Berghem

Berghem was gelegen in het Kwartier van
Maasland en de hertogelijke schepenbank
voor Berghem kende al in 1369 een
gemeenschappelijk zegel met de beeltenis
van de H. Willibrordus, vrij in het zegelveld.
Hetzelfde gold voor het opvolgende zegel,
waarvan de stempel in 1868 nog op het
gemeentehuis berustte.
Van de brief die de burgemeester naar aanleiding van
de oproep uit 1815 inzond, is slechts bekend dat hij een
afdruk van het zegel meestuurde en ‘eene schijnbare
reden voor den oorsprong opgaf. De in 1810 ontstane
gemeente voerde als wapen: Zijnde van lazuur, beladen
met St. Willebrordus van goud (diploma 16 juli 1817). Dit
wapen was een zegel- en heiligenwapen conform het
schependomszegel. Dat de heilige bisschop op een losse
grond staat, is niet in het diploma vermeld.
De NCWV stelde in haar rapport van 1992 voor het

traditionele wapen van de
parochiepatroon, de heilige
Willibrordus, als wapen te
gebruiken: in rood een zilveren
kruis. Die kleuren moesten
worden omgewisseld, omdat
aan de hoeken het kruis zou
worden vergezeld van rode vierbladen, als
symbool van het Kwartier van Maasland:
In zilver een kruis, vergezeld van vier
vierbladen, alles van keel. De beeltenis
van de heilige zou als schildhouder kunnen
fungeren.

Dit voorstel werd niet door de nieuwe
gemeente Oss overgenomen. De Berghemse
gemeenschap hechtte sterk aan het wapen uit 1817 en
zelfs aan het accoladevormige schild, wat wapenkundig
niet ter zake doet. De gemeenteraad besloot op 28 januari
1994 nr. 68 dan ook conform, waardoor de omschrijving
en tekening uit 1817 voor dit dorpswapen gehandhaafd
bleven. Ook in 1994 is niet toegevoegd dat de heilige op
een losse grond staat, waardoor aan de hand van de
omschrijving, die als besluit geldt, niet een juiste tekening
kan worden gemaakt.			
RP
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De voormalige
gemeente Berghem
kwam per 1 januari 1994
door samenvoeging bij
de nieuwe gemeente
Oss.

1

Dorps- en stadswapens gemeente Oss

tussentijds

mulder Th. Van der Heijden, die tot 1947 in de Oude Molenstraat
heeft gestaan, recht tegenover de Molenweg.
Al eerder verdwenen twee markante boerderijen in deze straat
om plaats te maken voor appartementen-complexen. Het is in de
gemeente Oss veel te gemakkelijk om beeldbepalende gebouwen
zomaar te laten verdwijnen. Er zijn genoeg voorbeelden op te
noemen van wat er zoal in Oss is gesloopt.
RP

2/06

Aan de Oude Molenstraat 47 is weer een karakteristiek huis
gesloopt om plaats te maken voor een supermarkt met grote
parkeerplaats. Het woonhuis stamt uit de jaren veertig en
is één van de weinige intacte historische gebouwen in de
Oude Molenstraat. Het woonhuis is gebouwd in de stijl van
de befaamde Amsterdamse school. In de voorgevel was een
herinneringsplaat aangebracht van de molen, gebouwd door

tussentijds

Breken met het verleden

De canon van Oss
De belangstelling voor geschiedenis en erfgoed neemt de

het brengt overal discussie op gang en speurtochten naar

laatste jaren sterk toe. Er gaat al een tijdje een roep om

andere belangrijke zaken. Zo zijn mensen die veel op

een nieuw museum dat de nationale historie in beeld

hebben met de exacte vakken al druk bezig om een eigen

brengt, op 16 oktober is er een nationale canon van de

canon samen te stellen.
Ook in Oss is een oproep gelanceerd om een eigen canon

deze aandacht voor de nationale geschiedenis heeft veel

op te stellen. Een uitdaging die we ons als historische

te maken met de vraag hoe de inburgering van nieuwe

kring zeker moeten aantrekken. Hoe de Osse canon

Nederlanders het beste vorm kan krijgen. Wat willen ‘wij’

handen en voeten gaat krijgen is nog niet uitgemaakt

autochtonen vertellen over Nederland? Wat vinden ‘wij’

maar laten we er alvast mee beginnen. Een voorzetje van

dat verteld moet worden om een gedeeld beeld van dit

onze kant. We beginnen in de prehistorie: wat ons betreft

land te krijgen?

komt de ‘Vorst van Oss’ op de lijst, als eerste persoon

Een antwoord op die vragen blijkt niet gemakkelijk.

die Oss op de kaart heeft gezet, voor zover dat zo valt te

Historie staat niet echt in hoog aanzien in Nederland,

zeggen over hem. Hebt u ook voorstellen voor de Osse

het is een keuzevak op school, veel kennis is weggezakt.

canon? We zullen uw voorstellen graag verzamelen. U

Langzamerhand blijkt die kennis van de geschiedenis

kunt ze plaatsen op de website www.dewerkendemensoss.

toch zinvol, hoe moeten we anders uitleggen wat we

nl. Ja, een eigen website hebben we nu ook, sinds enkele

belangrijk vinden om te weten over Nederland? Het

maanden, dankzij de enthousiaste inzet van Pieter

project van de canon is een mooie poging om de mijlpalen

Roskam. We zijn daar zeer erkentelijk voor. U kunt via

uit de Nederlandse geschiedenis weer helder te krijgen.

‘contact - redactie’ berichten plaatsen. Wij zijn benieuwd

Het brengt tegelijk een brede maatschappelijke discussie

wat u aan suggesties heeft voor de Osse canon! En

op gang, want de canon zoals die nu gepresenteerd is, is

natuurlijk hopen we ook dat u de papieren informatie

natuurlijk een selectie uit vele zaken die genoemd kunnen

van Tussentijds weer met belangstelling zult lezen.

worden. Dat maakt de canon nog interessanter,
Namens bestuur en redactie,
Paul Spanjaard
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in de media kreeg. (zie internet http://entoen.nu/). Al
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Nederlandse geschiedenis gelanceerd die veel aandacht



De lakenhal van Oss
De geschiedenis van de panden Heuvel 26, 28 en 30
Hans Pennings
Archeologische Werkgroep Oss

tussentijds 2
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Detail van het kadastrale minuutplan van het centrum van Oss uit 1832
De oude Lakenhal, in de 18e eeuw bekend als ‘Het Zegelhuis’
omvat later twee panden gelegen op de hoek van de Heuvel en de
Varkensmarkt. Het ene staat bekend als ‘Het Molentje’ (A 826), de
andere als ‘De Lakenhal’ of ‘Het Zegelhuis’ (A 823). Het is in de 14e
eeuw ook bekend als Gewandhuis. Tegenwoordig staan hier de
panden Heuvel 26, 28 en 30. In hetzelfde huizenblok op de Heuvel staan
bekende panden als ‘De Valk’ (A 822), tegenwoordig Heuvel 32 en 34 en
‘De Ploeg’ (A 821), nu Heuvel 36 (Bogaerts).



In de late middeleeuwen bezat Oss een lakenhal
of gewandhuis, waar het laken uit de regio werd
gekeurd en verhandeld. Deze handelshal werd
opgericht in de eerste helft van de veertiende
eeuw en stond aan de noordzijde van de markt,
de Heuvel, op de hoek van de Heuvel en de
Varkensmarkt. De lakenhal maakte deel uit van
een huizenblok, gelegen tussen de Varkensmarkt
en de Eikenboomgaard, dat in zijn hoofdvorm tot
op de dag van vandaag bewaard is gebleven. In
het midden van de 15e eeuw is het pand gesplitst.
Het hoekpand aan de zijde van de Varkensmarkt
kreeg de naam ‘Het Molentje’, terwijl het westelijk
deel bekend bleef als ‘De Lakenhal’ (17e eeuw) of
‘Het Zegelhuis’ (18e eeuw). De kadastrale situatie
in 1832 laat inderdaad zien dat beide huizen
in oorsprong onderdeel hebben uitgemaakt van
één pand. Dit wordt nog eens versterkt door de
vermelding van een gedeelde voorgevel en een

gedeelde put op het achtererf. Een en ander lijkt
ook op te maken uit de vermeldingen van het
‘grote’ en het ‘kleine’ huis van Juffrouw Dirkske
van Os in de eerste helft van de 15e eeuw. Hoelang
de lakenhal zijn oorspronkelijke functie behouden
heeft is onbekend. Mogelijk is de splitsing van het
erf in 1450 een aanwijzing voor het feit dat het
gebouw niet meer als zodanig functioneerde of
inmiddels vervangen was door nieuwe bebouwing
ter plaatse.
Fundering
Aanleiding voor het onderzoek naar de geschiedenis van de lakenhal zijn de resultaten van een archeologische begeleiding van de
herinrichting van het centrum van Oss in 2005. Het archeologische
onderzoek werd uitgevoerd tussen 30 maart en 15 juni 2005 door het
onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv in opdracht van de gemeente
Oss.1 Tijdens het onderzoek werden in een werkput op de hoek van
de Heuvel en de Varkensmarkt de restanten aangetroffen van een
noord-zuid georiënteerde bakstenen fundering met een breedte
van 25 cm. De fundering ligt twee meter buiten en evenwijdig aan
de westgevel van het pand Heuvel 26. Aan de zuidzijde van de werk-

Reconstructie van de Lakenhal volgens de kadastrale situatie in 1832

De situatie van de Osse Heuvel in 1880 volgens de schattingskaart. Er
zijn nogal wat wijzigingen in het huizenblok. Te zien is dat het pand ‘De
Lakenhal’ inmiddels is gesplitst. Het oostelijk deel is herbouwd en er is
een nieuwe achterbouw verrezen. Het westelijk deel lijkt nog origineel.
Ook het hoekpand ‘Het Molentje’ is verbouwd. De gevel aan de zijde van
de Varkensmarkt is naar het westen opgeschoven en aan de achterzijde
is een stuk aangebouwd. Het oostelijk deel, aan de zijde van de oude
‘Lakenhal’ is afgesplitst. Ook het huis ‘De Valk’ is gesplitst. Het westelijk
deel lijkt nog origineel. Het oostelijk deel is sterk gewijzigd en naar
achteren uitgebreid. Het huis ‘De Ploeg’ is onveranderd. Het hoekpand
op de oosthoek van het blok, op de hoek met de Eikenboomgaard is sterk
uitgebreid.

Naar aanleiding van de aangetroffen resten werd een historisch
onderzoek gestart naar de bebouwing aan de noordzijde van
de Heuvel. Al snel bleek dat de panden Heuvel 26 t/m 30 met
achterliggende erven oorspronkelijk één geheel vormden en op de
plek staan van de voormalige lakenhal, ook wel het gewandhuis
genoemd. In 1832 stonden hier twee huizen, die in de 17e eeuw
nog een gezamenlijke voorgevel hadden. De gezamenlijke lengte
van beide gevels in 1832 bedroeg 25,34 meter. Het hoekpand met
de naam ‘Het Molentje’ had een voorgevel met een lengte van 12,09
meter. Het naastgelegen pand ‘De Lakenhal’ of ‘Het Zegelhuis’
had een voorgevel met een lengte van 13,25 meter. Rond 1880
blijkt het hoekpand vergroot te zijn. De zijgevel is naar het westen
opgeschoven. Dit lijkt te corresponderen met de huidige situatie.
Het pand Heuvel 26 heeft momenteel een lengte van 14,15 meter.
Nameting van de voorgevels van de panden Heuvel 28 en 30 geeft
een gezamenlijke lengte van 13,30 meter. Dit correspondeert

De lakenhal of het gewandhuis
Periode 1340-1450
De lakenhal is gesticht in het begin van de 14e eeuw en was
eigendom van het riddermatige geslacht Van Os, tevens eigenaar
van het kasteel.6 De lakenhal was cijnsgoed van de hertog van
Brabant en wordt al genoemd in het oudste hertogelijke cijnsboek
van 1340.7 In 1348 wordt het opnieuw in cijns uitgegeven aan
Godevaart van Os. Vermeld wordt dat Marcelis van Os, vader van
Godevaart, reeds eigenaar was.8
Oss was in de 14e eeuw uitgegroeid tot een centrum van regionale
lakennijverheid. Drapeniers (lakenbereiders) uit Oss zorgden voor
de distributie van de benodigde grondstoffen naar thuiswerkers
in de regio en regelden het transport van halffabrikaten en
eindproducten naar de markt in Oss.9 De basisgrondstof voor
laken is wol, die verhandeld, bewerkt en als eindproduct opnieuw
verhandeld werd. Laken is een dun, vliesachtig textiel met een
glanzend oppervalk, dat ontstond door het kaarden van wol
met een wolkam. De grovere variant werd ‘want’ genoemd.10
De centrumfunctie van Oss als regionale marktplaats kreeg een
stimulans door het instellen van een weekmarkt op dindag. Dit
marktrecht werd nog eens bevestigd in het stadsprivilege van 14
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Historisch onderzoek

nagenoeg met de situatie in 1832. De totale lengte van de
gezamenlijke voorgevels bedraagt nu 27,45/27,50 meter. Rekening
houdend met de aangetroffen fundering, 2 meter ten westen van
de huidige zijgevel van het pand Heuvel 26, zou de oorspronkelijke
lengte van de lakenhal circa 29 ½ meter zijn geweest. Het moet
daarmee een imposant gebouw zijn geweest.

tussentijds 2

put bleek de fundering nog 5 baksteenlagen hoog te zijn. Hoewel
complete bakstenen niet werden aangetroffen, kan de fundering
op grond van het baksteenformaat (12 x 6)2 en het gebruik van
kalkmortel gedateerd worden in de tweede helft van de 14e eeuw.3
Het baksteenformaat komt overeen met dat van de fundering van
het kasteel van Oss (26 x 12 x 6).4 Hoewel het rapport de fundering
dateert in de 18e eeuw, lijkt het in de werkput aangetroffen aardewerk de vroegere datering te bevestigen. Zes van de negen aangetroffen aardewerkfragmenten dateren uit de periode 1300/1350
- 1550.5 Het rapport concludeert dat de aangetroffen fundering
waarschijnlijk de voormalige zijgevel is van het pand Heuvel 26.
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oktober 1399.11 Ten behoeve van het keuren en verhandelen van het
lakenhal is deze na 1446 niet meer in functie.16
laken werd aan de Heuvel een lakenhal of gewandhuis opgericht.
Ook Nijmegen bezat een lakenhal of gewandhuis aan de
De ‘lakemakers’ of lakensnijders waren verantwoordelijk voor het
westzijde van de Grote Markt. De oudste vermelding dateert uit
keuren van het laken, dat voorzien werd van een kwaliteitsmerk
1382. De eigenlijke hal bevond zich op de eerste verdieping. De
in de vorm van een lakenloodje of zegel, vandaar de latere naam
lakenhandelaren konden hier vakken huren van de stad. In 1389
‘Zegelhuis’. De lakenhandel werd van hogerhand gereguleerd door
werd bepaald dat alle laken in het Nijmeegse schependom gesneden
te bepalen dat alle laken in het kwartier of ambacht Maasland in
en verkocht moest worden in de Nijmeegse lakenhal. De begane
Oss gezegeld en geperst moest worden. Dit werd nog eens bevestigd
grond bestond uit een arcade met een verdieping, arkeltorentjes op
in het stadsprivilege van 1399: ‘Item datmen engheenrehande
de hoeken, een weergang en een zadeldak met zolder. De lakenhal
lakene binnen den ambacht van Maeslant en sal mogen maken
stond met de lange zijde aan de Grote Markt.17
om te vercopen, si en selen t’Os gesegelt ende geperst werden,
In de meierij van ’s-Hertogenbosch zijn lakenhallen bekend in
op die laken verloren half tonser ende onser nacomelingen
Oirschot, Eindhoven en Tongelre.18
12
behoef ender dander helcht tonser stat behoef van Os.’ De Osse
lakenhandelaren (en snijders) hadden zich kennelijk verenigd in
Waarschijnlijk is de Osse lakenhal in het begin van de veertiende
een lakengilde. In 1399 werd dit gilde ‘van gewande’ erkend en
eeuw gesticht door Marcelis van Os, zoon van Godevaart. Deze
kreeg het een monopolie op het bereiden (weven en vollen), de
Marcelis wordt al genoemd in een oorkonde van 21 juli 1301, waarin
verkoop en het zegelen van laken in Oss. Tevens werd bepaald dat
hertog Jan II van Brabant hem de veren tussen Heerewaarden en
het gilde jaarlijks zegelaars zou aanstellen voor het zegelen van
‘Bergerstade’ en tussen Heerewaarden en ‘Coestade’ overdraagt.19
het laken, die beëdigd moesten worden door de kwartierschout
De oudste vermelding van de lakenhal treffen we aan in het
van Maasland: ‘Item dat onse stadt van Os een Gulde sal hebben
hertogelijke cijnsboek van 1340. Godevaart, zoon van Marcelis
van gewande, ende dat alle laken diemen t’Os
van Os (Godefridus zoon van Marcilius
sal maken te vercopen die oprecht sijn besegelt
van Oss) betaalt een recognitiecijns van 10
selen worden, ende dat die lakemakers jairlics De oudste vermelding schellingen payment voor het lakenhuis
segelers selen kiesen op hairen eedt nair hairen
of gewandhuis (‘domo pannorum’). De
besten, dair toe orberlicste wesende die onse van de lakenhal treffen betalingen worden gedaan van 1340 tot en
Schoutheit van Maselant sal eeden, mids sinen we aan in het hertoge- met 1351.20 Een recognitiecijns is een cijns
selaris vander werden van eenre quarte wijns,
lijke cijnsboek van 1340 voor de erkenning van bepaalde rechten.
ende dat engheen porter van Os buten onser
Kennelijk is door de hertog van Brabant het
stat ende vesten van Os engheerhande wolwerck
recht verleend de lakenhal op te richten. Voor
en sal doen maken, van weven noch van vollen,
dit recht wordt een jaarlijkse cijns betaald.
linen noch wullen, op eenen pene van twe ponden paijments Bosch
Dit wordt bevestigd in een charter van 31 juli 1348, waarin Alard
gelts half tonser en half tonser stat behoef van Os.’13
van Os (Osse), rentmeester van Brabant21 namens de hertog van
In de oudste hertogelijke cijnsboeken wordt de lakenhal aangeduid
Brabant aan Godevaart van Os (Godevarde van Osse) het recht van
met de latijnse term ‘domus pannorum’. In 1348 wordt de lakenhal
olieslag en het dwangrecht binnen het gemaal van Oss, Heesch en
aangeduid als ‘gewanthuis’.
Geffen (en tevens in Nistelrode en Berghem) verleent evenals het
gewandhuis van Oss (‘den ghewanthuse van Osse’) Deze rechten
Oss was niet de enige stad met een lakenhal. Ook in belangrijke
waren eerst van Marcelis van Os (Marcelijs van Osse) en Godevaart
steden als ’s-Hertogenbosch en Nijmegen stond een lakenhal of
heeft deze rechten verkregen van Aert Bertout (Arnt Bertout)22 en
hgewandhuis. De Bossche lakenhal wordt al genoemd in 1275
Herman Wijnrics van Oijen, destijds rentmeesters van de hertog
en 1287. In dit gewandhuis verkochten de lakensnijders hun
van Brabant in de meierij van ’s-Hertogenbosch, en van Willem
laken. Het gewandhuis was eigendom van de hertog die het
van Nulant (de olieslag in Geffen). Alard bevestigt en ratificeert de
aan het lakensnijdersgilde verpachtte. Het gilde verdeelde de
rechten die door genoemde rentmeesters aan Godevaart eerder
hal vervolgens in standplaatsen of vakken ten behoeve van de
verleend zijn evenals de door hen bezegelde brieven, uitgezonderd
individuele lakensnijders. Het gewandhuis lag in het Blok op de
de rechten van Willem van Nulant (olieslag Geffen). Daarenboven
Markt tegenover het Minderbroederklooster. In 1321 kregen de
verleend Alard aan Godevaart van Os het windrecht ten behoeve
Bossche lakensnijders hun eerste keur. Daarin werd bepaald dat
van een oliemolen ‘die metten wynde slaen mach ende runde
zij hun laken uitsluitend in de lakenhal mochten snijden.14 De
malen mach’ en het recht om een oliemolen op te richten binnen
standplaatsen of vakken waren particulier eigendom en konden
het gemaal, in ruil voor 4 schellingen payments jaarlijks aan de
worden vererfd of verkocht en verhuurd. De lakenhal was een
hertog van Brabant bovenop de jaarlijkse en erfelijke ‘thiinsen’
groot gebouw met souterrain, met daarboven een verdieping
(=cijns) die Godevaart al verschuldigd was aan de hertog voor de
en een zolder.15 De lakenhal was een rechthoekig gebouw, 10
olieslag, het gewandhuis en de molendwang.23
meter breed en 30 meter lang, stond met de lange zijde aan de
In de hertogelijke cijnsboeken kunnen we in de periode 1380-1534
Markt en was door een rij kolommen in twee beuken verdeeld
de opeenvolgende eigenaren en cijnsbetalers voor het gewandhuis
met elke vijf balk- of geweldvakken. Het pand was via twee grote
(domus pannorum) traceren. Iedere keer wordt 10 schellingen
ingangspoorten aan de beide lange zijden en een kleinere ingang
(grossen) betaald. Iedere schelling staat gelijk aan 16 denarii.
aan de smalle zuidzijde toegankelijk. De verdieping was via twee
In 1380 staat Johannes van Beest te boek als eigenaar van het
trappen bereikbaar. Zowel op de begane grond als de verdieping
gewandhuis (domo pannorum). Hij betaalt een recognitiecijns
werd handel gedreven in 21 of 23 stallen. In de 15e eeuw beperkte
van 10 schellingen (grossen).24
de lakenhandel zich tot de verdieping. Na verplaatsing van de
In het cijnsboek van 1448-1450 staat Elisabeth de weduwe van

