisjes zijn gereden om daar de ‘romme’ af te leveren. Het was
toch een levendig stukje Oss. Over het Heschepad, om de hoek,
kwamen dagelijks honderden mensen op weg naar de fabrieken
in het centrum. Tijden veranderen, andere bewoners komen met

andere gebruiken. Bewoners met groene vingers
op het laatst. Maar hun
hennepplantjes groeien
het snelst en goedkoopst
op (illegaal?) verkregen
stroom. Grote hoeveelheden stroom, die grote
hoeveelheden warmtelampen aandrijven. Zoveel
energie onder een houten
kap, dat kan niet goed
gaan. En het ging niet
goed, de kap brandde uit.
Het buurhuis liep ook forse schade op. Daar waren de
(verzekerings)zaakjes waarschijnlijk op orde. De herbouw kon al
snel beginnen. En meteen is de gevel hoger en recht
opgetrokken. In aangepaste stijl. En nu kan dit huisje ook weer
een nieuwe toekomst tegemoet zien. Hoger, mooier en hopelijk
met bewoners die houden van begonia’s.
PS

Dorps- en stadswapens gemeente Oss

Dieden

In 1923 werd Dieden
De NCWV stelde in haar
c.a. gevoegd bij de
rapport van 1992 voor in het
toenmalige gemeente
vroeger gemeente Ravenstein
dorpswapen de Rijkskleuren te
Ravenstein.
vervangen door die van Gelre
Dieden was tot 1795 een
en Gulik, zoals die bijvoorbeeld
(pand)heerlijkheid 1) in
voorkomen in het wapen van
het hertogdom Gelre.
de provincie Gelderland. Ter onderscheiding van
Tot 1615 was Dieden in het bezit van dezelfde
dat provinciewapen zou een hartschild kunnen
families als de heerlijkheid Oijen. Achterworden toegevoegd met het attribuut van de
eenvolgens waren leden van de geslachten
parochieheilige, de H. Laurentius. Eventueel kon
Van Arkel, Van Rossum, Van Bronkhorstaan het wapen als schildhouder de beeltenis van
Batenburg, Van Megen, Van Ghent en Van
de heilige Laurentius, van natuurlijke kleur, worden
Singendonck heer van dit dorp. Een schepentoegevoegd: “Gedeeld – I in azuur een omgewende,
domszegel is bekend uit de jaren 1743-1786 en
vertoonde de plaatselijke kerkpatroon onder een baldakijn, dubbelstaartige leeuw van goud, gekroond van hetzelfde
en getongd en genageld van keel – II in goud een leeuw
met voor zich het Gelderse wapen.
van sabel, getongd en genageld van keel – hartschild van
RP
In 1806 kwam het dorp Dieden bij Brabant. Bij Keizerlijk goud met een rooster van sabel.
Decreet van 14 mei 1810 werd het met Demen en Langel
samengevoegd.
1) Landsheren gaven tegen geld heerlijkheden in pand. Zodra dat
De voormalige gemeente voerde een wapen conform het
schependomszegel van Dieden: Zijnde van lazuur, beladen
met twee klimmende, geaffronteerde leeuwen, gescheiden
door een pal. Boven het schild St. Laurens met de palm in
de rechter- en de rooster in de linkerhand, alles van goud
(diploma 20 juli 1816).

bedrag was terugbetaald, hield de pandheerlijkheid op te bestaan.
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