Eigenaren Lakenhal 1340-1534:
				
Marcelis van Os
1340 - 1351: Godevaart van Os (1348), zoon van Marcelis van Os
1380 -		
Johannes van Beest
				
Dirkske, echtgenote van Goijaert van Beest
				
Goijaert van Os, zoon van Dirck van Steenre
				
Arnoldus Knodde de Beijer
1448 - 1450:	Elisabeth weduwe van Arnoldus Knodde de Beijer
				
Johannes zoon van Johannes Fabri
				
Oda weduwe van Johannes Fabri
				
Godefridus van den Graft
1500 -		
Gerardus zoon van Otto Wildegans
				
Symon zoon van Gerard Symons
1533 -		
Lambertus zoon van Johannes Lamberts
1534 -		
Aelberta weduwe van Egidius Henricx
Ook in de Bossche schepenprotocollen kunnen we de geschiedenis
van het gewandhuis volgen. We komen het huis voor de eerste
keer tegen in een akte van oktober 1422. Willem van Beest, zoon
van Hendrik van Beest het huis voor 6 ponden ten erfcijns (pacht)
aan Hendrik zoon van wijlen Peter van den Yvelaer. Het huis
behoorde toe aan wijlen Goijaert van Beest, zijn oom. Het betreft
een huis, erf en hof met toebehoren, gelegen binnen de vrijheid
(libertas) van Os, belend door eertijds Johannes die Smit, nu zijn
erfgenamen, aan de ene zijde en de plaats genaamd die Hoevel aan
de andere zijde en beide einden. Het huis is belast met een cijns
aan de naburen van Os en een erfcijns van 10 grossen aan de hertog
van Brabant.29
Op 10 oktober 1424 draagt Johannes die Veer het huis met de
huisraad en toebehoren over aan Jonkvrouwe Dirkske van Os,
weduwe van Goijaert van Beest. Johannes verwierf het van Goijaert
van Beest, zoon van wijlen Willem van Beest. Het betreft een huis,

In 1441 wordt Aert Knodde zoon van wijlen Jan eigenaar genoemd
van het huis aen den Hovel. Aert verkoopt op 21 juli 1441 aan Paul (?)
zoon van wijlen Johannes van Wordraghen een erfpacht van 1 mud
rogge, Bossche maat, te vergelden uit een huis, erf en hof gelegen in
de parochie Os ter plaatse genaamd aen den Hovel, belend door het
erf van iemand genaamd Gryffyoen koopman aan de ene zijde en de
gemene straat aan de andere zijde en verder rondom aangelegen, en
uit een stuk land circa 3 lopense groot in die Roeijen36
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Op basis van bovenstaande gegevens komen we tot het volgende
overzicht:

erf en hof en toebehoren in Os aan de gemene straat genaamd den
Hoevel, belend door Johannes Smyt aan de ene zijde, de gemene
weg (vicum) aan de andere zijde, de gemene straat aan het ene
einde en de gemene weg aan het andere einde.30 Jonkvrouwe
Dirkske van Os is een dochter van Dirk van Steenre, een zoon van
Heer Godevaart van Os, ridder.
Op 27 april 1425 verklaren Goijaert van Os, zoon van wijlen Dirk
van Steenre en Dirkske van Os, dochter van wijlen Dirk van Steenre,
Hendrik zoon van Peter van den Yvelaer schadeloos te stellen voor
het huis dat Hendrik in pacht verwierf van Willem van Beest zoon
van wijlen Hendrik van Beest. Het huis wordt omschreven als
huis, erf en hof en toebehoren binnen de vrijheid van Os, belend
door Johannes die Smyt nu de erfgenamen aan de ene zijde en de
plaats genaamd die Hoevel aan de andere zijde en beide einden.31
Het huis wordt opnieuw genoemd in 1432. Op 9 mei 1432
draagt Goijaert van Os, zoon van Dirk van Steenre het huis voor
schepenen van ’s-Hertogenbosch over aan Arnoldus Knodde, zoon
van Johannes Knodde. Goijaert heeft het huis verworven door het
overlijden van Jonkvrouwe Dirkske van Os, weduwe van Goijaert
van Beest. Het wordt omschreven als: huis, erf en hof met zijn
toebehoren gelegen in Os aan de gemene straat (platea) genaamd
den Hoevel, belend door Robbertus zoon van wijlen Johannes
die Smyt aan de ene zijde, de gemene weg (vicum) aan de andere
zijde, genoemde gemene weg aan het ene einde en achterwaarts
tot een gemene weg aan het andere einde. Het perceel is belast met
een erfcijns van 2 ponden (? liber) aan de hertog van Brabant, 2
schellingen (solidi) erfcijns aan de naburen van Os en 30 schellingen
(solidi) payment erfcijns aan het altaar van St. Nycolaus in Os.32 Op
2 april 1433 draagt Hendrik van Beest zijn rechten op het huis over
aan Arnoldus Cnodde alias genaamd Beijer. Hij belooft Arnoldus
schadeloos te houden uit zijn deel en dat van zijn broer Willem
van Beest. Het huis wordt omschreven als: huis, erf en hof gelegen
in de stad Os (opido de Os) ter plaatse genaamd den Hoevel, belend
door Johannes Deenkens soen aan de ene zijde en de gemene straat
aan de ene zijde, het ene einde en het andere einde.33 Op 22 oktober
1433 verkoopt Arnoldus Cnodde zoon van wijlen Johannes Cnodde
aan Goijaert van Os, zoon van wijlen Dirk van Steenre een erfcijns
(redditus) van 2 ½ oude groot en 1 solidus (schelling), losbaar ‘in
castrino Wilbrordi’ uit een huis, erf en hof gelegen in Os ter plaatse
den Hovel, belend door Johannes die Hollander aan de ene zijde en
de gemene weg aan de andere zijde en beide einden.34
Op 11 september 1432 verklaart Goijaert van Os, zoon van wijlen Dirk
van Steenre dat Dirk van Cronenborch, weduwnaar van Jonkvrouwe
Dirkske van Os en Johannes Scilder zoon van wijlen Nycolaus Scilder
alle goederen van wijlen Jonkvrouw Dirkske, waarvan Dirk het
vruchtgebruik had, overgedragen hadden aan Goijaert van Os zoon
van wijlen Dirk van Steenre. Hieronder was een huis en erf in Os,
belend door het grote huis van wijlen Jonkvrouwe Dirkske aan de
ene zijde, Johannes die Smit aan de andere zijde, de gemene weg aan
het ene einde en aan het andere einde.35
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Arnoldus Knodde de Beijer te boek als cijnsplichtig. Ze betaalt 10
schellingen grossen voor het ‘domus pannorum’. Iedere schelling
staat gelijk aan 16 denarii. Elisabeth heeft het huis verkregen
van Arnoldus Knodde de Beijer die het verwierf van Godefridus
van Os, zoon van Theodorus (Dirk) van Steenre, die het erfde van
Theodora echtgenote van Godefridus van Best. Daarvoor was het
van Johannes van Best.25
Rond 1500 is Gerardus zoon van Otto Wildegans eigenaar van de
lakenhal. Hij betaalt voor de ‘domus pannorum’ 10 schellingen
(grossen), iedere schelling gelijk aan 16 denarii. Voor Gerardus
was het pand van Godefridus van den Graft. Deze verkreeg het van
Oda, weduwe van Johannes Fabri (=Smid), die het op haar beurt
verkreeg van Johannes zoon van Johannes Fabri. Daarvoor was het
Johannes zoon van Wouter Ruijs, die het verkreeg van Elisabeth
weduwe van Arnoldus Knodde de Beijer.26
In 1533 staat Lambertus zoon van Johannes Lamberts te boek als
eigenaar van het ‘domo pannorum’. Daarvoor is het van Symon
zoon van Gerardus Symons. Daarvoor van Gerardus zoon van
Otto Wildegans en voor hem van Godefridus van den Graft die het
verwierf van Oda weduwe van Johannes Fabri.27 In 1534 is het huis
in handen van Aelberta, weduwe van Egidius Henricx. Daarvoor is
eigenaar Lambertus zoon van Johannes Lamberts.28



De deling van het erf geschiedt in 1450 als Lijsbeth, weduwe van
Aert Cnode, zoon van wijlen Jan het oostelijk deel van het terrein,
een hofstad, met een lengte van 24 ½ voet verkoopt aan Jan Ruijsch,
zoon van wijlen Wouter.37 Hiermee vindt een splitsing plaats van
het erf van de lakenhal in de percelen Heuvel 28 en 30 (het huis
genaamd ‘De Lakenhal’ of ‘Het Zegelhuis’) en Heuvel 26 (het huis
genaamd ‘Het Molentje’).
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Op 11 april 1450 verkoopt Lijsbeth (Elisabeth) weduwe van Aert
Cnodde, zoon van wijlen Jan, aan Jan Ruijsch, zoon van wijlen
Wouter een hofstad van 24 ½ voet breed (circa 7 meter) aan den
Hoevel. De hofstad is gelegen in Os aan de straat genaamd den
Hoevel, belend door het erf van iemand (cuiusdem) genaamd
Griffioens koopman (kramer/handelaar: latijnse term ‘institor’)
aan de ene zijde, het overige erf van genoemde Elisabeth aan de
andere zijde, de gemene straat aan het ene en aan het andere einde.
De hofstad meet 24 ½ voet in de breedte (in latitudine) en is samen
met het overige erf van Elisabeth belast met een erfcijns van 7
oude grossen aan de hertog. Rutgerus zoon van wijlen Rutgerus
Teijen staat borg en Jacobus Cnodde oon van wijlen Johannes doet
afstand van zijn recht op de hofstad ten behoeve van Jan Ruijsch.39
Dezelfde dag draagt Jacobus Knodde zoon van wijlen Johannes
de helft van een erfpacht van 1 mud rogge over aan Elisabeth
weduwe van wijlen Arnoldus Knodde, zoon van wijlen Johannes
en na haar dood aan hun kinderen. Jacobus verwierf de pacht van
Bernardus zoon van wijlen Johannes Bernts soen. De pacht rust op
het huis, erf en hof gelegen in Os naast (iuxta) de straat genaamd
den Hoevel, belend door het erf van iemand genaamd Griffioen
koopman aan de ene zijde en de gemene straat aan de andere zijde
en verder rondom aangelegen, en op drie vaadzaad rogland in de
parochie Os ter plaatse genaamd dat Rodevelt.40



Jan Ruijsch blijft bijna 17 jaar eigenaar van de hofstad. Op 12
januari 1469 draagt hij de hoftad over aan Johannes zoon van
wijlen Johannes Baukens. Deze wordt omschreven als: een hofstad
gelegen in Os nabij (apud) de straat genaamd den Hoevel, belend
door her erf van iemand genaamd Griffioens koopman aan de ene
zijde en het erf van Elisabeth weduwe van wijlen Arnoldus Cnodde
zoon van wijlen Johannes aan de andere zijde. Vermeld wordt
dat Johannes de hofstad kocht van Elisabeth weduwe van wijlen
Arnoldus Cnodde zoon van wijlen Johannes. De hofstad is belast
met een erfcijns van 3 (?) pond aan wijlen Arnoldus Cnodde en
een erfcijns van 7 ½ grossen grondcijns.41 Johannes of Jan Baukens
draagt als bijnaam ‘die Smyt’ of ‘Smeets’ en heeft een broer Robbert
die het huis aan de oostzijde van Jan bezat (het huis dat later ‘De
Valk’ wordt genoemd). Robbert op zijn beurt heeft drie zonen Jan
en Dirck (Theodorus) en Willem.42
Op 1 december 1513 verkoopt Gerardus Aengeenijser, zoon van
wijlen Otto, de hofstad voor schepenen van ’s-Hertogenbosch
aan Symon Gerrits. De hofstad wordt omschreven als: een hofstad
gelegen in de parochie Oss ter plaatse genaamd den Hoevell tussen
het erf van Franco van den Lande aan de ene zijde en het erf van
Joannes die Man aan de andere zijde, strekkende van de ene weg tot

een andere. De hofstad is belast met een grondcijns van 13 stuivers
en 3 oortken (ortkinos) en een jaarlijkse erfcijns van 3 pond aan
Godefridus vanden Grafft.43
Symon Gerits blijft 13 jaar eigenaar van de hofstad. Op 25 april
1527 verkoopt hij de hofstad voor schepenen van ’s-Hertogenbosch
aan Lambertus zoon van wijlen Johannes Lambertssoen. De
omschrijving luidt: een hofstad gelegen in de parochie Os ter plaatse
genaamd den Hoevel tussen het erf van Franco van den Lande aan
de ene zijde en het erf van Johannes die Man aan de andere zijde,
strekkende van de ene weg naar de andere. Arnoldus, de broer van
Symon, doet afstand van zijn rechten op de hofstad.44
Ook in de jaren 1574-1575 moet voor het gewandhuis cijns worden
betaald. In de rekening van de rentmeester van de domeinen
wordt het gewandhuis genoemd onder de post ‘Ander ontfanck
van chijnsen ende erfrenten diemen ontfanct in ponden ende
schell(ingen) swertte den ouden groo(ten) voor XVI d(enarii)
gerekent verschijnende tot diversche termijnen hiernaer
verclaert.’ De inschrijving luidt: ‘In Os vanden gewanthuijse
aldaer ende desselven daeghs (= altera Wilbrodi) s(chellingen).’ De
inschrijving van het gewandhuis gaat vooraf aan de windmolen en
het dwangrecht, dat eigendom is van ‘Peeteren Bardijn’, waarvoor
deze 20 schellingen moet betalen.45
In het hertogelijk cijnsboek uit de jaren 1629-1647 (duplicaat
cijnsboek) blijkt Mr. Jan Adriaenss te boek te staan als eigenaar van
het pand. Het betreft ‘huijs, schuere, hoff ende aengelegen erffenis
genoempt de Laeckenhall groot ontrent sesse royen gelegen tot
Os aende Merckt’. Mr. Jan betaalt voor het huis een cijns van 13
stuivers en 12 duiten Hollands.46
Mr. Jan Adriaens van Waelwijck was gehuwd met Marijken
Dries Wijnen van Erp, weduwe van Dierck Lambert Didden. Zij
is al voor december 1605 overleden.47 Mr. Jan van Waelwijck was
schoolmeester van de vrijheid Oss en maakt op 19 januari 1604 zijn
testament samen met zijn vrouw Marijken Driessen van Erp die
ziek te bed ligt.48
Mr. Jan Adriaens heeft het huis op 5 mei 1626 voor schepenen van
Oss gekocht van Laureijns Henricx Ackermans. Het huis wordt
omschreven als: huis en hof ‘metten affter huijse (=achterhuis) ende
halven put inde prochie van Os binnen de veste aenden Hoevel’
belend door Dierck Lambertss aan de ene zijde, de erffgen(amen)
Schalck Janss de Becker aan de andere zijde en opte gemeijn straet
aan het ene en andere einde. Vermeld wordt dat Laureijns het huis
kocht van Dielis Aert Hermans op 30 (sic!) mei 1620 voor schepenen
van Oss.49
Inderdaad vinden we op 13 mei 1620 de overdracht terug in het
schepenregister van Oss. Dielis Aert Herman Clingh verkoopt aan
Laureijns Ackermans Henricx ‘een hoff lants inde vrijheijt van
Oss binnen de veste aenden Hoevel’ belend door Dierck Lamberts
aan de ene zijde, de erffgenamen Schalck Janssen aan de andere
zijde en opte gemeijn straet aan het ene en andere einde. Het
perceel is belast met een cijns van 13 stuivers en 3 oirt jaarlijks
aan de rentmeester van de hertog van Brabant. Een bewijs dat we
inderdaad met hetzelfde cijnsgoed van doen hebben. Vreemd is
alleen dat het huis niet wordt genoemd.50
Als we kijken in de rekening van de rentmeester van de domeinen
uit de periode 1 oktober 1622 tot 30 september 1623 vinden we

het gewandhuis weer terug onder de inkomsten van cijnzen en
erfrenten die betaald worden in ponden en schellingen ‘swarte
den ouden gro(t)en’: ‘In Os vanden gewanthuijse aldaer ende des
selven daechs (= altera Wilbrordi) X s(chellingen) nov(i) g(roten)
v(eteris) / XIII st(uiver) IIII d(enarii) (of duiten).51
In het hertogelijk cijnsboek van 1646-1649 staat Mr. Jan Adriaenssen
opnieuw te boek als eigenaar. Ergens voor of in 1649 moet hij het
verkocht hebben aan Peter Michiels, want deze wordt in dezelfde
post als nieuwe eigenaar vermeld. Het huis wordt omschreven
als ‘huijs, schuer, hoff ende aengelegen erffenis genoempt de
Laeckenhall groot ontrent sesse roeijen, gelegen tot Os aende
Merckt, d’een sijde aen erve Dirck Lamberts Gerarts, d’ander
sijde aen erve der erffgenamen Schalck Janssen de Becker, d’een
eijnde aende gemeijne straete ende d’ander eijnde aent Mercktvelt
tot Os.’ Daaronder staat: ‘Int oudt thijsboeck staende de dmu
pannorum.’Als cijnsbedrag wordt vermeld: X Sch. gro. pro. XVI d.
computas veteris VII g. veteris.52
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Ook in de bewaard gebleven rekening van de rentmeester uit de
periode 1 oktober 1636 tot 30 september 1637 wordt het gewandhuis
vermeld onder dezelfde post: ‘In Os vanden gewandthuijse
aldaer nu Laureijs Hendrick Ackermans ende desselven daechs X
sch(ellingen) novi g(roten) v(eteris) / XIII st(uivers) IIII d(enarii)
(of duiten).’53 Laureijns Ackermans wordt nog als cijnsplichtig
opgevoerd terwijl hij het huis toch al in 1626 aan Mr. Jan Adriaens
heeft verkocht. De administratie van de rentmeester loopt dus
achter met de werkelijke situatie.

Lakenhall deen zijde de weduwe Schalck Janssen de Backer, dander
zijde Dierck Lamberts gelegen inde vrijheijt van Os aende Hovel
jaerl(ijcx) 13 st(uivers) 12 p(enningen).’54
De conclusie dat Peter Michiels het huis al voor 1636 bezit, blijkt
juist te zijn. Op 14 januari 1631 verkoopt Mr. Jan Adiaens het huis
voor schepenen van Oss namelijk aan ‘Peeter Gielen Gielens’. Er
wordt vermeld dat Mr. Jan het huis op 15 mei 1626 voor schepenen
van Oss kocht van Laureijns Henricx Ackermans. Het huis wordt
omschreven als: huis en hof ‘metten halven put binnen der
vrijheijt ende veste van Oss ter plaetse genaempt aende Hoevel’
tussen Dierck Lamberts aan de ene zijde, de erfgenamen Schalck
Jansse aan de andere zijde en de gemeijn straeten aan het ene en
andere einde.55
De erfgenamen van Peter Michiels, beter bekend als Peter Gielens
delen op 24 juni 1662 het huis dat door hun vader is nagelaten. Het
gaat om Jan Crijnen, weduwnaar van Jenneken Peter Gielens en
Jan Derricx, man van Treuken Peter Gielens. Inzet van de erfdeling
is ‘seecker huijs ende schuere staende binnen der vrijh(eij)ts van
Osch Veste aen (de) Heuvell, Jan Dilissen bovennaest ende Jan Jan
Ruijssen beneden naest, schietende voorhooff vanden Heuvell,
tot op de gemeene straet daer achter aen gelegen.’ Het huis en
de schuur worden in 2 loten verdeeld. De akte is interessant
omdat precies beschreven wordt welke vertrekken zich in het
huis bevinden en wat er achter het huis staat. Het oostelijk deel
grenzend aan het huis van Jan Dilissen gaat in het eerste lot naar de
onmondige kinderen van Jan Crijnen. Dat deel van het huis bevat
de keuken (= de herd), de opkamer met kelder, de helft van de hof
met de koetsen die daarin staan, het gebont van het brouwhuis,
waar het brouwgetouw in staat en het achterste deel ofwel de helft
van de schuur. Jan Derricks erft in het tweede lot het westelijk deel
van het huis, grenzend aan het huis van Jan Ruijsen. Het gaat om
de ‘incamer’ (goei kamer), het achterste keukentje (= bijkeuken
of geut), de helft van de hof met de koetsen die daarin staan, het
achterste gebont van het brouwhuis en de voorste helft van de
schuur. Het oostelijk deel is belast met een som van 100 gulden
aan Thomas Heijmericx van Uijen, de helft van een cijns van 13
stuivers en 3 oort jaarlijks aan de rentmeester van de Domeinen
in ’s-Hertogenbosch en de helft van een cijns van 1 stuiver
jaarlijks aan de gemeente van Oss ‘genaempt St. Wilbers chijns’.
Het westelijk deel is belast met de andere helft van voornoemde
cijnzen.56
Op basis van deze gegevens kunnen we een reconstructie maken
van het huis:
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In het hertogelijk cijnsboek uit de jaren 1629-1637 (chijnsboeck
van vrijheijt van Os 1636) staat Peeter Michielss wonende tot Os
te boek als cijnsplichtig. Later is daarboven bijgeschreven ‘Peeter
Michielss bij coope’. Er worden cijnsbetalingen verricht van 1629
t/m 1647. Het maakt er de situatie niet duidelijker op. Je zou
kunnen concluderen dat Peter het huis al in 1636 bezit. Het huis
wordt omschreven als: ‘huijs hoff groot ontrent ses roijen geheten

jaargang 12

Folio 26v met de vermelding van ‘de Laeckenhall’ in het cijnsboek
van 1646-1649



Aangezien achter het huis een brouwerij was met brouwgetouw
is het niet ondenkbaar dat men in het huis een herberg dreef.
Mogelijk heeft de ‘Inkamer’ als caféruimte gefunctioneerd en had
het al een aparte voordeur. De keuken als Herd had natuurlijk al
vanouds een eigen toegang.
Omdat de minderjarige kinderen van Jan Crijnen en wijlen
Jenneken Peter Gielens nu over onroerend goed beschikken,
worden op 24 juni 1662 Willem Crijnen, inwoner van Oss, en
Henrick Henricx Kepkens wonende te Ravenstein aangesteld als
voogden over de kinderen.57
Op 27 januari 1683 delen de kinderen Jan Crijnen (hier Crijnnens
genoemd) en wijlen Jenneken Peter Gijelens hun deel van het
grootouderlijk huis. Het zijn Quirijn, Peter, Derrisken en Gij(e)len
(of Gielen). Quirijn en Gielen Jan Crijnen erven in het eerste lot
het huis en de hof. Peter en Derrisken Jan Crijnen erven in het
tweede lot de schuur, die zij delen met de buurman Hendrick
van Oldensaell (eigenaar van de andere helft van het huis). Het
deel van Quirijn en Gielen betreft: ‘thuijs ende hoeffken, soo ende
in vuegen t’selve gelegen aende Heuvell binnen de Stads ende
Vrijh(eij)ts Veste van Osch, boven naest de erffgen(ame)n Michel
Janssen van Orsouw (= de Valk), ende beneden naest Hendrick van
Oldensaell, schietende voorhooff vande Heuvell, tot op de strate
daer achter aen gelegen (= Varkensmarkt).’ Quirijn en Gielen
moeten uit hun deel betalen een cijns van 7 stuivers jaarlijks aan
de ‘Hoogen Rentmeester tot ’s-Hertogenbosch’ en een cijns van 4
duiten jaarlijks ‘genaamt St. Wilbert’ aan de gemeente van Oss.
Het deel van Peter en Derrisken wordt omschreven als: ‘de schuijre
ter sijden t’selven huijs aen gelegen, soo en in vuegen die met
Hendrick van Oldensaell voorss(creve) affgedeijlt is, aen de eene
sijde boven naest, den selven Hendrick van Oldensaell, ende aen
de andere sijde, beneden naest, de gemeene straet, schietende van
erve des selven Hendrick van Oldensaell tot op de gemeene straet,
daer aen gelegen.’58
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Jan Crijnen, de vader, komt op 18 maart 1681 te overlijden.
Op 28 maart 1670 is het westelijk deel van het huis door Jan
Derrick Janssen, man van Treuken dochter Peter Gielens voor
schepenen van Oss voor 462 gulden verkocht aan Hendrick Aelbers
van Oldenseell (Oldensael, alias Hendrick den Becker). Dat deel
wordt in de verkoopakte omschreven als ‘huijs, hoff en schure
soo ende in vuegen hij t’selve tegens sijnen swager Jan Crijnnens
heeft affgedeijlt met de hellichte (=helft) van de put staende ende
gelegen binnen der vrijh(eij)ts van Osch veste aenden Heuvell aen
d’eene sijde sijnnen voors(creven) swager ende aen d’andere sijde de
erffgen(amen) Jan Ruijsen schietende voorhoofts vanden Heuvell
tot achter op de gemene straet aldaer.’ Het huis is belast met de
helft van 2 cijnzen: een cijns van 13 stuivers en 3 oort jaarlijks aan
de ‘Rentm(eester) vande Domeijnen tot sHartogenbosch’ en een
cijns van 1 stuiver jaarlijks aan de vrijheid van Oss ‘offte St. Wilbert
chijns’.59



Op 24 februari 1683 verkopen Crijn en Giel Jan Crijnen hun deel
van het huis voor schepenen van Den Bosch voor 200 gulden aan
hun broer Peter Jan Crijnen (Peeter Janssen Crijnens). Crijn woont
op dat moment in Geffen en Giele in Oss. Het wordt omschreven
als: ‘huijs ende hoff t’samen groot ontrent twee roeijen, gelegen
tot Osch aen den Heuvel’, belend aan de ene zijde (oostzijde) door
Michiel Jan Dielisse (= eigenaar van De Valk), aan de andere zijde
(west) door Hendrick van Oldenzeel, aan het ene einde (voor)
door den Heuvel en aan het andere einde (achter) door de straet

(= Varkensmarkt). Ze hebben het huis verkregen ‘bij successie’ van
hun ouders. Het huis is belast met een cijns van 7 stuivers aan de
rentmeester van de Domeinen en ½ stuiver cijns aan de gemeente
van Oss. De Bossche akte is op 30 juni 1717 door schepenen van Oss
geregistreerd.60
Op 23 november 1690 wordt het deel van het huis dat eigendom
is van Hendrick van Oldensael voor 181 gulden overgedragen
aan Peter Jansse Pieck door Heer Johan van Blotenburch, raad
der stad ’s-Hertogenbosch en rentmeester der Godshuizen der
Heilige Geest aldaar. De overdracht geschiedt voor schepenen
van ’s-Hertogenbosch. Het huis is bij evictie geconfisqueerd bij
vonnis van schepenen van ’s-Hertogenbosch op 10 september
1689 en overgedragen aan Geraert van Noort, notaris en klerk
van de stad ’s-Hertogenbosch op 2 oktober 1690. Waarschijnlijk
heeft Hendrick zijn schulden niet kunnen voldoen. Het huis
wordt omschreven als: ‘huijs, hoff ende halve scheur gestaen
ende gelegen binnen Osch op den Heuvel’ belend door het ‘huijs
ende erve’ van Peter Jan Crijns aan de ene zijde, het huis en erf
van Peter Ruijsse (= het Molentje) aan de andere zijde, de plaets (=
de Heuvel) aan het ene einde en Ghijsbert Herman Crocken ‘een
straet tusschen beijde’ (= de Varkensmarkt en het huis dat later
bekend staat als ‘De Meierijsche Kar’). Het huis is belast met ‘den
grontchijns’. Deze Bossche akte is op 30 juni 1717 door schepenen
van Oss geregistreerd.61
In het cijnsboek van Oss staat Peter Jan Crijnen (Peeter Jan Crijnens)
in de periode 1705-1718 te boek als eigenaar van het pand. Hij moet
dus op enig moment in het bezit zijn gekomen van het westelijk
deel dat eigendom was van Peter Janssen Piek. Peter Jan Dirks
Pieck is in 1693 te Oss getrouwd met Anna Maria Loef Hoebens. Ze
hebben samen 4 kinderen. Peter Pieck overlijdt op 21 februari 1716
in Oss. Peter Jan Crijnen is een cijns van 1 stuiver verschuldigd uit
‘huijs hoff daer hij woont neffens de Valck binnen de veste’.62
In 1744 blijkt Gijsbert van der Wielen, inwoner van Amsterdam,
eigenaar te zijn van het huis. Hij verkoopt het op 15 januari 1744
voor schepenen van Oss aan T(h)omas Adrianus Boselie, koopman
en inwoner van Oss. Het gaat om ‘seeker wel geleegen en ter
neering staande huijs en hoffke met ap en dependientie van dien
staande alhier op den Heuvel’. Het huis wordt aan de ene zijde
belend door Alexander Bonards (= De Valk), aan de andere zijde
door Gijsbert van der Sluijsen (= Het Molentje), aan het ene einde
(voorhoofs) de straat en aan het andere einde de gemene straat.
Het huis is belast met een St. Wilbrordus cijns van 1 stuiver
jaarlijks aan de borgemeesters van Oss en een cijns van 14 stuivers
jaarlijks in een meerdere cijns aan het ‘Cantoor der Domijnen’ te
’s-Hertogenbosch.63
Het cijnsboek van Oss vermeldt abusievelijk dat Meester Thomas
Adrianus Boselie op 8 januari 1746 eigenaar geworden van het
huis.64 Naast koopman was hij chirurgijn. Hij is geboren in ’sHertogenbosch en treedt op 20 juni 1740 voor de pastoor van Oss
en op 21 juni 1740 voor schepenen van Oss in het huwelijk met
Maria Hendrik Snoecken, weduwe van Monsieur Adriaen Bonaerts
(overl. Oss 1 september 1739). Op dat moment woont Thomas in
Varick, Gelderland. Thomas en (Anna) Maria krijgen twee kinderen:
Adriana (1741) en Bernard (1744). Thomas Boselie overlijdt in
Oss op 27 januari 1760. Zijn weduwe op 16 oktober 1767. Op 28
november 1767 verkopen hun erfgenamen het huis van Thomas

in een publieke verkoop voor 994 gulden (966 gulden en 25 gulden)
juni 1832 worden de goederen verdeeld voor notaris Gijsbertus
aan Dries van Hoeij en zijn erven. De publieke verkoop start op 14
Hermanus de Knokken van der Meulen te Oss. Adriaan van
november 1767 en eindigt op 21 november 1767. De erfgenamen
Heesch, kleermaker erft bij die gelegenheid de tuin A 1159,
zijn: Bernardus Boselie en Adriana Boselie, meerderjarige dochter,
gedeelte van A 825, 90 ellen groot, dat hij op 28 september 1836 bij
voor ¾ deel, en Gert van Grinsven gehuwd met Alegonda Bonards
dezelfde notaris voor 110 gulden verkoopt aan de heer Franciscus
en Claas van Alem gehuwd met Wilhelmina Bonards, beiden
Aloisius Boeracker, medicinae dokter te Oss.73 In 1832 werd het
wonende binnen de Heerlijkheid Groot Lith, voor ¼ deel. Het huis
huis gesplitst. Adriaan van Heesch erft het oostelijk deel van het
wordt omschreven als: ‘huijs en twee hofkens land geleegen alhier
huis A 1156, 87 ellen groot.74 De weduwe Jan van Heesch erft het
op den Heuvel met den uijtweg of gang, van het huijs tot agter
westelijk deel van het huis A 1157, 80 ellen groot.75
op de straat van de Varkensmark, tussen de erve van Dielis van
Berchem en de erve van Joost Cuijpers, leggende oost geerft Pero
‘De Lakenhal’ oost (Heuvel 30)
van Druunen (= De Valk), west het huijs gehoorende Willem van
der Sluijsen (= Het Molentje) en den hof langs het voorschreven
Na Adriaan van Heesch is Maria van Heesch in 1897 eigenares van
huijs van Willem van der Sluijsen en dat van Dielis van Berchem
het huis en schuur A 1156 (A 20), groot 87 centiaren.76 In 1910 is
tot op de Varkenmarkt, zuijde den Heuvel of gemeene plaats,
het pand eigendom van Adrianus (Gomarus) van Lier. In 1914 van
en noordwaards tot op de erve van Joost Cuijpers voorschreven,
zijn weduwe Maria van Heesch.77 Het
mitsgaders met de gang of uijtweg
huis en schuur worden in 1920 verkocht
tot in de straat van de Varkenmarkt.’
aan de gemeente Oss ten behoeve van de
Het huis is belast met een cijns van 14 Het huis en schuur worden in plannen voor een nieuw gemeentehuis.78
stuivers in een meerdere cijns aan het 1920 verkocht aan de gemeente De plannen gaan niet door en in 1922
‘Comptoir der Domainen van Braband
wordt het pand weer verkocht aan
Oss ten behoeve van de
te ’s-Hertogenbosch’ en een cijns van 1
Wilhelmina Aloysia Maas, weduwe van
plannen voor een nieuw
stuiver jaarlijks aan de gemeente Oss.65
Hendrikus Wellens, herbergier te Oss
Ook de volgende eigenaar Dries
gemeentehuis
(Nijmegen 1932, ’s-Hertogenbosch 1933).
Paulusse van Hoeij staat te boek in het
In 1922 wordt het huis vernieuwd en
Osse cijnsboek.66 Twee jaar later, op 18
in 1934 verkocht.79 Nieuwe eigenaar
november 1769, verkoopt Dries Paulus
wordt Antonius Franciscus Wittenberg,
van Hoeij (Hoij), inwoner van Oss, het huis na een publieke verkoop
koopman te Oss en caféhouder (1952). In 1937 wordt het huis
op 20 oktober en 3 november 1769 voor 1150 gulden aan Gijsbertus
vergroot door een uitbouw in de tuin (A 1155). Het nieuwe huis
van Berchem (Bergen) en zijn erven. De omschrijving van het huis
en schuur met tuin krijgt als kadastraal nummer A 3464 met als
en de daarbij behorende lasten zijn gelijk aan die uit 1767.67 Ook
grootte 1 are en 84 centiaren. Het wordt in 1953 verkocht.80
Gijsbertus van Berchem wordt genoemd in het cijnsboek.68

Na de weduwe van Jan van Heesch is Cornelis van Heesch,
koperslager, in 1857 eigenaar van het huis A 1157, 80 ellen, met
tuin A 1158, 90 ellen groot.81 In 1882 wordt het huis verbouwd en
krijgt een nieuw kadastraal nummer A 2114, huis en erf met een
grootte van 1 are en 85 centiaren. In 1920 is het pand eigendom van
de gemeente Oss, maar wordt in 1923 weer verkocht.82 Nieuwe
eigenaar wordt Nicolaas Johannes van Lieshout, coiffeur en
winkelier in Oss. In 1955 wordt het huis weer verkocht.83

‘Het Molentje’ (Heuvel 26) 84
Periode 1488-1957
Het hoekhuis dat later bekend staat als ‘Het Molentje’ wordt op 13
december 1488 door Dirck (Theodorus) zoon van wijlen Lambert
Bolleken, man van Elisabeth, dochter van wijlen Arnoldus Knodde,
zoon van wijlen Johannes Knodde verkocht aan Johannes die Man,
zoon van wijlen Johannes die Man. Het gaat om een huis, erf
en hof met zijn toebehoren, gelegen in Os aan de gemene straat
genaamd den Hoevel, belend door het erf van Robbertus zoon van
wijlen Johannes die Smyt aan de ene zijde en de gemene weg aan
de andere zijde. Arnoldus Knodde verwierf het huis van Godefridus
van Os, zoon van wijlen Theodorus van Steenre.85
In 1620 en 1626 is het huis eigendom van de erfgenamen van
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Johannes van de Gijn, man van Maria van de Pas, is eveneens
erfgenaam van Gijsbertus van Bergen en verkoopt het huis met de
achter het huis gelegen uitweg tot aan de Varkensmarkt vervolgens
mede namens Govert Martens voor 861 gulden aan Cornelis Ariens
van Heesch. Dat gebeurt ook op 2 mei 1781. De uitweg ligt tussen
de erven van Willem Nijs en de weduwe Leendert Frans Arts. Het
huis wordt aan de oostzijde belend door de weduwe Pero van
Drunen (= De Valk), aan de westzijde door Christiaan de Gester
(= Het Molentje), aan de zuidzijde door de Heuvel (of gemeene
plaats) en aan de noordzijde door de weduwe Leendert Frans Arts.
De lasten op het huis zijn gelijk als in 1769.70
Cornelis van Heesch overlijdt op 2 maart 1815 in Oss. Zijn weduwe
Johanna Ceelen doet aangifte ten behoeve van de nalatenschap. Zij
krijgt het vruchtgebruik van het huis. Haar kinderen Adriaan en
Jan van Heesch worden eigenaren.71
In 1832 is de weduwe van Cornelis van Heesch eigenares
(vruchtgebruik) van het huis, groot 1 roede en 68 ellen, kadastraal
bekend als Het Dorp A 823, en van de bijbehorende tuin, groot 2
roeden en 76 ellen, kadastraal bekend als Het Dorp A 825.72 Op 14

‘De Lakenhal’ west (Heuvel 28)

tussentijds 2

De erfgenamen van Gijsbertus van Bergen, Govert Martens en zijn
vrouw Johanna van Bergen doen op 2 mei 1781 afstand van hun
recht op de goederen van wijlen Gijsbertus en geven volmacht
aan Johannes van de Gijn om hun helft van het huis te verkopen
aan Cornelis Ariens van Heesch. Het huis wordt omschreven als:
‘zekere huyzinge gestaan op den Heuvel oost de weduwe Pero van
Drunen, west Cristiaan de Gester.69



Schalck Janssen (de Becker).86
Op 5 december 1633 verkopen de voogden van Henricxken,
de minderjarige dochter van Henrick Schalck Jan Willems en
Jenneken Jan Janss van Ravensteijn, namelijk Heer Gerit Kemp
Willems, priester, Gerit Jan Jacops en Jacop Henrick Jacops het huis
voor 560 gulden aan Claes zoon van Henrick Henricx Reijmaecker
van Maeren. Het betreft een ‘huijs ende hoffken lants gelegen
ende gestaen binnen der vrijheijt van Oss binnen de veste aenden
Hoevel’, belend door Peeter Gielens aan de ene zijde, de vrijheijts
erve van Oss aan de andere zijde en de gemeijne straeten aan beide
einden.87

Het huis is in 1662 eigendom van Jan
Jan Ruijs

tussentijds 2
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Op 29 september 1679 verkoopt zijn weduwe Neesken (‘weduwe
Jan Ruijsen’) het huis voor 740 gulden aan Laurens Ambrosius.
Neesken wordt bij de verkoop geassisteerd door haar schoonzoons
Jasper Arts en Anthoni Theunissen. Het betreft volgens de akte een
‘huijs met de schuer daer achter aen staende ende de gerechticheijt
vande halven gevel ende halven put naest Hendrick den Becker (=
Van Oldensael, eigenaar van de helft van ‘De Lakenhal) soo ende in
vuegen t selve gelegen binnen der stadts ende vrijh(eij)ts van Osch
vesten ter plaetse aldaer gen(aem)t aenden Heuvell aen d’eene sijde
Hendrick den Becker voors(creven) ende aen de andere sijde de
gemeene straet, schietende voorhooffs op den Heuvell ende achter
op erve Hendrick den Becker voors(creven). Het huis is belast met
een jaarlijkse pacht van 20 gulden, losbaar met 400 gulden, aan de
erfgenamen van ‘Vrouw van Ravesteijn tot ’s Hertogenbosch’ en
een cijns van 1 stuiver jaarlijks ‘gen(aem)t St. Wilberts chijns’ aan
de gemeente van Oss.88 Lang zal Laurens Ambrosius niet kunnen
profiteren van zijn nieuwe huis. Een jaar later, op 22 augustus 1680,
wordt het huis vernadert door Peter Janssen Ruijs (Ruijsen), die
‘naerder inden bloede’ is.89
Dertien jaar later, op 14 april 1693, verandert het huis opnieuw
van eigenaar. Peter Ruijs (in de akte: Peeter Ruijssen) verkoopt het
dan voor 740 gulden aan Claes Claessen Metselaer. Het huis wordt
omschreven als: ‘een huijs ende erve met de scheure (= schuur)
daer achter aenstaende ende de gerechtigheijt vanden halven
gevel ende halve put naest Peeter Jan Crijnens soo ende vuegen
t’selve gelegen binnen der stadt ende vrijheijt van Osch Vesten ter
plaetse aldaer gen(aem)t aenden Heuvel aende eene sijde Peeter Jan
Crijnens voors(creve) ende aende andere sijde de gemeene straet (=
Varkensmarkt), schietende voorhooffs opden Heuvel ende achter
op erve Peeter Jan Crijnens voors(creve).’ Het huis is belast met
een cijns van 1 stuiver jaarlijks ‘genambt St. Wilbers chijns’ aan de
gemeente van Oss.90
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Claes Claessen die meester metselaar van beroep is, blijft bijna
40 jaar in het huis wonen. Volgens het cijnsboek van Oss is hij
cijnsplichtig voor ‘het huijs gen(aem)t het Meuleken’ voor een
jaarlijks bedrag van 1 stuiver. Hij betaalt de jaren 1705-1716. Dit is
de eerste keer dat we de naam ‘Het Molentje’ tegenkomen, ofwel
‘Het Meuleken’ zoals het in het cijnsboek staat.91 Op 25 maart
1733 verkoopt Claes het huis voor 550 gulden aan Gijsbert van der
Sluijssen, inwoner en koopman te Lith in een publieke verkoop die
op 16 februari 1733 gestart is. Het gaat om ‘seecker wel geleegen

huijsinge met de agterstalliginge (= achterstalling) genaempt het
Moleken gelent, ende geleegen alhier op den Heuvel voor hoeffs
schietende van den Heuvel, ende agterwaarts op erve van Gijsbert
van der Wielen inwoonder tot Amsterdam de eene zeijde, en
dander zeijde de gemeene straat (= de Varkensmarkt). Het huis is
belast met een cijns van 1 stuiver jaarlijks aan de gemeente van Oss
‘sijnde een Sinte Willembrorders zijn(s).’92
In 1767 is Willem van der Sluijsen eigenaar van het pand.93 Het
cijnsboek van Oss vermeldt de weduwe van Gijsbert van der
Sluijsen als eigenares. De laatste heeft het ‘bij koop’ verkregen.94
Op 4 februari 1774 verkopen Willem van der Sluijsen wonende te
Oss, Johanna Gert van der Sluijs, meerderjarige dochter wonende
te Antwerpen en Elisabeth Gert van der Sluijsen, meerderjarige
dochter, wonende te Oss, het huis voor 375 gulden aan Jan de
Gester. Het huis wordt omschreven als: een huijs en hofke met al
het geen daar aart pin en nagelvast aan is alhier aan den Heuvel
tegen over het Raadhuijs ten noorden schietende noor(t)waarts,
belend door (zuiden) de gemeene plaats aan de ene zijde, (noord)
de erve van Gijsbert van Berchem aan de andere zijde, (west) de
gemeene straat of Varkensmarkt aan het ene einde en (oost) de erve
van voorschreven Gijsbertus van Berchem met het recht van de
helft van de waterput. Het huis is belast met 200 gulden ten gunste
van mejuffrouw M.A. van Remund weduwe Ariaan van Overbeek,
200 gulden ten gunste van Heer A. van Gaalen, scheepen der stadt
’s-Bosch en drossart der heerlijkheid Berlicum en 1 stuiver ‘St.
Wilbrordus chijns’ jaarlijks aan deze gemeente.95
Jan de Gester die Kwartierbode is, verkoopt het huis op 1 mei 1777
voor 150 gulden aan C(h)ristiaan de Gester, schepen en inwoner
van Oss. Het wordt omschreven als: een huijs en erve van outs
genaamt het Molentje staande en geleegen alhier aan den Heuvel
ten noorden tegen over het Raadhuijs, belend door (oost) de
erve van Gijsbertus van Bergen, (west) de gemeene straat aan de
andere zijde, (noord) de erve van de erfgenamen van voorschreven
Gijsbertus van Bergen aan het ene einde en (zuid) de gemeene straat,
met de geregtigheijt van de helft van de put agter voorschreven
huijs geleegen. Het huis is belast met een kapitaal van 200 gulden
ten voordele van den heer Van Gaalen, drost der heerlijkheijt
Berlicum, 200 gulden ten voordele van de weduwe Van Overbeek
en een cijns van 1 stuiver jaarlijks aan deese gemeente.96
Christiaan de Gester trouwt op 23 november 1777 (ondertrouw 8
november 1777) voor de Nederduits Gereformeerde kerk te Oss met
Hilleke Vermeulen, weduwe van Bartholomeus Krijts, geboren te
Heerewaarden. Christiaan komt in 1787 te overlijden en wordt
op 9 oktober 1787 te Oss begraven. Hilleke hertrouwt op 27 juli
1788 (ondertrouw 5 juli 1788) met Dirk van Nimwegen, geboren
en wonende te Oss. Ze overlijdt te Oss op 9 december 1822. Op 10
juli 1788 wordt ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van
Hilleke en Dirk van Nimwegen een staat en inventaris gemaakt
op verzoek van Hilleke ten behoeve van haar drie minderjarige
kinderen Hermijn, Jan en Grietje de Gester. Het betreft onder
andere ‘huijs, schuur en hoff op den Heuvel bij de Varkensmarkt
genaamt het Molentje oost Cornelis van Heesch, west de gemeene
straat, noord Cornelis van Heesch en zuid de gemeene straat.97
In 1832 blijkt Dirk van Nimwegen als eigenaar te boek te staan van
een huis en erf in Het Dorp, 2 roeden en 51 ellen groot. Huis en erf
worden kadastraal aangeduid als A 826.98
Op 24 september 1833 vindt een publieke verkoop plaats van

			
1340 - 1351:
1380 -		
			
			
			
1448 - 1450:

Marcelis van Os
Godevaart van Os, zoon van Marcelis van Os
Johannes van Beest
Dirkske, echtgenote van Goijaert van Beest
Goijaert van Os, zoon van Dirck van Steenre
Arnoldus Knodde de Beijer
Elisabeth weduwe van Arnoldus Knodde de Beijer		

Eigenaren ‘De Lakenhal’ of ‘Het Zegelhuis’
1450 - 1467: Jan zoon van wijlen Wouter Ruijsch
1467 -		
Jan zoon van wijlen Jan Baukens de Smid (Fabri)
			
Oda weduwe van Jan de Smid (Fabri)
			
Godefridus van den Graft
1500 - 1513: Gerardus Aengeenijzer zoon van Otto Wildegans
1513 - 1527: Symon zoon van Gerard Symons
1527 -		
Lambertus zoon van Johannes Lamberts
1534 -		
Aelberta weduwe van Egidius Henricx
- 1620: Dielis Aert Herman Clingh
1620 - 1626: Laureijns Henricx Ackermans
1626 - 1631: Mr. Jan Adriaens
1631 - 1662: Peter Gielens en erfgenamen
1662 - 1670: Jan Crijnen, man van Jenneken Peter Gielens
			
Jan Derrick Janssen, man van Treuken Peter Gielens
1670 - 1681: Jan Crijnen (+ 1681), man van Jenneken Peter Gielens
			
Hendrik Aelberts van Oldensaal
1681 - 1683: kinderen Jan Crijnen
			
Hendrik Aelberts van Oldensaal
1683 - 1683:	huis: Crijn en Gielen Jan Crijnen; schuur: Peter en
Derrisken Jan Crijnen
			
Hendrik Aelberts van Oldensaal
1683 - 1690: Peter Jan Crijnen
			
Hendrik Aelberts van Oldensaal
1690 - 1705?: Peter Jan Crijnen
			
Peter Janssen Pieck
1705 - 1718: Peter Jan Crijnen
- 1744: Gijsbert van der Wielen
1744 - 1760: Thomas Adrianus Boselie
1760 - 1767:	(Anna) Maria Hendrik Snoecken, weduwe van
Thomas Boselie
1767 - 1767: Erfgenamen Thomas Adrianus Boselie
1767 - 1769: Dries Paulusse van Hoeij
1769 - 1781: Gijsbertus van Berchem (Bergen)
1781 - 1781: Govert Martens man van Johanna van Bergen
			
Johannes van de Gijn, man van Maria van de Pas
1781 - 1815: Cornelis Ariens van Heesch
1815 - 1832: Johanna Ceelen, weduwe C. van Heesch en kinderen
			
Adriaan en Jan van Heesch
Oost (Heuvel 30)
1832 - 1987: Adriaan van Heesch
1897 - 1910: Maria van Heesch
1910 - 1914: Adrianus (Gomarus) van Lier
1914 - 1920: Maria van Heesch, weduwe van A.(G.) van Lier
1920 - 1922: Gemeente Oss
1922 - 1934: Wilhelmina Aloysia Maas, weduwe van
			
Hendrikus Wellens
1934 - 1953: Antonius Franciscus Wittenberg
West (Heuvel 28)
1832 - 1857: Weduwe van Jan van Heesch
1857 - 1920: Cornelis van Heesch
1920 - 1923: Gemeente Oss
1923 - 1955: Nicolaas Johannes van Lieshout
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Het westelijk hoekpand A 2568 is in 1924 verbouwd. Beide panden A
2567 (huis, erf en bakkerij) en A 2568 (huis) worden in 1930 verkocht
aan Wilhelmus Henricus Kocken, caféhouder te Oss. Wim Kocken
overlijdt op 27 januari 1933. In 1935 is zijn weduwe Wilhelmina
Henrica de Vet eigenares. Beide panden staan op dat moment
bekend als Café Kocken. In 1957 vindt een scheiding plaats.108
Mien Kocken overlijdt op 18 oktober 1964.109

Eigenaren Lakenhal

tussentijds 2

het huis voor notaris Gijsbertus Hermanus de Knokken van der
Meulen te Oss. De verkopers zijn Abraham Croes, touwslager,
en Margaretha de Gester, echtelieden, wonende te Oss, Johannes
Petrus Leijendekker, particulier te Oss, gemachtigd door Jan
de Gester, marechaussee te Bergen op Zoom, Hermanus de
Louw, molenaarsgezel in Oss en Adrianus de Louw, verwer te ’sHertogenbosch. Het huis wordt ingezet door Ardnoldus Brocks,
schoenmaker met 1000 gulden en opgehoogd met 100 gulden door
Arnoldus Pullus, timmerman te Oss. Het huis wordt omschreven
als: ‘een huizinge en erf en hof staande en gelegen te Oss over het
Raadhuis genaamd het Molentje…met de daar achter staande
schuur’, belend door de straat aan de ene zijde en de weduwe
Adriaan van Heesch aan de andere zijde. Het huis is 2 roeden en
36 ellen groot en wordt kadastraal aangeduid als C (moet zijn:
A) 826.99 Uiteindelijk wordt Nicolaas van Erp, brouwer in Oss
eigenaar.100 In 1849 blijkt Antonia Zeylhuizen, huisvrouw van
Nicolaas Verspaandonk (Van Spaandonk), winkelierster te Oss,
eigenares van het pand A 826 en de tuin A 1159 (90 ellen).101 In of
net na 1855 is ze weduwe.
Het huis wordt in de legger aangeduid als ‘Molentje’. Antonia is
ook eigenares van de ‘Zwaan’.102 In 1868 wordt Marinus Kuijten,
metselaar in Oss, eigenaar van het huis A 826 en de tuin A 1159. In
1869 vindt nieuwbouw plaats in de tuin (A 1159). In de tuin wordt
een huis met bijbehorend erf opgericht, 90 ellen groot. Dit huis
wordt in 1870 gesplitst in twee huizen, beide 45 ellen groot: A 1669
en A 1670. Ook het huis aan de Heuvel, Het Molentje wordt in 1870
gesplitst in twee huizen: A 1671 (westelijk deel), groot 1 roede en 76
ellen en A 1672 (oostelijk deel), groot 60 ellen.
In 1880 wordt het huis A 1671 vergroot aan de westzijde (er wordt
een stuk van de straat bijgetrokken) en krijgt als kadastraal
nummer A 2055, met een grootte van 1 are en 90 centiaren.
Eigenares is in 1892-1894 Huberta Verspaandonk, weduwe van
Marinus Kuijte, herbergierster te Oss. In 1899 worden de panden A
2055 en A 1672 verenigd en weer gesplitst. Het westelijk hoekpand
A 2055 wordt kleiner en krijgt als kadastraal nummer A 2568 met
als grootte 1 are en 32 ellen. Het oostelijk deel (A 1672) wordt groter
en krijgt als nummer A 2567 met als grootte 1 are en 19 centiaren.
Het oostelijk deel betreft een huis, erf en bakkerij. In 1917 worden
de panden verkocht.103 Nieuwe eigenaar wordt Henricus Wellens,
koffiehuishouder in Oss.104 In 1921 verkoopt hij de panden aan
de gemeente Oss105 ten behoeve van de bouw van een nieuw
gemeentehuis - volgens ontwerp van de architect Charles Estourgie
- aan de Heuvel. De plannen gingen echter niet door.106 In 1924
worden de panden weer teruggekocht door Hendrikus Wellens,
die herbergier is en gehuwd met Wilhelmina Aloysia Maas.107
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De situatie ter plaatse van Heuvel 28 en 30 in 2006.

Eigenar en ‘Het Molentje’

tussentijds 2
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- 1488:	Dirck Lambert Bolleken, man van Lijsbeth dr. Aert
Knodde
1488 -		
Jan zoon van wijlen Jan die Man
			
Jan Jan Ruijs
- 1679: Neesken weduwe Jan Ruijs
1679 - 1680: Laurens Ambrosius
1680 - 1693: Peter Janssen Ruijs
1693 - 1733: Claes Claessen Metselaer
1733 - 1767 Gijsbert van der Sluijsen
1767 - 1774: Erfgenamen Van der Sluijsen
1774 - 1777: Jan de Gester
1777 - 1787: Christiaan de Gester
1787 - 1822: Hilleke Vermeulen, weduwe van Christiaan de
			
Gester, echtgenote van Dirk van Nimwegen
1822 - 1833: Dirk van Nimwegen namens kinderen
1833 - 1833: Erfgenamen De Gester en De Louw
1833 - 1849: Nicolaas van Erp
1849 - 1868: Antonia van Zeylhuizen,
			
gehuwd met Nicolaas Verspaandonk
1868 - 1892: Marinus Kuijte(n)
1892 - 1917: Huberta Verspaandonk, weduwe van MarinusKuijte
1917 - 1921: Henricus Wellens
1921 - 1924: Gemeente Oss
1924 - 1930: Hendrikus Wellens
1930 - 1933: Wilhelmus Henricus Kocken
1933 - 1957: ilhelmina Henrica de Vet, weduwe van W.H. Kocken
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Noten;
1
3
4
5
6
7

2 = breedte x dikte (in cm.)
Van Nuenen 2006, p. 12 en 14
= lengte x breedte x dikte (in cm.); zie: G.H.J. van Alphen, Het ‘Huys tot Osse’
gevonden?, in: Jaarverslag 1994 AWN-afdeling Nijmegen e.o., p. 29-30; Van
Nuenen 2006, p. 7
Van Nuenen 2006, p. 35
H. Pennings, Het kasteel van Oss, in: Het Brabants Kasteel, jrg. 18 (1995), nr. 3
(1997), p. 39-50
Algemeen Rijksarchief Brussel (ARAB), Archief van de Rekenkamer 45038, fol. 73
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Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Archief van de familie Van
Lanschot 1294-1900 (1982), 1483
9	H.G.J. Buijks, In de ‘stat ende Vrijheijt van Os’, in: H. Buijks, J. Neomagus en
P. Spanjaard, Oss een stad. Beelden van een geschiedenis (Oss 1998), p. 39
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in: D.J. de Vries e.a. (red.), Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen
(Utrecht 2004), p. 69
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12 Buijks 1998, p. 44
13 Buijks 1998, p. 44
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zie: B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De
bestuursorganisatie van een Brabantse stad. Brabantse Rechtshistorische
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helft 15e eeuw), fol. 2: Item Jo(hannes) de Beest de domo pannorum X sch.
25	ARAB, Archief van de Rekenkamer 45064 (Cijnsboek van Maasland 14481450), fol. 2v
26 ARAB, Archief van de Rekenkamer 45065 (Cijnsboek van Maasland 14501500), fol. 9
27	ARAB, Archief van de Rekenkamer 45066 (Cijnsboek van Maasland 14991533), fol. 4
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BHIC, Archief Secretarie Oss 1346, artikel 4531, 4
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BHIC, Archief Secretarie Oss 1346, artikel 4316, 10
78	����������������������������������������������������
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ARAB, Archief van de Rekenkamer 45068 (Cijnsboek van Maasland 1534 en
verder), fol. 16
29 SAH, RA ’s-Hertogenbosch (Boschprotocol) 1193, fol. 228
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43 SAH, RA ’s-Hertogenbosch (Boschprotocol) 1284, fol. 545
44 SAH, RA ’s-Hertogenbosch (Boschprotocol) 1306, fol. 117v
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47	���������������������������������������
BHIC, RA Oss 55, fol. 29v; 57, fol. 13
48	������������������������
BHIC, RA Oss 55, fol. 6
49	��������������������������
BHIC, RA Oss 64, fol. 58v
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51 BHIC, Archief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen 89, fol. 18v
52 BHIC, Archief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen 258, fol. 26
53 BHIC, Archief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen 90, fol. 27
54 BHIC, Archief van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen 252, fol. 6v
55	��������������������������
BHIC, RA Oss 65, fol. 14v
56	�������������������������
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57	��������������������
BHIC, RA Oss 71, 86
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Heuvel 1928
Huisnummers 1 t/m 5

In ons vorige nummer van Tussentijds zijn wij begonnen aan een serie over de Heuvel en zijn bewoners in
januari 1928. Opgenomen was een plattegrond met
alle huisnummers en een plattegrond waarop was te
zien welke structurele veranderingen er sindsdien in de

bebouwing van de Heuvel hebben plaatsgevonden, aangevuld met een aantal foto’s uit het Streekarchief.
In dit nummer beginnen wij met de omschrijving van
de huisnummers 1 t/m 5 en zijn bewoners, gelegen tussen de Kazernestraat en de Klaphekkenstraat.
RP

Bewoners Heuvel Oss januari 1928
Huisnummers 1 t/m 5
		
1 	Prince-van de Aa, H. Kantoorbediende Zwanenberg
(pand gesloopt t.b.v. aanleg Oostwal)
2
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3d Kocken, J.W.
Bankwerker
Kocken-de Jong, J.		
(nu Hooghuisstraat 35)

4 Josephus Hubertus Pennings (Sjef) Aannemer
Hoven, P.J. van de
Goederenbesteller
Heuvel, Henrica Maria van de
(Vice-President Loterijvereniging “Geduld overwint”)
Vink, J.E. de Wed.
Zonder beroep
Klein Antink, A.A.
Smid
(nu Hooghuisstraat 37)
Rombach, G.J.
Ambtenaar Post & Telefonie 4a Derks, G.
Verzekeringsagent
(Voorzitter Sportvereniging O.S.S.)
Derks-van Haaren, G.
Versteijlen, W.P.G.M.
Zonder beroep
Kuijpers, J. Wed.
Schoonmaakster
Uden, G.J. van
Arbeider
(nu Hooghuisstraat 39)
	(pand gesloopt t.b.v. aanleg Oostwal, nieuw pand (bankgebouw) op 4b Mechelen,
hoek Oostwal)
dr. Adr. Car. van
Metselaar / Aannemer
3a Berg, M. van den
Barbier
Mechelen-van de Broek, A.C. van
	(pand gesloopt t.b.v. aanleg Oostwal, nieuw pand Hooghuisstraat
(nu Hooghuisstraat 41)
25)
3b Lennertz, K.
Opzichter
5 Leonardus Boeijen
Lennertz-Neijmeijer, K.		
(Naadje)
Herbergier
(pand gesloopt t.b.v. aanleg Oostwal,
Café "De Graafsche Poort"
nieuw pand Hooghuisstraat 27)
Boeijen-Schuijers, Fr.
3c Rijs, J.A. van
Electriciën
(nu Hooghuisstraat 43, hoek Klaphekkenstraat)
Adrianus de Jong
(Hesche Janus)
Sigaren
3
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Rath, W.M. Wed.
Zonder beroep
Well, A.M.M. van
Zonder beroep
Well, Gezusters van
(pand gesloopt t.b.v. aanleg Oostwal)

Jong-Hendriks, A. de
(nu Hooghuisstraat 33)

Februari 2005. Hooghuisstraat richting Oostwal. Links nog zichtbaar nr. 35 (was Heuvel 3d, dan nr. 33 (was Heuvel 3c). Vervolgens twee nieuwe panden en
het bankgebouw op de hoek van de Oostwal. Hier stonden de panden Heuvel nrs. 3b, 3a, 3, 2 en 1. Deze zijn allemaal gesloopt t.b.v. de doorbraak van de
Oostwal.		
Foto RP
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Februari 2005. Hooghuisstraat, gezien richting Oostwal. Links de Klaphekkenstraat. Op de hoek nr. 43 (was Heuvel 5), daarnaast nr. 41 (was Heuvel 4b),
dan nr. 39 (was Heuvel 4a), en nr 37 (was Heuvel 4).
Foto RP
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‘De scholen van de Vlashoek, Oss 1920-2006’
door P.T.H.J. van Lijssel.
In september 2006 nam Piet van Lijssel afscheid als directeur van
basisschool De Korenaer op Ussen. Als origineel afscheidscadeau
presenteerde hij een eigen boek, over de scholen van de Vlashoek.
Zoals hij in het voorwoord schrijft ‘de scholen en het onderwijs in de
Vlashoek hebben een groot deel van mijn leven bepaald. Als jongetje
van zes jaar maakte ik hiermee voor het eerst kennis in de eerste klas
van de H. Hartjongensschool. Na de Kweekschool werd mijn eerste
vaste werkplek wéér de H.Hartschool in de Vlashoek…’ En zo’n 40
jaar later besluit Van Lijssel zijn onderwijsloopbaan als directeur van
De Korenaer, op een steenworp afstand van zijn eerste school.
Het boek van Van Lijssel geeft een beknopt algemeen beeld van de
geschiedenis van Oss en van de ontwikkeling van het onderwijsstelsel
in Nederland. Vervolgens zoomt Van Lijssel in op het onderwijs zoals
dat zich in de Vlashoek ontwikkelde. Hij beschrijft het ontstaan van
de katholieke lagere scholen in de wijk, nog tot in mei 1967 keurig
gescheiden in jongens- en meisjesscholen, met tussen enkele scholen
zelfs een forse stenen scheidingsmuur tussen de speelplaatsen
van de jongens en de meisjes. Kleurrijk zijn de aardige anecdotes
waarmee van Lijssel het verhaal doorspekt, veelal uit eigen beleving.
Het ‘rijke roomse leven’ springt
er bijvoorbeeld uit als hij verhaalt
hoe pastoor Van Ierland de
leerlingen klaarstoomde voor de
Eerste Communie, compleet met
een groep uitverkoren leerlingen
en een groep verdoemden. Een
pedagogische aanpak waar
nu niemand meer mee zou
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Hoewel ik zelf toch al weer een tijdje in de wijk van Van Lijssel woon
en daar aardig mee bekend ben, dacht ik, was ik verrast door het
enorm gevarieerde onderwijsaanbod dat zich op die paar vierkante
kilometer heeft ontwikkeld. H.Hart jongens- en meisjesschool, de
Laurentiusschool, Paus Joannesschool, kleuterschool Rozenregen,
ik had er nooit van gehoord terwijl ze in de jaren zestig nog
aanwezig waren. Maar ook van nog steeds bestaande scholen als de
J.F.Kennedy, Polderhof, het Terpje en natuurlijk Korenaer en andere
scholen in de wijk haalt Van Lijssel het ontstaan en de ontwikkeling
uit de vergetelheid. Niet alleen hoe de gebouwen in de loop van de
jaren zijn aangepast, gesloopt of in nieuwbouw omgezet zijn maar
ook hoe het onderwijs inhoudelijk veranderde. Klassikaal dreunen
en instampen, zo zat het onderwijs lang in elkaar. Geen eigen inzicht
of initiatief ontwikkelen. De onderwijsman in hart en nieren die Van
Lijssel is geeft rake beschrijvingen van een directeur als Piet Portegies
(J.F.K-school) die als een van de eersten de onderwijsvernieuwing
vanaf 1969 op gang brengt. Hij heeft er zelf ook een open oog voor en
staat op De Korenaer een gedegen ontwikkeling voor.
Van Lijssel heeft met zijn boek over het onderwijs in de Vlashoek
een
interessant
stuk
onderwijsgeschiedenis in beeld
gebracht. Zijn betrokkenheid
bij het onderwijs en zijn eigen
herinneringen maken er tegelijk
een soort memoires van. Dat
geeft een extra dimensie
aan dit informatieve en rijk
geïllustreerde boek. Voor € 13,50
bij de boekhandels in Oss te
krijgen.
PS

vernieuwing van de gevels plaats die het pandje het huidige
aanzien geeft. Met de loop der tijd is er binnenshuis nogal
verbouwd maar de gevel is steeds in tact gebleven.
In 1923, op 83 jarige leeftijd, overlijdt Kaatje en haar zoon, Dirk
Jan van Sleeuwen, van beroep schoenmaker, neemt de zaak
over. Een dochter van Dirk Jan van Sleeuwen, Gerarda C.M.,
trouwt in 1940 met Ruud J.M. Janssen die in 1946 eigenaar
wordt van het café. In hetzelfde jaar wordt het woonhuis weer
verbouwd en in 1955 vraagt Janssen een vergunning aan voor
uitbreiding van het café/zaal. Het café verandert nog vele malen
van eigenaar. In 1977 is dat Van Boekel die binnen de boel weer
verbouwt. Hij behoudt het café maar kort en doet het in 1979
over in handen van P. van Casteren. Deze verbouwt het interieur

leeftijd al weduwe en vanaf die tijd stond zij overal alleen voor.
Om in haar onderhoud te voorzien vraagt zij bij de gemeente
Oss een vergunning aan om te tappen en te slijten en een
vergunning om sterke drank te verkopen. Daarnaast was zij ook
nog winkelierster want zij verkocht brood.
In 1881 geeft de gemeente de vergunning af om te mogen
tappen en slijten en in 1882 een vergunning om sterke drank te
verkopen. De cafénaam Kaatje is van haar voornaam afgeleid
en die naam heeft tot op de dag van vandaag stand gehouden.
De eerste verbouwing van het café was binnenshuis in 1910 en
had voor het uiterlijk weinig gevolgen. In 1922 vindt een grote

grondig voor een bedrag van fl. 30.000,- .
In 1980 is het bijna afgelopen met café Kaatje. De heer Van de
Camp van ‘t Draperieke, gevestigd aan de Klaphekkenstraat
21, is op zoek naar een andere verkoopruimte en laat zijn oog
vallen op Kazernestraat 4, café Kaatje. Hij dient in juli 1980 een
bouwplan in bij de gemeente en wacht daarna op de vergunning
om te mogen verbouwen. Het totale bouwplan is begroot op
fl. 158.000,- . Het bouwplan wordt behandeld in de vergadering
van 15 juli 1980 en er wordt besloten om medewerking te
verlenen aan het plan tot het veranderen en uitbreiden van
het pand Kazernestraat 4. Bij Gedeputeerde Staten wordt een
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Een van de oudste café’s van Oss is gelegen aan de Oostwal
196, voorheen Kazernestraat 4 en Klaphekken A90. In 1857 kocht
Gerardus van Sleeuwen, van beroep landbouwer, van zijn oom
Gregorius van Sleeuwen twee huisjes in het Klaphekken, Sectie
A 1469 en A 1470 voor de somma van Fl. 485,-. Zijn overige
bezittingen waren gelegen in de Boonakker, Hoolbeemden,
Schaijksveld, Paalakker en Neervelden en in gebruik als bouw-,
hooi- en weiland.
In 1869 trouwde Gerardus van Sleeuwen met Catharina Coppens,
geboren in 1840 te Heeswijk. Zij kregen drie kinderen, Antoon
Cornelis in 1870, Dirk Jan in 1872 en Cornelis Peter in 1873. Na
ruim 11 jaar huwelijk, in 1881, komt Gerardus van Sleeuwen op
51 jarige leeftijd te overlijden. Kaatje was dus op haar 40- jarige
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Café Kaatje ‘Anno 1881’,
2006 een jubileumjaar!
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verklaring van geen bezwaar aangevraagd. Door achterstand
in de werkzaamheden bij de provincie wordt het bouwplan
pas in september in de Commissie gemeentelijke plannen
behandeld. Daarna moet het verzoek nog in de vergadering van
Gedeputeerde Staten en voor half oktober is er geen beslissing
te verwachten.
Voor de aanvrager betekent dit dat hij in moeilijkheden komt
omdat hij per 1 januari 1981 vanuit het pand Klaphekkenstraat
21 niet meer mag verkopen. Omdat er nog maar drie maanden
resteren om de verbouwing te realiseren ziet hij geen kans om
in zo’n korte tijd alles te verwezenlijken en blaast het bouwplan
af. Enige tijd later heeft hij verkoopruimte voor zijn wolcentrum

gevonden in Berghem. Zo blijft het pand eigendom van de heer
Van Casteren en in 1983 en 1985 wordt er weer flink verbouwd.
In 1992 gaat het pand over naar Jacob Westerduin, die het 111
jarig bestaan viert en vanaf 1999 is de eigenaar o.a. B. Vink.
In 1881 verleent de gemeente Oss vergunning aan Kaatje van
Sleeuwen-Coppens om te tappen en slijten en nu 125 jaar later
is het nog steeds een café. Voor hoe lang weten we niet want
gezien de ligging van het pand liggen de projectontwikkelaars
op de loer.
Frans van de Vorst

Tussen
door

Opgravingen Horzak
In het voorjaar van 2006 voerden Leidse archeologen de
laatste onderzoeken uit op de Horzak. Zo goed als het gehele
terrein van de toekomstige nieuwe woonwijk is doorzocht
en gaf zijn sporen uit het verleden prijs. De Horzak leverde
bewoningsresten op uit de bronstijd, ijzertijd en romeinse
tijd. Maar zelfs oudere sporen zijn aangetroffen. Zo lag er
een stenen bijl uit de late steentijd (2900-2000 vC) in het
paalgat van een boerderij uit de romeinse tijd (ca. 200 nC).
Een van de meest bijzondere vondsten is enkele jaren geleden gedaan. Er kwam toen een stenen mal tevoorschijn
die gebruikt is voor het gieten van bronzen sieraden (ca.
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Archeoloog Richard Jansen (wit T-shirt) wijst
een groepje belangstellende ambtenaren op
twee waterputten van verschillende makelij, een
boomstamput uit de ijzertijd en een waterput van
planken, uit de romeinse tijd.
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2000-800 vC). Hoewel veel sporen op permanente bewoning
wijzen is er geen huis gevonden uit deze periode. Ind e ijzertijd (800-12 vC) raakt de Horzak duidelijk dichter bewoond.
Er zijn een tiental boerderijen gevonden, een veekraal met
drenkkuilen, hekwerken en greppels, waterputten. Een
grafveld uit de 2e eeuw na C. werd reeds eerder gevonden.
Hier vonden waarschijnlijk bewoners van het nabijgelegen
dorpje een laatste rustplaats. Onder kleine heuveltjes werden de crematieresten bijgezet, met bijgiften als een kruikje,
waarschijnlijk met drank en een schotel met voedsel voor
een laatste reis.
PS

Lezing over Anton Jurgens Hzn.
trekt veel belangstellenden
Tijdens een zachte lenteavond op 16 mei wist De
Werkende Mens veel mensen naar de studiezaal
van het Brabants Historisch Informatiecentrum
in Oss te trekken. Deze dinsdagavond verzorgde
Frans van der Ven, historicus met een schat aan
kennis over de Osse geschiedenis, een lezing
over een belangrijke telg uit de voor Oss zo
belangrijke familie Jurgens. Zeker 80 mensen
bezochten de lezing.

Anton Jurgens Hzn. leefde van 1867-1945 en hij maakte van Jurgens een wereldconcern waarmee hij de
grondslagen legde voor Unilever. Frans van der Ven
heeft geanimeerd over deze bewogen persoonlijkheid
verteld, verlucht met veel foto’s waarvan er heel wat
voor de eerste keer vertoond werden, afkomstig uit het
familiearchief van Jurgens. Graag wil ik wat wetenswaardigheden uit zijn lezing vertellen voor diegenen
die niet aanwezig konden zijn. Voor het uitgebreide
verhaal kunt u zijn boek lezen dat nu in de winkel
verkrijgbaar is.
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Villa van de familie Jurgens aan de
Molenstraat in Oss
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Anton Jurgens Hendricuszoon (Hzn) was een Europees Uit een van deze huwelijken werd Antoon Jurgens
ondernemer en de bouwer van een wereldconcern.
geboren. Hij kwam terecht in de zaak van de familie
Frans van der Ven opende zijn lezing met een portret Valkenburg. Door overerving viel hem een stuk grond
van Anton Jurgens door de schilder Lazlo. Deze schilder toe nabij de St. Willibrorduskerk (de voorloper van de
portretteerde veel groten der aarde waaronder de paus huidige “Grote Kerk”). Daar begon hij met de verkoop
en de Duitse keizer Wilhelm II. Daaruit blijkt al dat van boter (ruilhandel), later ging hij de boter exporAnton Jurgens zich mocht scharen onder de groten der teren naar de grote steden in het westen en zo ontaarde. Helaas zullen we het met een foto moeten doen stond geleidelijk aan de boterhandel. Antoon Jurgens
want het schilderij is verbrand tijgroeide uit tot een vooraanstaand
dens de oorlog toen het in een In Frankrijk werd omstreeks Ossenaar.
Berlijnse villa hing.
1870 een belangwekkende
De familie Jurgens is naam gaan
Jan Jurgens (zoon van Antoon)
vinding door de chemimaken toen zij als marskramers
bouwt een woonhuis tegenover de
cus Mège-Mouries gedaan,
gingen handelen, vooral georiën“Grote Kerk”, dit pand werd later
namelijk de margarine, een gesloopt om ruimte te maken voor
teerd op Den Bosch en Aken.
vorm van kunstboter.
Dionysius Jurgens ventte rond
de gebouwen van de margarineomstreeks 1800 (net zoals overigens de telgen van de familie
Brenninkmeyer, de latere grondleggers van C & A).
Dionisyus kwam uit Zuid-Limburg. De zoons van
Dionisyus kwamen in Oss terecht en trouwden daar
met de gezusters Valkenburg. Dat ging overigens niet
zomaar want de familie Valkenburg waren welgestelde
boeren, die ook een textielwinkel bezaten. De gebroeders Jurgens waren toen arm en het leeftijdsverschil
was groot, de broers waren midden 30, de gezusters
rond de 20.

Speelbeeld naar het model van een pakje
Jurgensmargarine. Het staat naast
De Groene Engel, vroeger kantoor van
de fabriek.
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fabriek.
De broers Jan, Hendricus en Arnold
Jurgens richtten de firma Jurgens op. Jan Jurgens
begon met de handel met Engeland en Schotland. Het
netwerk werd ook verder uitgebreid in Europa, tot in
Oostenrijk. Vanuit heel Europa kregen zij boter aangevoerd om te verhandelen.
Er begon een toenemende concurrentiestrijd met de
familie Van den Bergh, die vanuit Geffen naar Oss
waren getrokken. Ook zij kregen steeds meer te maken

Inmiddels was Anton Jurgens Hzn. geboren. De kinderen uit de familie werden intensief klaargestoomd voor
hun latere taak, vandaar dat zij ook in de namiddag
en avond extra lessen kregen in de moderne vreemde
talen. Iets waarvan zij tijdens hun werkzame leven veel
profijt van hebben gehad. Anton trouwde met Leonie
Verbruggen, die van origine uit Graethem (Limburg)
kwam uit een familie van ……boterhandelaren.

Het Jurgensimperium breidt zich steeds verder uit.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog
levert de handige zakenman aan
In
de
jaren
’30
trok
ook
Jurgens
e
Eind 19 eeuw ontstond er in
zowel Engeland als Duitsland.
naar
Rotterdam
waardoor
er
Oss een conflict: men was er
Hij maakt in zijn fabrieken
over eens dat er een betere infra- voor Oss weer een moeilijke tijd gebruik van machines, vervaarstructuur moest komen door
digd door Grasso uit Den Bosch.
aanbrak………
middel van een kanaal naar de
Overigens maakte ook Van den
Maas, met het oog op de aanBergh handig gebruik van het
afvoer van grondstoffen en margarine. Jurgens en Van zelfde type machines (naar Jurgens-ontwerp………).
den Bergh waren echter niet eensgezind over de ligging Steeds meer fabrieken in Europa werden door de firma
van het kanaal. Nu was de familie Van den Bergh joods Jurgens opgekocht en de fabriek in Oss wordt maar een
en de familie Jurgens katholiek. Via de katholieke par- kleine schakel in het geheel.
tij, die in de Osse gemeenteraad de absolute meerderheid had, wist Jurgens zijn visie door te drukken. Maar Na de Eerste Wereldoorlog stichtte Anton een fabriek
Van den Bergh wilde daar niet aan meebetalen en ver- in Londen waar hij in contact kwam met de zeepfabriliet zelfs met fabriek en al in 1891 Oss. Het bedrijf ging kanten Lever Brothers, de latere partners bij de stichover naar Rotterdam. Vele Ossenaren trokken mee naar ting van Unilever, nadat Jurgens en Van den Berg al
Rotterdam en kwamen in de wijk Feyenoord terecht. met elkaar gefuseerd waren in 1927. In de jaren ’30 trok
Voor Oss brak een moeilijke periode aan. Het kanaal ook Jurgens naar Rotterdam waardoor er voor Oss weer
kwam er niet, pas tachtig jaar later…
een moeilijke tijd aanbrak………
Overigens ging de export van de familie Jurgens naar Tot zover wat highlights uit de lezing van Frans van
Engeland ook niet zonder problemen. Engelse boeren der Ven. Wilt u meer lezen over deze bewogen familie
probeerde de margarine-import tegen te gaan vanwege kan ik u nogmaals verwijzen naar zijn boek.
RvV
de concurrentie. Het proces dat zij aanspanden werd
echter gewonnen door Jurgens.
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Anton Jurgens kwam al als 21-jarige in de zaak na het
overlijden van zijn vader Hendricus. Anton laat het
bedrijf nog meer floreren. Hij belegt de winst o.a. in
landerijen, zoals in het Limburgse Elslo. Toen bleek dat
daar steenkool in de bodem zat wilde hij ook dat gaan
winnen. Uiteindelijk heeft hij dit niet gedaan omdat
de Nederlandse staat zich het alleenrecht verwierf op
de kolenwinning.
In 1904 verhuisde Anton naar Nijmegen en van het
hooggeplaatste personeel gingen velen met hem mee.

tussentijds 2

met een botergebrek en maakten gebruik van de contacten door Jurgens gelegd…echter de familie Jurgens
wist spoorwegbeambten om te kopen waardoor wagons
boter van Van den Bergh een aantal dagen in de zomerzon bleven staan…
Arnold Jurgens was de broer die de zaken thuis, in Oss,
behartigde.
In Frankrijk werd omstreeks 1870 een belangwekkende vinding door de chemicus Mege-Mouries gedaan,
namelijk de margarine, een vorm van kunstboter.
Jurgens verwierf de rechten over deze vinding en begon
in Oss, in een schuurtje achter zijn huis bij de Grote
Kerk met de productie van margarine. Zo begon hij
de eerste margarine-fabriek ter wereld. Het was een
geweldig succes, er was enorm veel vraag naar dit voedingsmiddel. In korte tijd breidde de margarinehandel
zich uit, vooral bestemd voor de export naar Engeland.
Dat maakte het nodig om van alle kanten grondstoffen
aan te voeren. Jurgens vestigde zijn eerste buitenlandse
fabriek in Parijs. Hij stichtte daar een oleo-fabriek.
Oleo vormde een van de grondstoffen voor margarine,
gewonnen uit dierlijk vet.
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Speciaal Onderwijs in Oss
In eerdere nummers van Tussentijds is
uitgebreid aandacht besteed aan drie grote
scholengemeenschappen voor voortgezet
onderwijs. Dit keer aandacht brengen voor het
ontstaan van het speciaal onderwijs.
De geschiedenis van het speciaal onderwijs
is uitgebreid beschreven in het boekje
‘Buitengewoon Speciaal’ van Kees van de
Wiel. Dit boekje is als uitgangspunt gebruikt
voor dit artikel. De term ‘buitengewoon
onderwijs’ is tot 1985 in gebruik. Daarna
spreekt men van speciaal en speciaal

Oss kende lange tijd geen buitengewoon of speciaal onderwijs,
mede omdat alleen het ‘gewone’ openbaar onderwijs door de
overheid financieel werd gesteund. In de jaren ’30 zorgden de
onderwijscongregaties voor een inhaalslag op dit punt. De Fraters
en Zusters van Liefde uit Tilburg waren al in de negentiende
eeuw begonnen met hun onderwijswerk onder de sterke leiding
van bisschop Zwijsen, bisschop van Den Bosch van 1853 tot
1877. Overigens was een en ander financieel ook makkelijker
omdat de congregaties aan de onderwijsgevende fraters en
nonnen geen salaris hoefden te betalen. De congregaties namen
ook het speciaal, vroeger buitengewoon genoemd, onderwijs in
uitvoering.
In december 1938 wordt in Oss de eerste streekschool voor
‘Buitengewoon Lager Onderwijs’ (BLO) opgericht. In het
Bisdomblad wordt gesteld dat dit eerst dan mogelijk was omdat
er, na de invoering van Onderwijswet in 1920 (die overheidsgelden
beschikbaar stelde voor bijzonder onderwijs), eerst veel werk
verzet moest worden voor het gewone lagere onderwijs.
Bovendien woonden veel katholieken op het platteland en in
kleinere steden en daar was de behoefte aan speciaal onderwijs
kleiner.
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voortgezet onderwijs.

De aanloop
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De Paulusschool

Een eerste poging rond 1930 om een lokale Osse BLO-school
op te richten mislukt. Dit kwam vooral daar er in Oss te
weinig potentiële leerlingen waren voor een BLO-school voor
jongens of meisjes. Er waren echter wel mogelijkheid om een
streekschool op te zetten.
De Fraters van Tilburg vragen de gemeenteraad om hiervoor
ruimte en leermiddelen ter beschikking te stellen. De Fraters
gaan er van uit dat de jongens en meisjes in aparte gebouwen
zullen worden ondergebracht. Ook de landelijke overheid
leverde financiële ondersteuning, de tijdelijke stopzetting was
inmiddels opgeheven.
Voor het meisjesonderwijs komt er nieuwbouw aan de Driek
van Erpstraat, voor de jongens wordt ruimte gevonden in het
Kantongerechtsgebouw op de Heuvel (nu speelgoedwinkel). De
twee aparte gebouwen vormen bestuurlijk wel één school.
In de tussentijd krijgen de inwoners van Oss en omgeving
veel informatie over de nieuwe vorm van onderwijs
die gerealiseerd wordt. Dit gebeurt met een brochure en
een openbare filmvoorstelling, voor die tijd zeer moderne
propagandatechnieken.
Potentiële leerlingen worden onderzocht door een
toelatingscommissie bestaande uit een psychiater, een
psycholoog en het schoolhoofd (het eerste schoolhoofd was
Frater Placentius). Uiteindelijk worden er 32 jongens en 20
meisjes aangenomen.

Huisvesting; een probleem apart
De nieuwe school loopt tegen tal van problemen aan.
Aanvankelijk wil het rijk geen goedkeuring geven voor een
school van Buitengewoon Onderwijs in een gemeente met een

In februari 1938 geven Gedeputeerde Staten hun goedkeuring
voor de nieuwbouw van beide gebouwen. Het uiteindelijke
resultaat is dat voor beide groepen nieuwe gebouwen
gerealiseerd worden aan de Slachthuislaan. De school wordt
in maart 1939 opgeleverd. Het enige contact dat mogelijk is
tussen het jongens- en meisjesdeel van de school kan gelegd
worden door een luikje waarlangs het personeel informatie
kan uitwisselen. Het gebouw wordt voor 30 jaar om niet ter
beschikking gesteld aan de Fraters.

De leerlingen komen
Op 1 mei 1939 wordt de school geopend zonder feestelijkheden.
De school krijgt de naam Gabriëlschool. Er worden kijkdagen
georganiseerd waarbij men kan kennismaken met de school.
Hier komen veel mensen op af.
Het aantal leerlingen neemt snel toe. Al in juli 1939 worden er
noodlokalen bijgebouwd.
Overigens gaan niet alle geschikte leerlingen naar de BLO.
Gemeenten moedigen begin jaren ’40 zelfs aan leerlingen van de
BLO af te halen en naar het gewone lager onderwijs te sturen.
Leerlingen uit de omliggende gemeenten worden per autobus
naar school gebracht. Er blijven discussiepunten: worden de
kinderen aan huis opgehaald of worden ze opgehaald op
verzamelpunten? Zijn de bussen niet te vol, duren de reizen
soms niet te lang? Een en ander wordt door de gemeenten
betaald.

De oorlogsjaren
In de mobilisatietijd (1939) bivakkeren Nederlandse militairen
in de Gabriëlschool, in november 1940 dreigt inkwartiering van
Duitse militairen maar dit gaat uiteindelijk niet door.
Tijdens de eerste oorlogswinter vertoont de verwarming
problemen. Het vervoer van de leerlingen buiten Oss vormt
meer en meer een probleem. Er komt een tijdelijke dependance
in Schaijk waar de leerlingen uit Ravenstein, Herpen, Grave,
Zeeland en Schaijk tijdelijk naar school kunnen. Op deze manier
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Kennismaking met het BLO-onderwijs

krappe beurs en een minder goede naam.
Het rijk draait bij maar nu komen er problemen van uit de
gemeenteraad. Er wordt geen goedkeuring gegeven voor de
verbouwing van het gerechtsgebouw op de Heuvel, mede
omdat de Heuvel het zakelijke centrum van de stad is en dat is
volgens de raad geen plek voor een school.
Uiteindelijk wordt besloten dat men het gebouw op de Heuvel
wil proberen te verkopen en van de opbrengst een nieuw
gebouw voor het jongensonderwijs wil laten bouwen aan de
Linkensweg.

tussentijds 2

Overigens moet hier wel vermeld worden dat de Zusters van
Liefde al in 1897, bij wijze van proef, de zorg op zich namen voor
enkele jongens met leerproblemen, die met financiële steun van
de Vincentiusvereniging waren ondergebracht in het historische
Hooghuis. Dit onderkomen bood te weinig mogelijkheden zodat
de bewoners uiteindelijk werden ondergebracht in Huize
Assissië in Udenhout.
In de jaren ’20 van de vorige eeuw werden BLO-scholen door
de reguliere basisscholen als dumpplek gebruikt. Daardoor
stegen de kosten van deze vorm van onderwijs enorm. Dit
“beleid” leidde ertoe dat de overheid de financiële steun tijdelijk
stopzette. Dit leidde ook tot een terughoudend beleid bij de
oprichting van nieuwe scholen.
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wordt de druk van het Osse gebouw afgehaald. Overigens is het
tijdens de oorlogsjaren niet mogelijk de leerlingen met bussen te
vervoeren, dit gebeurt nu met paard en wagen.
Voor de jongens wordt “tuinarbeid” een nieuw vak, de
meisjes krijgen kookles. Overigens levert dit ook nog een extra
ondersteuning in deze tijden van schaarste. De bloementeelt
verdwijnt in die periode naar de achtergrond en er worden
groenten verbouwd die mee naar huis genomen mogen
worden.
Om het schoolbezoek te stimuleren worden, via de
Vincentiusvereniging, door het lokale bedrijfsleven warme
maaltijden verstrekt. Dit gebeurt vanuit het gebouw aan de
Peperstraat waar binnenkort het erfgoedhuis in komt.

De moderne tijden; eerst apart en dan
toch maar samen
Ondanks pogingen van de overheid het aantal leerlingen in het
speciaal onderwijs beperkt te houden bleef het leerlingenaantal
van de school groeien. Om alle leerlingen een plek te
kunnen geven werden er houten barakken als bouwvallige
noodgebouwen geplaatst. Die waren vooral nodig toen na de
oorlog de leerlingen, die tijdelijk op de dependance in Schaijk
hadden gezeten, weer naar Oss kwamen.
Het ruimteprobleem leidt tot een verzoek, in 1952, tot het mogen
bouwen van een nieuwe BLO-school. Dit is de eerste aanzet tot
de bouw van de Paulus- en de Bernadetteschool.

tussentijds 2

jaargang 12

In 1958 gaat de meisjestak van de Gabriëlschool bestuurlijk over
van de Fraters naar de Zusters van Liefde, die het onderwijs aan
de meisjesafdeling ook al heel lang verzorgen. In de Gabriëlschool
zijn alleen nog de meisjes ondergebracht waardoor uiteraard de
ruimtedruk verminderd. De barakken moeten helaas nog blijven,
zelfs al zakt er een toilet door de vloer…
In de jaren ’60 blijven de Zusters actief hoewel hun rol op
andere plekken in het onderwijs steeds kleiner wordt. Het
oude, zelfgemaakte lesmateriaal wordt afgedankt en vervangen
door modernere lesmaterialen. Bovendien wordt de school
gemengd.
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Op 1 januari 1976 gaat de school bestuurlijk over van de Zusters
van Liefde naar de Stichting tot Bevordering van Buitengewoon
Onderwijs.
De laatste zusters verlaten de school in 1983: zuster Myriam
(die 20 jaar schoolhoofd is geweest) en zuster Antonie. Michiel
Schalken neemt de leiding over in een tijd waarin de school
steeds meer te maken krijgt met leerlingen met sociaalemotionele problemen.

Een aparte jongensschool, die dan ook
weer gemengd wordt
Ruimtegebrek blijft een nijpend probleem op de Gabriëlschool.
Direct na de Tweede Wereldoorlog ligt de nadruk op de
huizenbouw. In 1953 geven B en W toestemming om een tweede
8-klassige BLO-school voor jongens op te richten. Na een reeks
bestuurlijke en financiële problemen wordt in 1955 met de
bouw begonnen aan de Boonakkerstraat, nu Singel 40-45. De
nieuwe school krijgt de naam Paulusschool, de jongens verlaten
daarmee de Gabriëlschool.
Het gebouw van de Paulusschool heeft een centrale hal
waar alle klaslokalen op uitkomen, inclusief de gymzaal en de
overblijfruimte/filmzaal. De hal was een grote open en lichte
ruimte en bedoeld voor gezamenlijke activiteiten. Het gebouw,
een ontwerp van de Osse architect Jos Bijnen, is opgetrokken
in de sfeer van gebouwen uit de klassieke oudheid. De officiële
opening van het gebouw gebeurt op 22 januari 1958 door
burgemeester Delen.
Eind jaren ’60 neemt het aantal Fraters sterk af. Bas van
Stekelenburg wordt de eerste leken-directeur. Net als de
Gabriëlschool wordt ook de Paulusschool gemengd.
Op de Paulusschool bereidt men de oudere leerlingen voor op de
middelbare school of het arbeidzame leven. De 14- en 15-jarige
jongens krijgen niet alleen les maar worden ook voorbereid
op “de overgang naar het volle leven” met meer persoonlijke
vrijheid en meer verantwoordelijkheid. Praktisch gezien maken
de leerlingen speelgoedtreintjes en –auto’s, tuinstoelen en
–tafels. Ze ontvangen een klein loon uit de opbrengst van de
verkoop hiervan. De meisjes richten zich in deze zelfde periode
meer op de huishoudelijke taken.
In 1965 komen er twee nieuwe werklokalen met een aparte
ingang. Uiteindelijk evolueert deze opzet tot de oprichting
van een zelfstandige afdeling voor Voortgezet Buitengewoon
Onderwijs in september 1978: De Singel aan de Kapelaan
Nausstraat.
Begin jaren ’60 wordt de Bernadetteschool opgericht, de
school voor zeer moeilijk lerende kinderen aan de Marius de
Langenstraat. Deze school komt samen met de Gabriël- en
Paulusschool onder het bestuur van de Stichting tot Bevordering
van het Buitengewoon Onderwijs. De Fraters en de Zusters staan
niet meer voor de klas maar zijn nog wel vertegenwoordigd in
het bestuur.
De Bernadetteschool begint met veel tweede handsmateriaal. Het lesprogramma is vooral gericht op discipline
en nauwgezetheid in een sfeer van rust en regelmaat. Het
belangrijkste doel is dat de leerlingen veel routinehandelingen

leren zodat ze later zo goed mogelijk op eigen benen kunnen
staan en eenvoudig werk in de sociale werkplaatsen kunnen
doen.
Er zijn niet genoeg leerlingen voor het oprichten van een
kleuterafdeling, die wordt later gerealiseerd: “De Korf” in
Megen.
Natuurlijk ontwikkelt ook de Bernadetteschool zich: ouders
krijgen een steeds grotere inbreng, de nadruk ligt minder op de
routinehandelingen maar de eigen ontwikkeling en de bijsturing
van de persoonlijkheid worden belangrijker.

Bron: K. van de Wiel, Buitengewoon Speciaal/ Korte
geschiedbeschrijving van het Buitengewoon Onderwijs Oss, vanaf 1985
Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs, Oss, 1999

Het Baken

Het einde van het speciaal onderwijs komt in 1999, in dat
jaar werd de Stichting tot Bevordering van het Speciaal en
Voortgezet Speciaal Onderwijs opgeheven. Vanaf dat moment
bestaat er geen apart regionaal bestuur meer voor het speciaal
onderwijs in Oss en regio. Het speciaal onderwijs valt voortaan
onder de verantwoordelijkheid van alle 43 basisscholen uit de
regio. Samen probeert men nu uitvoering te geven aan het motto
“Weer Samen Naar School”, met als doelstelling dat minder
kinderen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs.
Vanaf dit moment wordt Het Baken in Oss de overkoepelende
school voor het speciaal lager onderwijs.	RvV

Bezoek aan de Vorst van Oss
Excursie naar het Limburgs Museum in Venlo

Het is een bijzonder vormgegeven museum,
nog maar zes jaar geleden gebouwd, waar 36
leden van DWM op zaterdag 26 september met
de bus heen gaan. Het museumrestaurant maakt
de Limburgse gastvrijheid helemaal waar, koffie

de toelichting in de tentoonstelling zijn een
stuk genuanceerder dan in de publiciteit
voor de tentoonstelling. Dat sluit geheel aan
bij de visie die prof. Harry Fokkens een
week eerder in zijn lezing over de Kelten
gaf. (zie elders in dit blad). Kort samengevat
luidt het nieuwe inzicht in de kelten dat er
sprake is van een keltische cultuur in centraal
Europa en dat omliggende volken daar veel van
hebben overgenomen, zonder daarmee zelf Kelt te
zijn geworden.
PS
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wel een glanzend scherp gepunt zwaard,
het gevest met goud versierd. Zo ziet de
gereconstrueerde vorst van Oss er uit in de
tentoonstelling ‘Het Geheim van de Kelten’, in
het Limburgs Museum in Venlo.

en vlaai staan klaar. Twee enthousiaste gidsen
nemen onze groep onder hun hoede en geven
een heldere toelichting op de expositie over
‘De Kelten’. Hun verhaal over ‘de Kelten’en

tussentijds 2

Een vriendelijk kijkende oude baas, licht gebogen.
Leren gezondheidssandalen aan de voeten. Wollen
geruite mantel om de schouders geslagen. Geen
wandelstok in de hand zoals je zou verwachten,
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Lezing ‘De Vorst van Oss was geen
Kelt, maar wat was-ie dan wel?’

tussentijds 2
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Onder deze prikkelende titel gaf de Leidse
archeoloog prof. Dr. Harry Fokkens op 12
september een lezing. Het onderwerp sloeg goed
aan, de studiezaal van het Brabants Historisch
Informatiecentrum zat stampvol met een
aandachtig gehoor.
‘De Kelten zijn uiterst populair’ betoogde
Fokkens, ‘zo populair dat er wetenschappers zijn
die in de titel van boeken over het neolithicum
(nieuwe steentijd) verwerken dat het over prekeltische culturen gaat. Ook de tentoonstelling in
Venlo over de vorstengraven gaat vooral over de
ijzertijd, maar heet Het geheim van de Kelten.’
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Na deze anecdotes analyseerde Fokkens helder hoe in
de loop van de jaren het begrip Keltische culturen zich
ontwikkelde. In de tijd van de ontdekking van het
Vorstengraf van Oss (1933) werd dit zonder meer ‘keltisch’ of ‘gallisch’ genoemd. Dit was vooral gebaseerd op
geschriften van de Romeinen, Caesar met name, die vermelding maakt van dit krijgshaftige volk. Opgravingen
en vondsten met specifieke versieringen gaven aanleiding tot de opvatting dat er sprake was van de verbreiding over een groot deel van Europa van de Kelten, als
een volk met een gelijkvorminge cultuur en een zelfde
taal. Door de komst van de Romeinen zouden zij verdreven zijn naar de uithoeken van Europa, zoals Wales,
Bretagne, Spanje, Engeland. Ook in Turkije zouden de
Kelten terecht zijn gekomen, onder de naam Galaten.
Vervolgens belichtte Fokkens de ontwikkeling van de
Keltische cultuur, die voortkomt uit de Hallstatt-cultuur (ca. 700-474 vC), waarna de Latène-cultuur volgtdie
als het toppunt van de Keltische cultuur beschouwd kan
worden. Het Vorstengraf valt in de periode van Hallstatt.

Naar Fokkens mening is het echter geen keltisch graf
maar een graf waar keltische voorwerpen in voorkomen.
De voorwerpen, zoals het beroemde zwaard en de bronzen emmer waarin deze krom gebogen opgeborgen was,
tezamen de gecremeerde resten van de vermoedelijke
vorst, tonen dit aan. In de kerngebieden van de Keltische
cultuur (midden-Europa) werden deze voorwerpen op
een geheel andere wijze in de grafcultuur behandeld. Zo
werd daar de dode in zijn geheel bijgezet en niet gecremeerd. En zijn resten werden zeker niet in een emmer
gestopt, dat zou waarschijnlijk als zeer schandalig zijn
opgevat, voor zover dat nu te zeggen valt. Kortom, de
dode gebruikte keltische voorwerpen, maar in een ritueel dat in de plaatselijke cultuur paste. Het ging daarom
waarschijnlijk om lokale bewoners, waar we de naam
niet van weten, die door ruil aan kostbare, hooggewaardeerde voorwerpen van keltische makelij kwamen.
Wellicht hadden deze personen een sterke positie in de
handelsroutes langs de grote rivieren Maas en Rijn, naar
het keltische hartland in centraal Europa.
Fokkens lichtte verder de bijzondere aspecten van het
vorstengrafveld toe, dat vanaf de bronstijd tot in de
ijzertijd is gebruikt, maar niet voortdurend en niet voor
iedereen. Kennelijk werden hier alleen mensen van een
bijzondere status begraven, uit de wijde omgeving. Er is
namelijk geen nederzetting dichtbij dit grafveld gevonden, terwijl bij alle andere grafvelden in de omgeving
dit wel het geval was.
Naar Fokkens inzicht en ook van andere archeologen is
er nu zoveel informatie bekend dat er een herziening
van de visie op de Kelten aan komt. Hij gaf tot slot nog
mee de tentoonstelling in Venlo met een kritisch oog
te bekijken. Daar werd naar zijn idee duidelijk royaal
met het begrip keltisch gestrooid, alsof dit nog steeds
heel Europa dekte, terwijl er voldoende aanwijzingen
zijn dat het om plaatselijke ijzertijdculturen gaat waar
mensen ketische voorwerpen gebruiken. Kortom, wie
een pizza eet en in een FIAT rijdt, is nog niet persé een
Italiaan maar kan gewoon een inwoner van Oss zijn. PS

Tussen
door

De congregatie van de Zusters van Liefde
voor het geven van onderwijs, zieken- en bejaardenzorg. Een kort overzicht. Het begon op 6 december 1839
toen de eerste twee Zusters van Liefde zich vestigden
in een tweetal gehuurde huisjes in de Peperstraat. Het
waren Zuster Juliana Dams en Zuster Lamberta Sanders.
In 1841 trekken zij in Huize Arendsvlucht, gelegen aan
de stadsgracht van Oss, en na een grondige verbouwing
wordt het klooster in 1842 in gebruik genomen. Hierdoor
kunnen zij hun activiteiten in Oss verder ontplooien.
In 1876 beginnen zij in hun klooster Huize Arendsvlucht
met een bescheiden opvang voor “oudere arme en
behoeftige personen”, zoals dat toen werd gezegd.
In de jaren ’30 waren de Zusters van Liefde gevestigd in
het landgoed Elzenburg.
Op 1 mei 1942 starten de Zusters van Liefde met
het St. Anna ziekenhuis in de Begijnenstraat te Oss
met als voornaamste taken onderwijs, verpleging en
bejaardenzorg.

Het ontstaan van de Congregatie van de
Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw
Moeder van Barmhartigheid
De Stichter
De Stichter van de congregatie was Johannes Zwijsen, geboren
op 28 augustus 1794 in een molenaarsgezin te Kerkdriel. Op 20
december 1817 werd hij priester gewijd.
In de periode 1832-1842 was Zwijsen pastoor van de parochie
’t Heike in Tilburg. De grote meerderheid van zijn parochianen
bestond uit textielarbeiders en dagloners. Zij verdienden
met hard werken slechts een zeer karig loon. De sociale
omstandigheden waren bijzonder slecht en kinderarbeid in
fabrieken en werkplaatsen kwam in die tijd veelvuldig voor.
Pastoor Zwijsen had een open oog voor de moeilijke
levensomstandigheden van zijn parochianen.
Hij was met de nood van zijn mensen begaan en zijn energieke
en doortastende persoonlijkheid wist wegen te vinden om deze
te lenigen. Met zijn eigen woorden beschrijft hij dit als volgt:
“In 1832 Pastoor dezer parochie geworden zijnde, besloot ik een

Het kleine begin
Het was een bescheiden begin toen pastoor Zwijsen op 23
november 1832 zijn drie zusters kon binnenleiden in een kleine
woning van de wijk ’t Heike te Tilburg.
Het waren:		
Zuster Maria Michaël Leysen
En haar beide nichten: Zuster Maria Catharina Janssen en
Zuster Maria Theresia Smits.
Op 5 februari 1834 legden de zusters – hun aantal had zich
inmiddels uitgebreid tot zes – hun kloostergeloften af in de
parochiekerk van ’t Heike, ten overstaan van hun Stichter,
pastoor Zwijsen.
Pastoor Zwijsen had het aantal van zijn zusters tot dertien willen
beperken, zoals in het volgend citaat wordt aangegeven:
“Met dit doel werd een huis ingerigt voor dertien zusters; en
door het kerkelijk gezag was bepaald dat er nooit meer dan
dertien zuster zouden worden aangenomen.”
Toch deed zijn sterk geloof in Gods leiding en in de liefdevolle
Voorzienigheid hem afzien van zijn oorspronkelijke plan en hij
stemde in met de snelle uitbreiding van zijn congregatie.

De congregatie breidt zich uit
Na de stichting van een eerste succursaalhuis (hulpkerk) in
Delft, waar Zwijsen slechts na lang aarzelen toestemming
voor gaf, volgden de stichtingen van nieuwe kloosters elkaar
regelmatig op. Ook de liefdewerken breidden zich uit. Zij
omvatten niet alleen meer het onderwijs, maar ook de ziekenen bejaardenzorg, met daarnaast veel andere soorten van
hulpverlening.
Monseigneur Zwijsen overleed op 16 oktober 1877 te ‘sHertogenbosch. Zijn congregatie telde toen ongeveer 1500
leden en had zich uitgebreid tot over de grenzen van Nederland,
in België, Engeland en Wales en de Verenigde Staten van
Amerika.
Op 23 november 1982 herdachten de Zusters van Liefde het
150-jarig bestaan van hun congregatie, die toen ruim 2000 leden
telde, met vele vestigingen in de wereld.	RP
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negentiende eeuw hun liefdewerk in Oss aangewend

Gesticht van Liefdadigheid op te rigten, uitsluitend in het belang
der arme kinderen in mijner parochie, die geene gelegenheid
hadden eenig onderrigt te ontvangen. Ik had niets anders op het
oog, dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen
zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naayen en
breyen.”

tussentijds 2

In Oss hebben de Zusters van Liefde al sinds de
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Een Ossenaar In Historisch
Erfgoed ‘Down Under’
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Op 28 januari 2006 las ik op pagina 4 van de NRC een
artikel over de zware bosbranden in Australië. Dat was
niet toevallig, want wij zouden enkele maanden later met
onze twee kinderen een rondreis gaan maken door het verre
“Down Under”. In het artikel werd oud-Ossenaar Paul
Budde geciteerd, en wel als lid van de vrijwillige brandweer
van het dorpje Bucketty, ruim 100 kilometer ten noorden
van Sydney.
Twee zaken intrigeerden me: Paul Budde kende ik nog als
enthousiast beoefenaar van de geschiedenis van Oss, en in
het verlengde daarvan als schenker van een belangrijke
collectie beeldmateriaal ten dienste van het toenmalige
Streekarchief. Maar deze emigrant - hij vertrok in 1983
- bleek ook open te staan voor de ideeën en methoden
van de Australische Aboriginals inzake brandbestrijding.
Deze komen neer op het preventief kaalbranden van de
woonomgeving, zodat het vuur daar geen voeding meer
vindt. Deze opvatting staat lijnrecht tegenover die van de
milieubeweging, die juist het struikgewas in de woonomgeving wil handhaven. In een land zoals Australië, waar de
verdroging op veel plaatsen tot rampzalige situaties heeft
geleid, lijkt deze ‘groene’ optie een onhaalbare en in feite
ook onbetaalbare luxe.
Zeker Budde’s klaarblijkelijke interesse voor het gedachtengoed van de Aboriginals prikkelde onze nieuwsgierigheid extra en ik sloeg de Grote Timesatlas open om
Bucketty te vinden. Het dorpje bleek 125 kilometer ten
noorden van Sydney te liggen, aan de rand van uitgestrekte
natuurgebieden. Vervolgens was het een kleine moeite om
Paul te vinden op het internet. Spoedig hadden we e-mailcontact en lag er een principe-afspraak, tijdens onze reis in
Bucketty aan te wippen.

struweel. Op het parkeerterrein vóór de brandweerkazerne
zagen we het logo van het bedrijf BuddeCom (wereldwijde
advisering op het gebied van communicatie; www.budde.
com.au ) en over een smal weggetje bereikten we het kantoor en het huis van Paul en Louise. De ontvangst was gastvrij en warm. Niet helemaal tot onze verrassing merkten
we in de woonkamer, maar ook in het bedrijf, afbeeldingen
van Oss op, onder andere van de Grote Kerk. Ook in de
boekenkast bleken plaats, streek en land van herkomst niet
vergeten te zijn.

Bucketty

Convict Trail Project

Na bijna zes weken trekken door New South Wales en
Queensland reden we vrijdag 12 mei over smalle asfaltweggetjes door de bush naar Bucketty. Het was vochtig en
herfstachtig, en tegen vijf uur in de middag begon het al te
schemeren; kortom, een dag die meer aan onze novembermaand deed denken. Bucketty bleek een nederzetting met
zeer gespreide bebouwing, verscholen in het eucalyptus-

Toen Paul zich begin jaren ’90 vestigde in Bucketty, waren
hem spoedig de tientallen bruggen, duikers, stutmuren en
andere overblijfselen van de Great North Road opgevallen.
Hij en enkele anderen onderkenden dat er hier sprake was
van cultuurhistorisch erfgoed, interessant genoeg om te
bewaren. Het behoud van deze overblijfselen zou bovendien
kleinschalig toerisme zoals wandelen en mountainbiking

Convict Road
Zaterdagochtend stonden Paul en ik vroeg op voor een
tocht door de nabije omgeving. Paul zou mij restanten en
kunstwerken laten zien, behorend bij de Great North Road.
Deze 240 kilometer lange weg verbond de stad Sydney met
de Hunter Valley en de havenstad Newcastle, eveneens
aan de oostkust gelegen. Hij werd aangelegd in de periode
1826-1834 en was daarmee vrijwel een ‘tijdgenoot’ van de
steenweg van ’s-Hertogenbosch naar Grave. De overheid,
toen de Britse kolonie New South Wales, had het project
ter hand genomen en de uitvoering was in handen van
Britse ingenieurs. De eigenlijke werkzaamheden werden
verricht door ‘convicts’, veroordeelde gevangenen die vanuit
Groot-Britannië waren overgebracht naar de strafkolonie
Australië. Vandaar dat de weg ook wel ‘Convict Road’ wordt
genoemd, overigens één van de vele in het nieuwe werelddeel, want dat herbergde meer dan genoeg dwangarbeiders.
Inmiddels is de oude hoofdweg nog maar gedeeltelijk in
gebruik; het oorspronkelijke tracé doorsneed grote gebieden
die zo afgelegen waren en met een zodanig tekort aan water
dat men later besloot de route ten dele om te leggen.

Maar Paul had het kostbaarste erfgoed voor het laatst
bewaard. Ooit was dit gebied, zoals vrijwel heel Australië,
‘aboriginal territory’, en ook hier bevonden zich plaatsen die
in de ogen van de oorspronkelijke bewoners heilig waren. Zo
bezochten we een grot met tekeningen van dieren die hier
van oudsher het rijk alleen hadden. Uit de tekeningen bleek
ook dat hier vlakbij eeuwen geleden nog water was geweest.
Nu resteerde slechts een nietig stroompje, tientallen meters
lager in het dal. De grot was onbeheerd en Paul had zich
daar zorgen over gemaakt, want de stam die hier ooit woonHet opknapwerk voltrekt zich in nauw overleg met gemeen- de, verbleef allang elders. Omdat hij vond dat ook in de 21ste
te- en regiobesturen langs
eeuw nog enige vorm van
het oude tracé, die van tijd
toezicht nodig was, had
tot tijd subsidies verstrekhij bij de nakomelingen
ken. Ook de staat, New
van de oorspronkelijke
South Wales, heeft waarbewoners – zij woonden
dering voor het initiatief;
inmiddels in Sydney zo werd in 2002 het project
informatie ingewonnen.
beloond met een ‘award’.
Na een aantal keren door
Paul Budde was degene die
hen afgewezen te zijn,
de prijs namens het colals blanke man, vond hij
lectief in ontvangst nam,
na een initiatieperiode
en objectief beschouwd
gehoor bij een stamoudPaul Budde bij een hersteld stuk ‘Convict Road’ 		
(foto Henk Buijks)
ligt dit project van de oudste in het binnenland van
Ossenaar geheel in het
Australië. Zij schonk hem
verlengde van de activiteiten die hij in de jaren 1970-1983 haar vertrouwen en zei dat hij gewoon de stem van zijn ziel
pleegde in de stad waar hij opgroeide.
moest volgen. Dan zou hij steeds het juiste doen. Voor mij
was het een mooie ervaring, in gezelschap van Paul enkele
Overwoekerde duikers
ogenblikken van stilte te beleven bij de grot. Onderzoek had
Zoals ikzelf kon constateren, gaat het onderhoudswerk uitgewezen dat de grottekeningen dateerden van de tijd dat
aan de restanten van de oude weg gewoon door. Van huis in Firenze Brunelleschi’s domkoepel werd gebouwd, maar
vertrokken met een 4WD, stapten we regelmatig uit om ze hadden net zo goed 50 of 1500 jaar oud kunnen zijn. Voor
al dan niet overwoekerde duikers, bruggen en stutmuren ons, mensen, is tijd een ongrijpbaar fenomeen …..
in ogenschouw te nemen. Enkele keren kwamen we ook
toeristen tegen, die de infopanelen lazen of de wegrestanten Feest
kwam inspecteren. Dus die formule werkte!
Onder het terugrijden hebben we weinig gesproken. Dat
Nog boeiender werd de tocht, toen er bijna geen sprake meer hoefde ook niet na al wat we gezien en beleefd hadden.
was van een weg. De auto ging aan de kant en we trokken te Thuisgekomen voegden we ons weer bij onze gezinnen en
voet verder. Op een open plek trok Paul wat struikgewas verrichtten we hand- en spandiensten voor het feest van de
weg van een platte steen. In die steen had een dwangar- brandweer, diezelfde avond. Na het vallen van de duisternis
beider, klaarblijkelijk tijdens zijn schaarse vrije uren, zijn was een groot gedeelte van de 150 inwoners van Bucketty
initialen gebeiteld. Aan de letters te zien was hij een goede verzameld rondom de barbecue in en bij de brandweervakman, die voor wie weet wat voor een klein vergrijp uit kazerne. We hadden ons geen fijnere afsluiting van onze
zijn moederland was verbannen. Ons volgende doel was een Australiëreis kunnen bedenken.
heuvel, waar kuilen en wallen het verhaal vertelden van het
dwangarbeiderskamp dat hier 175 jaar geleden stond.
Henk Buijks, oktober 2006
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Grottekeningen
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in de kaart spelen. Er startte dus een Convict Trail Project,
onder voorzitterschap van Paul Budde. Tientallen vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen om enkele ‘verdwenen’ stukken van de weg weer zichtbaar te maken. Ook
hedendaagse ‘convicts’ waren (en zijn) van de partij, zodat
ook in dat opzicht een oude traditie is hersteld. Overigens
was de sfeer waarin werd en nog steeds wordt gewerkt, wel
een geheel andere dan omstreeks 1830. Tussen vrijwilligers
en gevangenen is de verhouding een stuk vriendelijker dan
toen tussen de ‘gewone’ arbeiders en de gevangenen.
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Burgemeester
van den Elzenlaan
H.F. van den Elzen, burgemeester van Oss
Het ambt van Burgemeester

tussentijds 2

jaargang 12

Staatsrechterlijk is de burgemeester voorzitter van het
gemeentebestuur en vertegenwoordiger van de gemeente bij allerlei gelegenheden.
In Nederland is de burgemeester op grond van de
Gemeentewet voorzitter van de gemeenteraad en van
het dagelijks bestuur van de gemeente (het College
van Burgemeester en Wethouders). In de gemeenteraad
heeft hij alleen een raadgevende stem. Hij wordt door
de Kroon, telkens voor zes jaren, benoemd.
De raad heeft geen recht van voordracht,
maar maakt op verzoek van de Commissaris
der Koningin in de provincie waarin de
gemeente gelegen is, zijn gevoelens kenbaar met betrekking tot de aan de te benoemen burgemeester te stellen eisen van
bekwaamheid en geschiktheid
De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente bij
allerlei gelegenheden. Hij is verder verantwoordelijk
voor de handhaving van de openbare orde en heeft bij
brand het opperbevel. De burgemeester wordt bij afwezigheid vervangen door een wethouder (de loco-burgemeester). Hij is belast met de uitvoering van raadsbesluiten en besluiten van B. en W.
Openbare ambten waarvan de dragers ‘burgemeester’
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werden genoemd, kwamen met name in de steden al
eeuwenlang vóór de vaststelling van de gemeentewet (in
1851) in Nederland voor.

Oss krijgt zijn eerste burgemeester
Op 13 juli 1810 wordt het koninkrijk Holland bij decreet
van Rambouillet door Keizer Napoleon Bonaparte bij
Frankrijk ingelijfd. Daarbij wordt tevens vastgelegd
dat Oss de hoofdstad wordt van het kanton Oss en de
bevoegdheid krijgt om een burgemeester (maire) aan te
stellen. Dat wordt Johan van Ghert, geboren
te Baarle-Nassau op 25 januari 1784 en te
Oss overleden in 1852. Hij was van 1810 tot
1812 burgemeester en later nog van 1815 tot
1821, daarna wordt hij vrederechter van het
kanton Oss.
Hierna zullen nog vele burgemeesters van
Oss worden geinstalleerd. Een van de langst
zittende burgemeesters was H.F. van den Elzen, die van
1910 tot 1932 het ambt vervulde. Zijn wethouders waren
J.F.Ploegmakers en J.A.W. van Erp. Gemeente-secretaris
was J.A.Pulles.
Henricus Franciscus van den Elzen werd op 9 maart
1856 te St. Oedenrode geboren. Hij treedt daar op 22 april
1880 in het huwelijk met Henriette Elisabeth Christina
Rijsouw, geboren te Cuijk op1 april 1853.

In 1877 komen zij van Elburg naar Oss en betrekken daar
een woning. In 1885 wordt er begonnen met de bouw
van een woning in de Kruisstraat 21 waar het gezin Van
den Elzen gaat wonen. Een ingemetselde steen geeft een
datum aan van 9 oktober 1885. In een bijgebouw naast
zijn woning begint hij later een brouwerij. Hij brouwde
daar bier onder de naam “Elzas”. Het bijgebouw kreeg
de bijnaam “De Pijl”. In 1914 werkten er in de brouwerij
4 arbeiders.
Naast zijn officiële functie van burgemeester had Van
den Elzen ook vele neven-functies op maatschappelijk
gebied.
Bekend zijn o.a.:
Beschermheer Politiehondenvereniging “Oss en
Omstreken”
Voorzitter Gezondheidscommissie

President Vereniging “Geloof en Wetenschap”
Beschermheer Schietvereniging “Burgemeester van den
Elzen”
Voorzitter Koninklijke Nationale Vereniging tot steun
aan miliciens, Afd. Oss
President-Commissaris N.V. Ossche Burgerwoningen
Voorzitter R.K.Kerkkoor Cantemus Domino (Rectoraat)
Later verhuist het gezin naar de Molenstraat 60 (op 1
januari 1928 woonden zij daar in ieder geval volgens de
adressengids van Oss) en gaat Leon Hendrikus Maria
Hustinx (1873-1940) en zijn vrouw Christien van de
Elzen († 1981), dochter van de burgemeester, wonen in
de Kruisstraat 21.
Henricus Franciscus van den Elzen is op 11 maart 1932
te Oss overleden en zijn vrouw, Henriette Elisabeth
Christina Rijsouw eveneens te Oss op 05-11-1945. RP

Grote belangstelling voor de dialectavond van gerard Ulijn

echte Ossenaren zouden zeggen volgens Ulijn), in de
polder, in Berghem, Nistelrode, Geffen, Heesch.
Ulijn kent de Osse taal als geen ander. Ik vraag
me af of er zelfs wel anderen zijn die er nog zo
goed van op de hoogte zijn. De beheersing van
dialect neemt door allerlei ontwikkelingen sterk
af. Tot slot van de avond legden we Gerard Ulijn
daarom de vraag voor of een woordenboek wellicht
iets zou zijn om de Osse taal te documenteren.
Ulijn antwoordde dat zit niet zo eenvoudig
is, de schrijfwijze is niet vastgelegd
en de taalklanken van het dialect zijn
daarom moeilijk te noteren. Hier ligt een
uitdaging, wie neemt de handschoen
op?
PS
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Bijna honderd belangstellenden vulden op
woensdag 25 oktober elke beschikbare stoel
in de studiezaal van het Brabants Historisch
Informatiecentrum in Oss, om geen woord te
missen van de verhalen van Gerard Ulijn in het
dialect van Oss. Zoals hij beloofd had werd het
een avond met verhalen die leerzaam, verstrooiend
en toch leuk waren. Ontroerend mag daar aan
toegevoegd worden, want Gerard had er verhalen
bij die een gevoelige snaar raakten. In de pauze en
na afloop waren er nog vele discussies
gaande over vele specifieke Osse
woorden, over de juiste uitspraak, over
de verschillen in uitspraak van hetzelfde
woord in de stad (‘op de Heuvel’, zoals
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Beeld van Jan Tompe. Hij bewoonde
in de jaren ‘30 een hutje op de Osse
heide, sprak vast alleen dialect...
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Berghem

Berghem was gelegen in het Kwartier van
Maasland en de hertogelijke schepenbank
voor Berghem kende al in 1369 een
gemeenschappelijk zegel met de beeltenis
van de H. Willibrordus, vrij in het zegelveld.
Hetzelfde gold voor het opvolgende zegel,
waarvan de stempel in 1868 nog op het
gemeentehuis berustte.
Van de brief die de burgemeester naar aanleiding van
de oproep uit 1815 inzond, is slechts bekend dat hij een
afdruk van het zegel meestuurde en ‘eene schijnbare
reden voor den oorsprong opgaf. De in 1810 ontstane
gemeente voerde als wapen: Zijnde van lazuur, beladen
met St. Willebrordus van goud (diploma 16 juli 1817). Dit
wapen was een zegel- en heiligenwapen conform het
schependomszegel. Dat de heilige bisschop op een losse
grond staat, is niet in het diploma vermeld.
De NCWV stelde in haar rapport van 1992 voor het

traditionele wapen van de
parochiepatroon, de heilige
Willibrordus, als wapen te
gebruiken: in rood een zilveren
kruis. Die kleuren moesten
worden omgewisseld, omdat
aan de hoeken het kruis zou
worden vergezeld van rode vierbladen, als
symbool van het Kwartier van Maasland:
In zilver een kruis, vergezeld van vier
vierbladen, alles van keel. De beeltenis
van de heilige zou als schildhouder kunnen
fungeren.

Dit voorstel werd niet door de nieuwe
gemeente Oss overgenomen. De Berghemse
gemeenschap hechtte sterk aan het wapen uit 1817 en
zelfs aan het accoladevormige schild, wat wapenkundig
niet ter zake doet. De gemeenteraad besloot op 28 januari
1994 nr. 68 dan ook conform, waardoor de omschrijving
en tekening uit 1817 voor dit dorpswapen gehandhaafd
bleven. Ook in 1994 is niet toegevoegd dat de heilige op
een losse grond staat, waardoor aan de hand van de
omschrijving, die als besluit geldt, niet een juiste tekening
kan worden gemaakt.			
RP
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De voormalige
gemeente Berghem
kwam per 1 januari 1994
door samenvoeging bij
de nieuwe gemeente
Oss.
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Dorps- en stadswapens gemeente Oss

tussentijds

mulder Th. Van der Heijden, die tot 1947 in de Oude Molenstraat
heeft gestaan, recht tegenover de Molenweg.
Al eerder verdwenen twee markante boerderijen in deze straat
om plaats te maken voor appartementen-complexen. Het is in de
gemeente Oss veel te gemakkelijk om beeldbepalende gebouwen
zomaar te laten verdwijnen. Er zijn genoeg voorbeelden op te
noemen van wat er zoal in Oss is gesloopt.
RP

2/06

Aan de Oude Molenstraat 47 is weer een karakteristiek huis
gesloopt om plaats te maken voor een supermarkt met grote
parkeerplaats. Het woonhuis stamt uit de jaren veertig en
is één van de weinige intacte historische gebouwen in de
Oude Molenstraat. Het woonhuis is gebouwd in de stijl van
de befaamde Amsterdamse school. In de voorgevel was een
herinneringsplaat aangebracht van de molen, gebouwd door

tussentijds

Breken met het verleden

